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Sammanfattning 
Etableringsfriheten bygger på att alla inskränkningar i nationell lag ska förbjudas och till att 

säkerställa nationell behandling av utländska företag. Handlingar i en medlemsstat som in-

nebär att etableringsfriheten hindras eller förbjuds är former av inskränkande karaktär och 

får således inte förekomma.  

Då ett företag väljer att fusionera över gränserna och således upphöra att vara ett svenskt 

företag, kommer de svenska uttagsbeskattningsreglerna att aktualiseras. Det innebär att 

tillgångar och orealiserade vinster kommer att beskattas omedelbart. Om företaget istället 

väljer att omorganisera inom landet, eller att inte göra någonting alls, kommer en 

beskattning att aktualiseras först när tillgångarna avyttras. Denna olikbehandling skulle 

kunna utgöra en inskränkning av ett företags etableringsrätt och således avskräcka företag 

från att flytta till eller från Sverige. 

Malta-målet resulterade i att lagstiftaren införde regler om anstånd med inbetalning av skatt. 

Idag finns möjlighet för företag, som väljer att flytta utomlands, att erhålla ett uppskov med 

inbetalningen av skatten just för att tillfredsställa etableringsfriheten. Företag måste dock 

uppfylla vissa villkor för att bli beviljade uppskov. Om ett företag genomför en fusion på så 

vis att uttagsbeskattning enligt 22 kap. 5 § 2 p. IL aktualiseras, finns ingen möjlighet till 

uppskov då 2 p. inte omfattas av anståndsreglerna.  

För att paragrafen inte ska strida mot etableringsfriheten finns andra mindre inskränkande 

åtgärder än omedelbar beskattning. Exempel på mindre inskränkande åtgärder är en 

utvidgning av de redan befintliga anståndsreglerna eller att beskatta företag vid avyttring av 

tillgångarna.   
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Abstract 
Freedom of establishment statutes that restriction of citizens within the EU can not 

occur. A citizen should be free to establish themselves in a Member State and not be 

hindered if they choose to leave the State. "Citizens" also includes legal persons such as 

companies. Legislations in Member States which prevents the freedom of establishment 

shall be prohibited. When a company chooses to merge across borders and thus cease to 

be a Swedish company, the Swedish rules for exit taxation applies. This means that 

assets and unrealized gains will be taxed immediately. If the company instead chose to 

reorganize within the country, or to do nothing at all, a tax will only arise when the asset 

is sold. This different treatment could constitute a restriction of a company's freedom of 

establishment and thus discourage companies from moving to or from Sweden. 

The Malta case resulted in that the legislature introduced rules for deferment of payment 

of tax. Today there is an opportunity for companies that choose to move abroad to 

obtain a suspension of the payment of taxes just to be more in line with the freedom of 

establishment. Companies must meet certain conditions in order to be granted a 

deferral. If a company carries out a merger that falls within Chapter 22. 5 § 2 p. IL, exit 

taxation will be applied. There is no possibility for a company, which is subject to exit 

taxation according to Chapter 22. 5 § 2 p. IL, to be subject to deferral rules since 2 p. is 

not covered by the rules of deferral. Only mergers according to Chapter 22. 5 § 4 and 5 

p. IL. are subject to deferral.  

There are less restrictive measures to take than immediate taxation which is more in line 

with the freedom of establishment. Examples of less restrictive measures are an 

extension of the already existing deferral rules or taxing companies on the disposal of 

the assets. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En större utsträckning i att harmonisera gränsöverskridande omstruktureringar i EU sätter 

press på medlemsstaterna att implementera EU-rätten i dess nationella lagstiftning. 

Skattebestämmelser som utgör hinder och som inte främjar den inre marknaden ska 

undvikas.1 Målet är att gränsöverskridande omstruktureringar ska kunna genomföras utan att 

några skattemässiga hinder föreligger.2 Ett gemensamt skattesystem för bland annat fusioner 

bör undvika beskattning av fusioner.3 En fusion resulterar oftast i att det övertagande 

företaget träder in i det överlåtande företagets ställning. Det övertagande företaget etablerar 

antingen ett fast driftställe i det företag dit tillgångarna överförs eller genom att knyta 

tillgångarna till ett fast driftställe i det företaget.4 Det är alltså normalfallen. Systemet att 

tillämpa anstånd med inbetalning av skatt på kapitalvinster till dess att tillgångarna avyttras 

skulle innebära en lättnad samtidigt som en medlemsstats skatteanspråk inte går förlorad. 

När tillgången väl realiseras erhåller medlemsstaten, där det övertagande företaget är beläget, 

rätten till beskattning.5 Att bevilja företag ett uppskov är ett steg i att harmonisera 

gränsöverskridande omstruktureringar. 

Frågor som uppkommer är dock; Vad händer om fusionen inte ser ut som normalfallen? 

Vad händer om företaget inte beviljas anstånd med inbetalning av skatten på grund av att 

fusionen inte omfattas av typexemplen? EU-domstolen (EUD) har uppmärksammat detta 

och ansett att uttagsbeskattning är oproportionerlig om beskattningen inte tar hänsyn till de 

värdeförändringar som kan uppstå efter företagets utflytt.6 EUD meddelade dom i bland 

annat Portugal-målet7 där EUD fastslog att den portugisiska lagstiftningen inte var förenlig 

                                                
1 Ingressen (2) och (3) till Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskatt-

ningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som 
berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ för-
enings säte från en medlemsstat till en annan. 

2 Ingressen till direktiv 2009/133/EG och proposition 1994/95:52 Beskattning vid gränsöverskridande om-
struktureringar inom EG m.m., sida 1. 

3 Ingressen (5) till direktiv 2009/133/EG. 

4 Ingressen (6) till direktiv 2009/133/EG. 

5 Ingressen (7) till direktiv 2009/133/EG. 

6 Se exempelvis mål C-38/10 Europeiska kommissionen mot portugisiska republiken (Portugal-målet) [2012] 
ECR I-0000 och mål C-371/10 National Grid mot Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor 
Rotterdam (National Grid-målet)[2011] ECR I-0000.  

7 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012]. 
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med etableringsfriheten.8 Den portugisiska lagstiftningen innebar att företag, som hade ett 

fast driftställe i landet men som inte hade hemvist där, som flyttar tillgångar till en annan 

medlemsstat beskattades omedelbart vid utflytt för orealiserade värdeökningar, varför EUD 

fastslog att lagstiftningen utgjorde en otillåten inskränkning av etableringsfriheten.9 

Även de svenska uttagsbeskattningsreglerna har varit uppe för prövning av Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD)10 i bland annat Malta-målet.11 Malta-målet avgjordes år 2008. 

Målet behandlade de svenska uttagsbeskattningsreglernas förenlighet med 

etableringsfriheten. HFD stadgade att uttagsbeskattningsreglerna stred mot 

etableringsfriheten men att reglerna kunde rättfärdigas. Åtgärderna var dock 

oproportionerliga och HFD ansåg att det fanns möjlighet till mindre ingripande åtgärder för 

att uppnå syftet med reglerna. I och med Malta-målet infördes ett anstånd med inbetalning 

av skatten när Sverige förlorar beskattningsrätten mot en medlemsstat.12 Uppskovet beviljas 

idag dock bara om ett företag har uttagsbeskattats enligt 22 kap. 5 § 4 eller 5 p. IL.13    

Låt säga att ett svenskt företag, utan fast driftställe i Sverige, fusioneras med ett företag i en 

annan medlemsstat. Det överlåtande företaget lämnar över alla tillgångar och skulder till det 

övertagande företaget samtidigt som det överlåtande företaget löses upp utan likvidation.14 

Sverige förlorar beskattningsrätten för den upphörda verksamheten. De svenska reglerna 

föreskriver att som uttag, som föranleder beskattning, avses bland annat att 

skattskyldigheten för en inkomst hänförlig till en näringsverksamhet helt eller delvis 

upphör.15 Uttagsbeskattning kommer att aktualiseras omedelbart vid utflytten motsvarande 

skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet.16 Att omedelbart beskatta 

företag kan utgöra en inskränkning i etableringsfriheten, eftersom beskattningen inte tar 

                                                
8 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 1) i domslutet. 

9 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 27-29. 

10 I RÅ 2008 ref. 30 benämndes domstolen som Regeringsrätten. Domstolen har numera bytt namn till Högsta 
förvaltningsdomstolen, varför domstolen benämns som Högsta förvaltningsdomstolen i uppsatsen. 

11 RÅ 2008 ref. 30. 

12 Skatteförfarandelag (2011:1244) (SFL). 

13 63 kap. 14 § SFL. 

14 37 kap. 3 § inkomstskattelag (1999:1229) (IL). Fusionen uppfyller inte kraven i 37 kap. 11-15 §§ IL, varför 
det inte föreligger en kvalificerad fusion.  

15 22 kap. 5 § 2 p. IL. 

16 22 kap. 5 § 2 p. IL.  
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hänsyn till värdeförändringar som kan uppstå efter företagets utflytt. EUD har även ansett 

att så är fallet. Att Sverige har utformat sådana regler kan resultera i att företag avskräcks 

från att flytta till eller från landet eftersom de tvingas till omedelbar beskattning. Företag 

som tvingas till omedelbar beskattning på grund av att de väljer att flytta från Sverige kan 

leda till förödande konsekvenser för företagets fortlevnad. Ett företag kanske inte har 

ekonomin till att bli beskattade för något som ännu inte realiserats, vilket kan tvinga 

företaget till konkurs. Uttagsbeskattning syftar till att Sverige inte ska förlora rätten till 

skatten till ett annat land varför lagstiftningen är utformad på detta vis. Det föreligger 

således en intressekonflikt mellan företagen och Sveriges beskattningsrätt där det är 

komplicerat att avgöra vad som är moraliskt rätt kontra vad som är rätt ur ett EU-rättsligt 

perspektiv.   

Som regelverket ser ut idag omfattas alltså inte ett företag som uttagsbeskattas enligt 22 kap. 

5 § 2 p. IL. av uppskovsreglerna vilket innebär att uttagsbeskattning aktualiseras omedelbart 

utan att ta hänsyn till orealiserade värdeökningar. Mot denna bakgrund är det av intresse att 

utreda om 22 kap. 5 § 2 p. IL är förenlig med etableringsfriheten i och med att uppskov inte 

medges.  

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att utreda om den svenska uttagsbeskattningsregeln i 22 kap. 5 § 2 

p. IL är förenlig med etableringsfriheten. Fokus ligger på uttagsbeskattning vid 

gränsöverskridande fusioner och den omedelbara beskattning som aktualiseras. För att 

besvara syftet ställs tre delfrågor: 

- Är uttagsbeskattning enligt 22 kap. 5 § 2 p. IL förenlig med etableringsfriheten. Om 

svaret är nej, finns det någon rättfärdigandegrund som kan berättiga 22 kap. 5 § 2 p. IL.? 

- Är syftet med 22 kap. 5 § 2 p. IL. proportionerligt? 

- Om svaret på delfråga två är nej, finns det mindre inskränkande åtgärder för att 

tillfredsställa etableringsfriheten?  

Utgångspunkten för syftet ligger i situationen där ett svenskt företag, med en filial i EU, 

väljer att fusioneras till sitt moderbolag i en annan EU-stat och därmed inte tillhöra Sverige 

längre varför uttagsbeskattning aktualiseras enligt 22 kap. 5 § 2 p. IL. Nedanstående bild 

förtydligar situationen:  
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             Moderbolag, Tyskland 

      

     Dotterbolag, Sverige     Fusion 

 

     Filial, Spanien 

        Moderbolaget tar över filialen 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar gränsöverskridande okvalificerade fusioner. Kvalificerade fusioner 

beskrivs i begränsad omfattning för att få en helhetsförståelse för fusionsreglerna. Det som 

uppsatsen tar sikte på är uttag enligt 22 kap. 5 § 2 p. IL. Andra former av uttag i 

verksamheter beskrivs kortfattat för att ge läsaren en uppfattning om vad uttag innebär.   

Vidare väljer författaren att ha med ett kapitel om beskattningen inom EU. Det ligger inte i 

linje med uppsatsens syfte men är viktig att förstå för varför gränsöverskridande 

uttagsbeskattning utgör problem för medlemsstaterna i och med att det saknas primärrätt på 

området. Beskattningen inom EU är tudelad: direkt beskattning och indirekt beskattning. 

Uttagsbeskattning berör den direkta beskattningen varför den indirekta beskattningen 

lämnas utan vidare diskussion.  

Uppsatsen behandlar etableringsfriheten. Övriga friheter lämnas utan hänseende, dels 

eftersom vissa friheter behandlar privatpersoner, medan uppsatsen fokuserar på företag, dels 

eftersom friheterna inte har någon direkt återkoppling till syftet.  

1.4 Metod och material 
De kapitel som berör svensk rätt följer en traditionell juridisk metod, vilket innebär att 

källorna värderas enligt en hierarkisk ordning: lag, förarbeten, praxis och doktrin.17 Kapitlet 

om fusionsreglerna följer en renodlad beskrivande metod för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse för hur okvalificerade fusioner kan leda till uttagsbeskattning. 

Materialet som används i fusionskapitlet är lagtext, fusionsdirektiv och förarbeten. Litteratur 

                                                
17 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare Ämne, material, metod och argumentation, 2 uppl., 

Nordstedts Juridik, Stockholm 2007, sida 36-38. 
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används i begränsad mån för att utveckla en djupare förståelse för de svenska reglernas 

uppbyggnad. Uttagsbeskattningsreglerna beskrivs och analyseras för att se om de är förenliga 

med etableringsfriheten med hjälp av lagtext, förarbeten och Skatteverkets 

ställningstagande18. I RÅ 2008 ref. 30 ansåg HFD att uttagsbeskattningsreglerna skulle kunna 

vara mindre inskränkande om anstånd med inbetalning av skatt beviljas ett företag. Kapitlet 

som berör anstånd med inbetalning av skatt beskrivs utförligt med hjälp av lagtext, 

förarbeten och en artikel för att påvisa olika åsikter från remissinstanser, skatteverket, 

fakultetsnämnder med mera. Litteratur används när övriga källor inte ger tillräcklig 

vägledning. För att förstå problemet med uttagsbeskattning ligger RÅ 2008 ref. 30 till grund 

för uppsatsen. Varför författaren presenterar detta rättsfall, trots att det inte berör fusioner, 

är på grund av att viktiga aspekter framkommer där som ligger till grund för senare analys 

utifrån ett fusionsperspektiv. Rättsfallets omständigheter beskrivs och domslutet tolkas för 

att påvisa eventuella problem med nationell reglering och etableringsfriheten. Valet av 

rättsfallet bygger på att det blivit omdiskuterat samt att domslutet ledde till att en ny lag om 

anstånd trädde i kraft.  

