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Sammanfattning

Den huvudfråga som diskuteras i detta referat är vilka avvägningar som inom
ramen för EU-samarbetet har skett mellan å ena sidan gemenskapsintresset att
främja realiserandet av en inre marknad med fri rörlighet och å andra sidan
medlemsstaternas intresse att skydda sina skattebaser. En uppfattning som fram-
förs är att denna avvägning ser något olika ut när rättsutvecklingen styrs av rå-
det genom utfärdande av direktiv jämfört med när EG-domstolen dömer i mål
angående nationella skattereglers förenlighet med EG-fördraget. En konsekvens
av att rättsutvecklingen på detta område till mycket stor del kommit att styras
av EG-domstolen är därmed att medlemsstaternas intresse av att skydda sina
skattebaser sannolikt i större utsträckning har fått stå tillbaka jämfört med om
gemensamma regler hade utarbetats direktivvägen.

Ju längre medlemsstaterna låter denna utveckling fortgå, desto svårare blir
det vidare att senare återta initiativet och göra en annan avvägning än den som
skett i EG-domstolens praxis. Fördraget är överordnat sekundärrätten och de ut-
tolkningar av fördraget som EG-domstolen redan gjort måste respekteras av rå-
det när detta utfärdar nya direktiv. Fortfarande är dock många frågor när det
gäller den närmare innebörden av fördragsbestämmelserna om fri rörlighet i re-
lation till nationella inkomstskatteregler olösta i domstolens praxis och här har
medlemsstaterna större möjligheter att påverka utvecklingen. Men då måste de
agera innan domstolen lagt fast gränsen mellan det tillåtna och det förbjudna i
sin praxis, för när denna gräns väl är satt kan den som sagt inte ändras genom
sekundärlagstiftning.

Bakgrund

Det är ett välkänt faktum att EU:s skatteharmoniseringsarbete har kommit
längst på den indirekta beskattningens område. När det gäller den direkta be-
skattningen har framgångarna, i form av antagna direktiv etc., varit färre. I och
för sig har det inte saknats ambitioner att åstadkomma en harmonisering även
på detta område. Framför allt kommissionen har gång på gång argumenterat för
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det nödvändiga i att harmonisera åtminstone delar av den direkta beskattningen.
Under 1970- och 80-talen lades också många konkreta förslag till långtgående
harmonisering av medlemsländernas inkomstskatter fram. Dessa förslag möttes
dock av skepsis från medlemsstaternas sida och många av dem diskuterades
aldrig ens i rådet.

Vändpunkten kom år 1990 då fusionsdirektivet1 och moder/dotterbolagsdi-
rektivet2 antogs av rådet, mer än tjugo år efter att de ursprungliga förslagen la-
des fram. Samtidigt antogs även konventionen om skiljedom i internprissätt-
ningstvister.3 I samband med detta kunde man också se en förändring av kom-
missionens allmänna inställning till hur harmoniseringsarbetet på detta område
skulle bedrivas.4 Från att ha verkat för en tämligen systematisk och omfattande
harmonisering av stora delar av den direkta beskattningen blev strategin nu i
stället att söka genomdriva direktiv på vissa, mer begränsade, områden, där har-
moniseringsåtgärder framstod som speciellt nödvändiga. Arbetet skulle därmed
inriktas på skatteregler av särskild betydelse för internationella förhållanden
och transaktioner, medan sådana skatteregler som framför allt rör rent inhemska
förhållanden skulle lämnas utanför harmoniseringsarbetet.

