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Sammanfattning 
För att locka till sig kvalificerad utländsk arbetskraft inför allt fler länder inom EU en 

mer förmånligare beskattning för denna typ av arbetstagare. Sverige införde en sådan 

beskattning år 2001 vilket innebär att experter, forskare eller nyckelpersoner som kom-

mer till Sverige för att arbeta under en period kortare än 5 år endast beskattas på 75 

procent av sin lön och annan ersättning. För att kunna erhålla denna förmånligare be-

skattning ska arbetsgivaren vara ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag med fast drift-

ställe i Sverige och arbetsgivaren definieras som den som betalar ut ersättningen till ar-

betstagaren. Utformning har lett till att utbetalningar från ett utländskt bolag beskattas 

högre än en objektivt jämförbar utbetalning som kommer från ett svenskt bolag. En så-

dan situation är ej tillåten enligt de grundläggande principerna om fri rörlighet inom EU. 

Författaren konstaterar i framställningen att utformningen av arbetsgivarbegreppet ut-

gör en indirekt diskriminerande restriktion av den fria rörligheten av kapital. Detta då 

det föreligger en objektivt jämförbar situation och ersättningen som betalas ut fattas av 

sämre villkor om den kommer från ett utländskt bolag respektive ett svenskt bolag. En 

indirekt diskriminerande restriktion kan i vissa fall rättfärdigas genom rule of reason. 

EU-domstolen har dömt liknande fall där nationella lagstiftningar har ansetts utgöra re-

striktioner av den fria rörligheten av kapital. De nationella domstolarna har åberopat att 

deras lagstiftning syftar till att upprätthålla skattesystems inre sammanhang. Författaren 

prövade den svenska förmånsbeskattningen mot denna rättfärdigandegrund och fastslog 

att det inte förelåg ett sådant direkt samband mellan skatteförlusten som uppstår vid ett 

beviljande av avdrag och den skatteintäkt som kan kompensera för denna förlust. Ar-

betsgivarbegreppet i det svenska expertskattereglerna utgör således en otillåten restrikt-

ion av den fria rörligheten av kapital.  
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Abstract 
In order to attract foreign qualified workers, countries within the EU enforces a more 

beneficial taxation for these types of workers. Sweden introduced that kind of legislation 

in the year of 2001, which states that experts, scientists and other key personnel who 

works in Sweden for a period of no more than 5 years can obtain a tax relief of 25 per-

cent of their salary and other compensations. In order for an employee to obtain this re-

lief the employer has to be a Swedish company or a foreign company with a permanent 

establishment in Sweden. The employer is considered to be the one that pays the remu-

neration. This wording has lead to that a payment that derives from a foreign company 

is subject to a more disadvantageous taxation than if the payment would have derived 

from a Swedish company and the author consider this to be an infringement of the free 

movement of capital. The legislation is thus an indirect discrimination of the free 

movement of capital. This kind of restriction can be accepted trough the rule of reason 

doctrine. The European Court of Justice (ECJ) has ruled in cases, similar to the situation 

at hand, where national legislation has considered to be an restriction on the free 

movement of capital. In those cases the national courts invoked that their legislation had 

the purpose to obtain the fiscal coherence within their tax systems. The author tested 

this ground for justification on the Swedish tax legislation at hand, but could not find 

the direct link between the tax loss that derives from the tax deduction, and the tax in-

come that would serve as an compensation, which the ECJ demands in order to accept 

this ground for justification. The wording of who is to be considered as an employer in 

order to obtain the tax relief is thus to be considered as an indirect discrimination and 

an invalid restriction on the free movement of capital.   
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1 Inledning  

1.1Bakgrund 

Sverige har utformat en lagstiftning som medger en skattereduktion för experter, forskare 

och andra nyckelpersoner som kommer hit för att under en tidsbegränsad period arbeta i 

landet. Lagstiftningen trädde ikraft 1 januari 2001 och i propositionen1 till lagen framhölls 

behovet av en lagstiftning som kunde konkurrera med de andra medlemsländerna om ut-

ländsk kvalificerad arbetskraft.2 Expertskattereglerna infördes i 11 kap 22-23 a §§ Inkomst-

skattelagen (1999:1229) (IL) och innebär att endast 75 procent av lön, arvode och annan 

ersättning tas upp till beskattning.3 För att reglerna ska kunna tillämpas ställs bland annat 

ett krav på att arbetsgivaren är ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag med fast driftställe 

i Sverige.4 Vem som ska anses vara arbetsgivare definieras inte närmare i IL men enligt 1 § 

2st lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden (Lag om Forskarskattenämnden) ”…ska ar-

betstagaren vara den som tar emot ersättning och arbetsgivaren den som betalar ut ersättning”.  

Denna utformning kan vid en första anblick anses vara relativt oproblematisk. Dock har 

det genom svensk praxis etablerats ett tolkningsutrymme rörande varifrån ersättningen kan 

ansetts ha utbetalats. Kammarrätterna i Göteborg respektive Stockholm avgjorde år 2009 

var sitt mål där diskussionen uppkom om vem som skulle anses vara arbetsgivare.5 I båda 

målen utbetalades hela eller en del av lönen från ett utländskt moderbolag. I målen diskute-

rades om ersättningen kan ha skett på uppdrag av det svenska dotterbolaget eller ej. Kam-

marrätten i Göteborg ansåg att förutsättningarna för detta var uppfyllda och skatteredukt-

ionen kunde erhållas medan Kammarrätten i Stockholm meddelande att de inte ansåg att 

ersättningen hade utbetalats till arbetstagaren på uppdrag av det svenska bolaget. Detta 

ledde till att skatteavdrag inte kunde erhållas på den del av lönen som det utländska bolaget 

betalade ut. Någon specifik skillnad i de båda målen är svår att finna och specifika riktlinjer 

för när en utbetalning ska ha skett på uppdrag av det svenska bolaget, eller inte, går inte att 

                                                
1 Proposition 2000/01:12 ”Beskattning av utländska nyckelpersoner” (Prop. 2000/01:12). 

2 Prop. 2000/01:12, s.18. 

3 11 kap 23 § 1p. IL.  

4 11 kap 22 § 2st. 1p. IL.  

5 Kammarrätten i Göteborg mål nr 206-08 (Mål nr 206-08) och Kammarrätten i Stockholm mål nr 8670-07 
(Mål 8670-07). 
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urskilja från målen. Domarna har således resulterat i att två liknande situationer skattemäss-

igt behandlas olika.6  

Europeiska Unionens domstol (EU-domstolen) har medgett att medlemsländerna har be-

fogenhet att på det direkta beskattningsrådet utforma sin egen lagstiftning.7 Dock har dom-

stolen samtidigt påpekat att denna befogenhet måste utövas inom ramarna för de grundläg-

gande principerna om fri rörlighet inom Europeiska Unionen (EU).8 De fria rörligheterna 

innefattar bland annat etableringsfrihet9, fri rörlighet för arbetstagare10 och fri rörlighet för 

kapital11.12 Dessa friheter har för avsikt att skapa en öppen och fri marknad inom EU.13 Det 

innebär att medborgare inom EU ska kunna förflytta sig och sina tillgångar fritt inom un-

ionen och en person får inte hamna i en sämre ställning på grund av, exempelvis, dennes 

nationalitet.14 Medlemsländerna har således, genom sitt inträde i EU, avsvurit sig en del av 

sin suveränitet på lagstiftningsrådet till förmån för de fördrag som EU har utvecklat.15 För-

dragen har företräde framför de nationella lagstiftningarna och denna företrädesrätt får 

endast i vissa fall inskränkas.16    

År 2004 klargjorde EU-domstolen i ett förhandsavgörande att en tysk lagstiftning stred 

mot den fria rörligheten av kapital.17 Den nationella lagstiftningen medgav en skatteredukt-

ion på aktieutdelningar som obegränsat skattskyldiga aktieägarna erhöll. Denna förmån in-

                                                
6 Se utförligare resonemang rörande dessa domar i kap.2.  

7 Se b.la. mål C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, [1993] ECR I-225 (Schumacker), p.21. 

8 Se b.la. Schumacker, p.21. 

9 Art. 49 EUF-fördraget.  

10 Art. 45 EUF-fördraget. 

11 Art. 63 EUF-fördraget.  

12 Fri rörlighet för varor och tjänster är även en fördragstadgade rättigheter inom EU, dock är dessa friheter 
inte relevant för framställningen.  

13http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_general_framework/index_sv.ht
m, 25/2-14, kl. 12.31.  

14http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/ind
ex_sv.htm, 25/2-14, kl. 12.33.  

15 Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget).  

16http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_sv.htm, 
11/2-14, kl. 10.45. 

17 Mål C-292/04, Wienand Meilicke m.fl. mot Finanzamt Bonn-Innenstadt, [2007] ECR I-1835 (Wienand Meilicke 
m.fl.), p.1, 2st.  
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nebar att endast 3/7-delar av utdelningen behövde tas upp till beskattning.18 Detta avdrag 

kunde dock endast tillämpas på utdelning som kom från bolag med hemvist i Tyskland.19 

EU-domstolen fastställde i målet att en rättsregel som har utformats på ett sådant sätt att 

en skatteförmånsregel som endast kan tillämpas på utdelning som härrör från bolag i den 

aktuella medlemsstaten är att anse som en inskränkning på den fria rörligheten inom EU 

och i detta fall kunde lagstiftningen ej anses vara rättfärdigad.20  

Tillämpningen av arbetsgivarbegreppet i förhållande till expertskattereglerna kan leda till att 

kapital som kommer från utländska bolag missgynnas i förhåll till kapital som härrör från 

svenska bolag. Detta förhållande kan liknas vid det förhållande som presenterades i det 

tyska rättsfallet. Att arbetsgivarbegreppet tolkas olika i jämförbara situationer hos olika 

kammarrätter har även lett till att det har uppstått frågetecken kring om lagstiftningen kan 

anses falla inom ramarna för den fria rörligheten inom EU.  Det är således intressant att ut-

reda om en restriktion av de grundläggande friheterna föreligger och om en sådan restrikt-

ion kan rättfärdigas. Denna framställning syftar till att utreda denna problematik. 

1.2 Syfte och avgränsning  

Syftet med denna uppsats är att utreda om utformningen av arbetsgivarbegreppet, som an-

vänds vid tillämpandet av expertskattereglerna i 11 kap IL, är förenlig med EUs grundläg-

gande principer om fri rörlighet.  

För att uppnå huvudsyftet ska framställningen fastställa vilken grundläggande frihet som är 

tillämplig för att uppnå syftet. Därefter ska det utredas om en restriktion kan föreligga och 

om en sådan restriktion möjligtvis kan rättfärdigas. 

En avgränsning har gjorts då arbetsgivarbegreppet endast prövas mot den fria rörligheten 

av kapital, etableringsfriheten och den fria rörligheten av arbetstagare då ett fastställande av 

tillämplig frihet ska göras. De fria rörligheterna av varor och tjänster kommer inte att berö-

ras eftersom regleringen i expertskattereglerna varken berör omsättningen av varor eller 

tjänster.   

                                                
18 Wienand Meilicke m.fl., p.7.  

19 Wienand Meilicke m.fl., p.8.  

20 Wienand Meilicke m.fl., p.30f. Mer ingående om målet i kap. 5.3 
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1.3 Metod och material 

Uppsatsens syfte har varit att pröva utformningen av arbetsgivarbegreppet i expertskatte-

reglerna i förhållande till EU-rättens grundläggande principer om fri rörlighet. Detta har 

gjorts med hjälp av en traditionell rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken tar avstamp i be-

fintliga rättskällor för att utreda gällande rätt (de lege lata), för att sedan kunna precisera dess 

tillämpningsområde och lättare sätta den i relation till EU-rätten.21 Detta innebär att förfat-

taren har tagit hänsyn till en rättshierarkis ordning där författningar (såsom lagstiftning) har 

getts högsta prioritet, följt av författningar, rättspraxis och doktrin.22 Denna metod har gett 

författaren möjlighet att visa på hur gällande rätt är utformat, förklara dess syfte med hjälp 

av förarbeten och doktrin och med hjälp av praxis visa på den problematik som utform-

ningen har gett upphov till. Den praxis som har berörts i förhållande till just expertskatte-

reglerna och dess utformning kommer från kammarrätterna i Göteborg och Stockholm. 

Författaren är medveten om att dessa domar inte har något prejudicerande värde i sig, men 

de är ändå intressanta i sammanhanget då något liknande mål ännu inte har avgjorts i högre 

instans.23 I uppsatsen fungerar dessa som ett hjälpmedel för att visa på en problematik som 

har uppstått kring bedömningen av arbetsgivarbegreppet. Doktrinen har använts för att ge 

en tydligare förklaring av begrepp och definitioner men har använts restriktivt och i form 

av en vägledning då de inte har bindande effekt.24    

I framställningen hänvisas läsaren även till Skatteverkets handledningar. Författaren är 

medveten  att dessa handledningar främst är avsedda då Skatteverkets personal handlägger 

ärenden och har interna utbildningar. De har således inte till syfte att redovisa lagtext, all-

männa råd eller rättspraxis på ett fullständigt sätt.25 Dessa har endast använts i syfte att 

stärka författarens diskussioner och argumentation.  

Uppsatsen berör vidare EU-rätten och dess förhållande till nationell lagstiftning. Utgångs-

punkten har varit att pröva den nationella lagstiftningen i förhållande till de grundläggande 

principerna om fri rörlighet inom EU, som stadgas i EUF-fördraget. Detta har gjorts med 

                                                
21 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Iustus, Uppsala, 1992, s. 177-178. 