När det gäller kapitlet om EU-rätten och dess etableringsfrihet beskrivs artikel 49 Fördraget 

om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF). Beskrivningen av etableringsfriheten utgår 

ifrån primärrätten, vilket innebär användandet av fördraget.19 För att sätta etableringsfriheten 

i ett konkret sammanhang har även rättsfall såsom bland annat Marks & Spencer20 och 

Futura21 beaktats. Rättsfallen beskrivs inte ingående, utan endast viktiga aspekter som 

framkommit i målen framhävs. Kapitlen om rättfärdigandegrunder mot etableringsfriheten 

utgår från en beskrivande metod och praxis från EUD används. Praxis från EUD är 

sekundärrätt men används i stor utsträckning i uppsatsen eftersom rättfärdigandegrunder 

och rättsprinciper härstammar från EUD och inte från primärrätten. Valet av praxis har en 

stor betydelse för de slutsatser som dras i analysen. Urvalet sker därför med fokus på rättsfall 

som behandlar uttagsbeskattning som givits stor uppmärksamhet på området. De rättsfall 

som är av intresse på uttagsbeskattningsområdet är Portugal-målet och National Grid-

                                                
18 Skatteverket ställningstagande dnr 131 228506-11/111 Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, 

ersättnings-, respektive expansionsfonder när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sve-
rige. 

19 Hettne, Jörgen, EU-rättslig metod, Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, sida 24-26. 

20 Mål C-446/03 Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes) [2005] ECR I-
1215. 

21 Mål C-250/95 Futura Participations SA and Singer mot Administration des contributions [1997] ECR I-
2471. 
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målet22. Portugal-målet och National Grid-målet beskrivs utförligt och tolkas för att senare 

ligga till grund för analysen. De rättsfall som uppsatsen behandlar beaktas både på svenska 

och på engelska för att få en så pass stor tillförlitlighet som möjligt. I och med att 

primärrätten inte erbjuder några lösningar på uttagsbeskattningsområdet är rättsfall, det vill 

säga sekundärrätten, av stor vikt för både faktadelen och analysdelen. Litteratur används i 

den mån övriga rättskällor inte ger tillräcklig vägledning. 

Analysen behandlar tre delar; 22 kap. 5 § 2 p. IL:s förenlighet med etableringsfriheten, om 

syftet med regeln är proportionerlig samt förslag på mindre inskränkande åtgärder. Den del 

som berör 22 kap. 5 § 2 p. IL:s avser att redogöra och analysera ett problem som författaren 

ställt upp. Författaren påvisar hur beskattningen kan te sig olika beroende på hur företag 

väljer att gå tillväga trots att situationerna, företagen emellan, är likvärdiga. Den del som 

berör om regeln är proportionerlig bygger på vad som framkom i rättsfallen Portugal-målet 

och National Grid-målet, där författaren även själv tar ställning till om 22 kap. 5 § 2 p. IL är 

proportionerlig. Den sista delen i analysen är förslag på mindre inskränkande åtgärder. 

Författaren avser inte att utreda konsekvenserna av åtgärderna, utan mer framhäva att det 

kan finnas mindre inskränkande åtgärder. Sista delen utgår från egna reflektioner av tidigare 

fakta, förarbetet23 och Malta-målet. Författaren använder således en problemorienterad 

metod, det vill säga en utredande och argumenterande metod för att besvara syftet.24  

EUD har genom rättspraxis fastslagit att EU-rätten ska ha företräde framför nationell lag.25 

Genom en anslutningslag har Sverige införlivat EU-rätten i nationell lagstiftning, vilket 

innebär att Sverige har avstått från en del av dess suveränitet.26 Om EU-rätten och nationell 

rätt är stridiga används således EU-rätten.  

 

 

                                                
22 Mål C-371/10 National Grid [2011]. 

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

24 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2 uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm 2007, sida 29. 

25 Mål C- 6/64 Costa mot Enel [1964] ECR I-585, punkt 14-15. 

26 10 kap. 6 § Regeringsformen (RF) jmf. 11 kap. 14 § RF. 
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1.5 Disposition 
 

Kapitel 1  Avser att ge läsaren förståelse för problematiken med ämnet genom 

att redogöra för bakgrunden, syftet samt metoden och materialet. 

Kapitel 2 Beskriver svensk rätt där fusion och uttagsbeskattning presenteras 

mer utförligt. Även en introduktion till uppskov av inbetalning av 

skatt görs där läsaren ska få en inblick i hur och när ett företag har 

rätt till ett uppskov. Sista avsnittet i kapitlet markerar olika åsikter om 

införandet av anståndsreglerna. 

Kapitel 3  Introducerar svensk rättspraxis där RÅ 2008 ref. 30 står i fokus. 

Omständigheter, domskäl och domslut beskrivs utförligt, för att 

förstå de svårigheter som uttagsbeskattning kan medföra. Även en 

avslutande reflektion av RÅ 2008 ref. 30 presenteras.   

Kapitel 4 Redogör för EU-rätten där etableringsfriheten och grunder för 

rättfärdigande av hinder från nationell lagstiftning står i fokus. 

Kapitel 5  Identifierar praxis inom EU där National Grid-målet och Portugal-

målet utgör den centrala delen. Omständigheter, domskäl och 

domslut presenteras utförligt följt av reflektioner av de olika målen.  

Kapitel 6 Analyserar de föregående kapitlen med utgångspunkt på 

okvalificerade fusioner. Där diskuteras 22 kap. 5 § 2 p. IL:s 

förenlighet med etableringsfriheten, om regeln är proportionerlig 

samt om det finns mindre inskränkande åtgärder än de som tillämpas 

idag.  

Kapitel 7 Erbjuder en sammanfattande slutsats av författarens egna 

reflektioner.   
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2 Svensk rätt 

2.1 Inledning 
Omstruktureringar inom företag är vanligt förekommande och transaktionerna kan leda till 

konsekvenser ur ett skatterättsligt perspektiv. Omstruktureringar kan ta många former, 

exempelvis avveckling av företag, nybildning av företag och så vidare.27 Av neutralitetsskäl 

ska valet av organisationsform inte påverkas av skattemässiga skäl på så vis att företagen 

beskattas olika på grund av val av företagsform. Omstruktureringar ska således kunna ske 

utan omedelbara skattekonsekvenser. Beskattning ska utlösas då en överlåtelse sker till en 

extern part, vilket bidrar till att kontinuitetsprincipen följs.28 I inkomstskattelagen finns regler 

för hur beskattning ska kunna undvikas vid företagsombildningar. Ett exempel på när 

omedelbar beskattning kan undvikas är vid en kvalificerad fusion. Av intresse för den här 

uppsatsen är dock okvalificerade fusioner, varför kvalificerade fusioner inte kommer att 

diskuteras djupgående.  

Syftet med införandet av ett fusionsdirektiv29 var att omstruktureringar över gränserna inte 

skulle hindras av att beskattning aktualiserades omedelbart.30 Direktivet utgår ifrån att vid en 

fusion ska undantag från omedelbar beskattning ges till den medlemsstat där det fasta 

driftstället är beläget så länge tillgångarna är hänförliga till näringsverksamheten där.31 

Fusionsdirektivet tillämpas således på beskattningsförfarande för fusioner.32 Nedan följer en 

beskrivning av vad en fusion innebär samt de skattekonsekvenser som kan medföras för att 

ge läsaren en grundläggande förståelse för ämnet. Dessa skattekonsekvenser kommer senare 

i uppsatsen att presenteras mer utförligt i den slutliga analysen.  

 

                                                
27 Lindencrona Gustaf, Lodin Sven-Olof, Melz Peter, Silfverberg Christer och Simon-Almendal, Teresa, In-

komstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 13 uppl., Studentlitteratur, Lund 2011, sida 517. 

28 Proposition 1953:28, Om skatt vid utskiftning av bolags tillgångar m.m., sida 40. Jmf. Wiman, Bertil, Be-
skattning av företagsgrupper, Norstedts Juridik AB, 2002, sida 21 ff. 

29 Dåvarande Rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fus-
ion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika 
medlemsstater samt om utflyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en 
medlemsstat till en annan. Numera Rådets direktiv 2009/133/EG. 

30 SOU 2005:19 Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet, sida 87. 

31 SOU 2005:19, sida 90. 

32 Rådets direktiv 2009/133/EG, artikel 1.  
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2.2 Fusionsdirektivet och 37 kapitlet inkomstskattelagen 
Fusionsdirektivet stadgar att ombildningar inte bör hindras av restriktioner från 

medlemsstaternas lagstiftningar samt att det är nödvändigt att införa neutrala 

skattebestämmelser för att det inte ska utgöra restriktioner. Rådet ansåg att olika 

lagstiftningar i medlemsstaterna missgynnade omstruktureringar inom EU jämfört med 

omstruktureringar inom medlemsstater. Den enda lösningen var att upprätta ett gemensamt 

skattesystem för beskattningsområdet.33    

En fusion kan antingen klassas som kvalificerad eller okvalificerad. En fusion är en 

ombildning av ett företag, det överlåtande företaget, där företagets samtliga tillgångar och 

skulder övertas av ett annat företag, det övertagande företaget. Det överlåtande företaget ska 

även upplösas utan likvidation för att en fusion ska förekomma.34
 En kvalificerad fusion ska, 

utöver ovanstående, även föranleda att det överlåtande företaget är skattskyldig för inkomst 

av verksamhet precis innan fusionen och denna inkomst får inte ha varit undantagen från 

beskattning på grund av ett skatteavtal. Direkt efter fusionen måste det övertagande 

företaget vara skattskyldig för det överlåtande bolagets inkomster som de beskattats för.35 

Reglerna för kvalificerade fusioner kan dock inte alltid tillämpas vid gränsöverskridande 

fusioner. Om det överlåtande företaget är svenskt men saknar fast driftställe i Sverige 

innebär det att det övertagande företaget, beläget i en annan medlemsstat, efter fusionen 

erhåller rätten till beskattning. Efter fusionen finns det ingen verksamhet hänförlig till 

Sverige, varför Sverige förlorar beskattningsrätten och således uttagsbeskattar företaget då 

det flyttar ut.36 Trots att Sverige införlivat fusionsdirektivet i nationell rätt kommer företag 

som företar en okvalificerad fusion att uttagsbeskattas direkt eftersom Sverige inte vill 

förlora skattebeloppet till den andra medlemsstaten.      

Om ett företag med skatterättslig hemvist i Sverige för över sina tillgångar och skulder 

genom en fusion till ett annat företag inom EU, har den andra medlemsstaten rätt till 

avräkning så länge tillgångarna och skulderna är hänförliga till ett fast driftställe där enligt ett 

skatteavtal mellan Sverige och den andra staten.37 Avräkningen syftar till avdrag av utländsk 

                                                
33 Punkt (2), (3) och (4) i ingressen till direktiv 2009/133/EEG. 

34 37 kap. 3 § IL. 

35 37 kap. 11-12 §§ IL. 

36 Jmf. 22 kap. 5 § 2 p. IL. 

37 37 kap. 30 § IL. 
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skatt som företaget faktiskt skulle ha erlagt i den stat där det fasta driftstället är beläget. 

Detta kallas för fiktiv avräkning.38 Motsvarande avräkning finns i fusionsdirektivets 10 

artikel. Artikeln ger medlemsstaten, där det överlåtande bolaget har hemvist, rätt att beskatta 

transaktionen som vanligt men ger det överlåtande bolaget en skattelättnad.39  

Syftet med utformningen av skattskyldigheten är att säkerställa att tillgångarna, som det 

överlåtande företaget har fortfarande ska finnas kvar inom Sveriges beskattningsmakt.40
 Det 

överlåtande företaget ska varken dra av utgifter eller ta upp inkomster på grund av fusionen 

och inte heller beskattas för resultatet.41
 Det innebär att det övertagande bolaget träder in i 

det överlåtande företagets ekonomiska ställe, med andra ord uppstår det en skatterättslig 

kontinuitet.42 

Slutsatsen för kvalificerade fusioner är således att någon omedelbar uttagsbeskattning inte 

sker, det övertagande företaget träder endast in i det överlåtande företagets ställning.43
 

Däremot kommer okvalificerade fusioner att uttagsbeskattas enligt 22 kap. IL. De 

skattekonsekvenser som då kan uppkomma vid en okvalificerad fusion är uttagsbeskattning 

och realisationsvinstbeskattning.44
  

2.3 Uttagsbeskattning enligt 22 kapitlet inkomstskattelagen 

2.3.1 Inledning 

Bestämmelser om uttagsbeskattning återfinns i 22 kap. IL. Syftet med reglerna är att vinster 

som arbetats upp i Sverige också ska beskattas där.45 Vidare syftar uttagsbeskattning till att 

upprätthålla företagsbeskattningen på så vis att obeskattade värden inte kan föras ut ur en 

näringsverksamhet utan att beskattas.46 Uppsatsen ämnar utreda de svenska 

uttagsbeskattningsreglerna enligt 22 kap. 5 § 2 p. IL och dess förenlighet med 

                                                
38 37 kap. 30 § 2 st. IL. 

39 Rådets direktiv 2009/133/EG, artikel 10. Jmf. SOU 2005:19, sida 89. 

40 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 3 uppl., Studentlitteratur, Lund 2012, sida 155. 

41 37 kap. 17 § IL. 