Denna strategi har visat sig vara mer framgångsrik än den tidigare, mer am-
bitiösa, inriktningen på arbetet. År 1997 antog rådet en resolution innehållande
en s.k. uppförandekod för företagsbeskattningen vilken syftar till att begränsa
skadlig skattekonkurrens mellan medlemsstaterna.5 Denna följdes sedan år 2003
upp med att sparandedirektivet6 och ränte- och royaltydirektivet7, efter flera års
förhandlingar, slutligen kunde antas. Kommissionen har deklarerat att den de
närmaste åren kommer att fortsätta arbetet med att få till stånd riktade åtgärder
på särskilt angelägna områden.8 Prioriterade frågor är att uppnå en lösning på
problemet med gränsöverskridande förlustutjämning i internationellt verksam-
ma koncerner samt att finna former för en anpassning av dubbelbeskattningsav-
talen till kraven på den inre marknaden. Kommissionen arbetar också med frå-
gan om hur EG-domstolens allt rikligare praxis angående fördragsstridiga in-
komstskatteregler (se närmare om denna nedan) skall hanteras på det nationella
planet.

1 Direktiv 90/434/EEG.
2 Direktiv 90/435/EEG.
3 Konvention 90/436/EEG.
4 Se de allmänna harmoniseringsprogram lades fram under början av 1990-talet: SEC(90) 601 final,

SEC(92) 1118 final och COM(93) 632 final.
5 Resolution den 1 december 1997.
6 Direktiv 2003/48/EG.
7 Direktiv 2003/49/EG.
8 Se KOM(2001) 582 slutlig och KOM(2003) 726 slutlig.
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Kommissionen har emellertid de senaste åren också tydligt givit till känna
att den anser att det på längre sikt inte är tillräckligt med den typ av riktade åt-
gärder som beskrivits ovan utan att en mer övergripande lösning är nödvändig.9

Det långsiktiga arbetet är därför inriktat på att finna ett system för en konsolide-
rad bolagsskattebas för företag med verksamhet i flera EU-länder. De modeller
som för närvarande övervägs inom kommissionen är dels s.k. Home State Taxa-
tion eller hemstatsbeskattning för mindre och medelstora företag, dels en ge-
mensam, konsoliderad bolagsskattebas för storföretagen.10 Huruvida kommis-
sionen denna gång kommer att vara mer lyckosam när det gäller att få med sig
medlemsstaterna i dessa mer ambitiösa projekt återstår dock att se.

Parallellt med det lagstiftande arbete som förekommit i kommissionen och i
rådet har vidare en annan, och i praktiken mycket mer betydelsefull, utveckling
ägt rum inom ramen för EG-domstolens dömande verksamhet. Gemenskapslag-
stiftarens relativa passivitet har nämligen fått som konsekvens att det i stället
blivit EG-domstolen som i stor utsträckning kommit att styra rättsutvecklingen
på detta område. Domstolen har i ett stort antal domar underkänt nationella in-
komstskatteregler eftersom de ansetts strida mot EG-fördragets bestämmelser
om fri rörlighet och icke-diskriminering. Även centrala bestämmelser i skatte-
lagstiftningen, vilka utformats helt i enlighet med hittills allmänt accepterade
skatterättsliga principer, har därvid förkastats av domstolen. Dessa domar har
inte alltid mottagits väl i medlemsstaterna. Många har anklagat domstolen för
att den gått för långt och tolkat in mycket mer i fördraget än vad som går att ut-
läsa ur fördragstexten. Man menar att domstolen genom sin praxis givit fördra-
get ett innehåll som medlemsstaterna aldrig någonsin avsåg när fördraget slöts.
Jag anser själv att det ligger en del i denna kritik. Oavsett vad man tycker om
domstolens praxis måste man dock som ett faktum acceptera att den mycket in-
tegrationsvänliga hållning som domstolen har också framöver kommer att på-
verka utvecklingen av praxis även på den direkta beskattningens område.