22 Zetterström, Stefan, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, 2., [uppdaterade] uppl., Iustus, Uppsala, 2012 
(Juridiken och dess arbetssätt), s. 56.  

23 Juridiken och dess arbetssätt, s. 57.  

24 Juridiken och dess arbetssätt, s. 57f.  

25 http://www.skatteverket.se/rattsinformation/handledningar, 9/5-14, kl. 10.58 
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hjälp av en EU-rättslig metod där författaren har tagit hjälp av praxis för att se till syftet 

och sammanhanget med bestämmelsen och inte enbart se till lydelsen av den.26 Utgångs-

punkten har dock varit de stadgade fördragen inom EU, vilka har en allmän giltighet och är 

direkt tillämpliga på alla länder inom EU.27 Detta innebär att fördragen är en primärkälla 

och är således bindande.28 Det innebär också att dessa fördrag har företräde framför nat-

ionell lagstiftning.29 Fördraget ger dock relativt knapphändig information och för att avgöra 

vilken grundläggande frihet som utformningen av arbetsgivarbegreppet i expertskatteregle-

ringen skulle prövas mot gjordes en undersökning av EU-rättslig praxis. EU-domstolens 

avgöranden anses vara bindande rättskällor då de är direkt tillämpliga för medlemsstater-

na.30 Tillämpandet av EU-rättslig praxis är vanlig förekommande när fördragen är vaga och 

ger dålig vägledning, denna metod utgörs av en prejudikatstolkning.31 Rättsfallen får rätts-

kraft vid avgörandet och ska sedan tillämpas av alla nationella domstolar i medlemsstater-

na.32  

Författaren har i vissa fall tillämpat Generaladvokaternas förslag till avgöranden då en ut-

redning rörande tillämpningen av EU-rättens praxis i förhållande till en aktuella svenska 

lagstiftningen har gjorts. Dessa förslag ska Generaladvokaten opartiskt och oavhängigt 

lägga fram som yttranden i mål där EU-domstolen kräver det.33 Författaren har varit med-

veten  att dessa förslag till avgöranden inte är en dom och har således inte samma rättskäl-

levärde. Det har dock förekommit att EU-domstolen har refererat till dessa förslag i de re-

levanta målen vilket leder till att även dessa förslag har ett direkt rättskällevärde.34 

För att kunna lösa den rättsliga frågeställningen i uppsatsen uppkom ett behov av att till-

lämpa relevant praxis på området. Det uppstod frågor kring vilka rättsfall som skulle berö-

                                                
26 EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2011 (EU-rättslig metod), s. 36. 

27 EU-fördraget och EUF-fördraget. Deras rättskällevärde stadgas i art. 288 EUF-fördraget.  

28 EU-rättslig metod, s. 40. 

29 B.la. Mål C-6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L., [1964] ECR I-585 (Flaminio Costa mot E.N.E.L). 

30 EU-rättslig metod, s. 40.  

31 EU-rättslig metod, s. 49.  

32europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14552_sv.htm, 21/4-14, kl. 
20.22. 

33 Art. 252 2st. EUF-fördraget. 

34 EU-rättslig metod, s. 117. 
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ras för att syftet skulle kunna uppnås på ett tillfredställande sätt. Urvalet gjordes i förhål-

landet till de svenska expertskattereglerna och författaren gjorde en bedömning vilka fall 

som skulle vara relevanta för att ge läsaren en god förståelse kring rättsläget, och kunna be-

lysa de kriterier och grunder som är aktuella för att kunna avgöra om utformningen av ar-

betsgivarbegreppet i expertskattereglerna kunde anses strida mot den fria rörligheten. 

1.4 Disposition  

Uppsatsen inleds med kapitel 2 där en förklaring kring reglerna om expertskatten ges, hur 

de har utformats och vilket syfte de har. I kapitlet beskrivs även rekvisiten som måste vara 

uppfyllda för att reglerna ska bli tillämpliga. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förstå-

else kring skattelättnaden och dess tillämplighet för att lättare kunna ta till sig vidare reso-

nemang. Kapitlet avslutas med en analys som problematiserar arbetsgivarbegreppet vid till-

lämpandet av expertskattereglerna.  

Syfte med uppsatsen är att pröva utformningen av arbetsgivarbegreppet i de svenska ex-

pertskattereglerna i relation till EU-rätten. Kapitel 3 inleds med en beskrivning kring EU-

rätten och dess tillämplighet. De inledande avsnitten har till syfte att skapa en förståelse 

kring varför EU-rätten har företräde framför nationell rätt och hur detta kommer till ut-

tryck. Därefter beskrivs de relevanta grundläggande friheterna för att läsaren ska kunna se 

hur, och varför, den svenska förmånsbeskattningen kan anses utgöra en restriktion av 

dessa. Vidare i kapitlet pekas på nödvändigheten att endast pröva lagstiftningen mot den 

mest relevanta friheten. En förklaring ges rörande varför och hur en avgränsning mellan 

dessa friheter ska göras vilket leder till att det kan konstateras att det är den fria rörligheten 

av kapital som den mest relevanta friheten att pröva expertskattereglerna mot. Kapitel 3 

kommer ge läsaren en mer ingående förståelse kring varför just fortsatt problematisering 

vinklas mot den fria rörligheten av kapital och om utformningen av arbetsgivarbegreppet i 

skatteförmånsreglerna kan anses utgöra en restriktion av denna frihet diskuteras vidare i 

följande kapitel. 

Kapitel 4 syftar till att pröva om det kan föreligga en restriktion av den fria rörligheten av 

kapital. Kapitlet inleds med en övergripande förklaring av förbuden. Följande avsnitt syftar 

till att utreda om det föreligger en objektivt jämförbar situation för att kunna avgöra om en 

eventuell restriktion är att anses som diskriminerande eller ej. Då författaren anser att en 

objektivt jämförbar situation föreligger avser följande avsnitt att avgöra om det är att anse 

som en direkt eller indirekt diskriminering. Det är viktigt att göra denna gränsdragning då 



 

 
7 

dessa två diskrimineringsförbud rättfärdigas på olika grunder, vilket är relevant för kapitel 

5. Avsnitten ger först en förklaring kring vad som särskiljer de olika diskrimineringsförbu-

den åt för att sen avslutas med en analys kring vilket av förbuden som är tillämpligt. 

Kapitel 5 syftar till att avgöra om den indirekt diskriminerande restriktionen kan vara rätt-

färdigad eller ej. En indirekt diskriminering kan rättfärdigas genom rule of reason och ka-

pitlet inleds med en förklaring kring denna doktrin. För att utröna vilken tillämplig rättfär-

digandegrund som kan blir aktuell i detta fall görs en genomgång av liknande rättsfall och 

de rättfärdigandegrunder som har åberopats i dessa. Kapitlet avslutas med en sammanställ-

ning och analys av den fakta som har presenterats, i förhållande till utformningen av ar-

betsgivarbegreppet. Syftet är att avgöra om denna restriktion av den fria rörligheten av ka-

pital kan anses vara rättfärdigad.  

Kapitel 6 syftar till att sammanfatta de slutsatser som har tagits genom hela framställningen. 

Målet med kapitlet är att ge läsaren en överblick över vilka slutsatser varje avsnitt har lett till 

och på ett överskådligt sätt sammankoppla dessa. Detta för att på ett klart och tydligt sätt 

visa vilken slutsats som redogörelsen har lett fram till.  
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2 Expertskatten 

2.1 Utformning 

Expertskatten stadgas i 11 kap 22-23 a §§ IL. Reglerna innebär att utländska arbetstagare 

som anses vara experter, forskare eller andra nyckelpersoner kan erhålla en skattelättnad då 

de kommer till Sverige för att arbeta.35 Att erhålla skattelättnaden innebär att en viss del av 

lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbetet inte ska tas upp till beskatt-

ning.36 Enligt reglerna fattas även den ersättning som arbetstagaren får genom sitt arbete i 

Sverige. Det kan t.ex. vara ersättning för flytt i samband med anställningen eller ersättning 

för barns skolgång.37 Det är det endast 75 procent av lön, arvode eller liknande ersättning 

eller förmån av arbete som arbetstagaren måste ta upp till beskattning.38 

2.2 Reglernas tillämplighet 

2.2.1 Arbetstagare  

Den utländska arbetstagaren måste först och främst stanna så pass länge i Sverige så denne 

anses vara obegränsat skattskyldig i landet.39 Arbetstagaren omfattas då av alla svenska skat-

teregler och blir således skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige.40 En arbetstagare är 

obegränsat skattskyldig om personen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i landet eller 

har väsentlig anknytning hit.41 Om inte dessa krav uppfylls kommer den utländska arbetsta-

garen anses vara begränsat skattskyldigt och endast viss del av dennes inkomster kommer 

beskattas i Sverige.42 Det räcker med att en person vistas i Sverige i mer än 6 månader för 

att denne ska anses vara stadigvarande i landet, tillfälliga avbrott i vistelsen saknar bety-

                                                
35 11 kap 22 § 1st. IL.  

36 11 kap 22 § 1st. IL.  

37 11 kap 23 § 1st. 2p IL.    

38 11 kap 23 § 1st. 1p IL.    

39 Prop. 2000/01:12, s. 24.  

40 3 kap 8 § IL.  

41 3 kap 3 § 1st. IL.  

42 3 kap 17-18 §§ IL.  
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delse.43 En utländsk person som kommer för att arbeta som expert, nyckelperson eller lik-

nande stannar vanligtvis längre än sex månader för att kunna genomföra sitt arbete, annars 

kommer denne endast anses som tillfälligt vistande här och annan lagstiftning blir tillämp-

lig.44  

För att reglerna ska bli tillämpliga ställs vissa krav på arbetstagaren. Denne får inte vara 

svensk medborgare.45 Personen får inte heller tidigare varit bosatt i Sverige eller vistats sta-

digvarande i landet in de senaste 5 kalenderåren som föregått det kalenderår då anställning-

en påbörjades.46 Den avsedda vistelsetiden får inte överskrida 5 år.47 Vidare är expertskatte-

reglerna endast tillämpliga de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen.48  

Tidigare ställdes det enbart krav på arbetstagarens kvalifikationer för att skattelättnaden 

skulle kunna erhållas. Reglerna blev då kritiserade för att vara för oförutsägbara och att det 

var svårt för arbetsgivarna att veta om expertskattereglerna kunde bli tillämpliga eller inte, 

vilket även ledde till att det blev svårt att använda förmånen som en fördel vid rekryte-

ringsprocessen.49 Ett förslag gavs med syfte att införa en beloppsregel för att öka förutsäg-

barheten för reglernas tillämplighet.50 Denna regel infördes senare och innebär att om en 

arbetstagaren erhåller lön och annan ersättning som överstiger två gånger prisbasbeloppet 

för det kalenderår då anställningen inleddes omfattas denne automatiskt av lättnaden.51  

2.2.2 Arbetsuppgifter 

Olika typer av uppgifter som en arbetstagare måste utföra för att reglerna ska bli tillämpliga 

ryms in tre kategorier.52 Den första kategorien omfattar specialistuppgifter, vilket innebär upp-

gifter med en speciell inriktning eller med ett krav på en sådan kompetensnivå att de inne-
                                                
43 Prop.1927:102 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till kommunskattelag m.m. given Stock-

holms slott den 22 februari 1927 (Prop.1927:102), bilaga 3, s.46 f. 

44 Prop. 2000/01:12, s. 24 och 69.  

45 11 kap 22 § 2st. 3p IL. 

46 11 kap 22 § 2st. 3p IL.  

47 11 kap 22 § 2st. 4p IL. 

48 11 kap 22 § 4st. IL. 

49 Lagrådsremiss, ”Vissa inkomstskattefrågor inför budgetpropositionen för 2012, s. 21.  

50 Lagrådsremiss, ”Vissa inkomstskattefrågor inför budgetpropositionen för 2012, s. 24. 

51 11 kap 22 § 3st IL.  

52 11 kap 22 § 1st. IL.  
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bär svårigheter att rekrytera inom landet.53 Det kan vara uppgifter som handlar om avance-

rad produktutveckling där det är nödvändigt att tillämpa ny teknologi.54 Nästa kategori av 

arbetsuppgifter som skattelättnadsreglerna omfattar är kvalificerade forsknings- eller utvecklings-

uppgifter med sådan inriktning eller en sådan kompetensnivå att det kan betyda svårigheter 

att rekrytera inom landet.55 Denna kategori omfattar både forskare inom industrin och spe-

ciella forskningsinstitutioner.56 Den tredje och sista kategorin av arbetsuppgifter är företagsle-

dande uppgifter eller andra uppgifter som innebär att en arbetstagare får en nyckelposition i 

företaget.57 Detta kan bland annat omfatta dotterbolagsdirektörer eller liknande personer 

som har ansvar för ett företags förvaltning och ledning. Nyckelpersoner kan också vara 

specialister inom rationalisering, administration, logistik eller marknadsföring för att nämna 

några exempel.58 

2.2.3 Arbetsgivaren 

2.2.3.1 Inledning  

Arbetsgivaren måste vara ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag med ett fast driftställe i 

Sverige.59 Som nämnts i inledningen så definieras arbetsgivaren som den som betalar ut er-

sättning till arbetstagaren.60 Om det således är ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag 

med fast driftställe i Sverige som är utbetalaren kan reglerna tillämpas. Rent teoretiskt ver-

kar denna regel relativt enkel och oproblematisk att tillämpa. Dock har det i praktiken vi-

sats sig inte vara så enkelt. Utbetalaren behöver inte i varje enskilt fall vara det bolag som 

rent faktiskt betalar ut ersättningen, det har visat sig att expertskattereglerna har blivit till-

lämpliga i fall då utbetalningen kunnat ansetts göras på uppdrag av det svenska bolaget.61 Hur 

denna bedömning ska göras är dock inte självklart vilket har visat sig genom de tidigare 

                                                
53 11 kap 22 § 1st. 1p. IL.  