42 37 kap. 18 § st. 1 IL. 

43 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, sida 154. 

44 22 kap. 5 § 2 p. IL. Jmf. Haglund, Lennart, Löfgren, Kent, Omstrukturering, fusion och rekonstruktion, 2 
uppl., Fritzes förlag AB, Stockholm 1995, sida 114. 

45 Proposition 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m. sida 13.  

46 Prop. 2009/10:39, sida 13. 
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etableringsfriheten, varför det är viktigt att redogöra för bestämmelsen men även för 

reglerna som helhet.  

2.3.2 Definition och innebörd av uttagsbeskattning 

Definitionen på uttag är att en skattskyldig erhåller en tillgång från näringsverksamheten, 

antingen för privat bruk eller för överföring till annan näringsverksamhet.47 Vidare kan uttag 

definieras som att en skattskyldig överlåter en tillgång mot vederlag, som understiger 

marknadsvärdet utan att vara affärsmässigt motiverat, eller utan vederlag.48 Vad som avses 

med affärsmässigt motiverat är inte helt klart. Det är något som måste bestämmas från fall 

till fall men med den gemensamma nämnaren att det ska finnas ett affärsmässigt syfte med 

överlåtelsen, det vill säga sunda företagsekonomiska och affärsmässiga övervägande för 

transaktionen.49 En bedömning om en transaktion är att anses som affärsmässigt motiverad 

företas oftast då en överlåtelse sker mellan företag i intressegemenskap och då endast mot 

de bolag som överlåtit tillgångarna.50 

Som uttag räknas även att en verksamhet upphör och att skattskyldigheten för en inkomst i 

en verksamhet upphör.51 Vidare räknas uttag som att en inkomst från ett företag ska 

undantas från beskattning på grund av ett skatteavtal och då tillgångar överförs från ett 

företag till ett annat då det senare företaget, men inte det förra, är undantagen från 

beskattning i Sverige på grund av ett gällande skatteavtal.52 Om något av sistnämnda fall 

föreligger ska uttagsbeskattning ske i den utsträckning Sverige förlorar rätten till att beskatta 

till det andra landet.53 Ett exempel på när detta kan förekomma är då Sverige förlorar 

beskattningsrätten för ett företags inkomster som byter skatterättslig hemvist enligt ett 

skatteavtal.54 Vid uttagsbeskattning ska en tillgång behandlas som att den avyttras mot ett 

vederlag som tillfredsställer det angivna marknadsvärdet.55 

                                                
47 22 kap. 2 § IL. 

48 22 kap. 3 § IL. Jmf. Prop. 2009/10:39, sida 10. 

49 Proposition 2008/09:65 Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag, sida 87-88. 

50 Proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 2, sida 298. Jmf. Karnov lagkommentar till 22 kap. 3 § IL 
(hämtad 2013-03-26).  

51 22 kap. 5 § 1-2 p. IL. Fler uttagsdefinitioner finns uppräknade i paragrafen. 

52 22 kap. 5 § 4-5 p. IL. 

53 Prop. 2009/10:39, sida 11. 

54 Prop. 2009/10:39, sida 11. 

55 22 kap. 7 § 1 st. IL. 
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2.3.3 Uttagsbeskattning enligt 22 kap. 5 § 2 p. inkomstskattelagen 

22 kap. 5 § 2 p. IL stadgar att: ”Som uttag räknas […] att […] skattskyldigheten för inkomsten från 

en näringsverksamhet helt eller delvis upphör”. Ett exempel på när uttagsbeskattning aktualiseras i 

detta fall är vid gränsöverskridande fusioner om skattskyldigheten för företaget upphör att 

gälla i Sverige på grund av fusionen. I och med att Sverige förlorar beskattningsrätten till 

företagets tillgångar kommer företaget att uttagsbeskattas. Skatteverket anser att 

uttagsbeskattning allmänt kan påverka den fria rörligheten negativt men att Sverige ska ha 

rätt att beskatta företaget omedelbart eftersom inkomsterna upparbetats i landet. Företag 

som ombildas och hamnar i en situation som omfattas av 22 kap. 5 § 2 p. IL. ska inte ha rätt 

till något uppskov med skatten.56 SKV anser inte att det är en negativ särbehandling att 

beskatta företag, omedelbart, som upphör att vara skattskyldiga i Sverige på grund av utflytt 

jämfört med företag som väljer att stanna inom landet. SKV påstår att en liknande 

beskattning även kan ske för företag som väljer att inte flytta ut från Sverige.57   

2.4 Anstånd vid uttagsbeskattning enligt 63 kapitlet 
skatteförfarandelagen 

2.4.1 Inledning 

Syftet med reglerna om anstånd med inbetalning av skatt är att bevara en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten samt att förhindra skatteflykt. För att detta ska uppnås 

måste den skatt som hänför sig till uttaget slutligen kunna utkrävas.58 I och med Malta-målet, 

som presenteras i avsnitt 3.1.1, stiftade Sverige en ny lag, skattebetalningslagen, vilket 

innebar att uppskov med inbetalning av skatten fick beviljas i vissa fall. Skattebetalningslagen 

ersattes senare med skatteförfarandelagen59 för att tillfredsställa etableringsfriheten där 

reglerna inte har ändrats utan snarare preciserats. Detta kapitel ämnar ge en överblickande 

beskrivning av uppskovsreglerna som senare kommer ligga till grund för en utredning i 

analysen.  

                                                
56 Skatteverkets ställningstaganden dnr 131 228506-11/111 Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, 

ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige.  

57 Skatteverkets ställningstaganden dnr 131 228506-11/111 Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, 
ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige. 

58 Prop. 2009/10:39, sida 17. 

59 Skatteförfarandelag (2011:1244) (SFL). 
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2.4.2 Anståndsreglerna 

Då uttagsbeskattning aktualiseras finns numera möjlighet till uppskov med inbetalning av 

skatten. Uppskov får beviljas med högst mellanskillnaden av den skatt som fastställts det år 

uttaget taxeras och den skatt som skulle ha fastställts om inkomsten inte räknats med som 

inkomst av näringsverksamhet. Om det finns tillgångar, knutna till verksamheten, kvar när 

ansökan om anstånd företas, får uppskovsbeloppet inte överstiga skatten på tillgångarna.60 

Uppskovstiden räknas från ett år från och med inbetalningsdagen för skatten.61   

Förutsättningar för att företag ska bli beviljade uppskov med inbetalning av skatten är att det 

måste vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Det krävs även att den skattskyldig ansöker om 

uppskov. 62 En annan viktig förutsättning är att uppskovet ska beröra någon situation som 

avses i 22 kap. 5 § p. 4 eller 5 IL, det vill säga ett uttag från en verksamhet där Sverige inte 

längre har beskattningsrätt på grund av ett skatteavtal.63 Syftet med detta är att effekterna av 

uttagsbeskattning ska neutraliseras.64 Bestämmelsen om att erhålla uppskov är snäv och 

innebär att uppskov inte kan beviljas om det funnits orsaker för uttagsbeskattning av samma 

tillgångar och värden enligt någon annan bestämmelse under samma år.65 De tillgångar som 

uttagsbeskattningen berör måste ingå som ett led i en näringsverksamhet och denna 

verksamhet får inte ha upphört. Vidare ska uppskovet beviljas med ett skäligt belopp.66 

Om Skatteverket anser att det finns en risk att skatten inte kommer att återbetalas inom 

tidsramen, kan det kräva att företag ställer någon form av säkerhet.67 Den ställda säkerheten 

får tas i anspråk vid anståndstidens utgång.68 Om villkoren för ett anstånd som beviljats 

väsentligen ändrats får anståndet bland annat återkallas eller så får anståndsbeloppet sättas 

ned.69  

                                                
60 63 kap. 17 § 2 SFL. 

61 63 kap. 14 § 2 st. SFL. 

62 63 kap. 2 och 14 §§ SFL. Jmf. prop. 2009/10:39, sida 19. 

63 63 kap. 14 § 1 st. 1 p. SFL. 

64 Prop. 2009/10:39, sida 25. 

65 Prop. 2009/10:39, sida 21. 

66 63 kap. 16 § SFL. 

67 63 kap. 8 § 1 st. SFL. 

68 63 kap. 9 § SFL. 

69 63 kap. 22 § SFL. 
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2.4.3 Åsikter om anståndsreglerna 

Syftet med att införa anståndsreglerna var inte att säkerställa att den svenska lagstiftningen 

skulle bli förenlig med etableringsfriheten. Tanken var att de svenska reglerna skulle 

genomgå vissa förändringar och således minska effekterna av Malta-målet, som presenteras i 

avsnitt 3.3.1.70 Anståndsreglerna har dock varit uppe för diskussion om de verkligen är en 

bra lösning på problemet. För det första ansågs det att den skattskyldige åläggs en för stor 

administrativ börda i och med att den skattskyldige tvingas ansöka varje år om ett nytt 

uppskovstillstånd. I förarbetet hävdade lagstiftaren att eftersom företag själva får välja om de 

vill erhålla uppskov eller inte, är det inte en orimlig arbetsbörda som ansökan för med sig.71 

Regeringen ansåg att för att uppnå syftet med reglerna om uttagsbeskattning var det 

väsentligt att den skatt som hänförde sig till själva uttaget verkligen kan utkrävas. För att 

uppnå detta var införandet av en anståndslag det bästa alternativet.72 

Remissinstanserna pekade även på risken för dubbelbeskattning som kan förekomma vid 

tillämpningen av anståndsreglerna. En dubbelbeskattning kan bli aktuell om den andra staten 

tillämpar källbeskattning.73 Regeringen hävdade att regler för att undvika dubbelbeskattning 

inte är föremål för diskussion i anståndslagstiftningsärendet.74 Remissinstanserna 

uppmärksammade även att anståndsreglerna inte tar hänsyn till värdeminskningar. I 

förarbetet anges att det inte är befogat att beakta att värdeminskningar ska påverka den 

svenska skattebasen i och med att tillgången inte längre ska beskattas i Sverige.75 Vad som 

talar mot argumentet att beskatta orealiserade värden är att det vore orealistiskt att beskatta 

en inkomst som ännu inte erhållits eller som kanske inte ens kommer att erhållas i 

framtiden.76 

I förarbetena till anståndsreglerna framförde vissa remissinstanser77 att en utvidgning av 

                                                
70 Franck, Lars, Kommentar till proposition om betalningsanstånd i samband med uttagsbeskattning m.m., 

Svensk Skattetidning nr. 1/2010, sida 37. 

71 Prop. 2009/10:39 sida 37. 

72 Prop. 2009/10:39, sida 17 f. 

73 Prop. 2009/10:39 sida 33. 

74 Prop. 2009/10:39 sida 34. 

75 Prop. 2009/10:39 sida 29. 

76 Franck, Lars, Kommentar till proposition om betalningsanstånd i samband med uttagsbeskattning m.m., 
Svensk Skattetidning nr. 1/2010, sida 35. 

77 Bland annat Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. 
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reglerna kan vara nödvändigt för att inte inverka på etableringsfriheten.78 Lagberedningen 

ansåg däremot att det inte var aktuellt med någon allmän översyn av 

uttagsbeskattningsreglerna utan att lagstiftningsarbetet endast avsåg situationen som 

berördes i Malta-målet. Övriga situationer för uttagsbeskattning omfattades således inte av 

lagförslaget.79 

 

 

 

 

 

                                                
78 Prop. 2009/10:39 sida 21. 

79 Prop. 2009/10:39 sida 22. 
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3 Svensk rättspraxis på uttagsbeskattningsområdet 

3.1 Inledning 
Författaren har valt ett rättsfall på området uttagsbeskattning. Urvalet har skett genom bland 

annat hur uppmärksammat målet har blivit samt genom relevans för uppsatsen. Målet som 

presenteras, Malta-målet, är ett aktuellt fall på området och har legat till grund för 

skattebetalningslagen, numera skatteförfarandelagen. I och med att ett kapitel tillkom, just 

för uttagsbeskattningsproblematiken, visar på att rättsfallet är av vikt. Förvisso berör Malta-

målet inte fusion utan en utflyttning av ett fast driftställe. Varför författaren valt att 

presentera detta rättsfall är just för att viktiga aspekter framkommit därifrån som sedan ska 

diskuteras och jämföras utifrån ett fusionsperspektiv.  

3.1.1 Malta-målet 

Företaget X Malta Ltd, beläget på Malta, äger X AB, ett företag stationerad i Sverige, som 

äger fastigheter och bedriver fastighetsförvaltning i Förenade Kungariket genom företaget Z 

Ltd.80 X AB innehar även samtliga andelar i dotterbolaget Y AB, också beläget i Sverige. 

Bilden nedan visar företagsstrukturen innan ombildningen.  

 

  Sverige      Malta 

      Ägare 

  X AB       X Malta 

Innehar samtliga 

aktier   

  Y AB  Innehar 65 % av andelarna 

 

     England (Källstat) 

      

     Z Ltd 

 

X AB avser att genomföra en omorganisering på så vis att X AB inte kommer att ha något 

fast driftställe i Sverige längre. X ABs fasta driftställe kommer istället att flyttas till Malta och 

på så vis ha sitt skatterättsliga hemvist där. Dotterbolaget Y AB kommer att genomgå 

motsvarande förändring. Bilden nedan visar företagsstrukturen efter fusionen.  

                                                
80 RÅ 2008 ref. 30. 
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 Sverige     Malta (Skatterättslig hemvist) 

 

    Byte av hemvist  X Malta 

 X och Y AB      X AB 

        Y AB 

 

 

Med anledning av omorganisationen ställs följande frågor till Skatterättsnämnden (SRN); 

1. Kommer X AB anses ha sitt skatterättsliga hemvist på Malta? 

2. I det fall svaret är ja på första frågan, kommer X AB att uttagsbeskattas enligt 22 kap. 5 § 

IL. på grund av byte av skatterättslig hemvist? 

3. I det fall svaret är ja på andra frågan, påverkas svaret i det fall artiklarna 43 och 48 i EU-

fördraget om fri etableringsrätt beaktas? 