Avvägning mellan gemenskapsintresset och medlemsstaternas 
intressen när rådet lagstiftar

I de direktiv rörande direkt beskattning som antagits finns flera exempel på att
gemenskapslagstiftaren gjort avvägningar mellan gemenskapsintresset av att in-
föra skatteregler som befrämjar realiserandet av den inre marknaden och med-
lemsstaternas intresse av att skydda sina skattebaser. Exempelvis föreskrivs i
moder/dotterbolagsdirektivet att utdelningar från dotterbolag i ett medlemsland

9 Se KOM(2001) 582 slutlig och KOM(2003) 726 slutlig.
10 Se kommissionens s.k. Non-Papers från den 7 juli 2004 angående ”Home State Taxation for small

and medium-sized enterprises” respektive ”A common consolidated EU corporate tax base”.
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till moderbolag i ett annat medlemsland skall kunna ske utan beskattning, d.v.s.
direktivet innebär att medlemsstaternas möjlighet att beskatta begränsas. Enligt
direktivet får medlemsstaterna dock vägra att tillämpa direktivets förmånliga
bestämmelser i skatteflyktssituationer. Vidare tillåter direktivet att skattefriheten
för mottagna utdelningar ersätts med ett avräkningssystem, d.v.s. ett system där
utdelningarna beskattas men där avräkning medges för den skatt som utgått i
dotterbolagslandet. Denna möjlighet kan t.ex. (vilket tidigare skedde i Sverige)
utnyttjas när det gäller utdelningar från bolag i lågskatteländer. Direktivet ger
således vissa möjligheter för medlemsländerna att skydda sina skattebaser även
inom ramen för direktivets tillämpningsområde.

Även i fusionsdirektivet föreskrivs att vissa specificerade omstrukturerings-
transaktioner skall kunna ske utan att beskattning utlöses, d.v.s. också detta di-
rektiv begränsar medlemsstaternas möjlighet att beskatta. Avsikten med direkti-
vet är dock inte att medge en definitiv skattefrihet utan endast att, genom
tillämpning av en kontinuitetsmetod, skjuta upp beskattningen till en senare tid-
punkt. I direktivet finns vidare ett krav på att de tillgångar och skulder som om-
fattas av transaktionen måste knytas till ett fast driftställe i överlåtarlandet. Om-
bildningen får alltså inte leda till att ett medlemsland definitivt förlorar beskatt-
ningsunderlag. Även i fusionsdirektivet finns dessutom, liksom i moder/dotter-
bolagsdirektivet, en bestämmelse som möjliggör för medlemsstaterna att vägra
direktivets förmåner i fall av skatteundandragande och skatteflykt. Också vissa
av de ändringar i direktivet som nyligen har vidtagits11 speglar på ett tydligt sätt
önskemålet att åstadkomma en avvägning mellan å ena sidan att befrämja den
inre marknaden genom att införa skatteregler som underlättar för det internatio-
nella företagandet och å andra sidan att skydda medlemsstaternas skattebaser.
Genom ändringarna utvidgas direktivet till att omfatta ett stort antal nya bolags-
former. Samtidigt accepteras i direktivet att andra medlemsstater inte godkänner
dessa bolagsformer som skattesubjekt utan i stället beskattar delägare i bolagen
för de vinster som uppkommer vid de transaktioner som regleras i direktivet.
Även om det därvid som huvudregel anges att delägarna då skall erhålla mot-
svarande skattefrihet införs också långtgående möjligheter för medlemsstaterna
att införa undantag från denna huvudregel, och alltså i realiteten att beskatta den
aktuella transaktionen.12

Också i de övriga direktiv angående direkt beskattning som antagits, och i
de direktivförslag som lagts fram från kommissionen, finns liknande skyddsreg-
ler för medlemsstaterna. Det kan därmed sammanfattningsvis konstateras att
EU inom ramen för det lagstiftande arbetet visat respekt för och omsorg om

11 Medlemsstaterna träffade en politisk överenskommelse om att anta ändringarna vid rådets möte
den 7 december 2004. Ändringarna bygger på kommissionens förslag i KOM(2003) 613 slutlig.

12 Se närmare om de nya reglerna om s.k. transparenta bolag i Ståhl, K., Fusionsdirektivet, Iustus
2005 s. 205 ff.
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medlemsstaternas skattebaser. Denna bild står i viss motsättning mot den rätts-
utveckling som samtidigt skett i EG-domstolen och som jag nu skall gå över till
att behandla.