54 Dahlberg, Mattias (2012). Internationell beskattning. 3., arb. uppl. Lund: Studentlitteratur (Internationell 
Beskattning), s. 80.  

55 11 kap 22 § 1st. 2p. IL. 

56 Internationell Beskattning, s. 80.  

57 11 kap 22 § 1st. 3p. IL.  

58 Internationell Beskattning, s. 80f.  

59 11 kap 22 § 2st. 1p IL. 

60 1 § 2st. Lag om Forskarskattenämnden.  

61 Se kap. 2.2.3.2 och 2.2.3.3. 
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nämnda kammarrättsdomarna, där de två kammarrätterna kom fram till skilda beslut i lik-

nande mål.62 Dessa mål kommer mer ingående redogöras för i följande avsnitt.  

2.2.3.2 Mål nr 206-08 

Omständigheterna i målet gällde en tysk arbetstagare (Y) som var tillfälligt anställd som VD 

på ett svenskt bolag (AB), genom ett muntligt anställningsavtal.63 Lönen till Y utbetalades 

av det utländska bolaget (AG), som sedan vidare fakturerade lönekostnaderna till AB.64 

Forskarskattenämnden beviljade skattelättnader för lönen som Y erhöll av AG.65 Skattever-

ket bestred dock detta och menade att utbetalningen skedde helt från AG och således var 

förutsättningarna för att erhålla skattelättnaderna inte uppfyllda.66 Kammarrätten stadgade 

dock att utbetalningarna som AG gjorde till Y fick anse vara på uppdrag av AB vilket innebar 

att förutsättningarna för att erhålla skattelättnader kunde anses vara uppfyllda.67  

2.2.3.3 Mål nr 8670-07 

Kammarrätten i Stockholm kom två månader senare med ett beslut som gick mot det be-

slut som kammarrätten i Göteborg meddelat. Målet rörde en finsk medborgare (X) som 

genom ett Letter of assignment arbetade tillfälligt som VD för ett svenskt bolag (AB).68 X 

fick en del av sin lön utbetald från AB och den andra delen av lönen betalade det finska 

moderbolaget (OY) ut. Lönekostnaden från OY fakturerades sedan vidare till AB.69 Fors-

karskattenämnden godkände att X tillämpade skattelättnaden på sin lön men enligt Skatte-

verket skulle skattelättnaderna endast tillämpas på den del som betalats ut från AB.70  

Det var i fallet ostridigt att X arbetade för AB, att AB hade rätt till det arbete som X utför-

de och det faktum att AB bar alla kostnader som uppkom i samband med X anställning.71 

                                                
62 Mål nr 206-08 och mål nr 8670-07.  

63 Mål nr 206-08, s.1.  

64 Mål nr 206-08, s. 2.  

65 Mål nr 206-08, s. 2.  

66 Mål nr 206-08, s. 2.  

67 Mål nr 206-08, s. 2.  

68 Mål 8670-07, s. 1.  

69 Mål 8670-07, s. 2.  

70 Mål 8670-07, s. 2.  

71 Mål 8670-07, s. 2.  
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Trots detta ansåg inte Kammarrätten att OY hade gjort utbetalningen på uppdrag av AB 

och därav skulle skattelättnader endast erhållas på den del som utbetalades från AB.72 

2.3 Tillämpningsproblematik med arbetsgivarbegreppet 

Expertskatten har utformats för att Sverige ska kunna konkurrera med andra EU länder om  

kvalificerad arbetskraft.73 Tanken har varit att genom att medge skatteavdrag på en del av 

den ersättning som personerna får kommer det vara lättare att locka experter, forskare och 

andra nyckelpersoner att under en tidsbegränsad period komma att arbeta här i Sverige och 

på så sätt även sänka bolagens lönekostnader.74 På så sätt skulle Sverige komma att ta del av 

de ekonomiska fördelar som följer med utvecklingen av forskning och ny teknologi i lan-

det.75 Således infördes regleringen år 2001 i 11 kap 22-23 a §§ IL. Den till synes oproblema-

tiska utformningen av arbetsgivarbegreppet har dock gett upphov till vissa frågetecken. 

Som tidigare nämnts ska arbetsgivaren vara ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag med 

fast driftställe i Sverige och arbetsgivaren ska anses vara den som betalar ut ersättningen.76  

I de tidigare nämnda kammarrättsdomarna kommer hela eller delar av ersättningen från ut-

ländska bolag, utan fasta driftställen i Sverige, och tekniskt sett ska då inte expertskattereg-

lerna tillämpas.77 De två målen är till synes jämförbara eftersom arbetstagarna i båda fallen 

hade anställningsavtal med de svenska dotterbolagen, arbetade i Sverige under en tidsbe-

gränsad period och arbetet som de utförde tillföll endast de svenska bolagen.78 Ändock blev 

utfallen olika i de båda målen då expertskattereglerna blev tillämpliga i det ena men inte i 

det andra fallet.79 I det ena målet resonerar kammarrätten i Göteborg att de förutsättningar 

som finns tillhands talade för att det utländska bolaget hade betalt ut ersättningen på uppdrag 

av det svenska bolaget.80 Förutsättningarna i det andra fallet skiljer sig inte mycket åt från 

                                                
72 Mål 8670-07, s. 3.  

73 Prop. 2000/01:12, s. 18.   

74 Prop. 2000/01:12, s.18.  

75 Prop. 2000/01:12, s.18. 

76 11 kap. 22 § 2st 1p. IL och 1 § 2st. Lag om Forskarskattenämnden. Se även kap. 2.2.3 för mer information.  

77 Eftersom ersättningen enligt lagen ska utbetalas från de bolag som stadgas i 11 kap. 22 § 2st 1p. IL.  

78 Se mål nr 206-08 och mål nr 8670-07.  

79 Se kap. 2.2.3.2 och 2.2.3.3. 

80 Se mål nr 206-08  och kap. 2.2.3.2. 
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det tidigare nämnda målet, men kammarrätten i Stockholm ansåg dock att halva lönen, som 

betalats ut från det utländska bolaget, inte kunde ansetts ha skett på uppdrag av det svenska 

bolaget.81 Det är otydligt hur särskiljningen ska göras när ett beslut ska tas om en utbetal-

ning har skett på uppdrag av ett svenskt bolag eller inte. Enligt Skatteverket krävs det att det 

klart kan påvisas att ersättningen som utbetalts av ett utländskt bolag har skett på uppdrag 

av den svenska arbetsgivaren.82 Någon närmare förklaring på när detta kan anses vara upp-

fyllt görs inte.   

Resultatet av dessa två domar kan skapa osäkerhet rörande tillämpningen av expertskatte-

reglerna. Att behöva göra en bedömning av om det kan anses att ersättningen från det ut-

ländska bolaget har skett på uppdrag av det svenska bolaget eller inte verkar både oklart, 

orättvist och minska förutsebarheten vid tillämpningen av reglerna, som tidigare har för-

sökts förbättrats genom beloppsregeln.83 I båda målen vidarefakturerades lönekostnaderna 

till det svenska bolaget och arbetet som arbetstagarna utförde tillföll enbart dessa bolag.84 

En objektiv skillnad i dessa situationer som skulle kunna legitimera en skillnad i behandling 

är svår att finna.  

På grund av detta har det uppstått frågetecken kring om utformningen av arbetsgivarbe-

greppet står i linje med de grundläggande friheterna som finns inom EU. Framställningen 

ska fortsättningsvis försöka bringa klarhet i detta. Följande kapitel kommer ge en djupare 

förståelse kring hur EU-rätten ser ut, för att förstå hur den svenska utformningen kan 

komma att strida mot de grundläggande principerna.  

                                                
81 Se mål nr 8670-07 och kap. 2.2.3.3. 

82 Skatteverkets ställningstagande, “Omfattas utbetalningar från annan än den svenska arbetsgivaren av ett beslut från 
Forskarskattenämnden?”, Dnr/målnr/löpnr; 130 352766-05/11.  

83 Beloppsregeln stadgas i 11 kap 22 § 3st IL och förklaras närmare i kap. 2.2.1.  

84 Se mål nr 206-08 och mål nr 8670-07 och kap. 2.2.3.2 och 2.2.3.3. 



 

 
14 

3 EU och dess lagstiftning 

3.1 Inledning 

Målet med kapitlet är att ge läsaren en förståelse kring hur lagstiftningen ser ut inom EU 

och varför den har företräde framför nationell rätt. På så vis kan läsaren skapa sig en för-

ståelse kring vilka grundläggande friheter som finns inom EU och hur dessa kan komma att 

inskränkas av arbetsgivarbegreppet i expertskattelagstiftningen. En nationell lagstiftning 

kan anses strida mot två eller fler grundläggande friheter och kapitlet kommer redogöra för 

varför och hur en avgränsning ska göras och vilken frihet som är att se som mest relevant i 

detta fall.  

Europeiska ekonomiska gemenskapen bildades år 1958 och syftet var att skapa ett ekono-

miskt samarbete mellan medlemsländerna.85 År 1993 bytte organisationen namn till Euro-

peiska unionen (EU) och arbetet var inte längre enbart av ekonomisk karaktär utan sträckte 

sig över flera områden.86 I och med att länder ansluter sig till EU avstår de från en del av 

sin suveränitet och ger EU institutionerna en viss lagstiftningsmakt.87 Arbetet som EU ut-

för är baserat på fördrag som medlemsländerna har upprättat gemensamt, fördragen är 

bindande vilket även leder till att nationell lagstiftning inte får strida mot de regler som EU 

har stiftat.88 Detta är stadgat genom den så kallade företrädesprincipen.89 

3.2 Företrädesprincipen 

Företrädesprincipen är en grundläggande princip inom EU och innebär att de fördrag som 

EU länderna gemensamt har stadgat ska rankas högre än nationell lagstiftning.90 Denna 

princip är inte stadgad i något fördrag utan är fastställd genom praxis.91 EU-domstolen 

                                                
85 http://europa.eu/about-eu/index_sv.htm, 5/5-14, kl.10.57.  

86 http://europa.eu/about-eu/index_sv.htm, 1/2-14, kl. 15.30.  

87 Flaminio Costa mot E.N.E.L, p.3 2st och 4st. 

88http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_sv.htm, 
5/5-14, kl. 11.12. 

89 http://europa.eu/about-eu/index_sv.htm, 4/2-14, kl. 11.28.  

90http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_sv.htm, 
12/2-14, kl. 12.42.  

91Flaminio Costa mot E.N.E.L och 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_sv.htm, 
5/5-14, kl. 11.15.  
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fastslog att medlemsstaterna har begränsat sin suveräna rättigheter genom medlemskapet i 

EU eftersom EU har utrustats med bl.a. rättskapacitet, rättssubjektivitet och egna institut-

ioner.92 Det är således, enligt EU-domstolen, inte möjligt för nationella lagstiftare att stifta 

lagar som står i strid med rättsordningen som fastställts genom fördragen i EU.93 

3.3 De grundläggande friheterna inom EU 

Inom EU har det etablerats grundläggande friheter som syftar till att skapa en öppen och 

fri marknad inom unionen.94 Medlemmar inom EU ska kunna röra sig, sitt kapital och sina 

etableringar fritt innanför EUs gränser.95 Vid flytt, etablering eller överföring av kapital till 

en annan medlemsstat ska en person inte hamna i ett sämre läge än de personer som är 

hemmahörande i den aktuella medlemsstaten.96 Nedan följer en beskrivning av de aktuella 

friheterna för att ge en djupare förståelse kring vad dessa innebär.  

3.3.1 Fri rörlighet för personer  

3.3.1.1 Fri rörlighet för arbetstagare  

Inom EU stadgas friheten att för arbetstagare röra sig fritt innanför unionens gränser.97 

Denna frihet stadgas i art. 45 i EUF-fördraget. Artikeln förbjuder diskriminering av arbets-

tagare vilket betyder att det inte är tillåtet att ge sämre villkor gällande anställning, lön och 

övriga villkor som kan hänföras till ett arbete eller ett anställningskontrakt enbart på grund 

av en persons nationalitet.98  

Definitionen av en arbetstagare hittas i rättspraxis. EU-domstolen har fastslagit att en per-

son ska anses vara en arbetstagare inom EU om denne företar sig en verksamhet som är 

faktiskt och verklig och inte är så pass småskalig att den kan anses vara marginell och en-

bart ett komplement till annan verksamhet.99 Ett anställningsförhållande definieras även av 

                                                
92 Flaminio Costa mot E.N.E.L, p.3 2st.  

93 Flaminio Costa mot E.N.E.L, p.3 3st. 

94 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/index_sv.htm, 5/5-14, kl. 11.24.  

