
EU- og EØS-rettens innvirkning på
skatteområdet - seksjonsmøte

Referenten, advokat Jesper Lett, Danmark: Det, der i dag hedder EU, har gen-
nemgået en lang udvikling, der startende helt tilbage med Kul- og Stålunionen.
Så blev det til «de seks», derefter til Fællesmarkedet, og nu til sidst til EU. Det,
der er betegnende ved denne udvikling, er den fremadskridende integration, som
disse navneændringer vel i virkeligheden også er udtryk for.

Oprindelig - det gælder for så vidt stadig - er de direkte skatter holdt uden for
traktaten. Det var vel også landenes opfattelse i starten, at EU ikke skulle gribe
ind i de nationale regler om den direkte beskatning. Denne nationalistiske hold-
ning, må man nok sige, er blevet overhalet af udviklingen i EU, i hvert fald efter
min opfattelse, og til dels også efter domstolens opfattelse. Det sidste er måske
mere relevant. Når de direkte skatter ikke længere kan holdes uden for EU og
EUs reguleringer, er der flere grunde til det. Den første grund er sådan set, at
efterhånden som man afskaffer alle andre forskelle, efterhånden som harmonise-
ringen skrider frem, så træder forskellene i landenes skattesystem, herunder i lan-
denes skatteprocenter, tydeligere og tydeligere frem, og bliver på den måde en
større og større motivationsfaktor for virksomheder, og i et vist omfang forment-
lig også for personer, med hensyn til hvor de vil udøve deres virksomhed. Derfor
har landene måske modvilligt, men efterhånden godvilligt, gået ind i at overveje
en regulering af de direkte skatter.

Det, der er kendetegnende for udviklingen, er, at landene begyndte at konkur-
rere med hinanden, bl.a. på skatteprocenterne og på skatterne i det hele taget.
Hvis man ser på Danmark - sådan er det formentlig også i de øvrige nordiske
lande - så er det ikke mange år siden, at selskabsskatten var 50 %, i dag er den
godt 30 %, og i Norge og Sverige er den 28 %. Efter min opfattelse skyldes det
udelukkende skattekonkurrencen, det vil sige, man indretter sit skattesystem del-
vis efter de andre lande, og det vil sige delvis efter hinanden.

Det andet moment, som har spillet ind i den udvikling, er EF-domstolen, som
gennem sine afgørelser om andre regler inden for EU-retten har grebet ind i skat-
teretten og erklæret skatteregler for at være i strid med traktaten, fordi de hind-
rede varers fri bevægelighed, de hindrede arbejdskraftens fri bevægelighed, den
fri etableringsret, og hvad man ellers kan finde af bestemmelser, som man kan
påberåbe sig i en skattesag. Når domstolen i Luxembourg skal tage stilling til et
skattespørgsmål, en skatteregel, sker det jo ud fra en anden synsvinkel end de
nationale domstole. Så sker det nemlig ud fra EUs synspunkt og ud fra traktat-
gennemførelsessynspunkter. Når man dertil lægger, at EU-retten er overordnet
den nationale ret, er det ikke mærkeligt, at der er kommet en udvikling i EU, hvor
Domstolen har grebet ind i skatteretten - fordi Domstolen ud over at være for-
tolkende i høj grad har set det som sin opgave at være deltager i harmonise-
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ringsprocessen - til nogle juristers store ophidelse og vrede og til andre juristers
store glæde, afhængig af hvordan man gerne ser, EU udvikler sig.

Jeg skal kort komme med nogle bemærkninger vedrørende den frivillige til-
nærmelse, og så vil jeg komme med nogle bemærkninger vedrørende de syns-
punkter, man kunne fremføre, og de situationer, der kan opstår, når man ser på
EF-traktaten og spørgsmålet om den kan gribe ind i skattereglerne.

Den frivillige tilnærmelse mellem landene er kun sket på erhvervsskatteområ-
det. Det er sket med to direktiver om harmonisering af skattereglerne. Det er
direktivet om skattemæssig fusion over grænserne og et direktiv, der skulle lette
udbyttebetaling over grænserne. Det er jo sådan, at harmonisering af skattereg-
lerne kræver enstemmighed i Rådet efter artikel 94 (den, der tidligere hed artikel
100). Derfor er det en vanskelig og langsom proces, at alle lande bliver enige.
Man kan se det med forslaget til direktivet om mindstebeskatning af renter. Der
er, jeg ved ikke hvor mange dissentierende opfattelser fra Luxembourg, fra
England, fra Spanien og Italien, som alle har vidt forskellige forudsætninger for,
at de overhovedet vil drøfte det. Så der er lang vej igen.

På et punkt er landene dog blevet enige - det var måske også nemmere, for det
var ikke bindende - for man vedtog i slutningen af december 1997 det, der hed-
der «Code of Conduct», altså regler, hvor de moralsk var bundet op på, at nu
kunne man ikke konkurrere, i hvert fald ikke med ufine metoder, på området for
erhvervsbeskatningen. Efter min opfattelse er der ingen tvivl om, at «Code of
Conduct» far stor indflydelse på skatterettens udvikling inden for EU, idet nogle
af landene (i hvert fald har jeg set det i Danmark, og der er formentlig andre lande
også), hver gang de indfører regler, overvejer, om disse regler er i strid med
«Code of Conduct». Hvis et land indfører regler, som generer de andre lande, så
tror jeg, man kan være sikker på, at de andre lande vil skrige op og sige: «Ved I
hvad, I har underskrevet Code of Conduct, og alligevel så indfører I de her regler.
Det kan I ikke være bekendt.» Så der vil ad den vej blive lagt et pres på landene
for ikke at overskride det, man har vedtaget i «Code of Conduct».

«Code of Conduct» skal jo tages op til revision, men der er mig bekendt ikke
kommet noget ud af det. Det, man bl.a. vil se på, det er de regler, som en del
lande har, hvor de for at tiltrække udenlandsk ekspertise, beskatter dem særlig
billigt. Det er jo også en skattekonkurrence, fordi man benytter skatten til at
begunstige sine egne virksomheder, noget der også kan være i strid med regler-
ne om statsstøtte.

Det, som - efter min personlige opfattelse - er nok så interessant, er spørgs-
målet om EF-domstolens indgriben i skatteregler via andre bestemmelser i EF-
traktaten. De bestemmelser, der efter min opfattelse først og fremmest springer i
øjnene, er artikel 28 (tidl. art. 30), om varernes fri bevægelse, artikel 39 (tidl. art.
48), om arbejdskraftens fri bevægelighed, artikel 43 (tidl. art. 52), om den fri eta-
bleringsret, artikel 49 (tidl. art. 59), om fri udveksling af tjenesteydelser, artikel
56 (tidl. art. 73 B), om kapitalbevægelser og betalinger og endelig artikel 87 (tidl.
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art. 92), om forbud mod statsstøtte. Man kan selvfølgelig godt indtage det stand-
punkt, at ingen af de regler, jeg har nævnt her, har noget som helst med skat at
gøre, men man kan, efter min opfattelse og også i et vist omfang Domstolenes
opfattelse, i høj grad sige, at skatteregler kan da meget vel være til hinder for
arbejdskraftens fri bevægelse, og dermed overtræder man reglerne om arbejds-
kraftens fri bevægelse.

Så kan man sige, hvordan kan skattereglerne komme i strid med disse bestem-
melser, f.eks. bestemmelsen om fri bevægelse af varer? Det kan de f.eks., hvis
man indfører den regel, at firmaer der skal have udført trykkeopgaver fik nogle
særlige skattemæssige begunstigelser, vel at mærke forudsat at varerne blev trykt
i det samme land. Det er jo en skatteregel, men det er ikke svært at se, hvis man
er for EU, at det er en skatteregel, som i høj grad hindrer varernes fri bevægelse,
fordi med en sådan regel kræver det ekstra motivation at gå til udlandet og fa det
trykt. Man kunne også sige, hvordan kan arbejdskraftens fri bevægelse blive
hindret af skatteregler? Det er måske lidt nemmere at se, og fantasi blandt stat-
erne har det da heller ikke manglet på med hensyn til at indføre regler, som i vir-
keligheden sigtede på udlændinge og ikke de fuldt skattepligtige, der boede i det
pågældende land. Der var et land, som indførte en regel om, at hvis man rejste
midt i året, og der var trukket for meget kildeskat, så skete der ikke det, som
ellers sker, en opgørelse når året er forbi. Det vil sige, at hvis man havde betalt
for meget i skat, så fik man ikke sin skat tilbage. Landet forsvarede sig med, at
det gælder alle borgere, der er skattepligtige i landet, også for vores egne borgere.
Men man kan her sige, at det vil typisk være udlændinge, som kun er skatteplig-
tige i en periode i det pågældende land, og derfor kunne det i høj grad være en
hindring og en diskrimination over for udenlandske borgere. Man kunne også
have eksempler med, hvis man vil trække bidrag til en pension fra, kan man så
kun gøre det, hvis man indbetaler til et selskab i det pågældende land. Man kan
også tænke på reglerne om skattegodtgørelse, der udbetales når man far udbetalt
udbytte på sine aktier. Man blir beskattet af udbyttet, men samtidig får man skat-
tegodtgørelse. Da kunne man jo indføre en regel, der sagde, I kan godt få skatte-
godtgørelse, men forudsætningen er, at det er en person eller et selskab, der er
fuldt skattepligtig her i landet, og det ville så udelukke udenlandske selskabers
filialer f.eks. fra at få den skattegodtgørelse. Er det ikke i strid med den fri eta-
bleringsret?