Avvägning mellan gemenskapsintresset och medlemsstaternas 
intressen när EG-domstolen dömer

Som redan nämnts är det i stor utsträckning EG-domstolen som kommit att leda
utvecklingen på den direkta beskattningens område, genom att pröva nationella
inkomstskatteregler mot EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet. Domsto-
len har generellt i sin praxis givit dessa fördragsbestämmelser ett mycket vid-
sträckt tillämpningsområde. Domstolen underkänner inte endast regler som öp-
pet diskriminerar medborgare och bolag från andra medlemsländer utan även
mer dolda och indirekta hinder för den fria rörligheten är enligt domstolens
praxis otillåtna. Detta gäller även när det är nationella skatteregler som prövas.

Domstolen har således t.ex. slagit fast att fördraget inte endast förbjuder
skatteregler i verksamhetsstaten som innebär att utländska subjekt missgynnas i
jämförelse med inhemska, utan att även skatteregler som hindrar investeringar
och etableringar ut ur ett land kan vara otillåtna.13 Vidare är det inte endast skat-
ter som direkt träffar det subjekt som utnyttjat rätten till fri rörlighet som kan
underkännas, utan även skatter som träffar andra subjekt med en eller annan
koppling till detta subjekt kan komma i konflikt med fördraget. EG-domstolen
har t.ex. i flera fall funnit att en beskattningsåtgärd riktad mot ett inhemskt dot-
terbolag har varit fördragsstridig eftersom den hindrat det utländska moderbola-
gets rätt till etablering.14 Ett annat exempel är att en skatt som uttagits av en in-
hemsk säljare p.g.a. att köparen var utländsk, eller p.g.a. att det köpande bolaget
hade en utländsk ägare, har ansetts otillåten eftersom den kränkt det utländska
subjektets etableringsfrihet.15

Eftersom det i skattelagstiftningen är mycket vanligt att man gör skillnad
mellan å ena sidan rent inhemska transaktioner och förhållanden och å andra si-
dan transaktioner och förhållanden som har koppling till utlandet finns potenti-
ellt sett ett betydande antal skatteregler som kan anses hindrande för den fria
rörligheten. Av domstolens praxis framgår dock också att inte alla regler som
utgör hinder för den fria rörligheten automatiskt är fördragsstridiga. Redan av
fördraget följer att nationella regler som hindrar den fria rörligheten kan godtas

13 Se t.ex. mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695 och mål C-168/01 Bosal Holding REG 2003 s. I-
9409.

14 Se t.ex. förenade målen C-397/98 Metallgesellschaft REG 2001 s. I-1727 och mål C-324 Lank-
horst REG 2002 s. I-11779.

15 Se mål C-1/93 Halliburton [1994] ECR I-1137 och mål C-436/00 X och Y REG 2002 s. 10829.
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om de är motiverade av hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.16 Det är
emellertid mycket svårt att tänka sig inkomstskatteregler som skulle kunna mo-
tiveras med dessa hänsyn, och det har heller aldrig varit aktuellt för EG-dom-
stolen att godta inkomstskatteregler på de grunderna. Viktigare är då de grunder
för rättfärdigande som utvecklats i domstolens praxis. Parallellt med att dom-
stolen på det ovan beskrivna sättet har givit fördragsreglerna en mycket vid-
sträckt tolkning har den nämligen också utvidgat möjligheterna för medlemssta-
terna att försvara sina regler så att detta kan ske även på andra grunder än de i
fördraget angivna.