95 Art. 26 2p. EUF-fördraget.  

96 Art. 45, 49 och 63 EUF-fördraget.  

97 Art. 45 1p. EUF-fördraget. 

98 Art. 45 2p. EUF-fördraget.  

99 Mål C-337/97, C.P.M Meeusen mot Hoofddirective van de Informatie Beheer Groep [1999] ECR I-3289, p.13. 
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att en person under en viss tid i enlighet med någons anvisningar och till förmån för denne 

utföra tjänster och i utbyte får ersättning för detta.100 Diskriminering inom den fria rörlig-

heten för arbetstagare uppstår om två jämförbara situationer behandlas olika eller då icke 

jämförbara situationer behandlas på samma sätt.101  

3.3.1.2 Etableringsfrihet 

Etableringsfriheten stadgas i art. 49 i EUF-fördraget. Denna frihet avser rätten till primär 

etablering, vilket innebär friheten för medborgare i en medlemsstat att etablera sig i en an-

nan medlemsstat, denna rättighet får inte inskränkas.102 Artikeln omfattar även friheten till 

sekundär etablering vilket omfattar rättigheten att etablera dotterbolag, filialer eller etable-

ringen av kontor i en annan medlemsstat, vilket inte heller får begränsas.103  

Art. 49 i EUF-fördraget omfattar således rätten för en fysisk person att etablera sig i en an-

nan medlemsstat. Etableringsfriheten sträcker sig dock även till att omfatta bolag vilket tyd-

liggörs i art. 54 EUF-fördraget. Artikeln stadgar att bolag som har etablerats i enlighet med 

en medlemsstats lagstiftning och har sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksam-

het i landet ska likställas med en fysisk person vid tillämpningen av artiklarna i EUF-

fördraget.104  

3.3.2 Fri rörlighet för kapital 

Fri rörlighet av kapital stadgas i art. 63 i EUF-fördraget. Vilka kapitalrörelser och betalning-

ar som omfattas definieras inte närmare i fördraget. EU-domstolen hänvisar dock till direk-

tivet 88/361, vilket innehåller en ofullständig lista på vilka kapitalrörelser som omfattas.105 

Den fria rörligheten för kapital innebär att inga kapitalrörelser mellan länder får inskränkas, 

det gäller även kapitalrörelser mellan medlemsstater och tredje land.106 Det är även förbju-

                                                
100 Mål C-268/99, Jany mot Staatssecretaris van Justitie [2001] ECR I-8615, p.34.  

101 Craig, Paul & De Búrca, Gráinne, EU law: text, cases and materials, 4. ed., Oxford University Press, Oxford, 
2008, (Craig & De Búrca), s. 758. 

102 Art. 49 1st. 1 men. EUF-fördraget. 

103 Art. 49 1st. 2 men. EUF-fördraget.  

104 Art. 54 1st. EUF-fördraget.  

105 Mål C-222/97, Manfred Trummer och Peter Mayer [1999] ECR I-1661, p. 21.  

106 Art. 63 1p. EUF-fördraget.  
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det att i nationell lagstiftning ha sådana regler som kan innebära sämre villkor för betal-

ningar som kommer till eller från andra medlemsländer.107 

För att t.ex. skillnader i behandlingen av två utbetalningar ska vara legitim måste denna be-

handling vara objektivt motiverad.108 En särbehandling anses vara objektivt motiverad då 

en medlemsstat kan visa på att skillnaden uppstått i syfte att skydda ett skattesystems in-

tegritet och att den vidtagna åtgärden är nödvändig för att kunna uppnå detta.109 

3.4 Tillämplig frihet 

Utformningen av den svenska regeln rörande skattelättnader för experter, forskare och 

andra nyckelpersoner stadgar, som tidigare nämnts, att förmånen kan erhållas om arbetsgi-

varen är ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag med fast driftställe i Sverige.110 Vidare 

stadgas även att arbetsgivaren ska anses vara den som betalar ut ersättningen till arbetstaga-

ren.111 Denna utformning kan diskuteras utifrån de ovan nämnda friheterna som varje EU 

medborgare har rätt till.112 En nationell rättsregel kan anses vara en restriktion utifrån flera 

friheter. EU-domstolen har dock via praxis stadgat att om en första utredning visar att lag-

stiftningen strider mot, t.ex. etableringsfriheten, är det inte nödvändigt att utreda lagstift-

ningen utifrån exempelvis den fria rörligheten av kapital, då regeln redan är att ses som en 

restriktion och således otillåten (såvida den inte kan legitimeras, vilket kommer diskuteras i 

kap.5).113  

För att avgöra vilken av de grundläggande friheterna som är mest relevant vid en bedöm-

ning av om en nationell lagstiftning är att anses som en restriktion, finns vissa kriterier gäl-

lande hur en avgränsning ska göras.114 Först och främst ska en bedömning av den nationella 

                                                
107 Art. 63 2p. EUF-fördraget.  

108 Craig & De Búrca, s. 726. 

109 Craig & De Búrca, s. 726.  

110 11 kap 22 § 2st. 1p. IL.  

111 1 § 2st. Lag om Forskarskattenämnden.  

112 Se kap. 3.3.  

113 Förenade målen Metallgesellschaft Ltd m.fl (Mål C-397/98), Hoechst AG och Hoechst (UK) Ltd (Mål C-410/98) 
mot Cmissioners of Inland Revenue och HM Attorney General, [2001] ECR I-1727 (Metallgesellschaft Ltd m.fl.). 

114 Förslag till avgörande, Generaladvokat Verica Trstenjak, Mål C-31/11, Marianne Scheunemann mot Finanzamt 
Bremerhaven (Förslag till avgörande, mål C-31/11), B.1.  
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lagstiftningens materiella tillämpningsområde göras.115 Ytterligare tänkta syfte med den nat-

ionella bestämmelsen kan i behov tas med i bedömningen för att se vilken grundläggande 

frihet som den ska prövas mot.116 Om en grundläggande frihet kan anses påverkas av en 

nationell lagstiftning men att denna påverkan endast är en oundviklig följd av en inskränk-

ning av en annan grundläggande frihet som kan anses ha företräde, skall den förstnämnda 

friheten stå tillbaka för den mer relevanta friheten.117 Således ska det utredas om den 

svenska utformningen av skattelättnadsreglerna kan anses strida mot den fria rörligheten av 

arbetstagare, etableringsfriheten och/eller den fria rörligheten av kapital. Om regeln kan 

anses strida mot två eller fler av dessa friheter ska en prioritering göras av vilken frihet som 

ska anses ha företräde och som därefter ska forma uppsatsens fortsatta utformning.  

Reglerna ska först bedömas utifrån den fria rörligheten för arbetstagare.118 Enligt denna fri-

het ska alla inskränkningar gällande lön och andra villkor relaterade till arbetet eller anställ-

ningen avskaffas.119 Enligt praxis rörande expertskattereglerna kommer lönen att beskattas 

annorlunda beroende på hur koncernen väljer att lägga upp utbetalningarna.120 En lön som 

en arbetstagare får utbetald från en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige 

kommer beskattas till 100 procent. En arbetstagare i en liknande situation som får lönen 

utbetald från ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag med fast driftställe i Sverige kom-

mer dock endast att beskattas på 75 procent av inkomsten.121 Utformningen av arbetsgivar-

begreppet i expertskattereglerna kan således resultera i att två arbetstagare i liknande situat-

ioner erhåller lön som beskattas olika beroende på koncernens betalningsrutiner. Detta 

skulle kunna strida mot den fria rörligheten av arbetstagare som stadgas i art. 45 i EUF-

fördraget.      

Reglerna kan även belysas med utgångspunkt i den fria etableringsrätten.122 Enligt reglerna 

måste arbetsgivaren vara ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag med fast driftställe i Sve-

                                                
115 Förslag till avgörande, mål C-31/11, p.31.  

116 Förslag till avgörande, mål C-31/11, p.31.  

117 Förslag till avgörande, mål C-31/11, p.32.  

118 Se kapitel 3.3.2.  

119 Art. 45 2p. EUF-fördraget.  

120 Se kap. 2.2.3 och 2.3.  

121 11 kap 22 § 2st. 1p. och 23 § 1p IL.  

122 Se kapitel 3.3.1.  
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rige.123 Detta innebär således att om ett utländskt bolag väljer att etablera en filial i Sverige 

och skickar ut en nyckelperson att arbeta för dem i landet men själva betalar ut lönen, så 

kommer skattelättnader att kunna erhållas. Om ett utländskt bolag istället väljer att etablera 

ett dotterbolag i Sverige kommer deras betalningsrutiner hamna i fokus vid bedömningen  

skattelättnader kan erhållas eller ej. Ett bolag som väljer att betala ut lönen från dotterbola-

get kommer att kunna erhålla skattelättnader. Om betalningen istället kommer från moder-

bolaget måste en bedömning göras om betalningen kan anses ske på uppdrag av dotterbo-

laget eller ej och situationen blir inte längre lika självklar.124 Detta kan komma att inskränka 

etableringsfriheten som stadgas i art. 49 i EUF-fördraget. Valet av etableringsform ska stå 

varje medborgare fritt inom EU och denna valfrihet får inte inskränkas.125  

Slutligen kan även reglerna diskuteras utifrån den fria rörligheten av kapital.126 Denna frihet 

innebär att kapital och betalningar ska kunna röra sig mellan medlemsländerna på samma 

villkor som om kapitalet rör sig inom ett medlemsland.127 Enligt reglerna om expertskatt 

kan då en utbetalning komma att beskattas olika beroende på vilket land betalningen kom-

mer ifrån. Om ett utländskt bolag betalar ut ersättningen till arbetstagaren som sedan väljer 

att föra över det belopp som denne anser nödvändigt för att kunna leva i landet kommer 

detta kapital blir beskattat upp till 100 procent till skillnad från om kapitalet betalas ut från 

det svenska dotterbolaget istället vilket resulterar i att beloppet beskattas till 75 procent.128 

En restriktion kan då anses föreligga av den fria rörligheten för kapital eftersom utbetal-

ningar från andra medlemsstater omfattas av sämre villkor än utbetalningar som härrör från 

Sverige.    

Utformningen kring den aktuella svenska lagstiftningen kan därmed komma att strida mot 

alla tre ovan nämnda friheter. Därför är en avgränsning nödvändig för en vidare utredning 

om en restriktion kan föreligga eller ej. Den fria rörligheten för arbetstagare kan, som tidi-

gare nämnts, anses inskränkas då lönen för två arbetstagare i liknande situationer beskattas 

olika beroende på vart den kommer ifrån. Enligt kriterierna för avgränsning, som berördes 
                                                
123 11 kap 22 § 2st 1p. IL.  

124 Se kap. 2.2.3.2 och 2.2.3.3.  

125 Mål C-270/83, Europeiske gemenskapens kommission mot Frankrike, [1986] ECR I-273 (Avoir Fiscal), p.22. 

126 Se kapitel 3.3.3.  

127 Art. 63 EUF-fördraget.  

128 Se kap. 2.2.3 och 2.3 samt Skattenytt 2012, s. 7, Expertskatten – Några ytterligare kommentarer, Catarina Wahl-
gren Sjöstedt, s. 11f.  
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tidigare i detta avsnitt, ska en grundläggande frihet, som visserligen påverkas av en nationell 

lagstiftning, stå tillbaka om det kan anses att denna påverkan endast är en oundviklig följd 

av en inskränkning av en annan mer relevant frihet.129 En olik beskattning av lönen kom-

mer att bero på vilket bolag som är utbetalare och således från vilken medlemsstat betal-

ningen härrör.130 Således kan det inte anses finnas någon primär koppling till  just arbetsta-

garens nationalitet eller hemvist.131 Det kan därför anses föreligga en restriktion av den fria 

rörligheten för arbetstagare, denna restriktion kan dock anses vara en följd av den påverkan 

som den svenska lagstiftningen har på etableringsfriheten och den fria rörligheten av kapi-

tal. Således kommer den fria rörligheten för arbetstagare att få stå tillbaka för en annan mer 

relevant frihet och kommer inte att beröras vidare i denna framställning.   

En gränsdragning mellan etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital är inte lika 

tydlig och det krävs en närmare granskning av regelns utformning. Som nämnts i tidigare 

kapitel finns viss vägledning rörande hur en avgränsning mellan två olika grundläggande 

friheter ska göras.132 Avgränsningen görs genom att se till den nationella bestämmelsens 

materiella tillämpningsområde och ytterligare syften med bestämmelsen kan tas med vid 

behov, i prövningen.133 I sitt förslag till avgörande i ett rättsfall diskuterade generaladvoka-

ten Verica Trstenjak om en nationell bestämmelse skulle kunna prövas i förhållande till den 

fria rörligheten för kapital.134 Generaladvokaten resonerade att eftersom den nationella lag-

stiftningen rörde ett förvärv vid ett dödsfall och således omfattade en gränsöverskridande 

transaktion kunde den prövas i förhållande till den fria rörligheten av kapital.135 Ett lik-

nande resonemang kan hittas i det tidigare nämnda målet, Wienand Meilicke m.fl.136, där den 

tyska lagstiftningen prövades i förhållande till den fria rörligheten av kapital, eftersom lag-

                                                
129 Förslag till avgörande, mål C-31/11, p.32.  

130 Se kap. 2.2.3.2, 2.2.3.3 samt 2.3.  

131 En sådan koppling kan b.la. hittas i mål C-204/90, Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, [1992] ECR I-
249 (Bachmann) och mål C-300/90, Kommissionen mot Belgien, [1992] ECR I-305 (Kommissionen mot Belgien). 