Man kunne også, som nogle lande har gjort, blandt andre Danmark med stor
flid, indføre regler om, at hvis man dristede sig til at beslutte sig for at flytte til
udlandet og så fortsætte sit erhvervsaktive, eller muligvis passive, liv i udlandet, så
skulle man, uanset at man ikke solgte et eneste af sine aktiver, stilles skattemæs-
sigt, som om man havde solgt og realiseret alle sine værdier. Det vil sige, at den
latente skat, der lå f.eks. på aktieavance eller avance på bygninger eller andet, den
blev udløst, uden at man havde solgt noget som helst. Efter min personlige opfat-
telse er det klart en hindring for den fri bevægelse af personer rundt i EU. Der er
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meget lidt motivation til at rejse rundt, hvis man først skal betale en stor skat, uden
at man har solgt de underliggende aktiver fra sin personlige formuesfære.

Man kunne også spørge, hvordan kan skattereglerne komme i strid med f.eks.
forbudet mod statsstøtte? Det kunne f.eks. være at give særlig begunstigelse for
at trække udenlandsk arbejdskraft til. Det kunne også være, som et land fandt på
engang, at give eksporterende virksomheder særligt fradrag, som andre virksom-
heder ikke fik, og dermed understøttede man naturligvis sine eksporterende
virksomheder, og derved kom man i strid med reglerne om statsstøtte.

Et eksempel, som netop er undervejs gennem domstolssystemet i Danmark, er
spørgsmålet om fradrag for deltagelse i kurser, efteruddannelser. Kan man der
indføre en regel, som Danmark har gjort, hvor man siger, at hvis efteruddan-
nelsen finder sted i udlandet på et turistmæssigt attraktivt sted, så er der en for-
håndsformodning for, at det har ikke hat noget fagligt formål, og så kan man ikke
trække udgiften til kurset fra? Hvorimod hvis man henlagde det til et attraktivt
turiststed i Danmark (der er enkelte), så er der en forhåndsformodning for, at det
er en fuldt fradragsberettiget kursusudgift. I den sag er Generaladvokaten netop
kommet med sin indstilling til Domstolen her i juni måned. Han fremhæver to
ting i sit indlæg, hvor han uden at ryste på hånden siger, at det er klart i strid med
med den fri udveksling af tjenesteydelser. Han siger, det skal ses ud fra to syns-
vinkler, som begge er belastende for Danmark. De udenlandske udbydere bliver
hindret i at levere deres tjenesteydelser, og den danske efterspørger efter kurser
bliver afskrækket fra at søge at etablere et kursus i udlandet. Sagen vedrører en
revisor, som tog til Kreta for at blive klogere på dansk skatteret. Det lyder selv-
følgelig eksotisk som udgangspunkt. En af de interessante ting i sagen er, at da
man arrangerede kurset, havde man også undersøgt mulighederne i Danmark,
men det var faktisk billigere at tage til Kreta, end det var at tage til Skagen i
Danmark.

Til sidst vil jeg nævne, at når domstolene skal tage stilling til disse sager, er
der to muligheder. Enten siger man, at det er i strid med forbudene imod diskri-
minering eller også siger man, at det er en hindring for f.eks. varers fri bevæ-
gelse. Hvis man skal se på diskriminationssynspunktet, så er det afgørende jo, at
sammenlignelige situationer bliver behandlet ens, og hvis ikke de bliver det, skal
der være en objektiv grund til at behandle dem forskelligt. Hvis man skal se det
ud fra, at man ikke må lave hindringer, er det afgørende at man kun kan have
hindringer der kan begrundes i almene hensyn, og kun såfremt hindringen ikke i
øvrigt er unødvendig stor i forhold til det hensyn, man skal varetage. Det, der er
de krydsende hensyn i de sager, og det staterne altid påberåber sig, det er det, de
så smukt kalder sammenhængen i skattesystemerne. Det betyder, at man nødig
ser, at den skat, man selv regnede med at kunne hente hos borgerne, den bliver
nu hentet af et andet land. Hvis de skal have et fradrag, skal de sandelig også
betale skat her i landet. Det synspunkt udstrækkes af staterne efter min opfattelse
meget vidt, fordi sammenhængen i skattesystemet i virkeligheden kun er til



EU- og EØS-rettens innvirkning 251

stede, og kun kan påberåbes efter min mening, når der er en direkte sammenhæng
mellem et fradrag og en senere indtægt. Men det hindrer ikke staterne i at påbe-
råbe sig det i alle mulige andre situationer. Det andet hensyn, staterne påberåber
sig med stor flid, det er kontrolhensynet. Det er også det hensyn, som er påberåbt
i den nævnte revisorsag. De siger, hvordan kan vi dog kontrollere et fagligt kur-
sus i udlandet, når det foregår så langt væk som Kreta? Her er domstolenes
udgangspunkt nok - det er også det, der er udgangspunkt for Generaladvokaten
- at hvis der er regler, der stiller udbyderne/kursusarangørerne forskelligt, er det
som udgangspunkt en forskelsbehandling, som man ikke må have. De objektive
grunde, som navnlig kan være skattesystemets sammenhæng, der er domstolene
nok meget restriktive, og siger, det er kun, når der er en direkte sammenhæng
mellem et fradrag og en indtægt. Domstolene er nok også i et vist omfang gået
videre og siger, at en del af de problemer, vi har her, de er løst i dobbeltbeskat-
ningsoverenskomsterne. Hvis det er noget, der falder ind under en dobbelt-
beskatningsoverenskomst, har I jo selv taget stilling til det, og så kan I ikke
komme bagefter og påberåbe jer sammenhæng i skattesystemet. Hvad kontrol
angår, så har vi et direktiv fra 1977, hvor I kan indhente oplysninger hos myn-
dighederne.

Korreferenten, advokat Stig Sollund, Norge: Referenten, advokat Jesper Lett, har
i sitt innlegg lagt hovedvekten på EU-rettens innflytelse på den nasjonale skatte-
rett innenfor området direkte beskatning. Jeg skal i det følgende gjennomgå refe-
rentens teser og synspunkter som et bidrag til opplegget for diskusjonen etterpå.
Jeg vil i all hovedsak holde meg innenfor den saklige rammen som referenten har
lagt for sitt innlegg. Det er imidlertid naturlig for meg, som representant for et
land som ikke er medlem i den Europeiske Union, å anlegge et perspektiv sett fra
en nasjonalstat utenfor EU, men innenfor EØS.

Som ikke-medlemsland i EU er Norge, i likhet med Island og Liechtenstein,
ikke forpliktet til å gjennomføre de direktiver som er vedtatt spesifikt innenfor
skatteområdet, fordi dette området ikke er omfattet av EØS-avtalen. Advokat
Lett har bla. pekt på fusjonsdirektivet og mor-/datterselskapsdirektivet, samt for-
slaget til direktiv om minstebeskatning av renteinntekter. Ved acquis-gjennom-
gangen i forbindelse med medlemsskapsforhandlingene mellom Norge og EU
ble det imidlertid avklart at det ut fra gjeldende norsk skattelovgivning og skat-
tepolitikk ikke ville medføre vesentlige problemer å innpasse EU-retten på dette
området i norsk skatterett. Det samme gjaldt i all hovedsak voldgiftskonvensjo-
nen vedrørende intern prissetting mellom selskaper med interessefellesskap
(90/436/EØF), selv om det her ble forhandlet om en særlig ordning for beskat-
ning av oljesalgsinntekter. Norge hadde også en positiv samarbeidsholdning i
spørsmålet om en felles beskatningsordning for renteinntekter.

Referenten har gitt behørig oppmerksomhet til den kodeks om nasjonal adferd
vedrørende ervervsbeskatning, som Rådet og medlemslandene i EU har vedtatt.
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Advokat Lett ser adferdskodeksen som et klart uttrykk for at skatteretten før eller
senere vil bli trukket inn som en del av fellesskapsretten, i hvert fall i et visst
omfang. Jeg har ikke grunn til å si meg uenig med referenten på dette punkt.
Også når det gjelder EUs bestrebelser på å motvirke at favorable skatteregimer
og ordninger i vesentlig grad påvirker stedet for etablering av næringsvirksom-
het i Europa, er jeg overbevist om at Norge fullt ut ville sluttet seg til den linjen
som EU har valgt å følge. Et vitnesbyrd om dette er den tilslutning som Norge
gir som aktiv deltaker til den tilsvarende prosessen som pågår i OECD. Jeg tillå-
ter meg å føye til at Norge nok også har sitt å svare for i diskusjonene her, med
tanke på den særlige beskatningsordningen for skipsaksjeselskaper som
Stortinget vedtok med virkning fra 1996.

Som jeg skal komme tilbake til om litt, er det min oppfatning at Norge som et
nordisk og europeisk land som aktivt forholder seg til de skattepolitiske strøm-
ninger i Norden, Europa og innenfor OECD-området, i stor grad både vil tilpas-
se sin skattepolitikk i tråd med de rådende harmoniseringstendenser som gjør seg
gjeldende innenfor disse arenaene, og innpasse seg de rammer for akseptabel
nasjonal opptreden på beskatningsområdet som etableres basert på alminnelig
konsensus. Jeg tror således at Norge - uavhengig av harmoniseringsimpulser
som strømmer fra andre rettslige förpliktelser nedfelt i EØS-avtalen - vil følge
det harmoniseringsmønsteret som trolig vil avtegne seg innenfor de nevnte inter-
nasjonale områder, men uten at EU-retten nødvendigvis vil være den enerådende
drivkraften til en slik utvikling. Iallfall kan det være sannsynlig at EU-rettens
påvirkning på den nasjonale skattepolitikken i Norge, som EØS-land, men ikke
EU-land, nok vil kunne komme mer indirekte og noe forsinket, etterhvert som
EU-rettens påvirkning på medlemsstatenes nasjonale rett manifesterer seg som
dominerende fellestrekk i de europeiske lands skatteregimer. Men når det gjelder
skattemessige harmoniseringsimpulser som måtte springe ut av EU-rettens
bestemmelser om ulovlig statsstøtte eller den frie bevegelse av arbeidskraft og
etableringsretten, vil selvsagt EØS-avtalen bevirke at harmoni ser ingst i ltakene i
nasjonal rett vil måtte komme som direkte og umiddelbar respons til EU-rettens
utvikling.