För att en skatteregel som hindrar den fria rörligheten ändå skall kunna
godtas kräver EG-domstolen att den är motiverad av ett tungt vägande allmän-
intresse. Regeln skall vidare var ägnad att uppnå det syfte som eftersträvas och
får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att syftet skall uppnås (d.v.s. det
finns ett krav på proportionalitet mellan mål och medel). Domstolen har flera
gånger slagit fast att en medlemsstats önskemål att skydda sin skattebas och att
upprätthålla nivån på sina skatteintäkter (för att därmed säkra finansieringen av
de offentliga välfärdssystemen etc.) inte är ett sådant tungt vägande allmänin-
tresse som kan motivera skatteregler som hindrar den fria rörligheten.17 Här är
det således tydligt att domstolen vid avvägningen mellan gemenskapsintresset
att upprätthålla en fri rörlighet och medlemsstaternas intresse att skydda sina
skatteintäkter ser det förstnämnda intresset som helt överordnat. Däremot har
domstolen i princip accepterat att önskemålet att motverka skatteflykt och att
upprätthålla en effektiv skattekontroll är sådana tungt vägande allmänintressen
som i och för sig kan anföras som rättfärdigandegrunder.18 I praktiken har dock
domstolens mycket höga krav på reglernas ändamålsenlighet och proportionali-
tet inneburit att den ännu så länge inte i något enda mål har funnit att en skatte-
regel kunnat godtas på dessa grunder.

De enda grunder som de facto har friat en i princip hindrande skatteregel är
att regeln varit nödvändig för att upprätthålla skattesystemets inre samman-
hang19 respektive att den legat i linje med den skattemässiga territorialitetsprin-
cipen20. Särskilt när det gäller principen om skattesystemets inre sammanhang

16 Se artiklarna 39, 46 och 55 i EG-fördraget.
17 Se t.ex. mål C-264/96 ICI REG 1998 s. I-4695 och mål C-136/00 Danner REG 2002 s. I-8147.
18 Se t.ex. mål C-250/95 Futura REG 1997 s. I-2471 och mål C-436/00 X och Y REG 2002 s. I-

10829.
19 Se mål C-204/90 Bachmann [1992] ECR I-249.
20 Mål C-250/95 Futura REG 1997 s. I-2471. Av målet framgår i och för sig inte klart om domstolen

använde territorialitetsprincipen som grund för rättfärdigande eller om den menade att eftersom
skattereglerna var utformade i enlighet med denna princip det inte kunde anses föreligga någon
negativ särbehandling överhuvudtaget (se p. 22 i EG-domstolens dom). I Bosal Holding behandla-
des (men avfärdades) territorialitetsprincipen dock klart som en rättfärdigandegrund, se mål C-
168/01 Bosal Holding REG 2003 s. I-9409, p. 37–41 i EG-domstolens dom.
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har domstolen dock i senare mål kraftigt beskurit tillämpningsområdet för den-
na rättfärdigandegrund och har t.ex. flera gånger framhållit att det inre samman-
hanget måste föreligga inom ramen för beskattningen av ett och samma skatte-
subjekt.21 Möjligheterna för en medlemsstat att få en skatteregel godtagen på
denna grund måste därför anses vara mycket begränsade, särskilt när det gäller
koncernbeskattningsregler etc. som involverar flera olika skattesubjekt. När det
gäller territorialitetsprincipen har denna ännu endast aktualiserats i ett fåtal mål
och det är därför relativt oklart vilken närmare innebörd EG-domstolen anser att
den har och hur stora möjligheter den ger att rättfärdiga nationella skatteregler.
Även här finns dock tendenser till att EG-domstolen i senare praxis har velat
begränsa tillämpningsområdet för denna princip.22

Sammanfattningsvis kan konstateras att EG-domstolen genom sin vida
tolkning av vilka typer av skattehinder som omfattas av förbuden i fördragsbe-
stämmelserna om fri rörlighet och sin restriktiva praxis angående möjligheterna
att rättfärdiga sådana hinder regelmässigt har låtit avvägningen mellan gemen-
skapsintresset och medlemsstaternas intressen utfalla till de sistnämndas nack-
del. Man bör här komma ihåg att detta åtminstone delvis är resultatet av ett
rättspolitiskt val från domstolens sida. Fördragsbestämmelserna som sådana är
mycket allmänt formulerade och den innebörd som domstolen i sin praxis givit
dem är förstås inte den enda möjliga. Domstolens praxis på detta område ligger
dock väl i linje med den allmänt mycket integrationsvänliga hållning som präg-
lar domstolens verksamhet.

Hur kan medlemsstaterna påverka utvecklingen?