3.1.2 Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

Skatteverket (SKV) valde att överklaga förhandsbeskedet från SRN och yrkade på att svaret 

på fråga ett skulle fastställas men att fråga tre inte skulle anses gå utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå bestämmelsens syfte. Grunden för yrkandet, gällande fråga tre, var 

att fördelningen av beskattningsrätten mellan Malta och Sverige skulle komma att äventyras. 

Vidare påstod SKV att om tillgångarna skulle beskattas vid avyttringen, skulle det strida mot 

svaret på fråga två, det vill säga att aktualisera uttagsbeskattning av X AB. Det saknades 

också lagstöd för att beskattning skulle ske vid avyttringstidpunkten, vilket innebar att svaret 

på fråga tre inte skulle bifallas. X AB överklagade också förhandsbeskedet från SRN och 

yrkade att svaret på fråga tre inte skulle bifallas. Grunden för X ABs yrkande var att vid en 

tillämpning av artiklarna 43 och 48 i EU-fördraget skulle uttagsbeskattningsreglerna i 22 kap. 

IL inte ens tillämpas.  

HFD fastställde SRNs förhandsbesked angående fråga ett. Angående fråga tre gjorde HFD 

följande överväganden: SRN hade kommit fram till att de aktuella regleringarna i IL stred 

mot de nämnda artiklarna, men att de kunde rättfärdigas genom tvingande hänsyn till 

allmänintresset. HFD fann ingen anledning till att bortse från SRN bedömning. Frågan var 

då om reglerna var proportionerliga. Det erinrades att EU:s regler om fri rörlighet har direkt 

effekt och om nationella bestämmelser strider mot någon av dessa måste de sättas åt sidan så 
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länge de inte kan rättfärdigas. Möjligheten att ändra i nationella regler eller i ett 

dubbelbeskattningsavtal kan beaktas vid en proportionalitetsbedömning, vilket SRN hade 

gjort i sitt förhandsbesked. SRN kom där fram till att bestämmelsen i IL var 

oproportionerlig och HFD anslöt sig till SRN:s bedömning och fastställde således 

förhandsbeskedet.  

Att senarelägga betalningstidpunkten till när tillgångarna avyttrades var ett alternativ som 

SRN framlade. SRN ansåg att en sådan ändring inte skulle inverka på skatteavtalet mellan 

Sverige och Malta eftersom effekterna av detta skulle avse inkomster som redan fanns innan 

X AB bytte hemvist och således inte påverka Maltas beskattningsrätt. HFD 

uppmärksammade dock detta och ifrågasatte om lösningen verkligen inte skulle påverka 

skatteavtalet. Enligt avtalet mellan länderna, hade Malta erhållit beskattningsrätt för inkomst 

som X AB förvärvade efter att företaget fått hemvist på Malta. Om en fastighetsförsäljning 

genererade en kapitalvinst efter hemvistbytet skulle det anses utgöra en sådan inkomst som 

Malta hade rätt att beskatta. Argumentationen skulle kunna tala för att bestämmelsen i IL var 

proportionerlig. Vad som talade mot att uttagsbeskattningsregeln var oproportionerlig var 

bland annat att framtida värdenedgångar inte kunde beaktas direkt vid utflytt samt att det 

inte fanns någon möjlighet till uppskov med skatteinbetalningen. Med beaktande av 

ovanstående, om X AB skulle ha kvar sin hemvist i Sverige skulle en framtida kapitalvinst 

beskattas i Förenade Kungariket, vilket innebar att Sverige endast hade ett sekundärt 

beskattningsintresse vad avsåg värdeökningar på fastigheterna. Mot detta ansåg HFD att 

bestämmelsen var oproportionerlig och fann således att SRN förhandsbesked skulle 

fastställas.  

3.1.3 Reflektioner av Malta-domen 

Ur Maltamålet kommer vissa viktiga aspekter som författaren vill framhäva lite extra. HFD:s 

slutsats lyder således att omedelbar uttagsbeskattning strider mot etableringsfriheten. Genom 

denna dom beslutades att reglerna skulle ändras på så sätt att medgivande till uppskov ska 

förekomma.81 Finansdepartementet ansåg att införlivandet av en lag som medger uppskov är 

en tillräcklig åtgärd för att förenlighet med etableringsfriheten skulle uppnås. Däremot 

förklarade Departementet att det fortfarande inte skulle resultera i att jämlikhet i 

skattemässig behandling uppnås. Det föreligger fortfarande skillnader för beskattningen för 

företag med utflyttande verksamhet och företag som bedrivs i Sverige. Den förra blir 

                                                
81 63 kap. 14 § SFL. 
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alltjämt beskattat vid ett tidigare skede än den senare.82 Vissa remissinstanser hävdar dock att 

det finns bättre lösningar än regler om uppskov varför Finansdepartementets argumentation 

utsatts för viss kritik.83 Remissinstanserna påstår att en mer omfattande likabehandling kan 

uppnås i form av att lägga betalningstidpunkten först vid avyttringen av tillgångarna istället 

för vid utflytten oavsett om företagen väljer att bedriva sin verksamhet i landet eller att flytta 

ut.84 Regeringen har dock påpekat att uttagsbeskattningen kan infordras vid 

avyttringstillfället i och med att det är syftet med reglerna. För att kunna kräva 

uttagsbeskattning vid avyttringen är metoden med uppskov för skattebetalning den mest 

användbara.85 

Vad som även uppmärksammades är argumentationen kring att säkerställa Sveriges 

beskattningsrätt vid utflytt. Det behöver inte vara nödvändigt att skatten tas upp vid 

utflyttningen på grund av uppskovsbeloppet. Det har vidhållits att en fördröjning av 

inbetalningen inte skulle strida mot dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med berörd 

medlemsstat, vilket även diskuterades kortfattat i Malta-målet.86 Författaren anser att detta 

torde leda till mindre ingripande åtgärder och att det är mer förenligt med 

etableringsfriheten.   

Som kan utläsas ur dessa reflektioner är att rättsläget inte är helt klart angående när ett 

företag ska uttagsbeskattas och om uppskov ska beviljas. Företag som bedriver 

näringsverksamhet inom landet jämfört med företag som väljer att flytta sin verksamhet 

behandlas, trots att det utgör ett hinder, olika. Vad som med säkerhet kan sägas är att 

uppskovsreglerna endast omfattar företag som uttagsbeskattas enligt 22 kap. 5 § 4 och 5 p. 

IL.87 Det är därför intressant att utreda hur situationen blir om ett företag uttagsbeskattas 

enligt 22 kap. 5 § 2 p. IL. 

 

                                                
82 Prop. 2009/10:39, sida 17 och 19 f. 

83 Bl.a. Juridiska Fakulteten vid Uppsala Universitet. 

84 Prop. 2009/10:39, sida 17. 

85 Prop. 2009/10:39, sida 17 f. 

86 Proposition 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning, sida 196. 

87 63 kap. 14 § 1 och 2 p. SFL. 
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4 EU-rätten 

4.1 Inledning 
Uppsatsen behandlar etableringsfriheten och vad som kan utgöra hinder mot att tillämpa 

friheten. Nedan följer således en presentation av beskattningen inom EU, 

etableringsfriheten, dess innebörd och dess rättfärdigandegrunder, för att ge läsaren en 

helhetsförståelse som denne senare kan lägga till grund för analysen.  

4.2 Beskattning inom EU 
Beskattningen inom EU är tudelad: direkt beskattning och indirekt beskattning. Den direkta 

beskattningen avser att bäras av den skattskyldige, medan den indirekta skatten avser en 

skatt som ska bäras av andra.88  

EU-rätten saknar harmoniserade regler på den direkta beskattningens område, men EUD 

har ansett att artiklarna om EU-rättens friheter kan aktualiseras på området.89 EUD 

grundade det i ett mål90 som berörde en skattebestämmelse som stred mot att en 

medborgare kunde tillämpa friheten, där domstolen fastslog att den nationella bestämmelsen 

kunde negligeras direkt med hjälp av fördraget. Det trots att det saknas harmoniserade regler 

för beskattningen. För att kunna uppnå skatteharmonisering ska rådet utfärda direktiv om 

tillnärmning av sådana lagar som direktivet påverkar. Direktivet är inte mycket mer än en 

målsättning för hur harmonisering ska uppnås och det är upp till varje medlemsstat att 

bestämma hur harmoniseringen ska implementeras och upprätthållas i sin stat.91 När det 

kommer till den direkta beskattningen är direktiven inte många och när det gäller 

uttagsbeskattning specifikt saknas tillämpliga direktiv.  

4.3 Etableringsfriheten 
Etableringsfriheten återfinns i artikel 49 FEUF och stadgar 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 omfatta inskränkningar för medborgare i en 

medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag.” 

                                                
88 Lindencrona Gustaf, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, sida 4. 

89 Mål C-270/83 Avoir fiscal [1986] ECR I-273. Jmf. Lindencrona, Gustaf m.fl., Inkomstskatt – en läro- och 
handbok i skatterätt, sida 667.  

90 C-270/83 Avoir fiscal [1986]. 

91 Jmf. artikel 288 FEUF. 
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Den första meningen i artikeln avser primär etablering. Samma gäller för etablering av kontor, 

filialer o dylikt och brukar benämnas sekundär etablering.92 Med etableringsfrihet menas rätten 

att starta och driva ett företag samt att utöva verksamhet i en annan medlemsstat enligt den 

medlemsstatens lagstiftning.93 Rättigheten har direkt effekt, vilket innebär att friheten kan 

åberopas av både medlemsstater och av fysiska eller juridiska personer i en medlemsstat.94 

Etableringsfriheten inverkar dock inte på nationell lagstiftning som särbehandlar utlänningar 

i den mån medlemsstaten grundar detta på allmän ordning, säkerhet eller hälsa.95  

Definitionen av etablering är bred och har tillkommit genom EUD praxis: ”Begreppet etablering 

är, i den mening som avses i fördraget, ett mycket vittomfattande begrepp som innebär en möjlighet för 

medborgare i gemenskapen att stadigvarande och kontinuerligt delta i det ekonomiska livet i en annan 

medlemsstat än ursprungsstaten och dra fördel av detta.”96.  

I och med att etableringsfriheten omfattar fysiska och juridiska personer är det av vikt att 

klargöra förhållandet till företagen. Företag ska likställas med fysiska personer som är 

medborgare i medlemsstaterna om det bildats i överensstämmelse med en medlemsstats 

lagstiftning och som förutom det har sitt säte, huvudsakliga verksamhet eller dylikt inom 

unionen.97 Företag innebär alla juridiska sammanslutningar som har någon form av 

vinstsyfte.98 Det finns två olika principer för hur företag anknyts till en medlemsstat, via 

sätesprincipen eller registreringsprincipen.99 I Sverige tillämpas registreringsprincipen vilket 

innebär att företag som registrerar sig i Sverige anses tillhöra Sverige.100 Av praxis, från 

EUD, har framkommit att ett företags anknytning till ett visst land beror på dess säte.101 

                                                
92 Artikel 49 1 st. FEUF, och Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, sida 380. 

93 Artikel 49 2 st. FEUF. 

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

95 Artikel 52 1 st. FEUF. 

96 Mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano [1995] 
ECR I-225, punkt 25. 

97 Artikel 54 1 st. FEUF. 

98 Derlén, Mattias, EU-rätt, Liber AB, Malmö 2010, sida 66. 

99 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, sida 380. 

100 6 kap. 3 § IL. Jmf. Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, sida 380. 

101 Se exempelvis mål C-330/91 The Queen mot Inland Revenue Commissioners, ex parte Commerzbank AG 
[1993] ECR I-4017, punkt 13. 
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Sätesprincipen går som regel ut på att där bolaget har sitt säte ska det även vara registrerat. 

Tyskland är ett exempel på land som tillämpar sätesprincipen.102  

4.4 Rättfärdigandegrunder mot etableringsfriheten 

4.4.1 Inledning 

Inga restriktioner mot etableringsfriheten får finnas.103 Inga regler kommer dock utan 

undantag. En inskränkning i etableringsfriheten får företas om det grundas på allmän 

ordning, säkerhet eller hälsa.104 Det finns både direkt och indirekt diskriminering. En direkt 

diskriminering är något som grundar sig på nationalitet, vilket kan utläsas av ”särskild 

behandling av utländska medborgare”.105 Indirekt diskriminering eller icke-diskriminerande 

restriktioner är en restriktion som grundar sig på något annat än nationalitet. De 

rättfärdigandegrunder som framkommit i EUD är exempel på när en medlemsstat 

diskriminerat en fysisk eller juridisk person genom indirekt diskriminering eller icke-

diskriminerande restriktioner.106 Dessa grunder är; förhindra skatteflykt, uppnå effektiv 

skattekontroll, upprätthålla skattesystemets inre sammanhang, den väl avvägda fördelningen 

av beskattningsrätten och territorialitetsprincipen.107  

När en medlemsstat anklagas för någon form av diskriminering, är det upp till den att 

argumentera för att någon av dessa rättfärdigandegrunder föreligger.108 Utöver det måste 

grunderna för inskränkningen vara proportionerliga. Sammantaget brukar en sådan 

helhetsbedömning kallas för rule of reason och en restriktion mot etableringsfriheten kan 

endast godkännas när en sådan prövning har företagits.109 Nedan följer en presentation av de 

grunder som har godkänts av domstolen som skulle kunna rättfärdiga ett avsteg från 

etableringsfriheten. 

                                                
102 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, sida 381. 

103 Artikel 49 FEUF. 

104 Artikel 52 1 st. FEUF. 

105 Artikel 52 1 st. FEUF. 

106 Dahlberg, Mattias, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of 
Capital, Kluwer Law International, Nederländerna 2005, sida 114. 

107 Jmf. Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot belgiska staten [1992] ECR I-249, mål C-324/00 Lank-
horst-Hohorst GmbH mot Finanzamt Steinfurt [2002] ECR I-11779, Mål C-250/95 Futura Participations, 
mål C-337/08, X Holding BV mot Staatssecretaris van Financien [2010] ECR I-1215, m.fl. 