132 Förslag till avgörande, mål C-31/11, B.1.  

133 Förslag till avgörande, mål C-31/11, p.31.  

134 Förslag till avgörande, mål C-31/11. 

135 Förslag till avgörande, mål C-31/11, p.34.  

136 Mål C-292/04 (Wienand Meilicke m.fl.), målet kommer behandlas mer utförligt i kap. 5.3.  
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stiftningen berörde beskattningen av en aktieutdelning, vilket också är att anse som en 

gränsöverskridande transaktion.137  

De svenska skattelättnadsreglerna stadgar att arbetsgivaren är den som betalar ut ersätt-

ningen.138 Beroende på varifrån utbetalningen sker kommer den beskattas annorlunda. En-

ligt de tidigare nämnda kammarrättsdomarna har det inte varit avgörande vart bolagen har 

varit etablerade utan på vilket bolags uppdrag som ersättningen har betalats ut.139 Det kan 

således anses att det materiella tillämpningsområdet för arbetsgivarbegreppet i expertskatte-

lagstiftningen omfattas av själva utbetalningen och hur denna ersättning ska beskattas. Var 

bolagen är etablerade spelar viss roll vid tillämpandet av skattelagstiftningen men etable-

ringen i sig är inte avgörande för detta. Utbetalningen kan beskattas annorlunda även om 

två bolag är etablerade i samma medlemsstat och har ett dotterbolag i Sverige och skickar 

dit en expert för arbete, beroende på, på vems uppdrag det kan anses att betalningen sker. 

När en bedömning av på vems uppdrag en utbetalning sker tas det även hänsyn till andra 

faktorer än just etableringen, så som om dotterbolagen tar det av arbetstagaren arbete, vem 

som står för alla lönekostnader osv.140 Det kan sammanfattningsvis konstateras att etable-

ringsfriheten visserligen inskränks men får stå åt sidan för den mer relevanta fria rörlighet-

en av kapital. Arbetsgivarbegreppet i den svenska expertskattelagstiftningen kommer fort-

sättningsvis prövas mot denna frihet.  

Nästa kapitel syftar till att utreda om den svenska lagstiftningen kan anses vara en restrikt-

ion och i sådana fall vilket restriktionsförbud som är tillämpligt. Att avgöra vilket restrikt-

ionsförbud som är tillämpligt är av vikt eftersom uppsatsen vidare syftar till att utreda om 

en restriktion kan vara rättfärdigad eller ej. Beroende på vilket restriktionsförbud som reg-

lerna kan anses omfattas av kommer valet av relevant rättfärdigandegrund göras.  

                                                
137 Wienand Meilicke m.fl., p.1.  

138 1 § 2st. Lag om Forskarskattenämnden.  

139 Se kap. 2.2.3.2 och 2.2.3.3. 

140 Se mål nr 206-08 och mål nr 8670-07. 
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4 Restriktionsförbud av den fria rörligheten av kapital 

4.1 Inledning 

I detta kapitel ska det utredas om arbetsgivarbegreppet i den aktuella skattelättnadslagstift-

ningen kan anses vara en restriktion mot den fria rörligheten av kapital. Kapitlet inleds med 

en beskrivning av restriktionsförbudet och vilka typer av förbud som finns kopplat till den 

aktuella friheten. Avslutningsvis kommer den svenska regleringen diskuteras i förhållande 

till den fria rörligheten av kapital. En analys görs med hjälp av den fakta som tidigare pre-

senterats för att avgöra om lagstiftningen kan anses utgöra en restriktion eller inte och vil-

ken typ av restriktionsförbud som den kan omfattas av.   

4.2 Allmänt om förbudet 

EUF-fördraget var tidigt försett med en artikel som fastslog ett allmänt förbud mot diskri-

minering. Detta förbud stadgas i art. 18 i EUF-fördraget och förhindrar diskriminering på 

grund av nationalitet.141 När även artiklarna rörande de grundläggande friheterna författats 

med restriktionsförbud uppkom frågetecken kring förhållningssätten mellan dessa artiklar 

och det allmänna diskrimineringsförbudet.142 EU-domstolen har i praxis framfört att för att 

pröva om en bestämmelse strider mot gemenskapsrätten räcker det med att bedöma den 

med utgångspunkt från artikeln för den aktuella friheten. En nationell lagstiftning behöver 

således inte prövas mot både art. 18 EUF-fördraget och art. 63 EUF-fördraget utan det 

räcker med den senare.143 

Art. 63 i EUF-fördraget, som stadgar den fria rörligheten för kapital, fastställer att alla re-

striktion som hindrar den fria rörligheten av kapitalrörelser och betalningar mellan olika 

medlemsstater och medlemsstater och tredje land är förbjudna. Sådana hinder kan utgöras 

av antingen diskriminerande och icke-diskriminerande restriktioner.144 För att avgöra om 

det utgörs av en diskriminering eller en icke-diskriminerande restriktion används två typer 

av analyser, diskrimineringsanalys och restriktionsanalys. I en diskrimineringsanalys jämför 

                                                
141 Art. 18 1st. EUF-fördraget. Ett ytterligare förbud för diskriminering av ras, kön och etniskt ursprung stad-

gas i art. 19 i EUF-fördraget.  

142 Ett sådant restriktionsförbud för den fria rörligheten för kapital hittas i art. 63 EUF-fördraget.  

143 Mål C-311/97, Royal Bank of Scotland plc mot Elliniko Dimosio, [1999] ECR I-2651 (Royal Bank of Scotland), 
p.20. 

144 Internationell Beskattning, s. 340.  
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domstolen två objektivt jämförbara situationer medan det i en restriktionsanalys prövas  

om den nationella lagstiftningen utgör en restriktion vid en gränsöverskridande transaktion 

utan att vara diskriminerande.145 Gränsdragningen mellan dessa två analyser kan vara oklar 

då domstolen ofta jämför situationer som kan anses vara objektivt jämförbara även i en re-

striktionsanalys, men att detta inte visas lika tydligt.146 Det ska även påpekas att en diskri-

minering även kan anses vara en restriktion men att en restriktion inte nödvändigtvis behö-

ver vara en diskriminering.147  

4.3 Tillämpligt restriktionsförbud  

4.3.1 Inledning 

Ett restriktionsförbud kan, som tidigare nämnts, antingen bestå av en diskriminerande- el-

ler en icke-diskriminerande restriktion.148 Diskrimineringen i sin tur kan delas upp i direkta 

eller indirekt diskriminerande restriktioner.149 Det föreligger viss gränsdragningsproblematik 

gällande de olika typerna av restriktionsförbud. EU-domstolen har i många fall valt att 

undgå denna diskussion genom att endast konstatera att det föreligger en restriktion och att 

denna restriktion i sin tur kan bli rättfärdigad.150 Denna problematik kan tänkas bottna i att 

domarna i EU-domstolen är oeniga om vart gränsen ska dras och i en dom från EU får det 

inte presenteras oeniga domslut.151 Att de således har avstått från att diskutera gränsdrag-

ningen kan även bero på att det i praktiken endast har betydelse att avgöra om det är en di-

rekt diskriminering eller ej. Detta beror på att den direkta diskrimineringen är svårare att 

rättfärdiga och detta kan endast göras med stöd av fördragen inom EU.152 Om det inte är 

en direkt diskriminering är det egentligen irrelevant att bestämma om det är en indirekt dis-

                                                
145 Internationell Beskattning, s. 341.  

146 Internationell Beskattning, s. 341. 

147 Internationell Beskattning, s. 340. 

148 Internationell Beskattning, s. 340.  

149 Internationell Beskattning, s. 340.  

150 Generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i mål C-136/00, Rolf Dieter Danner, [2002] ECR I- 8147, p. 
32-41. 

151 Internationell Beskattning, s. 348f.  

152 Internationell Beskattning, s. 339.  
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kriminerande restriktion eller en icke-diskriminerande restriktion då båda typerna av re-

striktionsförbud rättfärdigast genom rule of reason.153   

För att det överhuvudtaget ska föreligga en diskriminering måste de två aktuella situation-

erna vara objektivt jämförbara.154 Föreligger det inte någon objektiv jämförbarhet klassas 

restriktionen istället som icke-diskriminerande. En icke-diskriminerande restriktion består 

av ett hinder för den grundläggande rörligheten inom EU, men som inte kan anses vara 

diskriminerande.155 Ett exempel på en icke-diskriminerande restriktion i en nationell lag-

stiftning framkom i ett rättsfall från Luxemburg.156 I målet ville ett franskt bolag med en 

luxemburgsk filial få rätten att få rulla ett underskott från filialen ett år framåt i tiden.157 En-

ligt den luxemburgska lagstiftningen fick detta endast göras om bolaget hade bokföring 

som följde kraven i Luxemburgs rätt.158 Regeln ställde således inga krav på medborgarskap, 

hemvist eller liknande kriterium men försatte ändå det franska bolaget i en sämre situation 

än ett luxemburgskt bolag, vilket EU-domstolen ansåg utgjorde ett hinder mot den fria eta-

bleringsrätten.159 Detta mål används som vägledning för att visa hur en icke-

diskriminerande restriktion kan komma till uttryck. Visserligen prövas den nationella lag-

stiftningen i målet i förhållande till etableringsfriheten men fallet används endast i fram-

ställningen för att tydliggöra vad som definierar en icke-diskriminerande restriktion.   

Framställningen ska först utreda om det föreligger en sådan situation som kan anses vara 

objektivt jämförbar för att därefter kunna avgöra om det rör sig om en diskriminerande el-

ler icke-diskriminerande situation, för att sedan kunna diskutera om denna restriktion kan 

vara rättfärdigad.  

4.3.2  Objektivt jämförbara situationer 

En diskriminering kan endast förekomma om två situationer behandlas olika även fast det 

objektivt sett är jämförbara. Enlig den fria rörligheten av kapital kan en situation inte vara 
                                                
153 Internationell Beskattning, s. 352.  

154 Internationell Beskattning, s. 341.  

155 Internationell Beskattning, s. 347. 

156 Mål C-250/95, Futura Participations SA och Singer mot Administration des contributions, [1997] ECR I-2471 (Fu-
tura Participations). 

157 Futura Participations, p.10. 

158 Futura Participations, p.6.  

159 Futura Participations, p.22 och p.43.  
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objektivt jämförbar om en skattelagstiftning särskiljer på skattebetalare som bor eller har 

investerat kapital på olika orter.160 Denna huvudregel har även fastslagits av EU-domstolen 

genom praxis.161 Dock kan den begränsas eftersom en nationell lagstiftning inte får utgöra 

en godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av den fria rörligheten av kapital 

och betalningar.162    

Frånsteg från denna huvudregel har dock förekommit och visar sig genom praxis. De mål 

som först kommer nämnas behandlar visserligen inte den fria rörligheten av kapital men i 

detta hänseende fungerar de som allmänt stadgade riktlinjer rörande när en objektivt jäm-

förbar situation föreligger. Målet Avoir Fiscal163 gällde en fransk lagstiftning där filialer och 

kontor som var etablerade i Frankrike men tillhörde bolag etablerad i en annan medlems-

stat inte fick rätt till skattekrediter vid aktieutdelning på samma villkor som franska bolag.164 

EU-domstolen ansåg i målet att eftersom den franska lagstiftningen inte skiljer situationer-

na åt när en beskattning av bolagsvinsterna ska ske så har Frankrike redan erkänt att det 

mellan de olika etableringsformerna inte föreligger någon objektiv skillnad.165 Tillämpandet 

av begreppet objektivt jämförbarhet diskuterades vidare i målet Royal Bank of Scotland.166 

Den aktuella banken hade sitt säte i Storbritannien med en filial i Grekland.167 Den nation-

ella lagstiftningen i fråga rörde en skillnad i skattesats beroende på om bolaget var utländskt 

eller inhemsk. Lagstiftningen stadgade att utländska bolag skulle beskattas med 40 procent 

medan inhemska bolag endast blev beskattade med 35 procent.168 I det aktuella målet ansåg 

EU-domstolen att det inte förelåg någon objektiv skillnad i behandlingen av dessa två kate-

gorier av bolag. Detta baserades, i led med domslutet i Avoir Fiscal, på att bestämmandet av 

beskattningsunderlaget i båda situationerna görs på samma sätt.169 På grund av detta ansåg 

                                                
160 Art. 65 1p a) EUF-fördraget.  

161Schumacker, p.34-35.  

162 Art. 65 3p. EUF-fördraget.  

163 Mål C-270/83, Avoir Fiscal. 

164 Avoir Fiscal, p.1.  

165 Avoir Fiscal, p.20.   

166 Mål C-311/97, (Royal Bank of Scotland). 

167 Royal Bank of Scotland, p.3. 

168 Royal Bank of Scotland, p.17. 

169 Royal Bank of Scotland, p.28. 
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EU-domstolen att det förelåg en objektivt jämförbar situation och lagstiftningen föreföll 

diskriminerande och en otillåten restriktion av gemenskapsrätten.170  

Ett nyare rättsfall behandlade den objektivt jämförbara situationen i förhållande till den fria 

rörligheten av kapital. Målet rörande en österrikisk lagstiftning som endast medgav skatte-

avdrag för gåvor till inrättningar, som hade till uppgift att bedriva forskning och undervis-

ning, då inrättningen hade sin hemvist i Österrike.171 EU-domstolen ansåg i målet att den 

österrikiska staten inte hade styrkt att situationerna inte kunde anses vara objektivt olika.172 

Ett resonemang som kunde godkänna en restriktion av den fria rörligheten av kapital 

kunde därför inte anses föreligga.173 

En objektiv jämförbar situation föreligger således inte som huvudregel om t.ex. det rör be-

talningar som kommer från två skattebetalare som har olika bostadsort.174 Denna regel har 

dock begränsats genom EUF-fördraget då en nationell lagstiftning aldrig får utgör en god-

tycklig diskriminering eller en förtäckt restriktion av den fria rörligheten av kapital.175 Situat-

ioner där skattebetalare har olika bostadsorter kan i sådana fall anses vara objektivt jämför-

bara. För att kunna göra en objektiv jämförelse tillämpas vägledning av praxis och det ska 

enligt EU-domstolen kunna göras en tydlig distinktion mellan de två situationerna.176 EU-

domstolen ställer krav på att de nationella domstolarna kan styrka att en objektiv skillnad 

föreligger. 177   

I det aktuella fallet beskattas en utbetalning olika beroende på om betalningen kommer från 

ett utländskt bolag i förhållande till om den istället kommer från ett svenskt bolag. Det är 

av intresse att utreda om detta förhållande kan anses vara objektivt jämförbar, för att sedan 

kunna avgöra om det föreligger en diskriminering av den fria rörligheten av kapital. I denna 

situation rör det sig oftast om ett koncernförhållande där moderbolaget är ett utländskt bo-

                                                
170 Royal Bank of Scotland, p.30. 

171 Mål C-10/10, Kommissionen mot Republiken Österrike, [2011] ECR I-05389 (Kommissionen mot Republiken Öster-
rike), p.1.  