Fördraget som det är skrivet idag och EG-domstolens praxis begränsar alltså ut-
rymmet för att upprätthålla skatteregler som hindrar den fria rörligheten inom
EU. EG-domstolen har genom sina domar redan framtvingat lagändringar på ett
flertal områden och än har vi säkert inte sett slutet på denna utveckling. Flera
regler som finns i medlemsstaternas skattesystem och som motiveras av önske-
målet att skydda skattebasen (kontrollregler, CFC-regler, förlustutjämningsreg-
ler, försäkringsskatteregler etc. etc.) har effekter på den fria rörligheten. Som
framgått finns en klar tendens att sådana regler underkänns. EG-domstolen kan
dock därvid i princip endast konstatera att existerande skatteregler strider mot
EG-rätten, men har ingen möjlighet att mer i detalj föreskiva vilka andra regler

21 Se t.ex. mål C-35/98 Verkooijen REG 2000 s. I-4071, p. 57–58 i EG-domstolens dom och mål C-
168/01 Bosal Holding REG 2003 s. I-9409, p. 30 i EG-domstolens dom.

22 Se mål C-168/01 Bosal Holding REG 2003 s. I-9409, där EG-domstolen i p. 38 i domen särskilt
framhöll att i Futura-målet tillämpades territorialitetsprincipen på beskattningen av en enskild
skattskyldig som bedrev verksamhet i mer än en medlemsstat.
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som skall sättas i deras ställe. Domstolens praxis leder således till ett slags ne-
gativ integration där regler tas bort utan att ersättas av andra.

I längden kan medlemsstaterna emellertid knappast fortsätta med att låta
EG-domstolen styra utvecklingen utan måste återta initiativet genom att utfärda
mer gemensam lagstiftning och därmed åstadkomma en positiv integration. De
kan då själva lägga fast kriterierna för hur beskattningen skall vara utformad
och blir inte som nu helt utlämnade till domstolens bedömningar. En viktig an-
ledning till medlemsländernas ovilja att införa bindande inkomstskattelagstift-
ning på EU-nivå är utan tvivel den stora betydelse inkomstbeskattningen anses
ha i den ekonomiska politiken. Medlemsländerna har helt enkelt önskat behålla
så stor handlingsfrihet som möjligt och har inte velat binda sig vid en gemen-
sam lagstiftning. Kravet på att beslut när det gäller skattefrågor måste fattas en-
hälligt försvårar givetvis också alla försök att komma vidare på detta område.
Problemet har knappast blivit mindre efter utvidgningen när nu 25 länder måste
enas om gemensamma åtgärder för att dessa skall kunna genomföras. Kommis-
sionen har också flera gånger förespråkat en övergång till beslutsfattande med
kvalificerad majoritet för åtminstone vissa skattefrågor.23 I det Europeiska kon-
ventets förslag till ny konstitution för Europa fanns också en viss öppning för
en övergång till beslutsfattande med kvalificerad majoritet i vissa undantagsfall,
nämligen rörande frågor om administrativt samarbete och bekämpning av skat-
tebedrägeri och skatteflykt.24 Denna del av förslaget ändrades dock i det slutli-
gen antagna fördraget om ny konstitution, varför vetorätten kvarstår oinskränkt
även i den nya konstitutionen.25

Eftersom beskattningsmakten otvivelaktigt tillhör statssuveränitetens kärna
är det kanske inte så konstigt att vissa medlemsstater håller så hårt på att veto-
rätten skall finnas kvar på detta område. Vidare ligger ju ansvaret för välfärds-
samhället i EU kvar hos medlemsstaterna och den som svarar för utgiftssidan
önskar naturligt nog att ha kontroll även över inkomstsidan. Dessutom förelig-
ger inte politisk konsensus om EU:s färdriktning. Avskaffandet av vetorätten på
beskattningens område kan onekligen sägas leda till en ökad federalism. Samti-
digt är den nationella suveräniteten på inkomstskatteområdet för många frågor
redan nu en chimär. Jag tror också att medvetenheten om vad som händer i EG-
domstolen ökar hos medlemsstaternas regeringar och att den irritation som flera
domar har väckt i medlemsstaterna kan komma att driva på harmoniseringsar-
betet i framtiden.