108 Cerioni, Luca, EU Corporate Law and EU Company Tax Law, Edward Elgar Publishing Limited, 2007, sida 
37 f.  

109 Mål C-55/94, Gebhard [1995], punkt 37. 
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4.4.2 Upprätthålla skattesystemets inre sammanhang 

För att skattesystemets inre sammanhang ska kunna användas som ett rättfärdigande krävs 

ett direkt samband mellan en skattefördel och en skattenackdel som ett företag erhåller.110 

Första gången grunden för att upprätthålla skattesystemets inre sammanhang var uppe för 

prövning var i målet Bachmann.111 Målet berörde en tysk medborgare, Bachmann, som var 

hemmahörande i Belgien. Bachmann hade avtalat om pensionsförsäkringar som inletts och 

antagits i Tyskland. I och med att Bachmann var hemmahörande i Belgien ville han göra 

avdrag för pensionspremierna som ingåtts i Tyskland. Belgien medgav inget sådant avdrag 

utan ville ha sin del av beskattningsrätten kvar.112 EUD ansåg att detta utgjorde ett hinder 

mot fri rörlighet av personer, men att belgiska regler kunde motiveras med hänsyn till att 

upprätthålla skattesystemets inre sammanhang.113 Grunden för EUD:s beslut var att den 

skattepliktiga inkomsten som Bachmann skulle minska i Belgien skulle leda till att Belgien 

inte hade möjlighet att tillgodogöra sig de skatteintäkter som förväntades utfalla av 

pensionsförsäkringen. Belgien kunde således inte upprätthålla sitt skattesystems inre 

sammanhang.114 Domen har blivit kritiserad och frågan som ställts är om att upprätthålla 

skattesystemets inre sammanhang verkligen ska vara en rättfärdigandegrund.115     

4.4.3 Motverka skatteflykt 

Det är oklart om EUD godkänner förhindrande av skatteflykt som en 

rättfärdigandegrund.116 För att skatteflykt ska bli tillämplig krävs det ett subjektivt syfte från 

personen i fråga om att undandra sig från att betala skatt. Utöver det krävs att lagstiftaren i 

sig varit tillräckligt snäv i sitt stiftande av en sådan lag till att endast omfatta personer som 

har som enda syfte att undvika beskattning. Den nationella rätten måste alltså träffa ”rent 

konstlade upplägg”.117 Ordet ”skatteflykt” innebär att ett företag företar en olaglig 

transaktion för att uppnå en skattemässig fördel.118 Det kan således jämföras med 

                                                
110 Mål C-204/90 Bachmann [1992], punkt 21. 

111 Mål C-204/90 Bachmann [1992]. 

112 Mål C-204/90 Bachmann [1992] punkt 1-4. 

113 Mål C-204/90 Bachmann, [1992] punkt 28. 

114 Mål C-204/90 Bachmann, punkt [1992] 21-28. 

115 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, sida 358. 

116 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst [2002]. Jmf. Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, sida 355.  

117 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst [2002], punkt 37. 

118 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, punkt 37. 
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skattebedrägeri eller skattefusk.  

4.4.4 Uppnå effektiv skattekontroll 

Rättfärdigandegrunden att uppnå effektiv skattekontroll är i princip godkänd av EUD 

genom att den har tillämpats i ett flertal fall.119 När EUD har tillämpat effektiv skattekontroll 

som grund för rättfärdigande har den hänvisat till ett direktiv120 som handlar om 

myndigheternas samarbete mellan olika medlemsstater. Direktivet ger möjlighet för 

myndigheterna mellan staterna att kontrollera uppgifter av skattskyldiga. I och med 

direktivet har EUD funnit att olika medlemsstaters lagstiftningar som berör 

gränsöverskridande transaktioner, varit oproportionerliga och mindre inskränkande åtgärder, 

såsom direktivet, kan istället förekomma.121  

4.4.5 Den skatterättsliga territorialitetsprincipen 

Det är numera självklart att den skatterättsliga territorialitetsprincipen är en grund för 

rättfärdigande.122 Det finns ett flertal rättsfall som också stödjer den punkten.123 Futura-målet 

var det mål som låg till grund för att territorialitetsprincipen skulle ses som en acceptabel 

rättfärdigandegrund. I målet berördes ett bolag med fast driftställe i Luxemburg men med 

hemviststat i en annan medlemsstat. Enligt reglerna om avdrag för förluster i Luxemburg 

tilläts inte det fasta driftstället avdrag som bolaget haft i sin hemviststat. Anledningen till det 

var att bolagets inkomster inte beskattades i Luxemburg, det vill säga där det fasta driftstället 

hade sitt territorium.124 Principen går ut på att den ger en stat rätt att beskatta inkomster då 

inkomsten har uppkommit i den medlemsstaten. EUD har principiellt även godkänt en 

global inkomstbeskattning av företag i en medlemsstat vilket talar för att så kan ske.125 Därav 

att principen kan rättfärdiga särbehandlande transaktioner där beskattningsunderlaget 

upphör att tillhöra en medlemsstats territorium.126  

                                                
119 Mål C-250/95 Futura Participations [1997], punkt 31. Jmf. mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, punkt 43. 

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

121 Ståhl, Kristina, Persson Österman, Roger, Hilling, Maria, Öberg, Jesper, EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus För-
lag AB, Uppsala 2011, sida 156 f. Jmf. Mål C-420/98 W.N. mot Staatssecretaris van Financiën, [2000] ECR I-
2867 där domstolen tillämpat direktivet.  

122 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, sida 363. 

123 Se bl.a. mål C-250/95 Futura Participations [1997]. 

124 Mål C-250/95 Futura Participations [1997], punkt 5-12. 

125 HFD hänvisar till mål C-446/03, Marks & Spencer, punkt 45. 

126 Ståhl, Kristina, m.fl. EU-skatterätt, sida 161. 
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4.4.6 Den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten 

Till en början ansågs den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten endast kunna 

tillämpas tillsammans med en annan rättfärdigandegrund som motivering till en inskränkning 

av etableringsfriheten.127 Det har i senare mål accepterats som en fristående 

rättfärdigandegrund.128 Den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten innebär att det är 

nödvändigt att tillämpa endast en medlemsstats skatteregler för företag som innehar 

verksamhet i olika medlemsstater.129 Om företag tilläts välja vart vinster och förluster skulle 

beaktas kan det äventyra den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten.130 

4.4.7 Proportionalitetsprincipen och Rule of reason 

Proportionalitetsprincipen beräknas vara en av de viktigaste principerna som stadgar att: en 

åtgärd med avseende på sin art, styrka, räckvidd och varaktighet skall stå i rimlig proportion till vad som 

står att vinna med åtgärden”131. För att någon rättfärdigandegrund ska accepteras, måste, enligt 

EUD:s rättspraxis, ett proportionalitetstest företas.132 En sammantagen bedömning av 

rättfärdigandegrunderna; upprätthålla skattesystemets inre sammanhang, motverka 

skatteflykt, uppnå effektiv skattekontroll, territorialitetsprincipen, den väl avvägda 

fördelningen av beskattningsrätten samt proportionalitetsbedömningen utgör ”Rule of 

reason” och det är fyra förutsättningar som ska utredas; 

- Åtgärden ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt, 

- Åtgärden ska framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse, 

- Åtgärden ska vara ägnat att säkerställa förverkligandet av den målsättning som man strävar 

att uppnå genom den och 

- Åtgärden ska inte gå ut över vad som är nödvändigt för att uppnå målsättningen 

(proportionalitetstestet).133 

Det första kriteriet statuerar fall som endast kan tillämpas då ingen direkt diskriminering är 

för handen.134 En prövning av första kriteriet kan aldrig tillämpas på direkt diskriminering på 

                                                
127 Mål C-446/03, Marks & Spencer [2005], punkt 51. 

128 Mål C-337/08, X Holding BV [2010], punkt 33. 

129 Mål C-337/08, X Holding [2010], punkt 28. 

130 Mål C-337/08, X Holding [2010], punkt 29. 

131 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Juristförlaget i Lund, Lund 2003, sida 18 och 
proposition 1987/88:65 om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision, m.m., sida 71. 

132 Mål C-55/94 Gebhard [1995], punkt 37. 

133 Mål C-55/94 Gebhard [1995], punkt 37. 
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grund av att hindrande lagstiftning aldrig kan vara proportionerligt enligt artikel 49 FEUF. 

Enligt ordalydelsen kan utläsas att första kriteriet kan tillämpas på alla typer av icke-

diskriminerande restriktioner och indirekta diskrimineringar.135  

Det andra kriteriet innebär att det nationella intresset av att ha en hindrande regel, måste 

vara större än intresset av att ha en etableringsfrihet. Det föreligger således en 

intresseavvägning och ett skyddsintresse hos medlemsstaterna.136  

Det tredje och det fjärde kravet är relativt svårt att uppnå eftersom en medlemsstats 

lagstiftning måste utformas på så vis att den är ägnad att uppnå det syfte som de strävar efter 

samtidigt som lagen inte får utgöra ett större hinder för den fria rörligheten.137 Nedan följer 

praxis från EU-rätten för att sätta kapitel fyra i ett konkret sammanhang.   

 

 

                                                                                                                                            
134 Dahlberg, Mattias, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of 

Capital, sida 120 ff. Jmf. Ståhl, Kristina, m.fl. EU-skatterätt, sida 150. 

135 Dahlberg, Mattias, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of 
Capital, sida 123 f. 

136 Ståhl, Kristina, m.fl. EU-skatterätt, sida 150. 

137 Ståhl, Kristina, m.fl. EU-skatterätt, sida 150. 
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5 Rättsfall på uttagsbeskattningsområdet från EU 

5.1 Inledning 
Författaren har valt att använda sig av två rättsfall i uppsatsen Portugal-målet och National 

Grid-målet. Målen har blivit diskuterade bland annat på grund av de principer som fastslås i 

domsluten. Rättsfallen ligger till grund för nedanstående analys i och med att målen 

behandlar uttagsbeskattning och etableringsfrihet. Portugal-målet presenteras som behandlar 

uttagsbeskattning på orealiserade värdeökningar på tillgångar. Domslutet är en utvidgning av 

National Grid på så vis att situationen där tillgångar flyttas från en medlemsstat till en annan 

beskattas omedelbart. I National Grid-målet behandlades endast företag, som flyttade från 

en medlemsstat till en annan, som beskattades för orealiserade värdeökningar omedelbart. 

National Grid-målet ger inget direkt slutligt svar utan är mer tvådelad och öppen för 

diskussion. Med det menas att företag antingen tillåts göra på det ena eller på det andra 

sättet, varför det blir extra intressant att ta hänsyn till dessa aspekter i utredningen om 

uttagsbeskattningens förenlighet med etableringsfriheten. 

5.2 Portugal-målet 

5.2.1 Omständigheter 

Målet avsåg de portugisiska uttagsbeskattningsreglerna och dess förenlighet med 

etableringsfriheten. Kommissionen väckte talan mot Portugal eftersom den ansåg att 

Portugal inte uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 49 FEUF och artikel 31 i EES-fördraget. 

Varför kommissionen ansåg att Portugal inte uppfyllt sina skyldigheter var på grund av att 

landet valt att behålla bestämmelser i sin skattelagstiftning som ansågs inskränka ett företags 

rätt att bland annat flytta sitt säte till en annan medlemsstat. Lagstiftningen som var uppe för 

prövning behandlade en verksamhet hänförlig till ett fast driftställe som upphörde eller då 

tillgångarna i ett företag flyttades från Portugal till en annan medlemsstat.138 

5.2.2 Domstolens förhandsbesked 

EUD stadgade att ett företag inte ska åläggas en tyngre skattebörda, i form av att 

beskattningen tidigareläggs, om det väljer att flytta ut från Portugal till en annan medlemsstat 

jämfört med ett företag som flyttar sin verksamhet inom landet. EUD konstaterade att 

sådana bestämmelser kunde innebära en inskränkning av etableringsfriheten.139 Vidare 

                                                
138 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 7. 

139 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 22. 
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erinrade EUD att det inte spelade någon roll om ett portugisiskt företag flyttade sitt säte till 

en annan medlemsstat eller om ett portugisiskt företag flyttade sina tillgångar hänförliga till 

ett fast driftställe till en annan medlemsstat. Etableringsfriheten kunde fortfarande tillämpas 

på situationerna.140 EUD fastslog att en beskattning av orealiserade värdeökningar, när ett 

portugisiskt företag flyttade sitt säte eller verkliga ledning till en annan medlemsstat, utgjorde 

ett hinder för etableringsfriheten. Om ett företag, beläget i Portugal, valde att istället behålla 

sitt säte i medlemsstaten skedde ingen sådan beskattning.141 Beskattning av orealiserade 

ökningar vid delvis flyttning av tillgångar i ett fast driftställe i Portugal som tillhör ett företag 

i en annan medlemsstat utgjorde också en inskränkning av etableringsfriheten. En sådan 

beskattning företogs inte vid flyttningar av tillgångar inom Portugal. EUD konstaterade att 

skillnaden i behandling av företag inte kunde förklaras av en objektiv skillnad mellan 

situationerna, varför reglerna kunde vara avskräckande för företag som ville tillämpa sin 

etableringsrätt.142 

Nästa fråga som EUD skulle besvara var huruvida reglerna i målet kunde rättfärdigas och 

om reglerna var proportionerliga. EUD hänvisade till National Grid-målet där det stadgades 

att artikel 49 FEUF utgjorde ett hinder för en medlemsstat att tillämpa regler där skatten på 

orealiserade värdeökningar beaktades vid tidpunkten för företagets utflytt.143 EUD hävdade 

att denna slutsats även kunde tillämpas i förevarande mål och att en valmöjlighet mellan att 

bli beskattad omedelbart eller att erhålla uppskov med inbetalning av skatten, utgjorde en 

mindre inskränkning.144 Portugal grundade sin talan på att ett företag drivs i syfte att 

generera intäkter på sina tillgångar. EUD konstaterade att det inte går att dra den slutsatsen 

”[att] jämförbarhet råder mellan den situationen då ett fast driftställes tillgångar upphör att användas i varje 

form av ekonomisk verksamhet i en medlemsstat, och den situationen där sådana tillgångar flyttas till en 

annan medlemsstat vid upphörandet av verksamheten i nämnda fasta driftställe i förstnämnda 

medlemsstat.”145. EUD:s slutsats löd att Portugals regler var en inskränkning av 

etableringsfriheten. 