172 Kommissionen mot Republiken Österrike, p.32-35.  

173 Kommissionen mot Republiken Österrike, p.36.  

174 Art. 65 1p. a) EUF-fördraget. 

175 Art. 65 3p. EUF-fördraget. 

176 Se b.la. mål Avoir fiscal och Royal Bank of Scotland.  

177 Se b.la. Kommissionen mot Republiken Österrike, p.32-35.  
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lag och dotterbolaget är ett svenskt bolag och där moderbolaget sänder ut en expert för att 

arbeta under en tidsbegränsad period för det svenska dotterbolaget.178 Oavsett hur koncer-

nen lägger upp sina betalningsrutiner finns det inga andra skillnader att finna rörande den 

skattemässiga behandlingen av dessa koncerner. I de tidigare nämnda kammarrättsdomar-

na179 kan det inte heller utläsas att det föreligger en sådan förutsättning i de olika fallen som 

kan styrka en objektiv skillnad i behandlingen av dessa två utbetalningar.180 I de båda do-

marna står även de svenska bolagen för alla lönekostnader och andra kostnader relaterade 

till anställningarna.181 Några förutsättningar för att skilja dessa utbetalningar åt kan således 

inte anses föreligga och det kan konstateras att situationerna är objektivt jämförbara och re-

striktionen av den fria rörligheten av kapital utgörs av en diskriminering. I kommande kapi-

tel ska det utredas om denna restriktion utgör en direkt eller indirekt diskriminering. Detta 

är av betydelse då det ska prövas om restriktionen kan vara rättfärdigad eller inte. En direkt 

diskriminerande restriktion är svårare att rättfärdiga då ett sådant rättfärdigande måste ske 

med stöd i EUF-fördraget. En indirekt diskriminerande restriktion är lättare att rättfärdiga 

och görs med hjälp av rule of reason-doktrinen som behandlas i kap. 5.2.  

4.3.3 Tillämplig diskriminering 

4.3.3.1 Direkt diskriminering 

Direkt diskriminering innebär en diskriminering som baseras på nationalitet.182 Som nämnts 

i kap. 4.2 finns det ett allmänt diskrimineringsförbud i art. 18 i EUF-fördraget vilket alltså 

är att klassa som ett direkt diskrimineringsförbud. Ett exempel på en direkt diskriminering i 

förhållande till den fria rörligheten av kapital stadgas i den tidigare nämnda art. 65 3p. i 

EUF-fördraget. Om det föreligger en sådan direkt diskriminering som stadgas i art. 65 3p 

EUF-fördraget kan den restriktionen endast rättfärdigas genom art. 65 1p b) i EUF-

fördraget. Artikeln fastställer att en direkt diskriminering kan rättfärdigas om den är moti-

                                                
178 Se kap. 2.2.3 och 2.3 samt Skattenytt 2012, s.7, Expertskatten – Några ytterligare kommentarer, Catarina Wahl-

gren Sjöstedt, s.11f. 

179 Mål nr 206-08 och mål nr 8670-07. 

180 Kommissionen mot Republiken Österrike, p.32-35. 

181 Mål nr 206-08 och mål nr 8670-07. 

182 Internationell Beskattning, s. 346.  
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verad att säkerställa allmän ordning eller allmän säkerhet.183 Normalt sett är det svårt att 

rättfärdiga en direkt diskriminering rörande ekonomiska förhållande, såsom beskattning.184 

4.3.3.2 Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering baseras på faktorer som inte har med nationaliteten att göra men 

som får liknande effekter som om det hade skett en diskriminering på grund av nat-

ionalitet.185 Det kan t.ex. vara en bestämmelse som tillsynes är neutral men effekten av den 

kan leda till diskriminering.186 I Sverige är hemvistbegreppet för fysiska personer inte 

samma sak som medborgarskap. Hemvistbegreppet baseras på vart personen är bosatt, sta-

digvarande vistas eller om denne har väsentlig anknytning hit.187 En särbehandling som ba-

seras på vart en person har sin hemvist kan således utgöra en indirekt diskriminering.188 

EU-domstolen konstaterade att en nederländsk lagstiftning utgjorde en indirekt diskrimine-

ring då en begränsat skattskyldig var föremål för en högre beskattning än om denne hade 

varit obegränsat skattskyldig i landet.189 Förvisso prövade EU-domstolen i målet den nat-

ionella skattelagstiftningen i förhållande till etableringsfriheten men då EU-domstolen i allt 

färre fall avgör vilken typ av restriktionsförbud som föreligger kan detta mål ändå fungera 

som vägledning.  

4.3.3.3 Föreligger en direkt eller indirekt diskriminering?  

Enligt artikeln som stadgar den fria rörligheten av kapital får det inte ske restriktioner på 

betalningar eller kapitalrörelser inom EU. De svenska reglerna om expertskatt innebär att 

en skatteförmån enbart kan erhållas då ersättningen betalas ut från ett svenskt bolag eller 

ett utländskt bolag med fast driftställe i Sverige.190 Denna situation kan liknas vid den som 

uppstod i det tidigare nämnda målet Wienand Meilicke m.fl.191 I detta mål kunde ett skattetill-

                                                
183 Art. 65 1p b), EUF-fördraget.  

184 Skatteverkets ställningstagande, ”Säkerhet vid betalningsanstånd – i vad mån kan Skatteverket vägra godta en ut-
ländsk bankgaranti?”, Dnr/målnr/löpnr: 131 463242 – 10/111. 

185Internationell Beskattning, s. 347. 

186 Skatteverkets ställningstagande, ”Säkerhet vid betalningsanstånd – i vad mån kan Skatteverket vägra godta en ut-
ländsk bankgaranti?”, Dnr/målnr/löpnr: 131 463242 – 10/111. 

187 3 kap 3 § 1st. IL.  

188 Internationell Beskattning, s. 347. 

189 Mål C-107/94, P.H. Asscher Staatssecretaris van Financiën, [1996] ECR I-03089 (Asscher). 

190 11 kap. 22 § 2st 1p. IL och 1 § 2st. Lag om Forskarskattenämnden. 

191 Mål C-292/04 (Wienand Meilicke m.fl.).  
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godohavande endast erhållas på utdelning som kom från ett bolag hemmahörande i den ak-

tuella medlemsstaten. Samma skattetillgodohavande kunde inte erhållas på utdelning som 

utdelades från ett bolag som icke var hemmahörande i medlemsstaten.192 EU-domstolen 

ansåg att utformningen av reglerna missgynnar en obegränsat skattskyldig som är hemma-

hörande i den aktuella medlemsstaten men som får utdelning från ett bolag som har hem-

vist i en annan medlemsstat eftersom ett skattetillgodohavande endast kan erhållas då ut-

delningen utbetalas från ett bolag hemmahörande i den aktuella medlemsstaten.193  

Detta mål och den aktuella lagstiftningen som målet berör kan liknas vid den problematik 

som denna uppsats berör kring den svenska utformningen av arbetsgivarbegreppet i ex-

pertskattelagstiftningen. Det skulle således vara intressant att se hur EU-domstolen hade 

bedömt restriktionen, som diskriminerande eller icke-diskriminerande. Detta tar dock dom-

stolen ej ställning till i det aktuella fallet då de efter konstaterandet att lagstiftningen innebar 

en restriktion av den fria rörligheten av kapital vidare förde diskussion kring om den kunde 

vara rättfärdigande eller ej. Diskrimineringsproblematiken berördes inte överhuvudtaget.194 

En fastställande av om arbetsgivarbegreppet i expertskattelagstiftningen ska anses utgöra en 

direkt eller indirekt diskriminerande restriktion får istället avgöras med ledning i den fakta 

som presenterades för dessa olika restriktionsförbud.195 En missgynnande behandling bott-

nar i att utformningen av vem som ska anses vara arbetsgivare är skrivet på ett sådant sätt 

att effekten av den leder till diskriminering.196 En arbetstagare blir föremål för högre be-

skattning beroende på varifrån och på vems uppdrag en ersättning utbetalas. Detta förhål-

lande kan liknas vid det mål som användes som vägledning i kap. 4.3.3.2.197 Det gör således 

ingen skillnad i behandling som baseras på nationalitet och av denna utredning kan det 

konstateras att utformningen av arbetsgivarbegreppet ska ses som en indirekt diskrimine-

rande restriktion av den fria rörligheten av kapital. Nästa kapitel syftar till att utreda om 

denna restriktion kan rättfärdigas eller ej.     

                                                
192 Wienand Meilicke m.fl., p.1. 

193 Wienand Meilicke m.fl., p.22.  

194 Wienand Meilicke m.fl., p.22ff.  

195 Se kap.4.3.3.1 och 4.3.3.2. 

196 Se liknande resonemang i Skatteverkets ställningstagande, ”Säkerhet vid betalningsanstånd – i vad mån kan 
Skatteverket vägra godta en utländsk bankgaranti?”, Dnr/målnr/löpnr: 131 463242 – 10/111. 

197 Mål C-107/94, (Asscher).  
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5 Begränsningar i restriktionsförbudet 

5.1 Inledning 

Detta kapitel har till mål att tydliggöra vilka begränsningar som finns för restriktionsförbu-

det av den fria rörligheten av kapital. Syftet är att läsaren ska kunna förstå resonemanget i 

analysen kring om restriktionen i expertskattereglerna kan vara befogad eller inte och vilken 

typ av rättfärdigandegrund som kan vara aktuell vid en prövning av den indirekta diskrimi-

neringen i förhållande till den fria rörligheten av kapital.     

Om en nationell lagstiftning anses strida mot den fria rörligheten av kapital kan lagstift-

ningen i vissa fall vara rättfärdigad. I denna framställning har det redogjorts för att arbets-

givarbegreppet i expertskattelagstiftningen utgör en indirekt diskriminerande restriktion av 

den fria rörligheten av kapital. En sådan typ av restriktion kan rättfärdigas genom rule of 

reason-doktrinen och de rättfärdigandegrunder som har etablerats via praxis. 

5.2 Rule of reason-doktrinen  

Denna doktrin fastställdes för första gången i målet Gebhard.198 I målet framförde EU-

domstolen följande:  

”Det framgår emellertid av domstolens rättspraxis att nationella åtgärder som kan hindra eller 

göra det mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheter som garanteras av fördraget skall 

uppfylla fyra förutsättningar. De ska vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, de skall 

framstå som motiverande med hänsyn till ett trängande allmän-intresse, de skall vara ägnade att 

säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvats genom dem och de skall inte gå 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.”199 

EU-domstolen fastställde därmed fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att en nation-

ell lagstiftning skall kunna utgöra en legitimerad restriktion av de grundläggande friheterna. 

En rättsregel är godkänd om dessa fyra kriterier är uppfyllda:  

1. Regeln ska tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt 

2. Regeln ska framstå som motiverande med hänsyn till ett trängande allmänintresse 

                                                
198 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dellÓrdine degli Avvocati e Procuratori di Milano, [1995] ECR I-4165 

(Gebhard). 

199 Gebhard, p.37.  
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3. Regeln ska vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som efter-

strävats genom den 

4. Regeln ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målsättningen 

Första kriteriet ger en indikation på att för att en nationell lagstiftning ska kunna rättfärdi-

gas genom rule of reason doktrinen så kan den inte vara diskriminerande. Detta stämmer i 

viss mån då en direkt diskriminering endast kan rättfärdigas genom artiklar i EUF-

fördraget.200 Dock har det genom praxis visats att indirekt diskriminering kan rättfärdigas 

med hjälp av rule of reason.201 Det andra kriteriet utgörs av de rättfärdigandegrunder som 

kan legitimera en restriktion av den fria rörligheten av kapital. Dessa grunder har åberopats 

av nationella domstolar då de vill rättfärdiga sin nationella lagstiftning som är uppe i pröv-

ning hos EU-domstolen.202 Några av de grunder som EU-domstolen har accepterat som 

rättfärdigandegrunder är b.la. förhindrandet av skatteflykt, upprätthålla skattesystemets inre 

sammanhang, uppnå effektiv skattekontroll och att skydda den skatterättsliga territoriali-

tetsprincipen.203 Om en nationell lagstiftning uppfyller kraven för någon av dessa accepte-

rade rättfärdigandegrunder måste lagstiftningen även vara proportionerlig och inte gå utö-

ver det mål som den syftar till att uppnå.204 Då första kriteriet i rule of reason redan är upp-

nått ska det vidare undersökas om arbetsgivarbegreppet i expertskattelagstiftningen kan 

rättfärdigas genom någon av de grunder som har blivit accepterade av EU-domstolen. Vil-

ken grund som blir tillämplig för att uppnå uppsatsens syfte kommer redogöras för i föl-

jande kapitel.  