Referenten er ikke i tvil om at fellesskapsretten i EU vil være det som baner
veien for harmonisering med hensyn til ervervsbeskatningen, selv om det på
grunn av enkelte lands særinteresser formentlig vil gå langsomt. Når det gjelder
særinteressenes iboende motstandskraft mot overnasjonal styring av skattepoli-
tikken, stemmer dette forbeholdet godt med det utenforstående tilskuere til har-
moniseringsbestrebelsene mener å ha observert. I tillegg til de identifiserbare
særinteresser kan det vel også tenkes at det fortsatt i noen tid vil gjøre seg gjel-
dende andre, vanskeligere definerbare nasjonale motkrefter med hensyn til å
ønske å holde fast ved fiskal autonomi og politisk prefererte løsninger både hva
gjelder skattenivå og skattesystemer.

Uten at jeg selv skal foregi å kunne formulere de gode sosialøkonomiske
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begrunnelser for synspunktet, har jeg merket meg at flere observatører antar at
stadig tettere økonomisk og markedsmessig integrasjon, herunder felles valuta-
politikk, med nødvendighet også vil måtte føre med seg harmonisering av skat-
tepolitikken. Og særlig gjelder vel dette det effektive skattenivået, som er resul-
tatet av skattegrunnlag og skattesats.

Advokat Letts hovedtese er at EU-retten øver en betydelig innflytelse på den
nasjonale skatterett, hva gjelder de direkte skatter. Han fremhever at skattere-
glene vil bli harmonisert selv uten egentlige harmoniseringstiltak, og da som et
resultat dels av EU-rettens regler om forbud mot statsstøtte i kombinasjon med
reglene om fri bevegelse av arbeidskraft og fri etableringsrett, og dels via al-
minnelig skattekonkurranse. For egen del er jeg noe usikker på i hvilken grad
regiene om statsstøtte er egnet til å virke som drivkraft i retning av harmonise-
ring av de europeiske lands skattenivå, og eventuelt skattesystemer for øvrig,
bortsett fra å fjerne spesielle utvekster i de nasjonale skatteregler og praksis, samt
områder med tilnærmet nullskatt. Ser man på de generelle selskaps- og ervervs-
beskatningssysstemene i de europeiske land, har jeg vanskelig for å forestille
meg at bestemmelsene om ulovlig statsstøtte vil ha noen særlig betydning, f.eks.
for å forene selskapsskattenivået i Tyskland og Irland. Ser man imidlertid på de
øvrige elementer i EU-retten, så som den frie bevegelse av arbeidskraft og tje-
nester og den frie etableringsretten, og betrakter disse rettsreglene som sentrale
premisser og virkemidler for å oppnå et fungerende indre marked, kan man ut fra
den hypotese at et slikt indre marked også vil måtte føre med seg harmonisering
av skattepolitikken, gjerne slutte at EU-retten - eventuelt sammen med andre
harmoniseringsimpulser - over noen tid vil bevirke skattemessig harmonisering,
selv uten mer målrettede harmoniseringstiltak. Jeg tror imidlertid at det er for tid-
lig å trekke en slik slutning. Iallfall mener jeg det vil være svært usikkert om den
etablerte EU-retten vil være den nødvendige og tilstrekkelige årsak til en skatte-
harmonisering som også omfatter EØS-land som ikke er EU-medlemmer, og som
bl.a. står utenfor valutaunionen.

Jeg tror i likhet med referenten at utviklingen i retning av et jevnere skatteni-
vå i de europeiske land vil fortsette. Dette er en utvikling som ikke bare gjelder
de europeiske land innenfor EU og EØS, men følger økonomiske lover og poli-
tisk tilpasning i forholdet mellom alle land som til sammen danner den globale
markedsplassen. Et tydelig eksempel på hvordan trendene i skattepolitikken vir-
ker globalt, så vi i 80-årene og begynnelsen av 90-årene, da skattereformene med
utvidelse av skattegrunnlagene og reduksjon av skattesatsene fulgte et interna-
sjonalt mønster, ansporet av skattereformen i USA og Storbritannia. Samarbeid
og samkvem mellom land, også på skatteområdet, pågår kontinuerlig både innen-
for OECD og innenfor tilsvarende samarbeidsorganisasjoner verden over. I til-
legg har en rekke lands skatteadministrasjoner evne og vilje til å følge den skat-
tepolitiske utviklingen i andre land, og fange opp impulser og ideer som trekkes
inn i vurderingen av nasjonale reformer. Her spiller også de utviklingsimpulser



254 Seksjonsmøte

som kan samles under benevnelsen skattekonkurranse inn. I tilretteleggingen for
etableringer og investeringer gjennom næringspolitikken i de enkelte land, vil
skattepolitikken alltid måtte trekkes inn som en viktig faktor. Det vil derfor gjøre
seg gjeldende tendenser til å måtte følge etter - i hvert fall i en viss grad - når
andre land bruker skattepolitikken som virkemiddel i den globale konkurransen
om markeder, bedriftsetableringer og arbeidsplassen Ikke minst små land med
begrensede hjemmemarkeder og kanskje geografiske og andre konkurransehan-
dikap vil måtte innse at de ikke har mulighet til å opprettholde skatteregimer som
er strengere enn større konkurrentland nær de store markedene og befolknings-
konsentrasjonene. Det er nettopp fordi de økonomiske drivkreftene i en slik ret-
ning er så sterke, at såvel OECD som EU har gjort kampen mot den skadelige
skattekonkurransen til en meget viktig politisk sak. Arbeidet med å demme opp
for en nedadgående spiral i de nasjonale skatteregimer er viktig, ikke bare for å
sikre konkurransenøytralitet landene imellom, men ikke minst for å hindre utar-
ming av de offentlige budsjetter i de enkelte land, og sørge for økonomisk hand-
lefrihet til å løse offentlige fellesoppgåver.

På denne bakgrunn er det min oppfatning at det vil være de samlede globale
drivkrefter i retning av tilpasning og konkurranse med hensyn til de skattemessi-
ge rammebetingelser i de enkelte nasjonalstater, innenfor de rammer og begrens-
ninger som landene gjennom de internasjonale organisasjoner blir enige om som
spilleregler for konkurransen, som vil gi de viktigste impulser til harmonisering
av skatteregler og utjevning av skattenivå i de europeiske land. Men dersom
utviklingen bare skal følge økonomiske lover og de politiske prosesser innen de
enkelte land, vil det trolig ta lang tid før en kan observere noen vidtgående har-
monisering i betydningen enhetlige nasjonale skattesystemer og likhet i skatte-
grunnlag og skattesatsen En påskyndet utvikling i retning av harmonisering og
utvikling av felles beskatningssystemer for ervervsvirksomhet forutsetter etter
min oppfatning målrettede politiske initiativ og tiltak innenfor de mellomstatlige
organisasjoner.

Og her vender jeg tilbake til EU-retten. Jeg er ikke uenig med advokat Lett i
at EU-retten vil kunne øve en betydelig innflytelse på den nasjonale skatterett i
Europa. Men jeg tror at en forutsetning for at en slik innflytelse skal kunne resul-
tere i noe som kan kalles skatteharmonisering i overskuelig fremtid, er at EU tar
kraftfulle initiativ til målrettede politiske prosesser i en slik retning, noe som
selvsagt bare kan lykkes dersom initiativene vinner bred tilslutning blant alle
tunge medlemsland. Uten slike harmoniseringsinitiativ og -tiltak vil de elemen-
ter av EU-retten som referenten har pekt på, sammen med den alminnelige skat-
tekonkurransen mellom landene og de felles rammer som settes for slik konkur-
ranse bl.a. gjennom adferdskodeksen, ganske sikkert spille en viss harmonise-
rende rolle - også for Norge som EØS-land og europeisk land. Men jeg tror altså
at disse drivkreftene ikke alene vil være tilstrekkelig til å bevirke en høy grad av
skatteharmonisering på kort eller mellomlang sikt, f.eks. innen år 2010.
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Debatlederen, lektor Niels WintherSørensen, Danmark: Der er to hovedting i
EU-retten og EØS-retten. Det ene er der, hvor staterne og Kommissionen er ini-
tiativtagere, og det er andet er der, hvor det først og fremmest er EF-domstolen,
som er initiativtager - eller EFTA-domstolen, når det drejer sig om EØS-retten.
Hvis vi tager fat i det første, hvor staterne og Kommissionen er initiativtagere, så
er det først og fremmest direktiverne og konventionen, og så i anden række
adfærdskodeks og statsstøtte, vi snakker om. Jesper Letts tese er, at EU-retten vil
udvikle sig og fa meget stor betydning for national skatteret. Hvis man ser ned
ad rækken her: Vi har et bistandsdirektiv fra 1977, vi har et datterselskabsdirek-
tiv, et fusionsdirektiv, som er vedtaget, og en voldgiffcskommission. Det er trods
alt på begrænsede områder. Vi har nogle forslag til nye direktiver, som også er på
begrænsede områder, men som Jesper Lett skriver i sin rapport, så er der stor
politisk debat mellem medlemsstaterne om, hvorvidt det skal vedtages, og der er
stor modstand fra forskellige medlemsstater mod de forskellige direktiver.
Spørgsmålet er så, er det her i virkeligheden en harmonisering, eller er det bare
en lille krusning på vandene? Er det noget, der virkelig har betydning, når vi
sammenholder med det ydre pres i form af harmonisering fra OECD og inspira-
tion fra USA osv.? Hvad betydning har EU-retten? Har den overhovedet nogen
betydning, når vi snakker om den egentlige harmonisering i form af direktiver og
konvention?