Här måste man dock också komma ihåg att medlemsstaterna genom att ut-
färda sekundärlagstiftning knappast kan vrida utvecklingen tillbaka. Fördraget
är överordnat sekundärrätten och de uttolkningar av fördraget som EG-domsto-

23 Se t.ex. KOM(2000) 114 slutlig och KOM(2001) 260 slutlig.
24 Se artiklarna III-62 och III-63 i Utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa.
25 Se artiklarna III-171 och III-173 i Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa.



EU-samarbetets betydelse på den direkta beskattningens område 

– gemenskapens kontra medlemsstaternas intressen

393

len redan gjort står ju fast. Rådet måste därför respektera domstolens praxis när
nya direktiv skall utfärdas. Enda möjligheten för medlemsstaterna att få accep-
tans för direktiv som går emot redan gjorda uttolkningar av fördraget vore att
ändra själva fördraget. Med hänsyn till att en fördragsrevision just har genom-
förts är detta inget realistiskt alternativ på kort sikt, men kan kanske aktualise-
ras längre fram om domstolens praxis blir alltför utmanande för medlemsstater-
na. Medlemsstaterna har ju faktiskt redan en gång tidigare vidtagit ändringar i
fördraget just som en reaktion mot EG-domstolens praxis, nämligen när de bes-
tämmelser som numera finns i artikel 58 om möjligheten att rättfärdiga in-
skränkningar i den fria rörligheten för kapital infördes. Detta skedde genom
Maastrichtfördraget år 1992 och allt talar för att syftet var att öka utrymmet för
medlemsstaterna att försvara skatteregler som kunde anses hindrande för de fria
kapitalrörelserna. Bestämmelserna är dock mycket oklart formulerade vilket
öppnade möjlighet för EG-domstolen att i stället tolka dem som en kodifiering
av praxis(!)26 Det gäller således för medlemsstaterna att vara mycket tydliga om
de vill åstadkomma en ändring i domstolens rådande praxis genom att ändra i
fördraget.

Även utan en fördragsändring finns dock möjligheter för medlemsstaterna
att påverka den framtida utvecklingen på områden där domstolen ännu inte tagit
ställning. Fortfarande är många frågor när det gäller den närmare innebörden av
fördragsbestämmelserna om fri rörlighet i relation till nationella inkomstskatte-
regler olösta i domstolens praxis. Sannolikheten för att EG-domstolen skulle ac-
ceptera en viss lösning, även om denna inte helt undanröjer alla hinder för den
fria rörligheten, är betydligt större om lösningen kommer till utryck i ett direk-
tiv jämfört med om den utformas unilateralt i ett enskilt medlemslands skatte-
lagstiftning. Av domstolens praxis framgår nämligen att gemenskapslagstiftaren
(som förutsätts agera i gemenskapens intresse) har större handlingsutrymme än
den nationella lagstiftaren (som antas sätta de nationella intressena främst) när
det gäller att införa regler som kan verka hindrande för den fria rörligheten.27

Om medlemsstaterna vill påverka utvecklingen i en riktning där större hänsyn
tas till behovet av att skydda de nationella skattebaserna bör de därför samla sig
till gemensam lagstiftning i rådet. Att fortsätta med den nuvarande “vänta och
se”-attityden, och nöja sig med att försöka få gehör för sina argument om att
olika inslag i den nationella lagstiftningen som kommer under domstolens pröv-
ning är motiverade och kan godtas trots att de har en hindrande effekt på den
fria rörligheten, är knappast hållbart i längden.