                                                
140 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 23. 

141 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 27. 

142 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 28-29. 

143 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 31. Jmf. mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 86. 

144 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 32. 

145 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 34. 
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5.2.3 Sammanfattade bedömningar 

EUD ansåg att Portugal underlåtit att uppfylla skyldigheterna som en medlemsstat har enligt 

artikel 49 FEUF i och med att Portugal valt att behålla reglerna som innebar att orealiserade 

värdeökningar beskattades omedelbart vid utflytten av ett företag. Om företaget valt att 

flytta tillgångar inom landet, skulle en sådan beskattning inte skett.146 

5.2.4 Reflektioner av Portugal-målet 

För att sätta Portugal-målet i ett perspektiv utifrån de svenska reglerna: ett företag med 

hemvist i Sverige som flyttar sina tillgångar från Sverige till sitt moderbolag i en annan EU-

stat och företaget löses upp utan likvidation. Företaget skulle vid utflytten beskattas 

omedelbart även för de orealiserade värdeökningar som eventuellt finns eftersom Sveriges 

beskattningsrätt upphör för tillgångarna. Reglerna för uttagsbeskattning skulle således 

aktualiseras. Denna situation omfattas av 22 kap. 5 § 2 p. IL. som stadgar att uttag räknas 

som att skattskyldigheten för inkomsten helt eller delvis upphör. EUD skulle förmodligen 

bedöma de svenska reglerna som fördragsstridiga i och med att situationen är likvärdig med 

den uppställda i Portugal-målet. I och med att företaget kommer att beskattas för 

orealiserade värdeökningar omedelbart vid utflytt behandlas det sämre än företag som väljer 

att flytta tillgångarna inom landet istället. Domslutet ger ett incitament för att de svenska 

reglerna hindrar företag från att fusionera över gränserna, varför det är ett intressant område 

att diskutera.  

5.3 Mål C 371/10 National Grid  

5.3.1 Omständigheter  

National Grid Indus, ett företag som var beläget i Holland, ingår i en koncern där 

moderbolaget har sitt säte i Förenade Kungariket. National Grid bildades 1996 och vid 

uppstarten av företaget tillsköt moderbolaget ett koncerninternt lån till bolagskapitalet i 

utbyte mot andelar i företaget.147 År 2000 flyttade National Grid sin verkliga ledning och hela 

affärsverksamheten till London. Enligt nationell domstol levde National Grid kvar som ett 

nederländskt bildat bolag, både enligt nationell rätt och engelsk rätt. Engelsk 

skattemyndighet påstod däremot att National Grid hade sin hemvist, det vill säga ett fast 

                                                
146 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 1) i domslutet. 

147 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 10-12. 
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driftställe, i England men som tillhörde ett nederländskt bolag.148 Bilden nedan klargör 

omständigheterna. 

   

Holland     Förenade Kungariket 

     Flyttar år 2000 

National Grid     Säte för verklig ledning 

            

                Koncerninternt lån   Moderbolag 

 

Då National Grid fortfarande var hemmahörande i Holland redovisade företaget en 

valutakursvinst på lånefordran för det koncerninterna lånet moderbolaget tillskjutit.149 Då de 

nederländska skattemyndigheterna visste att National Grids inkomster skulle komma att 

beskattas i Förenade Kungariket efter utflytt av företaget, valde myndigheterna att 

uttagsbeskatta valutakursvinsten omedelbart innan flytten.150  

Den nationella domstolen valde att vilandeförklara målet och ställde följande frågor till 

domstolen: 

1. Kan ett bolag som flyttar sitt säte till en annan medlemsstat påföras en 

uttagsbeskattning och således åberopa artikel 49 FEUF mot utflyttningsstaten? 

2. Om svaret på första frågan är ja, strider en sådan uttagsbeskattning mot artikel 49 

FEUF så länge det inte kan motiveras av fördelningen av beskattningsrätten mellan 

berörda stater? 

3. Skulle svaret på fråga två påverkas om uttagsbeskattningen avser en vinst som 

uppstått då Holland fortfarande hade beskattningsrätt även om vinsten inte framträtt där 

på grund av de skatteregler som finns i Förenade Kungariket?151  

                                                
148 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 11. 

149 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 12. 

150 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 14. 

151 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 21. 
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5.3.2 Domstolens förhandsbesked 

Angående första tolkningsfrågan gjordes följande bedömning: Artikel 49 FEUF påverkar 

inte att en medlemsstat reglerar flyttning av ett företags säte och dess skattekonsekvenser 

som kan uppstå.152 National Grid hade, i och med sin förflyttning av verklig ledning, 

upphört att tillhöra Nederländernas skattelagstiftning och således hade ursprungsstaten 

förlorat sin beskattningsrätt hänförliga till företagets verksamhet.153 Företag som bildats i 

överensstämmelse med en stats lagstiftning och som har sitt säte inom EU, ska likställas med 

medborgarna i en medlemsstat vid tillämpningen av etableringsfriheten.154 Eftersom att det 

saknas en gemensam definition på vilka företag som kan omfattas av etableringsrätten och 

anknytningsfaktorn, utgjorde den egentliga frågan i målet om artikel 49 FEUF kunde 

tillämpas på ett företag som stödde sig på denna frihet.155 Frågan kunde endast besvaras 

genom nationell rätt, det vill säga när nationell domstol konstaterat att företaget som är uppe 

för bedömning faktiskt kunde omfattas av etableringsfriheten med hänsyn tagen till artikel 

54 FEUF. Slutsatsen löd att det är en medlemsstat som har befogenhet att definiera 

anknytning och om företaget kunde omfattas av etableringsfriheten. En medlemsstat har rätt 

att inskränka ett företag, som har bildats enligt ursprungsstatens regler, att flytta sitt säte till 

en annan medlemsstat om företaget har som önskemål att kvarstå som juridisk person enligt 

nationell rätt.156 Följande fråga besvarades således jakande.157 

Vad gällde den andra och den tredje tolkningsfrågan gjordes följande bedömning: 

Etableringsfriheten bygger på att alla inskränkningar i nationell lag ska förbjudas och till att 

säkerställa nationell behandling av utländska företag.158 Handlingar i en medlemsstat som 

innebär att etableringsfriheten hindras eller förbjuds är former av inskränkande karaktär och 

får således inte förekomma.159 I det aktuella målet kunde det konstateras att nackdelar i 

likviditetsperspektivet kunde uppstå i och med att orealiserade vinster beskattades 

omedelbart vid flyttning av sätet till annan medlemsstat jämfört med att vinster vid flyttning 

                                                
152 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 23. 

153 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 24. 

154 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 25. 

155 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 26. 

156 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 27. 

157 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 33. 

158 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 35. 

159 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 36. 
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av säte inom landet beskattades när de avyttrades. Denna olikbehandling kunde avskräcka 

företag från att flytta från ursprungsstaten och distinktionen i behandlingen kunde inte 

förklaras av någon objektiv skillnad.160 En orealiserad värdeökning skulle inte vara uppe för 

beskattning om företaget valt att flytta sitt säte inom landet, vilket innebar att skillnader i 

behandling förekom.161 Denna olikbehandling utgjorde en otillåten inskränkning och 

domstolen fick ta ställning till huruvida den kunde rättfärdigas.162 

Enligt den nationella domstolen hade denna inskränkning företagits med motiveringen att 

säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan berörda medlemsstater i 

enlighet med den så kallade territorialitetsprincipen. Beskattningsrätten tillämpades alltså 

endast på värdeökningar som har uppstått inom Holland då National Grid varit 

skattemässigt hemmahörande där.163  

Domstolen erinrade om att medlemsstater fortfarande har rätt att bestämma kraven för 

beskattningsrätten dem emellan så länge inga harmoniserade unionsbestämmelser 

företagits.164 I och med att ett företag flyttar sitt säte från ursprungsstaten till en annan 

medlemsstat, kunde det inte innebära att förstnämnd stat skulle avstå rätten att beskatta de 

värdeökningar som uppstått där. En medlemsstat ska erhålla rätten att beskatta 

värdeökningar vid tidpunkten för ett företags utflytt i enlighet med territorialitetsprincipen. 

Rättigheten ligger i linje med säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten mellan 

berörda medlemsstater.165 Sammanfattningsvis var således en uttagsbeskattning av National 

Grid motiverad.  

Domstolen prövade då frågan om den nationella regleringen gick utöver vad som var 

nödvändigt för att uppnå ändamålet.166 En förutsättning för att besvara frågan om 

proportionalitet kräver att en distinktion gör mellan fastställande av skattebeloppet och 

uttaget av detsamma.167 Domstolen erinrade att det är ändamålet med nationell lagstiftning 

                                                
160 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 37-38. 

161 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 40-41. 

162 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 41.  

163 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 43. 

164 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 45. 

165 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 46. 

166 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 50.  

167 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 51. 
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som ska ställas i relation till huruvida den är proportionerlig eller inte, det vill säga att skatten 

fastställs vid tidpunkten för företagets utflytt. Det är proportionerligt att 

ursprungsmedlemsstaten fastställer den skatt som företaget ska betala för dess orealiserade 

vinster som uppkommit inom dess område när rätten att beskatta företaget upphör. 

Argumentation stämmer överens med rättfärdigandegrunden att säkerställa utövandet av 

beskattningsrätten.168   

Domstolen hävdade att ursprungsmedlemsstaten inte har någon skyldighet att ta hänsyn till 

förluster som uppkommit efter att en utflyttning skett. Skatten på den orealiserade 

värdeökningen fastställs vid tidpunkten när rätten till beskattning för 

ursprungsmedlemsstaten upphör, det vill säga då företaget flyttar sitt säte.  

Det finns inget som tyder på att en utflyttning av ett företags verkliga ledning ska vara 

skatteneutralt. Varje medlemsstat har dess egen skattelagstiftning vilket kan innebära att då 

ett företag flyttar sin ledning till en annan stat kan det vara mer eller mindre förmånligt i 

skattehänseende. Etableringsfriheten innebär inte att en medlemsstat ska utforma sin 

skattelagstiftning efter lagstiftningen i företagets medlemsstat.169 Artikel 49 FEUF utgör 

således inte något hinder för att nationell lagstiftning innehåller regler om att skatt på 

orealiserade värdeökningar fastställs som slutlig vid tidpunkten då ett företag flyttar sin 

ledning till en annan medlemsstat när ursprungsmedlemsstaten förlorar beskattningsrätten 

efter utflyttningen.170 

När det gällde frågan att ta ut skatt vid tidpunkten för utflytten av företaget gjorde 

domstolen följande bedömning: De likviditetsproblem som kunde komma att uppstå vid 

omedelbar beskattning kunde undvikas genom att senarelägga inbetalningen av skatten till då 

tillgångarna faktiskt avyttras.171 Det underströks dock att vissa administrativa bördor kunde 

uppstå i form av att det var svårt för myndigheterna i respektive medlemsstat att veta vad 

som hände med tillgångarna över gränserna. Den administrativa bördan kunde således 

utgöra ett hinder mot företagets etableringsfrihet som inte behöver vara mindre ingripande 

än att beskatta företaget omedelbart.172 Det resulterade i att antingen togs en skatt ut 

                                                
168 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 52. 

169 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 62. 

170 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 64. 

171 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 68. 

172 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 68 och 71. 
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omedelbart vid utflytten, vilket kunde orsaka likviditetsproblem för företaget, eller att 

företaget sköt upp beskattningen tills tillgångarna realiserats, vilket skulle innebära en 

administrativ börda i form av bevakning av tillgångarna.173 Om ett företag valde uppskov 

med beskattningen fanns även risken att skatten över huvud taget inte togs ut. En sådan risk 

kunde dock avhjälpas genom att nationell lagstiftning krävde ställd bankgaranti.174 

Domstolen erinrade om att målet berörde ett uppskov och skatten äventyrade inte 

sambandet mellan skattefördelen, det vill säga undantagandet från skatt som berörde 

orealiserade värdeökningar, och balansen av en skatt som bestämdes vid tidpunkten då 

företaget upphörde att erhålla sådan inkomst.175 Av ovanstående skäl bedömde domstolen 

att lagstiftningen som var för handen i målet, det vill säga att beskatta ett företag omedelbart 

vid utflytten, var oproportionerlig och mindre inskränkande hinder skulle kunna företas.176  

5.3.3 Sammanfattande bedömningar 

Första tolkningsfrågan besvarades enligt följande: I det aktuella målet har flyttningen av sätet 

av National Grid inte påverkat företagets status som juridisk person enligt nederländsk rätt 

och denna förflyttning har således inte påverkat den potentiella aktualiseringen av artikel 49 

FEUF. Företaget kunde således åberopa artikel 49 FEUF. 

Andra tolkningsfrågan besvarades enligt följande: När företag flyttar sitt säte från 

ursprungsstaten till en annan medlemsstat, kunde det inte innebära att förstnämnd stat skulle 

avstå rätten att beskatta de värdeökningar som uppstått där. En medlemsstat ska erhålla 

rätten att beskatta värdeökningar vid tidpunkten för ett företags utflytt i enlighet med 

territorialitetsprincipen. Rättigheten stämmer överens med säkerställandet av fördelningen av 

beskattningsrätten mellan berörda medlemsstater. Uttagsbeskattning av National Grid var 

således motiverad.  

Tredje tolkningsfrågan besvarades enligt följande: Det finns inget som tyder på att en 

utflyttning av ett företags verkliga ledning ska vara skatteneutralt. Varje medlemsstat har dess 

egen skattelagstiftning vilket kan innebära att när ett företag flyttar sin ledning till en annan 

stat kan det vara mer eller mindre förmånligt i skattehänseende. Antingen tas en skatt ut 

omedelbart vid utflytten, vilket kan orsaka likviditetsproblem för företaget, eller att företaget 
                                                
173 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 73. 