Advokat Jesper Lett, Danmark: Jeg mener i høj grad, at EU-retten øver indfly-
delse også på den faktiske harmonisering. Staterne havde oprindelig den opfat-
telse, at skatteret, det var noget, der skulle være underlagt fri konkurrence. Det
skulle ikke reguleres, staterne skulle selv bestemme, og så måtte udviklingen
vise, hvordan det gik. Det gik sådan, at efterhånden, som de andre ændringer
faldt væk, så sprang skattesystemet - som jeg sagde tidligere - mere i øjnene, og
det vil sige, at virksomhederne blev mere målbevidste for at søge det land, hvor
skattereglerne var de lempeligste. Fordi nu var der ikke længere de andre
ændringer, de også skulle tage stilling til, når de skulle vælge et hovedkvarter for
deres virksomhed. Nu var de andre begrænsninger faldet væk, så på det punkt
stod alle landene stort set lige, tilbage var kun skatteprocenterne, og hvordan man
i øvrigt beregnede den skattepligtige indkomst. Det førte til, at skatterne faldt
drastisk i alle lande, og det førte til, at lande indførte særlige zoner, som skulle
have særlige skattelempelser, og man fandt på alle mulige undskyldninger for at
indføre skatteregler, som skulle tiltrække udenlandske virksomheder. Det fører så
til, set med staternes øjne - det er ikke sikkert, virksomhederne ser på det på
samme måde - at nu taler man om, at den fri skattekonkurrence er en trussel mod
staterne. En trussel på den måde, at skatteindtægterne forsvinder. Og der er vel
grænser for - selv i Danmark, Norge og Sverige - hvor højt man kan beskatte
personer, så derfor ville det blive et reelt fald i skatteindtægterne for staterne. Det
kan man jo så mene om, hvad man vil, om det er en god idé eller en dårlig idé,
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men sådan som staterne ser på det i øjeblikket, synes de, det er en dårlig idé, og
det tror jeg i sig selv er en drivkraft til at søge mod en skatteharmonisering. Ved
det seneste lovforslag i Danmark, hvor man nedsatte skatteprocenten for selska-
ber til 32 %, da blev det udtrykkelig nævnt af den danske minister ved forelæg-
gelsen, at i øvrigt var det en udmærket idé med, at erhvervsskatter blev undergi-
vet regulering fra EU. Det er jo helt nye toner, set fra staternes øjne, at man er
meget positiv over for reguleringen, omend ikke ud fra en positiv indstilling til
EU, men mere frygten for at skattegrundlaget forsvinder. Jeg tror, det er det, der
er motiveringsfaktoren, og det er vel en videreudvikling af EU, fordi alle de
andre ændringer er faldet væk. Derfor tror jeg, at EU-retten i sig selv vil være en
drivkraft, omend ud fra denne fra staternes side negative udvikling, at skatterne
forsvandt, det vil føre til en harmonisering af skattereglerne på et bredere grund-
lag.

Jeg er medlem af Det Danske Advokatsamfunds Advokatråd og formand for
skatteudvalget der, og der har vi en gang om året et møde med skatteministeren.
Der benyttede jeg lejligheden til at få hans syn på spørgsmålet om erhvervsbe-
skatning. Han syntes, det var en glimrende idé, at det blev reguleret i EU. Og så
stillede jeg det naive spørgsmål, mens jeg prøvede at se uskyldig ud, om det også
gjaldt personbeskatningen. Det viste han fra sig med væmmelse og sagde, at det
kunne der ikke være tale om, at det var slet ikke sammenligneligt, og det var
meget vanskeligt, og det var kun fordi det var så forskelligt. Det er for mig at se
et spørgsmål om tid, fordi hvis arbejdskraften - som efter min opfattelse, er
meget mere bevægelig end i forrige generation - søger derhen, hvor skattereg-
lerne er de lempeligste, så bliver man også nødt til at se på personbeskatningen.
Det er ikke sikkert, jeg selv kommer til at opleve det, men jeg har også børn, så
jeg håber på deres vegne.

Advokat Jakob Skaadstrup Andersen, Danmark: Jeg har bare en kort bemærk-
ning. Som jeg ser det, er der to måder at anskue processen på. Dels er der den
politiske del, hvor staterne skal blive enige om at harmonisere skattesatserne. Så
vidt jeg kan se, er der ikke så meget, jurister kan gøre ved denne sag nu og her.
Men derimod synes jeg, det andet perspektiv, som Jesper Lett var inde på, er
meget mere interessant, nemlig at nogle af de skatteregler, der allerede er gæl-
dende i de nordiske lande, allerede nu måske ville blive underkendt med henvis-
ning til, at de er i strid med fællesskabsretten. Det perspektiv, synes jeg, er meget
interessant i hvert fald for os, der arbejder som advokater og til daglig må bede
skattemyndighederne tage stilling til udstrækningen af anvendelsesområder for
forskellige skatteregler.

Professor Jacob W.E Sundberg, Sverige: När man försöker få ett grepp om den
här situationen så tror jag att det är två moment man måste hålla i minnet. Det
första är att skatter under de senaste decennierna har kommit att användas för
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många andra ändamål än för att inbringa pengar till staten, dvs. det har ansetts
vara ett väldigt verksamt styrmedel på många områden, som egentligen inte har
med pengarna att göra. Om jag skall ta ett nyligen etablerat exempel, så är det att
man använder skatt istället för straff. På denna punkt har Europeiska domstolen
i Strasbourg träffat några domar mot Frankrike. Jag vill nämna Funke och
Bendenoun som har slagit fast att vissa «skatter» i själva verket är «straff» och
följaktligen skall vara underkastade de rättssäkerhetsgarantier som gäller gent-
emot straff.1 Dessa prejudikat har övat en betydande verkan långt utanför
Frankrike, och alldeles särskilt då i Sverige, som är särskilt framstående när det
gäller att använda skatter för andra ändamål än att dra in pengar till Kungen (s.k.
högskatteimperialism).

Det andra momentet är att det finns också en annan harmoniserande norme-
ring som vi kallar för «konsumentskydd», och som vanligen gäller väsentligt
ringare ting än skatterna, men som har lyckats förvärva sig ett mycket betydande
stöd. Konsumentskydd har varit en ytterst mondän del av rättssystemet de sista
decennierna också. Men om konsumentskyddet skall gälla gentemot firmor, som
tar några procent för mycket i bidrag o.d., så är det klart att det har väldigt myck-
et större slagkraft gentemot högskattesamhället och skatteuttaget, än vad det har
inom marknaderna som sådana.

Advokat Jesper Lett, Danmark: På den ene side er der en politisk proces, hvor
medlemsstaterne i EU skal blive enige om, hvilke skattesatser der skal være gæl-
dende for fremtiden; skal de være ens, skal de harmoniseres? Det er jo en poli-
tisk proces, og der må vi vente og se, hvad staterne kan blive enige om. Men der
er et andet perspektiv, som jeg mener er meget aktuelt, det er de skatteregler, der
rent faktisk er gældende allerede nu. De kan være i strid med den fællesskabsret,
vi har nu. Det mener jeg, vi som advokater og som dommere og øvrige retlige
aktører bør være opmærksomme på - at man i mange henseender, måske i videre
omfang, end vi har været vant til, bør anlægge et EU-perspektiv for at se, om
reglerne om fri bevægelighed, fri udveksling af tjenesteydelser osv. kan være til
hinder for gennemførelsen eller håndhævelsen af en specifik skatteregel. I
Danmark kan man jo tage et eksempel med hele pensionsbeskatningsområdet.
Der er det sådan, at når man indbetaler til pension i Danmark, så er det fradrags-
berettiget, under forudsætning af at der er tale om et dansk pensionsforsikrings-
selskab. Det kunne man godt hævde var i strid med reglen om fri udveksling af
tjenesteydelser, i og med at man ikke kan tegne en pension i et engelsk eller et
andet selskab med de samme skattemæssige fordele og konsekvenser.

Docent Björn Westberg, Sverige: Jag delar helt bedömningen att det är väl så vik-

1 Funke v. France, Europeiska Domstolens dom 25.2.1993, Series A No 256A, 16 European Human
Rights Reports 297. Bendenoun v. France, Europeiska Domstolens dom 25.2.1994, Series A No 284,
18 European Human Rights Reports 54.
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tigt med traktatbestämmelserna som direktivbestämmelserna. Förbuden mot
restriktioner mot fri rörlighet och det uttalade diskrimineringsförbudet griper i
hög grad in på skatteområdet. Det som är viktigt här, är att fånga upp reglering-
ar som är direkt härledda ur traktaten. Det finns en formulering hos referenten
som jag har lite svårt att hitta ett stöd för i den faktiska domstolspraxisen: Det
står att man är redo att röra sig in på skatteområdet, och jag vet inte om det finns
stöd för det. Vi kan konstatera att vi har fatt ett antal intressanta rättsfall inom
skatteområdet, varav ju några ligger lite grann tillbaka i tiden, men är det så att
det finns en rörelse hos EG-domstolen, eller är helt enkelt så att det har kommit
fall till prövning? Utmaningen för skattejurister ligger på det planet att man för
vidare mål upp till EG-domstolens prövning. Däri består rörelsen.