5.2.1 Tillämplig rättfärdigandegrund i liknande rättsfall 

Som nämnts i tidigare avsnitt kan en rättsregel som utgör en indirekt diskriminering rättfär-

digas genom rule of reason doktrinen.205 De nationella domstolarna åberopar grunder som 

sedan prövas av EU-domstolen. För att avgöra om arbetsgivarbegreppet i expertskattelag-

stiftningen kan rättfärdigas ska således en undersökning ske rörande vilka grunder som har 

varit relevant för prövning i liknande fall.  
                                                
200 Se kap.4.  

201 Mål C-204/90 (Bachmann). 

202 Internationell Beskattning, s. 353.  

203 Internationell Beskattning, s. 353.  

204 Se p.3-4 i rule of reason och Internationell Beskattning, s. 540ff.8. 

205 Bachmann och kap. 5.2. 
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Målet Manninen206, gällde beskattning av en aktieutdelning som en finsk medborgare erhöll 

från ett svenskt bolag.207 Enligt den i fallet aktuella finska skattelagstiftningen stadgades att 

en aktieutdelning som en obegränsat skattskyldig i Finland erhöll från ett finskt bolag 

kunde omfattas av ett skattetillgodohavande medan en utdelning som istället erhölls från 

utländska bolag ej omfattades av det skattetillgodohavandet.208 Enligt de finska myndighet-

erna hade deras skattelättnadsregler utformats med syftet att undanröja dubbelbeskattning 

på den bolagsvinst från finska bolag som sedermera delades ut till aktieägarna.209 Detta 

skedde genom en avräkning på den bolagsskatt som bolagen betalade ut, mot den skatt 

som aktieägarna skulle betala i inkomstslaget kapital.210 EU-domstolen framhöll att så som 

reglerna var utformade försattes de obegränsat skattskyldiga i Finland, som erhöll utdelning 

från ett bolag i en annan medlemsstat, i en sämre situation än om utdelningen hade erhållits 

från ett finskt bolag.211 För att kunna skilja på utdelningar utan att det står i strid mot den 

fria rörligheten av kapital framhöll EU-domstolen att situationerna objektivt sett måste vara 

olika eller så ska skillnaden kunna motiveras av tvingande hänsyn av allmänintresset, t.ex. 

genom att upprätthålla skattesystemets inre sammanhang. För att skillnaden ska anses god-

känd får inte syftet med regeln gå utöver vad som kan anses vara nödvändigt för nå det mål 

som eftersträvats.212  

I målet har kapitalet investerats på olika orter men EU-domstolen stadgade att den princip 

som fastställer att dessa situationer inte objektivt sett kan vara lika, ska tolkas restriktivt.213 I 

detta fallet menade EU-domstolen att både utdelning från finska samt svenska bolag kunde 

bli föremål för dubbelbeskattning. En obegränsat skattskyldig i Finland kunde således inte 

undvika dubbelbeskattning genom att investera sitt kapital i ett utländskt bolag och situat-

ionerna kunde därför anses vara objektivt jämförbara.214 Den finska staten framhöll att lag-

stiftningen ändå kunde anses upprätthålla det finska skattesystemets inre sammanhang. En-
                                                
206 Mål C-319/02, Petri Manninen, [2004] ECR I-7477 (Manninen). 

207Manninen, p.13. 

208Manninen, p.13. 

209Manninen, p.20. 

210Manninen, p.20.  

211Manninen, p.20.  

212Manninen, p.29.  

213Manninen, p.28. 

214Manninen, p.35f.  
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ligt EU-domstolen måste det finnas ett direkt samband mellan det skatteförlust som upp-

står vid ett beviljande av ett skatteavdrag och den skatteintäkt som staten erhåller som 

kompensation, för att denna grund ska kunna accepteras.215 EU-domstolen stadgade i målet 

att ett samband visserligen existerade mellan skatteförmånen och det kompenserade skat-

teuttaget, eftersom det skattetillgodohavande som aktieägare beviljats skulle beräknas på 

den bolagsskatt som bolag etablerade i Finland var tvungna att betala på sin vinst.216 Dock 

menade domstolen att detta samband inte var nödvändigt för att upprätthålla skattesyste-

mets inre sammanhang.217   

Ett annat relevant mål i förhållandet till den i framställningen aktuella situationen är det ti-

digare nämnda tyska rättsfallet, Wienand Meilicke m.fl.218 Målet gällde beskattningen av en ak-

tieutdelning från bolag i Danmark och Nederländerna till en tysk medborgare. Den tyska 

rättsregeln som var aktuell i fallet stadgade att utdelning från kapitalbolag som var obegrän-

sat skattskyldig för bolagsskatt i Tyskland fick dra av 3/7-delar av utdelningen från den 

tyska bolagsskatten.219 Dessa regler omfattade således bara utdelning som kom från tyska 

bolag men ej utdelning som kom från andra länder.220 De tyska myndigheterna försvarade 

den skattelagstiftande förmånen genom att påpeka att det förelåg ett samband mellan skat-

telättnaden och det kompenserande skatteuttaget.221 Detta skatteavdrag som obegränsat 

skattskyldiga kunde tillämpa beräknades på den bolagsskatt som bolag i Tyskland var 

tvungen att betala på vinsten som delades ut.222 Utdelningar från bolag icke hemmahörande 

i Tyskland skulle därför inte kunna omfattas av skattelättnaden eftersom den utdelningen ej 

var kopplad till den tyska bolagsskatten.223 Den tyska regeringen påpekade att lagstiftningen 

                                                
215Manninen, p.42.  

216Manninen, p.45. 

217Manninen, p.45.  

218Wienand Meilicke m.fl., tidigare refererat till i kap. 1.1. 

219Wienand Meilicke m.fl.,  p.13.   

220Wienand Meilicke m.fl., p.8.  

221Wienand Meilicke m.fl., p.21.  

222 Wienand Meilicke m.fl, p.17. 

223Wienand Meilicke m.fl., p.13.  
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behövdes för behovet som fanns för att upprätthålla det nationella skattesystemets inre 

sammanhang.224 

Till svar på den tyska regerings argument om att lagregelns syfte var att upprätthålla skatte-

systemets inre sammanhang framförde EU-domstolen att lagregeln måste grundas på ett 

samband mellan skatteförmånen och en kompensation för förmånen i form av ett visst 

skatteuttag.225 Vidare tydliggjorde de att för att ett sådant argument ska kunna rättfärdigas 

ska det syfte som en sådan lagstiftning har beaktas.226 EU-domstolen fastställde att en sådan 

skattelagstiftning inte kunde anses vara nödvändig för att upprätthålla det nationella skatte-

systemets inre sammanhang.227 Syftet med den tyska lagstiftningen var visserligen att un-

danröja dubbelbeskattning av bolagsvinsterna som delades ut.228 EU-domstolen ansåg dock 

inte att en sådan rättsregel kunde rättfärdigas och det faktum att låta skattelättnaden även 

omfatta utdelningar från andra länder skulle inte äventyra skattesystemets inre samman-

hang.229 Det skulle förvisso minska Tysklands skatteintäkter i viss mån men ej i sådan ut-

sträckning att åtgärden kunde anses vara en rättfärdigande restriktion av den fria rörlighet-

en av kapital.230 EU-domstolen fastställde således att skattelagstiftningen i fråga stred mot 

den fria rörligheten av kapital.231      

5.2.2 Tillämplig rättfärdigandegrund i det aktuella fallet 

Dessa två fall kan liknas vid det fall som är aktuellt för framställningen. Detta beror på att 

det i alla tre fallen handlar om en gränsöverskridande transaktion av något slag som strider 

mot den fria rörligheten av kapital. I de två nämnda rättsfallen är det en kapitalrörelse i 

form av en aktieutdelning som härrör från en annan medlemsstat som blir föremål för en 

missgynnande behandling. I den svenska expertskattelagstiftningen är det en betalning som 

missgynnas beroende på om den kommer från en annan medlemsstat eller ej. Det är intres-

sant att pröva utformningen av arbetsgivarbegreppet i den svenska förmånsbeskattning i 
                                                
224Wienand Meilicke m.fl., p. 25.  

225Wienand Meilicke m.fl., p.26.  

226Wienand Meilicke m.fl., p.27.  

227Wienand Meilicke m.fl., p.28.  

228Wienand Meilicke m.fl., p.21.  

229Wienand Meilicke m.fl., p.29.  

230Wienand Meilicke m.fl., p.30.  

231Wienand Meilicke m.fl., p.31. 
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förhållande till om den kan upprätthålla det svenska skattesystemets inre sammanhang. Det 

är även denna grund som EU-domstolen accepterat i störst utsträckning när det gäller indi-

rekta restriktioner.232 Hur denna rättfärdigandegrund ska definieras är upp till varje med-

lemsstat och någon enhetlig formulering finns således inte. Dock framgår det tydligt från 

EU-domstolen  att det måste finnas ett samband mellan den skatteintäkt och den skatteför-

lust som uppstår för att grunden ska bli accepterad.233   

Två viktiga fall rörande denna rättfärdigandegrund är Bachmann234 och Kommissionen mot Bel-

gien235. Dessa fall behandlar visserligen inte den fria rörligheten av kapital men fungerar som 

riktlinjer i vilka fall som EU-domstolen anser att det föreligger ett direkt samband mellan 

skatteförlust och skatteintäkt. Båda målen gällde en belgiska skatteregel som innebar att 

premier som individer betalat in för  försäkringar, där personen i fråga tecknat försäkringen 

hos ett belgiskt bolag eller ett utländskt bolag med fast driftställe i Belgien, fick göra avdrag 

för den aktuella premien från den totala skattepliktiga inkomsten.236 EU-domstolen ansåg i 

båda fallen att denna reglering kunde anses vara missgynnande för de personer som icke är 

belgiska medborgare.237 I båda målen ansågs lagstiftningen utgöra en restriktion mot den 

fria rörligheten.238 I Bachmann menade den belgiska staten att en utländsk medborgare som 

kommer för att arbeta i Belgien kan säga upp sin försäkring i sin hemstat för att teckna en 

ny försäkring i Belgien och därmed erhålla skattelättnaden. EU-domstolen menade att ge-

nom att tvinga en person att säga upp sin försäkring hos en försäkringsgivare i en annan 

medlemsstat, även fast det ligger i personens intresse att behålla försäkringen, för att teckna 

en liknande försäkring i Belgien stod i strid med den fria rörligheten.239    

I båda fallen hävdade den belgiska regeringen att lagstiftningen syftade till att säkerställa ba-

lansen i deras nationella skattesystem.240 Detta argument accepterades av EU-domstolen då 

                                                
232 Dahlberg, Mattias, Direct taxation in relation to the freedom of establishment and the free movement of capital, Kluwer 

law international, The Hague, 2005 (Direct taxation) s. 132. 

233 Direct taxation, s. 132. 

234 Mål C-204/90 (Bachmann).  

235 Mål C-300/90 (Kommissionen mot Belgien).  

236 Kommissionen mot Belgien, p.3 och Bachmann, p.3.  

237 Kommissionen mot Belgien, p.7 och Bachmann, p.9.  

238 Kommissionen mot Belgien, p.9 och Bachmann, p.13. 

239 Bachmann, p.13. 

240 Kommissionen mot Belgien, p.10 och Bachmann, p.17.  
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de menade att det fanns ett samband mellan skatteavdraget på de premier som utbetalats 

och beskattningen av det beloppet som försäkringsgivarna inbetalade till staten.241 Ett så-

dant skattesystem som Belgien hade ledde därför till att de skatteförluster som uppstod ge-

nom ett beviljande av skatteavdragen kompenserades då det skedde en beskattning av de 

belopp som utbetalades av försäkringsgivarna.242 I dessa mål ansåg även EU-domstolen att 

det inte fanns åtgärder som kunde anses vara mindre restriktiva för att uppnå detta ändamål 

och att andra åtgärder med samma syfte skulle få liknande följder som de nuvarande reg-

lerna.243 EU-domstolen konstaterade således att reglerna utgjorde en inskränkning av den 

fria rörligheten men att detta var tillåtet då det syftade till att säkerställa det nationella skat-

tesystemets sammanhang och några mindre restriktiva åtgärder för att uppnå detta fanns 

inte. 