174 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 74. 

175 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 81-82. 

176 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 85. 
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skjuter upp beskattningen tills tillgångarna realiserats, vilket skulle innebära en administrativ 

börda i form av bevakning av tillgångarna. Ett uppskov med skatten äventyrar inte 

sambandet mellan skattefördelen och balansen av en skatt som bestäms vid tidpunkten då 

företaget upphör att erhålla sådan inkomst. En sådan lagstiftning som var för handen i målet 

var således oproportionerlig och mindre inskränkande åtgärder skulle således kunna företas. 

5.3.4 Reflektioner kring National Grid-målet 

EUD:s avgörande har öppnat upp och gjort det möjligt för medlemsstater att ha regler om 

uttagsbeskattning för företag. Den enda haken är att beskattningstidpunkten inte får infalla 

vid utflyttningen utan anstånd med inbetalning av skatten måste kunna beviljas fram tills att 

företaget avyttrar sina tillgångar. EUD påvisar att en direkt beskattning vid utflyttning står i 

strid med etableringsfriheten. Ett intressant stadgande från EUD var att en medlemsstat inte 

är skyldig att utforma skatteregler med hänsyn till en annan medlemsstat just för att 

säkerställa att olikheter utjämnar sig.177 Resonemangen som EUD för kan likställas i stora 

delar med HFD:s bedömning i Malta-målet.  

Om man tillämpar domslutet på situationen som författaren avser att utreda innebär det att 

om ett svenskt företag flyttar alla sina tillgångar till ett utländskt moderbolag för att sedan 

upplösas utan likvidation i Sverige kommer det svenska företaget att uttagsbeskattas. 

Situationen omfattas av 22 kap. 5 § 2 p. IL och innebär att anstånd med inbetalning av 

skatten inte kommer att kunna medges. Uppskovsreglerna tar endast sikte på punkterna 4 

och 5 i samma paragraf. Utifrån EUD:s domslut i National Grid-målet innebär det att om 

det svenska företaget inte medges uppskov utgör reglerna ett hinder mot att tillämpa 

etableringsfriheten.    

                                                
177 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 62. 
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6 Analys 

6.1 Beskattningskonsekvenser vid gränsöverskridande 
okvalificerade fusioner 

För att lättare förstå hur beskattningskonsekvenserna ter sig vid gränsöverskridande 

okvalificerade fusioner, ställer författaren upp ett exempel där det förklaras hur 

beskattningen kan se ut. För att en fusion ska vara kvalificerad, krävs att det överlåtande 

företaget är skattskyldig för sin verksamhet omedelbart före fusionen. Motsatsvis innebär 

det att fusioner där företag upphör att vara skattskyldig i Sverige inte uppfyller kravet för att 

anses som kvalificerad. I och med att fusionen i denna situation inte är kvalificerad 

aktualiseras uttagsbeskattning. Nedanstående exempel förklarar omständigheterna för 

probleminventeringen. 

   

  MB i Tyskland         Fusion  MB i Tyskland 

   

  DB i Sverige      Filial i Spanien   

 

         Filial i Spanien   

 

Situationen lyder följande: Ett moderbolag, etablerat i Tyskland, äger ett dotterbolag, beläget 

i Sverige. Dotterbolaget i sin tur driver verksamheter genom en filial i Spanien. 

Dotterbolaget avser att ombilda sig på så vis att företaget fusioneras upp till moderbolaget i 

Tyskland. Moderbolaget ska även ta över verksamheten för filialen i Spanien. 

Detta utgör en fusion, eftersom det överlåtande företaget, det vill säga dotterbolaget i 

Sverige, lämnar över sina tillgångar och skulder till moderbolaget. Dotterbolaget löses sedan 

upp utan att likvideras.178 Varför detta inte utgör en kvalificerad fusion är på grund av att 

moderbolagen inte träder in i dotterbolagets skattemässiga ställning.179 Moderbolaget 

kommer alltså inte vara skattskyldigt för företagets inkomst i Sverige. Det ger slutresultatet 

                                                
178 37 kap. 3 § IL. 

179 37 kap. 11-12 §§ IL. 
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att omständigheten berör en gränsöverskridande okvalificerad fusion i och med att den 

skatterättsliga hemvisten för dotterbolaget överförs från Sverige till Tyskland. Då 

dotterbolagets ombildning klassas som okvalificerad, kommer uttagsbeskattning att 

aktualiseras.180 Fusionen resulterar i att Sveriges beskattningsrätt upphör gällande filialen i 

Spanien eftersom det inte finns något stadgeenligt säte i Sverige dit verksamheten kan 

härröras. Filialen kommer således efter fusionen att tillhöra det tyska moderbolaget. 

Vid en gränsöverskridande fusion har Sverige rätt att beskatta de värden som finns i den 

utländska filialen. Dotterbolaget har däremot rätt till en fiktiv avräkning motsvarande den 

skatt som företaget skulle erlagt i Sverige om inte fusionsdirektivet funnits.181 En 

gränsöverskridande okvalificerad fusion inom EU blir oftast balanserad i och med att 

avräkningsreglerna finns, med andra ord blir de negativa effekterna av beskattningen 

neutraliserade. Den medlemsstat där filialen är belägen har inte rätt att beskatta filialen då 

fusionen företas, eftersom beskattningsrätten kvarstår då företaget fortfarande finns kvar 

inom landet.  

Sammanfattningsvis uttagsbeskattas dotterbolaget i Sverige för sina tillgångar och för filialen 

som är hänförlig till verksamheten i Sverige. För filialen i Spanien erhåller dotterbolaget en 

avräkning på skatten. Utöver det kommer dotterbolaget inte att beviljas uppskov med 

inbetalningen av skatten eftersom fusionen inte omfattas av 22 kap. 5 § 4-5 p. IL utan istället 

av 22 kap. 5 § 2 p. IL. Ett sådant exempel som statuerats kan, enligt författaren, utgöra ett 

hinder mot att utöva sin etableringsrätt.  

6.2 22 kap. 5 § 2 p. IL och etableringsfriheten 

6.2.1 Utgör 22 kap. 5 § 2 p. IL ett hinder mot etableringsfriheten? 

Artikel 49 FEUF innebär att en medlemsstat inte får särbehandla företag eller personer från 

en annan medlemsstat som flyttar till den medlemsstaten. Förbudet hindrar även att en 

medlemsstat förbjuder någon av sina egna medborgare från att flytta till en annan 

medlemsstat. För att någon skattebestämmelse ska kunna strida mot etableringsfriheten 

krävs att ett företag som flyttar över gränserna behandlas sämre än inhemska företag i 

medlemsstaten.  

                                                
180 22 kap. 2 § och 5 § 2 p. IL. 

181 37 kap. 30 § IL. 
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Både den svenska domstolen och EUD har diskuterat problematiken när ett företag ska 

uttagsbeskattas när det flyttar ut från staten. Att ett företag väljer att utnyttja 

etableringsrätten genom att flytta till en annan medlemsstat och således beskattas tidigare än 

om de valt att fusionera inom landet, är något som författaren anser kan utgöra ett hinder. 

Denna argumentation ligger i linje med var HFD kom fram till i Malta-målet. 

En gränsöverskridande fusion som omfattas av 22 kap. 5 § 2 p. IL resulterar i att företag 

kommer att uttagsbeskattas utan möjlighet till uppskov med skatten. Om fusion istället 

skedde inom landet, hade uttagsbeskattning inte aktualiserats över huvud taget. Hade 

företaget fusioneras i enlighet med 22 kap. 5 § 4 och 5 p. IL hade företaget blivit beviljad 

uppskov. Tre liknande situationer som behandlas olika i skattehänseende. I den fiktiva 

situationen kommer det svenska dotterbolaget att tvingas betala skatten omedelbart utan att 

få beakta värdeförändringar på dess tillgångar. Dotterbolaget blir alltså beskattat på 

orealiserade tillgångar. Om dotterbolaget inte har för avsikt att realisera tillgångarna kan det 

likställas med att behöva betala för något du redan investerat i. Om dotterbolaget istället valt 

att fusionera inom landet för att sälja tillgångarna i ett senare skede, hade beskattning 

aktualiserats först när tillgångarna avyttrats. Det innebär att värdeförändringar hade beaktats. 

Om dotterbolaget, enligt ett tredje alternativ, fusionerats i enlighet med 22 kap. 5 § 4 eller 5 

p. IL, hade uttagsbeskattning aktualiserats omedelbart, precis som i första exemplet. Det 

som blir skillnaden här är att dotterbolaget blivit beviljad uppskov med inbetalning av 

skatten. Att erhålla uppskov kan vara avgörande för ett företags fortlevnad. Att tvingas 

betala in stora summor omedelbart kan leda till att ett företag tvingas till nedläggning eller att 

företag väljer att inte flytta från en medlemsstat.   

Författaren anser att uttagsbeskattningsregeln i 22 kap. 5 § 2 p. IL strider mot 

etableringsfriheten i och med att beskattningskonsekvenserna påvisar incitament för företag 

att inte omstrukturera sin verksamhet över gränserna då företag missgynnas jämfört med de 

andra exemplen som påvisats. Frågan är då om 22 kap. 5 § 2 p. IL kan rättfärdigas.      

6.2.2 Kan 22 kap. 5 § 2 p. IL rättfärdigas? 

Nationella regler som inskränker etableringsfriheten kan i vissa fall godtas. Inskränkningen 

måste grunda sig på allmän säkerhet, ordning eller hälsa.182 Praxis har även gjort gällande att 

det är acceptabelt att inskränka etableringsfriheten om syftet med hindret är legitimt och att 

                                                
182 Artikel 52 1 FEUF. 
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det kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset.183 Om en medlemsstat har en 

hindrande regel är det upp till den att argumentera för att regeln är ägnad att säkerställa det 

syfte som eftersträvas. Dessutom måste medlemsstaten påvisa att regeln inte går ut över vad 

som är nödvändigt för att målsättningen ska uppnås, det vill säga att regeln är 

proportionerlig.184  

Syftet med införandet av fusionsdirektivet var att omstruktureringar över gränserna inte ska 

hindras av att beskattning aktualiseras omedelbart.185 De ekonomiska intressena ska således 

beaktas, vilket kan efterlikna rättfärdigandegrunden ”upprätthållandet av skattesystemets inre 

sammanhang”, vilken tillkom genom praxis.186 Det har även ansetts accepterat att 

upprätthålla skatteregler enligt den skatterättsliga territorialitetsprincipen, då detta är ett 

berättigat syfte för att garantera att de värden som upparbetats i en medlemsstat kan 

beskattas där också.187 

För att återgå till det fiktiva exemplet ovan resulterar situationen i att de svenska 

uttagsbeskattningsreglerna syftar till att upprätthålla skattesystemets inre sammanhang. 

Sverige beskattar dotterbolaget och filialen omedelbart eftersom Sverige inte har 

beskattningsrätt efter fusionen. Uttagsbeskattningsreglerna har som syfte att vinster inte ska 

kunna berövas från Sveriges jurisdiktion. Det ska dock erinras om att det fiktiva exemplet 

inte behandlar värden som arbetats upp i Sverige, utan värdena har upparbetats i en filial 

som inte är belägen i Sverige. En sådan situation som är för handen har EUD inte tagit 

ställning till ännu vad författaren kan se. EUD har i princip godkänt en global 

inkomstbeskattning av företag och att en sådan ligger i enlighet med 

territorialitetsprincipen.188 Det skulle tyda på att även värden som upparbetats i en utländsk 

filial ska kunna beskattas i Sverige och således vara rättfärdigat enligt upprättandet av 

skattesystemets inre sammanhang. Även HFD har uttalat sig om att värden som arbetats 

upp i ett svenskt företag ska kunna beskattas i Sverige och att detta utgör ett rättfärdigande 

av hinder mot etableringsfriheten. Värden som upparbetats i en annan medlemsstat ska 

                                                
183 Se exempelvis mål C-204/90 Bachmann. 

184 Mål C-55/94, Gebhard [1995], punkt 37. 

185 SOU 2005:19 Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet, sida 87. 

186 Se mål C-204/90 Bachmann [1992]. 

187 Se bl.a. mål C-250/95 Futura Participations [1997]. 

188 Mål C-446/03, Marks & Spencer, punkt 45. 
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också kunna rättfärdigas genom att argumentera för skattesystemets inre sammanhang.189 

Författaren vill uppmärksamma att rättfärdigandegrunden ”skattesystemets inre 

sammanhang” endast godkänts ett fåtal gånger, vilket ger slutsatsen att EUD är restriktiv 

mot att godkänna att en regel är rättfärdigad på grund av skattesystemets inre sammanhang.  

Författaren är återhållsam till användningen av rättfärdigandegrunden att upprätthålla 

skattesystemets inre sammanhang. För att rättfärdigandegrunden ska kunna tillämpas krävs 

ett samband mellan en skattefördel och en skattenackdel för ett företag som väljer att flytta 

ut från en medlemsstat.190 När ett företag upphör att vara skattskyldig i Sverige på grund av 

utflytt kommer beskattning att aktualiseras vid tidpunkten för utflytt oavsett om tillgångarna 

har realiserats eller inte. Det uppstår således en skattenackdel för företaget. För att ett direkt 

samband ska kunna föreligga måste det finnas en skattefördel också. Författaren finner inget 

som klart tyder på att en fördel ska kunna uppstå för företag som flyttar ut från Sverige.  

Rättfärdigandegrunden skatteflykt har inte diskuterats i större utsträckning i målen. Däremot 

anser författaren att skatteflykt kan vara aktuellt att utreda när det gäller 22 kap. 5 § 2 p. IL. 

För att skatteflykt ska bli tillämpligt måste syftet med fusionen vara att undgå beskattning. 