Det är svårt att urskilja någon egentlig utveckling, även om vi till exempel på
individbeskattningens område kan fråga oss om man längre är så beredd att stäl-
la stora krav på det inre sammanhanget i skattesystemet. Vi har ju ICI-målet på
företagsbeskattningens område,2 där man ganska snabbt vandrar förbi den inre
sammanhanget i skattesystemet. Möjligen skulle jag här också vela höre lite från
norska skattejurister - det kunde vara intressant att se hur dette ställer seg i för-
hold till EES-avtalet. Det är ju inte givet att EFTA-domstolen skulle komma till
samma slutsats eftersom det inte är frågan om samma integration, men jag tyck-
er det skulle vara intressant och spännande att se fler mål av den arten gällande
också EES-avtalet.

Domaren i EF-domstolen Leif Sevan, Finland: För det första kan man notera att
skattemålen tillhör en av de snabbast ökande grupperna av mål i EG-domstolen,
men det förklaras delvis med att målen gäller mervärdesskattefrågor och därmed
sammanhängande problem. EG-domstolen har haft anledning i betydande
utsträckning att gå in i frågan vad är mervärdesskatt och vad är att jämställa med
mervärdesskatt, och vad som därmed är förbjudet för medlemsstaterna att under
förändrad form beskatta. Men om man ser på frågan huruvida Domstolen går in
på skatteområdet, måste frågan formuleras på det sättet att Domstolen i ökad grad
blir ställd inför spörsmålet huruvida man kränker de grundläggande friheterna
genom skatterättsliga regler. Domstolen är fullt beredd att upprätthålla de grund-
läggande friheterna oavsett vad det är man trampar på, också skatteregler. Men
Domstolen har inte någon som helst politik. Domstolen löser de problem som
den blir ställd över för, och löser dem enligt traktaten.

Det finns ett spörsmål i referentens inledning som jag inte vill kritisera, men
som har varit ägnat att förvåna Domstolens medlemmar, och förvåningen kom-
mer delvis till synes i ett mål som kommer ut i september, som gäller regeln om
att den övervägande delen av inkomsten skall vara 75 % för att kunna beskattas.3

2 C-264/96 Imperial Chemical Industries plc (ICI) v. Her Majesty's Inspector of Taxes, Sml. 1998
s. 1-4695.
3 C-391/97 Geschwind, Sml. 1999 s. 1-5451.
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Om man ser på den dom som utgjorde bakgrund till den ställda frågan,4 så sägs
det där att 75 % utgör en övervägande del, men det är lite annan formulering än
den som Kommissionen har tagit, och vi har nu ställts inför frågan huruvida den
procentsatsen är sakrosankt. Svaret får ni rätt snart, men att man har ställt frågan
på det sättet och att Kommissionen har gått på ett så enkelt grepp tycker jag är
något olustigt och förvirrande.

Professor Frederik Zimmer, Norge: Dosent Bjørn Westberg stilte et spørsmål som
er helt relevant. Det er etter min mening et interessant spørsmål hvordan EØS-
avtalens regler på dette punkt - som jo stemmer godt med de regler som gjelder
innenfor EU-området - vil slå ut. Som en generell refleksjon tror jeg det er rik-
tig å si at vi her i Norge ikke har tatt helt innover oss hvor mange viktige og vans-
kelige spørsmål som egentlig ligger latent i denne problemstillingen. Og det var
meget tankevekkende å høre om den saken Jesper Lett nevnte, om den danske
revisor som fant det best å dra til Kreta for å lære dansk skatterett. Vi har nemlig
en helt parallell bestemmelse i den norske skatteloven, så det blir meget spen-
nende å se hva utfallet blir i denne saken for EF-domstolen.

Jeg har lyst å komme med en «utenforbetraktning», siden vi som nevnt kan-
skje ikke har tatt dette helt innover oss. Min betraktning er av en mer overordnet
art. Både referent og korreferent har jo pekt på den politiske prosess som vil sette
skattereglene i de enkelte land under press, i retning av harmonisering. Samtidig
har de pekt på at skattelovgivningen er noe av det siste statene gir slipp på. Det
er snakk om kjernen i statens maktutøvelse på det økonomiske området. Og en
konsekvens av dette er, som vi har hørt, at det er Domstolen som stort sett har
stått for rettsutviklingen. Og mitt spørsmål er: Hvor heldig er dét? Nå kommer
jeg fra et land hvor det er de allmenne domstoler som håndterer skattesaker, slik
at det at det er EF-domstolen, med sin allmenne kompetanse, som også behand-
ler skattesaker, er for så vidt ikke uvant. Men det er en gryende debatt her hjem-
me om ikke skatteretten etterhvert utvikler seg såpass mye, og blir så spesiell, at
det kan bli vanskelig for alminnelige dommere å følge med i det som foregår. Og
mange av statene innenfor EU har jo ikke et system med allmenne domstoler som
håndterer skattesaker, men de har egne forvaltningsdomstoler. Det gjelder
Finland og Sverige i Norden, og det gjelder vel de tunge land på kontinentet. Det
er med en viss forbløffelse jeg konstaterer, sånn utenfra sett, at land som er vant
til at det er spesialdomstoler som håndterer skattesaker, de ser nå ut til å aksep-
tere uten betenkelighet at det er allmenne domstoler i Europa som står for retts-
utviklingen på dette viktige området. Jeg skulle gjerne høre noen kommentarer
til dette.

Advokat Jesper Lett, Danmark: Man kunne f.eks. forestille sig, at man beskatte-
de begrænset skattepligtige. Hvis man nu har en person, der bor i et land, hvor

4 C-279/93 Schumacher, Sml. 1995 s. 1-225.



260 Seksjonsmøte

han måske har noget indtægt, og så arbejder han også i et andet land, hvor han
også har noget indtægt, så kunne man godt forestille sig, som mange lande har,
at begrænset skattepligtige bliver beskattet med en højere procentsats end de
fuldt skattepligtige. Det kunne man godt sige, er det ikke en forskelsbehandling,
som er utilladelig, fordi man forskelsbehandler efter, om det er en, der er fuldt
skattepligtig og hjemmehørende i landet, eller om det er en, som kommer fra et
andet land og kun har en del af sin indtægt her? Sådan et eksempel har der været
i Domstolens praksis, hvor det pågældende land, hvor han var begrænset skatte-
pligtig, fægtede med arme og ben, enheden i skattesystemet, og hvad de ellers
kunne finde på. Dertil sagde Domstolen, at det er meget godt med enhed i skat-
tesystemet, men I har lavet en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som det land,
hvor han bor, må tage hensyn til i sin progression - for det var også et af landets
argumenter, der hvor han var begrænset skattepligtig. De sagde, af hensyn til pro-
gressionen skal man beskatte ham højere, fordi der er andre ting, vi ikke kan ind-
drage. Så sagde Domstolen; I har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og der er
det sådan, at i det land, hvor han bor, der tager man hensyn efter jeres egen dob-
beltbeskatningsoverenskomst, til den indkomst han har i det land, hvor han er
begrænset skattepligtig, og så bliver der taget hensyn til progressionen, og da I
selv har aftalt det i jeres dobbeltbeskatningsoverenskomst, så kan I ikke komme
rendende her nu og sige, at af hensyn til progressionen i vores land osv. Så der
sagde man, det er en forskelsbehandling, som vi ikke vil acceptere fra EUs side.
Det er ulovligt, det er i strid med etableringsretten, at I har den slags skatteregler.

Man kunne også nævne et andet eksempel på, at man bliver behandlet dårligere
i det land, hvor man udøver sin virksomhed. Det var et land, som havde en regel
om, at hvis man havde sit selskab i et land og en filial i et andet land, og denne
filial havde et underskud, så kunne man fremføre sit underskud til et fradrag i de
kommende år i det pågældende land, hvor filialen lå. Det land, hvor filialen lå,
sagde; jamen det kan de kun, hvis de fører regnskab efter vores regler og gemmer
bilagene her og opfylder nogle andre betingelser. Domstolen sagde, det er en for-
skelsbehandling. Det er i strid med etableringsretten, at man ikke kan etablere sig
med en filial, fordi de skal have samme mulighed for at fratrække deres underskud
som alle mulige andre selskaber, og I kan stille alle de krav, I vil, til dokumenta-
tion, men virksomheden skal have mulighed for på en hvilken som helst måde at
dokumentere sit underskud. Så var der i den sag det særlige, at de fandt først på
mange af de her vanskeligheder, da underskuddet skulle til at have sin virkning,
og det havde nok også en vis indflydelse på dommens resultat.

Mit synspunkt er, at enhver forskelsbehandling i skatteprocenter og skattereg-
ler, det er en diskrimination, som ikke er tilladelig. Domstolene har sagt flere
gange, at fuldt skattepligtige og begrænset skattepligtige er i forskellige situatio-
ner. Men Domstolen er hver gang nået frem til, at det var en utilladelig diskrimi-
nation eller en utilladelig hindring. Så den første præmis om, at det er forskelli-
ge situationer, den rækker ikke så langt, set med staternes øjne. Domstolens
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udgangspunkt er, at hvis der er forskellige skatteprocenter, så er det som
udgangspunkt en forskelsbehandling. Den skal så have sin særlige begrundelse,
og der har staterne ikke været særlig fremgangsrige ved Domstolen. Af alle sager
har staterne faktisk kun vundet en af dem, og der er ret mange sager i virkelig-
heden, så der er efter min opfattelse en stor harmonisering i gang gennem EF-
domstolen, hvad enten staterne kan lige det eller ej. Men det var til det første
spørgsmål, virkningen i det land, hvor man flytter hen og flytter sin virksomhed.
Der har været eksempler, hvor man siger; hvis I behandler dem anderledes, så er
det i strid med arbejdskraftens bevægelighed, og det er i strid med den fri eta-
bleringsret, og det vil vi ikke acceptere.