5.2.3 Prövning av den aktuella rättfärdigandegrunden 

Som tidigare konstaterats kan reglerna anses vara en indirekt diskriminerande restriktion 

mot den fria rörligheten av kapital.244 Det har redogjort för hur restriktioner kan rättfärdi-

gas i vissa fall och det har framkommit att grunden att upprätthålla skattesystemets sam-

manhang visar sig vara centralt för att kunna uppfylla uppsatsens syfte.245 

Utifrån rule of reason-dokrinens första kriterium får, som tidigare nämnts, den nationella 

åtgärden ej vara diskriminerande.246 I praxis har det dock visats sig att en indirekt diskrimi-

nering kan ändå rättfärdigas genom denna doktrin vilket gör att den svenska utformningen 

för skattelättnad passerar detta kriterium.247 Det andra kriteriet som rule of reason faststäl-

ler är att ”regeln ska framstå som motiverande med hänsyn till ett trängande allmänintresse”. Det innebär, 

som tidigare nämnts, att restriktioner kan rättfärdigas genom stadgade rättfärdigandegrun-

                                                
241 Kommissionen mot Belgien, p.14 och Bachmann, p.21. 

242 Kommissionen mot Belgien, p.15 och Bachmann, p.22-23.  

243 Kommissionen mot Belgien, p.20 och Bachmann, p.28.  

244 Se kap. 4.4.  

245 Se kap. 5.3. 

246 Se kap. 5.2. 

247 Mål C-204/90 (Bachmann). 
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der.248 I detta fall är det ”upprätthållandet av skattesystemets inre sammanhang” som är relevant för vi-

dare diskussion.249  

För att den indirekt diskriminerande restriktionen i expertskattelättnadsreglerna möjligtvis 

ska kunna rättfärdigas ska de granskas utifrån grunden om upprätthållandet av det svenska 

skattesystemets inre sammanhang. För att denna grund ska kunna rättfärdiga en nationell 

lagstiftning måste det föreligga ett samband mellan den skatteförlust som uppstår vid ett 

beviljande av ett avdrag och en kompenserande skatteintäkt.250 Enligt propositionen som 

legat till grund för utformningen av skattelättnaden var ett motiv för införandet av för-

månen att utveckling av ny forskning och ny teknologi skulle komma Sveriges ekonomi till 

del.251 Det skulle kunna diskuteras att staten räknar med att intäkterna via denna nya tek-

nologi och forskningen då skulle täcka förlusten som uppstår vid ett godkännande av skat-

telättnaderna. Detta samband uppstår dock oavsett hur betalningsrutinerna ser ut inom 

olika koncerner och skulle således inte kunna legitimera en särbehandling av de olika situat-

ionerna. 

Propositionen har också stadgat att det krävs att det utländska bolaget är etablerat i Sverige 

på ett sådant sätt att företaget blir skattskyldig för sin verksamhet i landet.252 Detta krav 

uppställs för att arbetstagaren ska bli skattskyldig i Sverige från den första dagen.253 Det fö-

religger oftast liknande koncernförhållanden i dessa två situationer, ett utländskt moderbo-

lag och ett svenskt dotterbolag.254 Någon skillnad i den skattemässiga behandlingen, utöver 

den skattemässiga behandlingen av experter, forskare och andra nyckelpersoner som pro-

blematiseras i denna framställning, är svår att finna. Oavsett hur koncernerna väljer att 

lägga upp sina betalningsrutiner kring utbetalningen av expertens lön, beskattas bolagen på 

samma sätt och ett direkt samband mellan en skatteavdrag och en möjlig intäkt är svår att 

se.  I kammarrättsdomarna, som tidigare har nämnts, har de två kammarrätterna gjort skill-

nad på tillämpandet av skattelättnaden beroende på vems uppdrag som ersättningen har be-

                                                
248Se kap. 5.2.  

249Se kap. 5.3. 

250Se b.la. Kommissionen mot Belgien och Bachmann.  

251Prop. 2000/01:12, s.18. 

252Prop. 2000/01:12, s. 25. 

253Prop. 2000/01:12, s. 25.  

254Skattenytt 2012, s.7, Expertskatten – Några ytterligare kommentarer, Catarina Wahlgren Sjöstedt, s.11f. 
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talats ut.255 I båda målen står de svenska bolagen för lönekostnaderna vilket tala för att det 

är de svenska bolagen som står för alla kostnader och avgifter som uppkommer i samband 

med anställningen, t.ex. betalningen av preliminärskatt för anställningen.256 Att lön som be-

talats ut från ett utländskt bolag skulle undkomma betalningen av vissa skatter, och att sta-

ten därmed riskerar att förlora skatteintäkter, är således inte troligt. Detta eftersom arbets-

tagaren fortfarande är obegränsat skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och ett an-

ställningsavtal hos det svenska bolaget ofta existerar oavsett hur betalningsrutinen ser ut in 

koncernen. Enligt Skatteverket ska även arbetsgivaravgifter betalas av den som klassas som 

arbetsgivare enligt Forskarskattenämndens beslut, vilket leder till att det inte blir någon för-

lust i intäkter där heller om det utländska bolaget skulle klassas som arbetsgivare.257 Möjlig-

heten att arbetstagaren skulle kunna erhålla en skatteförmån på sin lön, upparbetad i Sve-

rige, i sitt hemland är inte troligt eftersom personen ifråga vid tillfället är obegränsat skatt-

skyldig för alla sina inkomster i Sverige. Det finns alltså ingen risk att lönen förmånsbes-

kattas dubbelt.  

Att det skulle föreligga något direkt samband mellan skatteförlusten som uppstår vid erhål-

landet av förmånen och en förmodad skatteintäkt, som skulle kunna legitimera en skillnad i 

behandlingen av de olika situationerna kan således inte anses föreligga. Skulle det på något 

sätt visa sig att ett sådant samband finns kan det dock inte anses vara så pass nödvändig att 

en restriktion av den grundläggande fria rörligheten för kapital kan rättfärdigas. Inte heller 

kan det anses berättigat att uppställa ett krav som tvingar bolag att lägga om sina betal-

ningsrutiner.  

Arbetsgivarbegreppet i den svenska expertskatteregleringen kan inte rättfärdigas genom att  

hävda att lagstiftningen upprätthåller det svenska skattesystemets inre sammanhang. Det 

kan inte anses föreligga ett sådant direkt samband mellan skatteförlust och intäkt som EU-

domstolen kräver för ett accepterande av denna grund. Utformningen av arbetsgivarbe-

greppet måste därav anses som en ogiltig indirekt diskriminerande restriktion av den fria 

rörligheten av kapital. 

                                                
255Mål nr 206-08 och mål nr 8670-70.  

256Se redogörelsen i kap. 2.2.3.2, 2.2.3.3 och 2.3.  

257Skatteverkets ställningstagande, ”Omfattas utbetalningar från annan än den svenska arbetsgivaren av ett beslut från   
Forskarskattenämnden?”, Dnr/målnr/löpnr; 130 352766-05/11. 
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6 Sammanfattning  

6.1 Indirekt diskriminering av den fria rörligheten av kapital 

Expertskattereglerna har införts i svensk lagstiftning till syfte att locka utländsk kvalificerad 

arbetskraft att komma och arbeta i Sverige.258 Reglerna gäller experter, forskare och andra 

nyckelpersoner som kommer hit för att arbeta under en period kortare än 5 år.259 Enligt ex-

pertskattereglerna ska de tillämpas om arbetsgivaren är ett svenskt bolag eller ett utländskt 

bolag med fast driftställe i Sverige.260 Arbetsgivaren anses vara den som betalar ersättning 

till arbetstagaren.261 Denna utformning har dock lett till tillämpningsproblem. Det har visat 

sig att kammarrätterna, vid bedömningen av vem som ska anses vara arbetsgivaren, tar 

hänsyn till på vems uppdrag ersättningen har betalats ut. Ett utländskt moderbolag som be-

talar ut ersättning på uppdrag av sitt svenska dotterbolag kan komma att omfattas av skat-

telättnaderna. Dock finns det inga självklara riktlinjer för när utbetalningen ska anses ske på 

uppdrag av ett svenskt bolag eller ej, vilket gör situationen oförutsägbar.262 

I uppsatsen har det konstaterats att expertskattereglerna kan anses inskränka både fri rör-

lighet av arbetstagare, etableringsfriheten och den fria rörligheten av kapital. Den tillämp-

liga friheten som vidare har diskuterats i uppsatsen är dock den fria rörligheten av kapital 

då det är själva utbetalningen som står i fokus.263 Den fria rörligheten av kapital får inte in-

skränkas av nationell lagstiftning där lagstiftningen leder till sämre villkor för betalningar 

som kommer från andra medlemsländer.264 I och med att utbetalningen till arbetstagare 

kommer att beskattas olika beroende på varifrån den härrör eller på vems uppdrag betal-

ningen kan anses ha gjorts kunde det konstateras att det förelåg två objektivt jämförbara si-

                                                
258 Se kap. 2.3.  

259 Se kap. 2.2.1. 

260 11 kap. 22 § 2st. 1p. IL.  

261 1 § 2st. Lag om Forskarskattenämnden. 

262 Se. kap. 2.3. 

263 Se kap. 3.4. 

264 Art. 63, EUF-fördraget.  
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tuationer där utbetalningar beskattades olika.265 Det kunde vidare därför konstateras att det 

rörde sig om en diskriminerande restriktion av den fria rörligheten av kapital.266  

Det har i framställningen stadgats att arbetsgivarbegreppet i de svenska skattelättnadsreg-

lerna för experter utgör en indirekt diskriminering.267 Även om en gränsdragning kan vara 

svår att göra, då tydlig ledning av EU-domstolen saknas på området, kan det konstateras att 

den svenska skatteförmånsbestämmelsen leder till att två objektivt jämförbara situationer 

behandlas olika.268 Den svenska lagstiftningen utgör en restriktion i form av en indirekt dis-

kriminering av den fria rörligheten av kapital och vidare diskuterades om denna restriktion 

kunde vara rättfärdigad eller ej.269  

6.2 Rättfärdigande av den indirekt diskriminerande restrikt-

ionen  

Om en indirekt diskriminerande restriktion ska anses utgöra en godkänd begränsningar av 

den fria rörligheten av kapital måste den nationella lagstiftningen rättfärdigas genom rule of 

reason-doktrinen. Denna doktrin uppställer fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att 

en restriktion ska vara befogad.270 För denna sammanfattning är det endast relevant att dis-

kutera den andra punkten i doktrinen. Denna punkt stadgar att ”regeln ska framstå som motive-

rande med hänsyn till ett trängande allmänintresse”. Detta kriterium har utvecklats genom praxis 

då nationella domstolar har åberopat olika grunder för att kunna rättfärdiga sina nationella 

lagstiftningar. Vissa av dessa grunder som EU-domstolen har accepterat är; förhindrandet 

av skatteflykt, upprätthållandet av skattesystemets inre sammanhang, uppnåendet av en ef-

fektiv skattekontroll och skyddet av den skatterättsliga territorialitetsprincipen.271 

Vid en jämförelse med liknande fall från EU-domstolen fanns det intresse av att testa den 

indirekt diskriminerande restriktionen mot en rättfärdigandegrund som syftar på att upp-

rätthålla skattesystemets inre sammanhang. För att EU-domstolen ska kunna acceptera 

                                                
265 Se kap. 4.3. 

266 Se kap. 4.4. 

267 Se kap. 4.4.  

268 Se kap. 4.3.1.1. 

269 Se kap. 4.4.  

270 Se kap. 5.2.   

271 Se kap. 5.2 och 5.3.  
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denna grund krävs det ett direkt samband mellan den skatteförlust som uppstår vid erhål-

landet av en skatteförmån och de skatteintäkter som staten kan få in på annat håll och som 

kan rättfärdiga en skillnad i behandling av vilka som kan respektive inte kan erhålla en för-

mån.272  

En analys av utformningen av arbetsgivarbegreppet ledde till att ett sådant samband inte 

kunde anses föreligga i denna situation. Expertskattereglerna infördes med förhoppning att 

Sverige skulle komma att ta del av de intäkter som ny forskning och ny teknologi kan 

komma att medföra. Detta skulle dock ske oavsett hur betalningsrutinerna mellan olika bo-

lag i en koncern ser ut. De nämnda kammarrättsdomarna kunde användas för att styrka det 

faktum att det inte kunde anses föreligga en sådan skillnad i situationerna som skulle kunna 

rättfärdiga en objektiv skillnad i behandlingen. I båda kammarrättsdomarna handlade det 

om ett utländskt moderbolag med ett dotterbolag i Sverige. Någon skillnad i bolagsbeskatt-

ning eller liknande gjordes inte mellan de olika koncernerna. Det uppställdes inte heller  

några tydliga riktlinjer för när en utbetalning kunde ansetts ske på uppdrag av ett svenskt 

bolag eller inte. I båda domarna stod de svenska bolagen för den slutliga lönekostnaden 

och det var även dessa bolag som betalade in avgifter och preliminärskatt för anställningar-

na.273 Eftersom arbetstagaren blir obegränsat skattskyldig, och således skattskyldig för alla 

sina inkomster i Sverige, förelåg det inte heller någon risk att arbetstagaren i fråga skulle 

kunna erhålla en förmånligare beskattning i hemlandet, som skulle kunna rättfärdiga att 

vissa arbetstagare ej omfattades av den svenska skatteförmånen. Det kunde således inte an-

ses föreligga ett sådant direkt samband mellan förlust  intäkt som skulle kunna legitimera en 

särskiljande behandling. Om ett sådant samband på något sätt skulle kunna föreligga kan 

det inte anses att en sådan restriktion är så pass nödvändig att den skulle kunna rättfärdiga 

en restriktion av den grundläggande fria rörligheten för kapital.274   

6.3 Slutsats 

Arbetsgivarbegreppet som utformats i den svenska expertskattelagstiftningen kan anses ut-

göra en indirekt diskriminerande restriktion mot den fria rörligheten av kapital som stadgas 

i art. 63 i EUF-fördraget. Denna inskränkning uppfyller inte kraven enligt rule of reason 

doktrinen och kan således inte anses vara rättfärdigad. Detta på grund av att det inte finns 
                                                
272 Se kap. 5.4. 

273 Se kap. 5.4. 

274 Se kap. 5.4. 
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ett direkt samband mellan den skatteförlust som uppstår och en förmodad skatteintäkt som 

skulle kunna legitimera att lagstiftningen syftar till att upprätthålla det svenska skattesyste-

mets inre sammanhang.      
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