Vidare måste ett konstlat upplägg föreligga samt en avsikt att uppnå en skattemässig 

fördel.191 Författaren kan inte se att 22 kap. 5 § 2 p. IL har som syfte att förhindra skatteflykt 

genom konstlade upplägg. Inte heller att det föreligger en subjektiv avsikt att uppnå en 

skattemässig fördel. Att ett företag tvingas betala skatt omedelbart på orealiserade värden vid 

en gränsöverskridande fusion kan inte, enligt författaren, utgöra en sådan skattemässig fördel 

som åsyftas. Om 22 kap. 5 § 2 p. IL inte funnits hade företag fritt kunnat flytta tillgångar till 

andra medlemsstater som har lindrigare beskattningsregler i Sverige. I en sådan situation 

hade företag förmodligen utnyttjat lågbeskattade länder i syfte att undvika beskattning. 

Författaren anser dock att rättfärdigandegrunden att förhindra skatteflykt inte självständigt 

kan tillämpas på 22 kap. 5 § 2 p. IL.  

Författaren anser däremot att territorialitetsprincipen har möjlighet att ligga till grund för ett 

rättfärdigande av utformning av 22 kap. 5 § 2 p. IL. Principen går ut på att den ger en stat 

rätten att beskatta inkomster då inkomsten har uppkommit i den medlemsstaten.192 Därav att 

                                                
189 Mål C-446/03 Marks & Spencer [2005]. 

190 Mål C-204/90 Bachmann [1992], punkt 21. 

191 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst [2002], punkt 37. 

192 Ståhl, Kristina, m.fl. EU-skatterätt, sida 161. 
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principen kan rättfärdiga särbehandlande transaktioner där beskattningsunderlaget upphör 

att tillhöra en medlemsstats territorium. Om ett dotterbolag i Sverige fusioneras till ett 

moderbolag i Tyskland torde uttagsbeskattning vara motiverat på grund av att vinster som 

upparbetats i Sverige även ska beskattas där. Problem uppstår dock om dotterbolaget har 

verksamhet i form av en filial i ett annat land. Det innebär att vinster som upparbetats i 

filialen inte tillhör Sverige även om det är hänförliga till ett företag i Sverige. Det har 

däremot diskuterats att en global inkomstbeskattning kan ligga i linje med 

territorialitetsprincipen. Författaren anser att det innebär att inkomst från utlandet, hänförlig 

till ett företag i Sverige bör jämställas med inkomst som upparbetats i Sverige. Enligt den 

ståndpunkten kan territorialitetsprincipen, enligt författaren, accepteras som 

rättfärdigandegrund.  

Den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten, vilket är en relativ ny 

rättfärdigandegrund, anser författaren kunna accepteras som ett rättfärdigande av 22 kap. 5 § 

2 p. IL. Den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten innebär att det är nödvändigt att 

tillämpa endast en medlemsstats skatteregler för företag som innehar verksamhet i olika 

medlemsstater.193 Denna beskrivning passar in på det fiktiva fallet eftersom dotterbolaget har 

verksamhet i en annan medlemsstat. I Malta-målet tillämpade HFD rättfärdigandegrunden 

territorialitetsprincipen jämte den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten för 22 kap. 

5 § 4 p. IL. Det talar för att samma rättfärdigandegrunder även skulle kunna användas på 22 

kap. 5 § 2 p. IL. Den enda skillnaden mellan punkt 2 och 4 är att i punkt 4 avses en 

näringsverksamhet som upphör på grund av ett skatteavtal och inte på grund av nationella 

regler. Bestämmelsernas syfte torde dock inte skifta. Den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätten tillämpades även i National Grid-målet. EUD stadgade att en 

medlemsstat ska ha rätt att beskatta upparbetade värden som uppkommer genom 

orealiserade värdeökningar inom landets gränser.194  

6.2.3 Proportionella beskattningsregler? 

Författaren har hittills kommit fram till att 22 kap. 5 § 2 p. IL utgör ett hinder för företag att 

utnyttja etableringsfriheten men att regeln kan rättfärdigas. Den sista analysen att företa är 

om syftet med regeln kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.  

                                                
193 Mål C-337/08, X Holding [2010], punkt 28. 

194 Mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 49. 
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EUD har, i Portugal-målet, konstaterat att nationell lagstiftning som tillåter ett företag att 

välja mellan omedelbar beskattning eller uppskjuten beskattning är ett mindre ingrepp i 

etableringsfriheten än de åtgärder som var uppe för bedömning i National Grid-målet.195 Att 

EUD i Portugal-målet hävdat att valmöjligheten utgör en mindre inskränkning av 

etableringsfriheten leder till att författaren tolkar detta som att uppskovsregler inte 

nödvändigtvis är förenliga med etableringsfriheten.196 Uppskovsreglerna kan däremot utgöra 

en mindre inskränkning än om beskattning sker omedelbart. Enligt artikel 49 FEUF är ingen 

inskränkning tillåten förutom då det kan rättfärdigas. Författaren anser därmed att det inte 

spelar någon roll för vilken grad av inskränkning det rör sig om. Om EUD talar om en 

inskränkning, oavsett dess grad, är en sådan regel oförenlig med EU-rätten. Eftersom EUD 

stadgat att en valmöjlighet kan utgöra en mindre inskränkande åtgärd, anser författaren att 

uppskovsreglerna inte med säkerhet kan anses vara proportionerliga och således förenlig 

med etableringsfriheten.  

I dagsläget omfattas inte ens 22 kap. 5 § 2 p. IL av uppskov och beskattning aktualiseras 

således omedelbart vid utflytt. För att proportionalitetsprincipen ska kunna följas krävs att 

regeln inte går ut över vad som är nödvändigt för att uppnå dess syfte. Författaren anser att 

omedelbar beskattning utan möjlighet till uppskov talar för att en sådan reglering är 

oproportionerlig. En sådan argumentation förde även EUD i Portugal-målet och National 

Grid-målet.197 I likhet med HFD:s bedömning i Malta-målet, där HFD kom fram till att 22 

kap. 5 § 4 p. IL var oproportionerlig, torde 2 p. i samma paragraf utgöra en oproportionerlig 

inskränkning. Författaren anser att det finns mindre ingripande åtgärder än omedelbar 

beskattning; utvidgning av befintliga anståndsregler till att även omfatta 22 kap. 5 § 2 p. IL 

eller beskattning vid avyttring.  

6.3 Möjligheter till mindre inskränkande åtgärder? 

6.3.1 Inledning 

Författaren anser att det finns två alternativ som är mer proportionerliga än omedelbar 

beskattning. Det första är att utvidga anståndsreglerna. Det andra är att beskatta företag vid 

tiden för avyttring av tillgångarna vilket även framfördes av remissinstanserna vid förarbetet 

                                                
195 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 32.  

196 Jmf. mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 32. 

197 Mål C-38/10 Portugal-målet [2012], punkt 31. Jmf. mål C-371/10, National Grid [2011], punkt 86. 
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om anståndsreglerna.198 Författarens avsikt är inte att utreda konsekvenserna utförligt av 

dessa åtgärder, utan endast att påvisa att det finns andra alternativ.   

6.3.2 Är en utvidgning av anståndsreglerna en möjlighet? 

En åtgärd som ligger nära till hands för att avvärja stridigheter med etableringsfriheten är att 

utvidga anståndsregeln i 63 kap. 14 § SFL till att även omfatta 22 kap. 5 § 2 p. IL. Som 

författaren beskrivit, i avsnitt 2.5, har det framkommit åsikter angående reglerna om anstånd. 

Samma åsikter och oenigheter skulle förmodligen lyftas även vid diskussionen om en 

utvidgning av reglerna är en möjlighet. En intressant aspekt är även om en utvidgning av 

reglerna skulle undanröja hindret mot etableringsfriheten eller om det endast skulle utgöra 

en mindre inskränkande åtgärd. Regeringen ansåg att för att uppnå syftet med reglerna om 

uttagsbeskattning var det väsentligt att den skatt som hänförde sig till själva uttaget verkligen 

kan utkrävas. För att uppnå detta var införandet av en anståndslag det bästa alternativet ur 

ett etableringsperspektiv.199 Om man ser det ur ett kostnadsperspektiv kan det vara ett 

förmånligt alternativ att idag utvidga anståndsreglerna i helhet och inte bara till att omfatta 

22 kap. 5 § 2, 4 och 5 p. IL.  

6.3.3 Är beskattning vid avyttring en möjlighet? 

I Malta-målet förespråkade HFD beskattning vid avyttring av tillgångarna. Även 

remissinstanserna ansåg att det vore en möjlighet. Författaren anser att skjuta på 

beskattningen tills tillgångarna avyttras är en möjlighet. Om ett företag fusioneras över 

gränserna och tillåts beskatta tillgångarna när de väl avyttras är det att jämföra med en 

situation där en gränsöverskridande flytt inte företas. Det innebär att ingen åtskillnad görs 

mellan företag som stannar inom landet och företag som väljer att flytta ut. En inskränkning 

av etableringsfriheten skulle således inte förekomma. Regeringen har dock påstått att företag 

som beviljas anstånd med inbetalning av skatten inte kommer att hamna i en jämförbar 

situation som ett företag som beskattas i Sverige. Däremot anför Regeringen att 

anståndsreglerna inte är mer restriktiva än vad som krävs med beaktande av den väl avvägda 

fördelningen av beskattningsrätten.200  

Ett företag som missgynnas på grund av utflytt jämfört med företag som stannar inom 

landet är en restriktion. Författaren håller inte med Regeringen i den ståndpunkten att 

                                                
198 Prop. 2009/10:39, sida 17. 

199 Prop. 2009/10:39, sida 16 ff. 

200 Prop. 2009/10:39, sida 17 f. 
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företag inte i helhet kommer att behandlas lika om anstånd beviljas. Ett företag som stannar 

i Sverige beskattas inte för tillgångarna så länge de finns kvar i verksamheten. Varför ska då 

ett företag som flyttar från Sverige behöva göra det? Förvisso förlorar Sverige 

beskattningsrätten till utflyttningsstaten i och med att företag flyttar tillgångarna, vilket i sin 

tur resulterar i en snedvriden beskattningsrätt. Om företaget flyttar till ett land med lägre 

skattesats finns möjligheten att företag sätter det i system, det vill säga flyttar ut till ett 

lågbeskattat land där företag säljer tillgången till ett lägre beskattningsbart belopp.  

EU arbetar för att inga restriktioner ska förekomma. Frågan är bara om det är bättre att 

länder förlorar sina skattepengar och tillåter beskattning vid avyttring eller om länder 

beskattar vid utflytt och således behandlar utflyttande företag annorlunda. Det är en 

intresseavvägning som är svår att företa. För att inte hindra etableringsfriheten bör en 

medlemsstat tillåta beskattning vid avyttring, dels på grund av likabehandling av utflyttande 

företag och företag som stannar, dels på grund av att inte avskräcka företag från att flytta 

ifrån en medlemsstat. En sådan möjlighet kommer att bekosta en medlemsstats 

beskattningsintäkt. Nationella regler måste dock sättas åt sidan när det gäller EU-rätten, 

varför författaren anser att beskattning vid avyttring är en möjlig, men inte tillfredsställande, 

åtgärd.      

6.4 Författarens sammanfattande bedömningar 
Författaren anser att 22 kap. 5 § 2 p. IL idag är utformad på så vis att det inskränker ett före-

tags rätt till att tillämpa sin etableringsfrihet. Ett företag som fusioneras över gränserna och 

uttagsbeskattas enligt 22 kap. 5 § 2 p. IL kommer inte att beviljas uppskov med inbetalning-

en av skatten, eftersom anståndsreglerna inte är tillämpbara på en sådan situation. Reglering-

en kan dock rättfärdigas men författaren ser inte att det kan vara proportionerligt att tvinga 

företag att betala in skatten omedelbart. Även praxis stödjer den teorin.   

Mindre inskränkande åtgärder torde vara möjliga. Att låta företag som fusioneras och ut-

tagsbeskattas enligt 22 kap. 5 § 2 p. IL borde få välja om de ska betala skatten omedelbart el-

ler inte. Vidare anser författaren att en möjlig åtgärd är att beskatta då en avyttring sker, där-

emot är det inte en lika tillfredsställande åtgärd som en utvidgad uppskovsreglering.   
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7 Slutsats 
Ett företag kommer att uttagsbeskattas när verksamheten i Sverige upphör. Undantag 

medges dock vid fusioner där det övertagande företaget träder in i det överlåtande företagets 

ställning när det överlåtande företaget upphör utan likvidation. Författaren har visat vissa 

situationer där gränsöverskridande fusioner inte motsvarar dessa krav, det vill säga när ett 

företag upphör att vara skattskyldig för näringsverksamheten i Sverige enligt 22 kap. 5 § 2 p. 

IL. Okvalificerade fusioner kan hamna under regeln. Det innebär att vid okvalificerade 

fusioner blir företag tvungna att beskatta vinster som ännu inte realiserats. Företag kan 

därmed avskräckas från att fusionera sig till andra länder i och med att företag inte får beakta 

värdeförändringar på tillgångarna. Om företaget valt att inte omstrukturera sig eller att göra 

det inom landet, uppstår ingen uttagsbeskattning. Därmed anser författaren att den svenska 

regeln strider mot artikel 49 FEUF.  

22 kap. 5 § 2 p. IL kan förmodligen rättfärdigas men författaren ser ingen möjlighet till att 

regeln är proportionerlig. Två förslag till mindre ingripande åtgärder är att antingen beskatta 

då tillgången faktiskt avyttras. Den åtgärden stöds även av praxis. Författaren anser dock att 

åtgärden kan vara svår att uppnå. Det finns en risk att företag börjar skatteplanera, det vill 

säga att medvetet flytta tillgångar och dess verksamhet till länder med mildare 

beskattningsregler för att sedan avyttra tillgången där. Den andra åtgärden är att utvidga de 

redan befintliga anståndsreglerna till att även omfatta 22 kap. 5 § 2 p. IL. Författaren anser 

att det sista förslaget är en möjlighet. Remissinstanserna har även anfört att en utvidgning 

kan vara behövlig.  
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