Lektor Niels Winther-Sørensen, Danmark: Vi kigger herefter lidt på EF-trakta-
tens bestemmelser, som Jesper Lett var inde på og også har skrevet om i rappor-
ten. For at ridse op, hvad problemstillingen er, tror jeg, at vi skal starte med
arbejdskraftens fri bevægelighed og etableringsretten.

Det, der gør det svært at forstå, er EF-domstolens praksis. Noget af det, der
gør det svært, er, at vi inden for skatteretten har meget klare sondringer mellem
domicilland og kildeland. EF-domstolen har en anden tilgangsvinkel til det. Jeg
vil først bede om, at vi diskuterer beskyttelsen i arbejdsstaten eller etablerings-
staten. Det kan være den stat, hvor en person tager til for at arbejde, det kan være
den stat, han flytter til for at arbejde eller drive virksomhed. Det kan være den
stat, hvor han opretter et selskab. Senere tager vi fat i den problemstilling, som
ikke har været berørt så meget ved EF-domstolens praksis, som Jesper Lett var
inde på, nemlig beskyttelse i oprindelsesstaten, f.eks. i forbindelse med fraflyt-
ningsbeskatning eller exitbeskatning.

EF-domstolen har, når den bruger bestemmelserne i EF-traktaten om arbejds-
kraftens fri bevægelighed og etableringsretten, to argumentationsmodeller, den
anvender. Det ene er diskriminationsforbudet. Der har det været sådan gennem
en meget lang årrække, når vi taler om arbejdskraftens fri bevægelse og etable-
ringsretten, så er det diskriminationsforbudet, der er det centrale. Der skal være
en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer, og denne forskelsbehand-
ling må ikke kunne begrundes af objektive hensyn. Det er den prøvelse, som EF-
domstolen har anvendt i en lang række af disse sager.

Indenfor de senere år ser vi - ikke bare skatteområdet, men også på andre
områder - at EF-domstolen er mere gået over til at anvende et restriktionsforbud.
Alene det, at der er en ikke-diskriminerende hindring mod den fri bevægelighed
for arbejdskraften, mod etableringsretten, er tilstrækkelig til, at det kan være i
strid med EF-traktatens bestemmelser. Her har den også en prøvelse, som den går
igennem typisk. Det første, man skal finde ud af, er, om der er en hindring for
den fri bevægelighed for arbejdskraften eller etableringsretten. Dernæst om der
er et alment hensyn, der kan begrunde denne regel, og i givet fald er denne pro-
portional, sådan at midlet ikke går videre end målet. Det er en argumentations-
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teknik, som vi i skatteretten kun har set i én dom, nemlig Futura Participations-
dommen.5 Men det er en argumentation, som er meget interessant, når vi snakker
om skat, fordi hvilken skat er ikke en hindring for den fri bevægelighed, når vi
ser bort fra, at de måske skal være diskriminerende? Det er muligvis noget, som
kan få stor betydning. For at have noget at tage udgangspunkt i, så vil jeg tage
den kendte skatteretlige sondring mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehø-
rende, fuldt og begrænset skattepligtige, som vi både har i vores nationale skat-
tesystem og i vores dobbeltbeskatningsoverenskomster. Her har EF-domstolen i
en lang række sager sagt, at som udgangspunkt er hjemmehørende og ikke-hjem-
mehørende ikke en sammenlignelig situation, men så har den alligevel fundet en
række undtagelser. Det spørgsmål, man kan stille sig, er; er det i virkeligheden
sådan, at EF-domstolen nu siger, at hjemmehørende og ikke-hjemmehørende
som udgangspunkt er i en sammenlignelig situation, og at man derfor ikke må
forskelsbehandle hjemmehørende og ikke-hjemmehørende?

De konsekvenser, vi kan tage som udgangspunkt for vor diskussion, kunne
være spørgsmålet, om et fast driftsted har fradragsret for sine renteudgifter til et
udenlandsk hovedkontor. Der er det sådan efter artikel 7, stk. 2 og 3 i OECDs
modeloverenskomst, at der anser man ikke en sådan fradragsret for givet, fordi
man siger, det er inden for samme retssubjekt, der er ikke tale om to forskellige
retssubjekter. Derved kan man jo sige, at en filial med fast driftsted ikke får fra-
dragsret. Det ville et datterselskab gøre i den tilsvarende situation. Det er en for-
skelsbehandling.

Man kan også sige det med koncernregler, hvor man går ind og korrigerer,
hvis der er et udenlandsk moderselskab, der har et indenlandsk datterselskab, og
de handler sammen, der har de fleste lande - nu også Danmark langt om længe
- indført koncernregler, som kun rammer disse grænseoverskridende transaktio-
ner. De gælder ikke internt mellem danske moder- og datterselskaber. Er det ikke
også en forskelsbehandling, som vil kunne rammes nu ifølge EF-domstolens
praksis?

For fysiske personer kunne man nævne spørgsmålet, om det er i orden, at vi i
Danmark f.eks. ikke giver fradrag til personer, der ikke betaler arbejdsmarkeds-
bidrag, sociale bidrag i Danmark. Der gives ikke et fradrag i skattebasen på 8 %,
som andre har. Er det ikke også i strid med EF-traktaten?

Advokat Jesper Lett, Danmark: Jeg er helt enig i, at det for så vidt komplicerer
skatteretten, at man også skal inddrage EU-retten, og det gør sagerne vanskelige
og uoverskuelige. Det særlig pikante ved sagen om revisoren, som tog til Kreta,
er, at den praksis, som skattemyndighederne støtter sig til, det er en praksis, som
den danske Højesteret har institueret og givet skattemyndighederne medhold i.
Hvis dommen for EF-domstolen falder ud til, at det er i strid med traktaten, så er
det lykkedes den danske Højesteret at afsige et par højesteretsdomme, som er i

5 C-250/95 Futura Participations SA and Singer v. Administration des contributions, Sml. 1997 s. 1-2471.



EU- og EØS-rettens innvirkning 263

strid med traktaten, hvor det sikkert ikke har været inddraget i sagen, men så
kunne man overveje - og det er det, der gør skattesagerne vanskelige - om
Højesteret selv skulle have set problemet. Inden for EU-retten ser de jo ikke kun
på, om det er i strid med lovregler, de ser jo også på, om det er i strid med admi-
nistrativ praksis, domspraksis eller andet. Alle hindringer, som er i strid med trak-
taten er ikke acceptable, uanset hvordan de er opstået, via praksis, via lovgivning,
via administration eller på anden måde. Så jeg er helt enig i, at det gør det uover-
skueligt, men til gengæld alt afhængig af, hvordan man ser på skatteret, gør det
det også mere interessant.

Regeringsrådet Stig von Bahr, Sverige: Jag tänkte bara säga någonting i anslut-
ning till vad Fredrik Zimmer sa om att vi på förvaltningsdomstolssidan överläm-
nar viktiga frågor till de allmänna domstolarna. Där är jag möjligtvis fräck nog
att hävda att EG-domstolen är en förvaltningsdomstol och att problemställning-
en därför närmast är motsatt den som Frederik Zimmer hävdar. Vi är i den lyck-
liga situationen att vi har en representant för EG-domstolen här, Leif Sevón, som
möjligtvis kan fälla ett «avgörande» i denna sak.

Domaren i EF-domstolen Leif Sevón, Finland: För att göra det fullständigt klart:
EF-domstolen har inte några politiska mål överhuvudtaget.

Stortingsrepresentant Harald Hove, Norge: I denne sammenheng er jeg stor-
tingsrepresentant. Jeg har for så vidt en bakgrunn som jurist, men definitivt ikke
som skattejurist. Og derfor er det med en viss usikkerhet jeg kaster meg ut i dette.
Men det er et par refleksjoner på bakgrunn av debatten, som jeg synes er inter-
essante. Jeg synes at korreferenten, og det han gir uttrykk for, virker vel så kjent
som det referenten har sagt, i den grad det er nyanser i alle fall. Det er åpenbart
at internasjonale skatteregler, og skatteregler i andre land, har betydning for hva
den enkelte nasjonalstat kan ha av skatteregler. Det tror jeg overhodet ikke er dis-
kutabelt. Og det ser man kanskje ikke best av de skatteregler som er vedtatt, men
av forslag som kommer opp, men som blir forkastet fordi man slår fast at de ikke
vil være mulig å gjennomføre, fordi det vil føre til resultater som gjør at skatte-
regelen blir ineffektiv. For å ta et eksempel: Spørsmålet om TOBIS-skatt, en
avgift på valutahandel; man konstaterer bare at hvis man ikke klarer å fa den inn-
ført i alle land, så vil det lett bli virkningsløst. Det er et godt eksempel på at inter-
nasjonale skatteforhold har betydning, også for nasjonalstatens råderett.

Det andre som slår meg når jeg hører på dette, er hvor stor betydning EF-dom-
stolen har i EU for en rekke spørsmål knyttet til EUs utvikling. Det er ganske
interessant å få dette belyst, og jeg er ikke sikker på om det bare er i Norge, som
land utenfor EU, at vi kan få en del overraskelser. Det kan høres ut på en del av
det som blir sagt, at også en del medlemsland i så fall får sine overraskelser. Det
interessante spørsmålet vil da bli hvor lenge det politiske system i EU vil kunne
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se på at Domstolen går inn på områder som man, politisk sett, har forutsatt ikke
skulle være en del ut av EU-retten. Jeg ville nok tro at Domstolen vil ha mulig-
heter til dette et stykke på vei, særlig i tilknytning til spørsmål hvor de fire fri-
heter kommer inn i bildet. Men i det øyeblikket man kommer over på de virke-
lig tunge delene av skatteretten, og de større spørsmål knyttet til inntektene for
de enkelte stater, stiller jeg meg tvilende til at det er spørsmål som politikerne vil
kunne overlate til EF-domstolen å håndtere. Jeg tror iallfall det vil være en vel-
dig klar grense for hvor mye som her vil kunne overlates til EF-domstolens
domene.

Rent konkret har vi i Norge for så vidt opplevd noe av dette knyttet til stats-
støtteproblemstillingen, i den forstand at vår reduserte arbeidsgiveravgift for en
rekke kommuner har blitt delvis underkjent av ESA, men altså vel og merke del-
vis, i den forstand at det gjelder ca. 290 mill. av et beløp på omkring 3-4 milli-
arder - altså i og for seg en relativt marginal bit. Poenget er at man sier at trans-
portstøtte er OK, men ikke statsstøtte.

Lektor Niels Winther-Sørensen, Danmark: Man kan stille det spørgsmål, om EF-
domstolen i virkeligheden prøver at skubbe på - at de har set, at staterne kan ikke
finde ud af at harmonisere, og så har EF-domstolen politisk set valgt at gå ind og
harmonisere via deres domme. Er det noget, staterne kan blive ved med at leve
med? Jeg hørte i forbindelse med de sidste forhandlinger i Amsterdam, at der var
nogle af staterne, der overvejede forslag om, at nu skulle det skrives ind, at EF-
domstolen skulle holde sig helt væk, når det drejede sig om direkte skatter, men
det blev vist taget af bordet igen, inden det kom til realitetsforhandlinger. Er det
en udvikling, man ønsker? Er det noget, som EF-domstolen virkelig har, dette
politiske mål, at de skal harmonisere? De har set, at staterne ikke kan, og det er
noget, som mange skattefolk synes, er en god ting, at EF-domstolen gør.

Fuldmægtig Andreas Christensen, Danmark: Jeg ser dette problem fra en anden
synsvinkel, fordi jeg ikke sidder som advokat, men sidder på den anden side af
bordet - i det danske Justitsministerium. Jeg tror, når man ser på dette spørgsmål,
særligt når vi ser på personskatten, som Lett nævnte, så skal man være meget
opmærksom på, at hvis vi går ind og harmoniserer personskatterne, så rører vi
ved noget meget fundamentalt, særligt i de nordiske lande. For i de nordiske
lande har vi en fordelingspolitik - som selvfølgelig alle her er bekendt med - der
er meget anderledes, end det vi ser i resten af EU. Jeg er helt sikker på, at der
ikke er den politiske vilje - i hvert fald ikke i befolkningerne - til at ændre på
den fordelingspolitiske situation, som vi har i de nordiske lande. Af den grund
tror jeg, at man skal udvise en betydelig tilbageholdenhed med at lave en har-
monisering af personskatterne, og som det blev nævnt, var det i forbindelse med
Maastricht under overvejelse, om man direkte skulle putte det ind i Maastricht-
traktaten, at det var et område, Domstolen skulle holdes helt bort fra. Noget
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sådant vil jeg tro, Domstolen opfatter, selv om det aldrig kom særlig langt, og jeg
vil formode, at det gør, at Domstolen i hvert fald i en betydelig årrække vil være
særdeles tilbageholdende med at gribe ind og være primus motor på en harmoni-
sering af personskatterne.

Lektor Niels Winther-Sørensen, Danmark: Spørgsmålet om de danske regler om
tjenesteydelser i forhold til EF-traktatens art. 49 (tidl. art. 59 EF), bør sees i lys
af Bachmann-dommen fra 1992.6 Der var tale om en person, Bachmann, som
flyttede fra Tyskland til Belgien for at arbejde. Han havde en pensionsordning i
Tyskland og ville gerne fortsætte med at indbetale på denne pensionsordning. Det
kunne han godt fa lov til, men han ville ikke få afdragsret i Belgien. Havde han
derimod indbetalt på en belgisk ordning, ville han have fået afdragsret. EF-dom-
stolen sagde, at der var tale om en forskelsbehandling af ham som arbejdstager,
og det var en sammenlignelig situation. Han var tysker, men boede jo i Belgien
nu, og det er primært udlændinge, der flytter ind i en stat, sagdes det, og derfor
er det en regel, der særligt vil ramme udenlandske statsborgere. Men sagde man
samtidig, den kunne godt begrundes, nemlig med hensynet til sammenhængen i
beskatningsordningen. Det er det, at man har afdragsret ved indbetaling, men til
gengæld, når man får udbetalt sin pension, så bliver man beskattet. Tilsvarende
hvis man indbetaler på en ordning, hvor man ikke har afdragsret, så skal man hel-
ler ikke beskattes, når man får den udbetalt.

Herud over var der spørgsmålet om forholdet til art. 49 om tjenesteydelser,
hvor det er hensynet til det udenlandske forsikringsselskab, man tager, for de kan
ikke sælge livsforsikringer i Belgien, hvis der ikke kan gives afdragsret der. EF-
domstolen sagde, at dette er en hindring for den fri bevægelighed for tjeneste-
ydelser, men igen af hensyn til sammenhæng i beskatningsordningen er det i
orden.

Hvis vi ser på den danske ordning, så fik vi sidste år i forbindelse med det, der
kaldes pinsepakken, en ændring af den danske pensionsbeskatningslovgivning.
Blandt andet rettede man sig ind efter EF-retten, sagde man. Fordi tidligere har
vi altid haft afdragsret på indbetalinger til visse ordninger. Til gengæld beskattes
de, når de udbetales. Vi har også haft ordninger, hvor der ikke var afdragsret, når
man indbetalte, men til gengæld beskattedes de ved udbetaling. Der kan man
sige, man fik ikke afdragsret ved indbetaling, men alligevel skulle man beskattes
ved udbetaling. Det ændrede man så i forbindelse med denne lovgivning. Så nu
var den danske ordning på dette område lig den belgiske på daværende tidspunkt.
Men samtidig ændrede vi beskatning af det løbende afkast. Vi har nu fået en kapi-
talafkastbeskatning, sådan at det løbende afkast, der kommer ind i pensionsord-
ningerne, bliver beskattet, hvis det er en ordning, hvor man har haft afdragsret
med mellem 5 og 26 %, hvorimod hvis man indbetaler på en ordning, hvor der

6 C-204/90 Hanns-Martin Bachmann v. Belgian State, Sml. 1992 s. 1-249.
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ikke er afdragsret, så bliver man beskattet som almindelig kapitalindkomst, dvs.
med en skattesats på op til 59 %. Så hvis det er en ordning uden afdragsret, er det
59 %. Hvis det er en ordning med afdragsret, er det 5-26 %. Der er en ganske
betydelig forskel på de to ordninger. Den kom samtidig med, at man reparerede
på Bachmann-ordningen. Det synes jeg egentlig er ganske morsomt, at samtidig
med, at man reparerer fra EF-retten, så far man en anden ordning, hvor der er en
forskel. Om den er tilladelig, skal jeg ikke kunne sige.

Der har man en parallel i afgørelsen om Safir, hvor Sverige blev dømt.7 Den
var lidt anderledes, men mindede lidt om det, hvor det også var indbetaling på en
udenlandsk ordning. Det er sådan, at udenlandske ordninger kan ikke få mulig-
hed for at lave en ordning med afdragsret. Så den fri bevægelighed for tjeneste-
ydelser har altså også - ud over vores eksempel med revisoren - haft betydning
ved EF-domstolen. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå
fremover.

Advokat Jesper Lett, Danmark: Den dom, der blev nævnt, hvor Sverige blev
dømt,8 er interessant, fordi den viser, at EF-domstolen går ganske langt i sine krav
til den fri udveksling af tjenesteydelser. Det, der var problemet, var, at det var et
spørgsmål om realrenteafgift. Hvis man indbetalte til et svensk forsikringsselskab,
så blev det svenske forsikringsselskab realrenteafgiftbeskattet, og så fik staten
sine penge. Hvis man indbetalte på en ordning til et selskab i England, kunne man
ikke lave realrenteafgiftbeskatning over for det engelske selskab. Så det man gjor-
de i stedet, var, at hvis man ville indbetale til en ordning i England, så skulde man
registreres, og man skulde fortælle, hvad det var for et selskab, og så blev man
pålagt en skat oveni, som blev beregnet ud fra den præmie, man betalte. På den
måde fik man fat i en realrenteafgiftbeskatning, eller i hvert fald en kompensation
for den realrenteafgiftbeskatning, man gik glip af, fordi den var tegnet i et engelsk
selskab. Så kunne man søge dispensation, så man ikke skulle betale den fulde skat.
Den kunne dog kun halveres, men hvis man ville søge om dispensation, krævede
det, at man nøje redegjorde for, hvorledes det engelske selskab blev beskattet. Det
kan måske godt være lidt vanskeligt for almindelige mennesker. Der sagde EF-
domstolen, at det er en klar hindring for den fri bevægelse af tjenesteydelser, fordi
alle disse vanskeligheder med at blive registreret osv., det gør, at englænderne
ikke kan komme ind på markedet, så de bliver skræmt bort, ligesom dem på Kreta
blev skræmt bort fra at sælge kurser til danskere. Det holder også de personer, som
skal tegne en ordning, bort fra England, fordi det er så besværligt. Der var
Sveriges argumentation over for Domstolen, at sammenhængen i beskatningen
talede for ordningen, og at man ellers vilde gå glip af realrenteafgiften. Alle disse
synspunkter, som man skulle tro, ville gøre et vist indtryk i Luxembourg, blev
fejet af bordet, og hvis Sverige ikke kunne finde ud af det, så var det kedeligt for

7 C-118/96 Jessica Safir v. Skattmyndigheten i Dalarnas Län, Sml. 1998 s. I-l 897.
8 Se note 7.
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dem, men de måtte finde en anden løsning. Dette var i hvert fald i strid med den
fri bevægelse af tjenesteydelser.

Så vil jeg godt knytte en kommentar til, at nu skulle Domstolen være forsig-
tig, ellers blev det taget fra den af hensyn til, hvordan man brugte skatten i
Norden til at styre samfundet. Hvis det ikke er gældende i alle andre lande, så ved
jeg ikke, hvor meget indtryk det gør på EF-domstolen. Men det, EF-domstolen
gør, er ikke at genere skattereglerne. Den siger til de lande, som benytter skatte-
reglerne til at lave hindringer, at den går ikke. EF-domstolen har jo ikke tiltaget
sig en kompetence til at harmonisere skattereglerne. Hvis man anskuer det ud fra
det, så mener jeg, det er forkert. EF-domstolen siger, vi har nogle principper om
fri bevægelighed, og I må ikke opstille hindringer. De principper skal I ikke, bare
fordi I har afskaffet alle andre hindringer, finde nogle nye hindringer for. Hvis
man læser Domstolens praksis igennem, så mangler der jo ikke fantasi hos sta-
terne. Derfor synes jeg, det er lidt forfejlet at true af EF-domstolen og sige, at
hvis ikke de passer på, så bliver det taget fra dem. De har ikke tiltaget sig nogen
kompetence på skatteretten, men har håndhævet de andre regler og sagt, at de sta-
ter, der benytter skatteretten til at sætte reglerne ud af kraft - den går ikke!

Professor Jacob W.K Sundberg, Sverige: Låt mig bara göra det lilla tillägget till
referatet av Safir,9 att det målet gick i Luxemburg enligt artikel 177, så det var
alltså ett svenskt mål både från början och till slut. Det tog en hel del ansträng-
ning att driva målet i Luxemburg, men ombudet i Luxemburg tillerkändes sina
kostnader enligt praxis i svenska skattemål, så han fick några hundra kronor
ehuru han hade väsentligt större anspråk. Det där rättades nu till efter överkla-
gande, så han fick ett antal tiotusen kronor, men det är liksom ett memento att det
inte uteslutande är själva beskattningen som ställer till problem på det här fältet.

Professor Hans Stenberg, Sverige: Jag skulle vilja höra om jag har begripit rätt
när det gäller det här med skadlig skattekonkurrens som har varit uppe. Jag syss-
lar själv mycket med konkurrensrätt och har därför en viss tendens att analysera
frågor från konkurrensutgångspunkt, och då tycker jag mig ha funnit att hela det
här talet om skatteharmonisering utmynnar till slut i en fråga om hur man genom
överenskommelse mellan regeringarna hindrar den fria rörligheten för skatteba-
serna, och därmed alltså behåller dem inom landet genom skatteharmonisering.
Men med beaktande av vissa grundläggande principer om diskriminering och
statsstöd, är väl skattekonkurrens i och för sig inte skadligt? Det måste väl vara
gynnsamt för utvecklingen att man har olika skattepolitik i olika länder, och
sedan låter företag och personer välja var de vill vara någonstans i gemenskapen,
och att man därvid ställer ett högskatteland mot ett lågskatteland och så får man
se hur folk väljer.

En fråga till: I svensk press läser man ofta att den ekonomiska och monetära
unionen kommer att medföra behov utav en samlad skattepolitik inom EG. Jag

9 Se note 7.
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har inte hört någonting om den aspekten. Är det bara någonting som skrivs utav
politiska skäl eller ligger det någon realitet bakom detta?

Universitetsrektor Gustaf Lindencrona, Sverige: Jag kan bara svara på det där om
skattekonkurrens. Det begreppet började man att diskutera redan under de allra
första åren efter Romfordragets tillkomst med flera stora utredningar. Det bety-
der inte att man har ett lägre generellt skattetryck än ett annat land utan att man
utformar vissa regler speciellt i syfte att dra till sig skattebaser från andra länder
exempelvis genom att ge speciella förmåner för sådana företag som har bara
utländska aktieägare och som ägnar sig åt kapitalförvaltning, och det är det man
försöker komma åt.

Advokat Jesper Lett, Danmark: Jeg vil i mine afsluttende bemærkninger knytte
nogle yderligere kommentarer til spørgsmålet om, hvordan landene ser på, at EF-
domstolen interesserer sig for skatteret, når de bedømmer andre bestemmelser i
EF-traktaten.

I starten så man nogle enkelte sager, der var anlagt af Kommissionen mod det
pågældende land, hvor Kommissionen trak landet for EF-domstolen og sagde, den
skatteregel, I har der, den er i strid med varernes fri bevægelse osv. Jeg tror, der er
så meget realitet i, at landene godt er klar over, at EF-domstolen skal være forsig-
tige med skatteretten. Jeg tror ikke, at man i fremtiden vil se nogen tilfælde -
måske overhovedet, men i hvert fald kun meget grove - hvor man bruger skatte-
retten til at overtræde andre bestemmelser i traktaten. Jeg tror, Kommissionen vil
være meget tilbageholdende med at starte sager for EF-domstolen mod stater, som
har sin grund i skatteregler. Jeg har vanskeligt ved at se, at der skulle være nogen
speciel grund til - hvor borgere, i skattesager som føres for de nationale dom-
stole, også rejser de EU- og de traktatstridige aspekter, og det så kommer for
Domstolen - at Domstolen skulle føle sig tilskyndet til at være særlig tilbagehol-
dende. Det grundlæggende spørgsmål, når man skal se på udviklingen af skatte-
retten og indgriben i skatteretten, det er selve Domstolens stilling. Jeg har forstå-
et, at man på Københavns Universitet - blandt de, som beskæftiger sig med EU-
ret der - er meget brøstholden over, at Domstolen tager en så kraftig retsskabende
holdning til EU-retten, som den jo vitterlig gør. Man mener, ligesom konser-
vative kredse i England, at Domstolen skal holde sig til streng fortolkning af trak-
taten og ikke være så aktiv på det retsskabende og harmoniserende område, som
den er. Men det er et helt andet problem. Når nu Domstolen har valgt den hold-
ning til EU-retten, at de vil være mere aktive, og de vil være mere retsskabende,
så tror jeg ikke, at man får held med at sætte grænser for, hvad for nogle regler,
staterne må overtræde - bare de bruger nogle bestemte kneb, så må de godt over-
træde reglerne. Det vil jeg mene, var en uheldig udvikling i EU-retten, hvis man
tilskyndede staterne, og de ville blive fredet, så de kunne bruge skatteretten til at
opstille de hindringer, som de i øvrigt fandt hensigtsmæssige.
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Advokat Stig Sol lund, Norge: Jeg tar som utgangspunkt at domstolene og dom-
stolsordningen innenfor EU ikke har noen politisk agenda, og at de forholder seg
juridisk til de spørsmålene som de far seg forelagt, som det ble påpekt, og avgjør
dem ut fra de rettsreglene som eksisterer. At det vil forekomme og pågå en retts-
utvikling som følge av domstolenes praksis er jo selvsagt, men det vil være gren-
ser for en utvikling i retning av harmonisering av skattesystemene.

Det er på det rene at det regelverket som allerede eksisterer for å ivareta de
fire friheter også vil kunne medføre avgjørelser av domstolene som begrenser
statenes frihet til å utforme skattereglene sine. Men da først og fremst på de
områder hvor reglene virker diskriminerende eller har en side til de grenseover-
skridende transaksjoner, eller til bevegelser av personer, tjenester, kapital og eta-
blering. Men jeg tror ikke at det kan være grunnlag for, ut fra EU-retten slik som
den er i dag, å kunne komme til at et ulikt eller et ujevnt skattenivå i seg selv kan
være i strid med EU-retten. Og derfor reserverer jeg meg mot den oppfatningen
som jeg mener Lett ga uttrykk for. Spørsmål om skattenivå - skattesystem i bre-
dere forstand som skal gjelde innenfor de enkelte land - er fortsatt undergitt de
politiske prosesser i nasjonalstatene i tillegg til de politiske prosessene innenfor
EU. Skal man komme i retning av en nærmere og større grad av harmonisering
av skattenivåene, må man gjennom ytterligere harmoniseringstiltak, drevet frem
politisk i EU.

Man må også se hen til at de direktiver og instrumenter som er kommet ut av
prosessene i EU på skatteområdet spesifikt, og da også mor-/datterselskapsdirek-
tivet, ivaretar hensynet til enkeltstatenes rett og interesse i å beskytte sine skatte-
fundamenter, slik at det ligger begrensninger allerede i de direktivene som er
vedtatt, og som tillåter statene å beskytte sine skattefundamenter, selv innenfor
EU. Forsøkene på å fremme mer vidtgående instrumenter for å fa ytterligere har-
monisering og rett til underskuddsfremføring fra faste driftssteder i andre land,
har ikke ført frem fordi det har vært legitime særinteresser i nasjonalstatene.