26 Se mål C-35/98 Verkooijen REG 2000 s. I-4071.
27 Se vidare Weatherill, S. och Beaumont, P., EU Law, Penguin Books 1999 s. 555 f., Tridimas, T.,

The general principles of EC law, Oxford University Press 1999 s. 103 och 124 och Oliver, P.,
Free movement of goods in the European Community, 4 uppl., Sweet & Maxwell 2003 s. 62 ff.,
alla med vidarehänvisningar till rättsfall från EG-domstolen.
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Ett aktuellt exempel kan få illustrera det nyss sagda. I EG-domstolen har
anhängiggjorts ett mål angående om de brittiska reglerna för förlustutjämning är
förenliga med EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet.28 Anledningen till
att reglerna ifrågasätts är att förlustutjämning endast medges mellan brittiska
koncernbolag, medan förluster i utländska koncernbolag inte får utnyttjas mot
vinster som uppkommit i den brittiska delen av koncernen. Motsvarande in-
skränkning i möjligheten till förlustutjämning finns i de allra flesta medlemslän-
der och målet har redan innan det avgjorts väckt synnerligen stor uppmärksam-
het bland skattefolk i hela Europa. Meningarna är delade när det gäller vilken
utgång av målet som är den troligaste, men det är alls inte uteslutet att domsto-
len kommer att finna de prövade reglerna fördragsstridiga.29 Antag nu att så fak-
tiskt kommer att ske. Därmed är första steget taget till att skapa ett system för
gränsöverskridande förlustutjämning inom EU. Men frågan är vem som skall
bestämma hur ett sådant system närmare bestämt skall se ut?

Det domstolen kan göra i det nu aktuella målet är i princip endast att under-
känna de brittiska reglerna i deras nuvarande utformning. Domstolen kan däre-
mot som nämnts inte i detalj positivt föreskriva hur ett förlustutjämningssystem
skall utformas för att vara förenligt med fördraget. Det är därför troligt att målet
kommer att följas av nya mål från andra medlemsstater där dessa staters system
ifrågasätts. Även medlemsstater som försöker anpassa sina system till domsto-
lens dom kan få sina nya regler ifrågasatta, eftersom det inte är säkert att den
nationella lagstiftarens uppfattning om hur domen skall tolkas kommer att delas
av alla skattskyldiga (och deras ombud). I takt med att EG-domstolen avgör fler
och fler mål angående denna fråga kommer rättsläget dock förstås att klarna och
det kommer att bli någorlunda tydligt hur ett system måste vara utformat för att
godtas.30 Den som då har bestämt hur den närmare avvägningen skall ske mel-
lan gemenskapsintresset av fri rörlighet och medlemsstaternas intresse att skyd-
da sina skattebaser när det gäller möjliggörandet av gränsöverskridande förlust-
utjämning är dock EG-domstolen och inte gemenskapslagstiftaren.

Ett alternativ till en sådan utveckling är att rådet utfärdar ett direktiv med
gemensamma regler för förlustutjämning över gränserna. Kommissionen lade
redan år 1990 fram ett direktivförslag angående denna fråga men detta antogs
inte av rådet och har nu dragits tillbaka.31 Kommissionen har förutskickat att ett

28 Mål C-446/03 Marks & Spencer.
29 Svaret har vi kanske när detta läses om dom då har meddelats.
30 En sådan utveckling har tidigare skett inom området för s.k. personliga avdrag etc., d.v.s. när det

gäller skatteregler som syftar till att beakta den skattskyldigas personliga situation. EG-domstolen
har i en stor mängd rättsfall prövat sådana skatteregler mot EG-fördraget vilket har lett till att det i
praxis gradvis har utmejslats tämligen detaljerade kriterier för hur sådana regler skall vara utfor-
made för att vara förenliga med fördraget.

31 Se COM(90) 595 final.
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nytt förslag skall arbetas fram,32 men något sådant har i skrivande stund inte of-
fentliggjorts. Enligt 1990 års förslag skulle medlemsstaterna förpliktas att med-
ge moderbolag avdrag för förluster som uppkommit i dotterbolag i andra med-
lemsstater, men i förslaget fanns också vissa skyddsregler för medlemsstaterna.
Om dotterbolaget senare visade vinst skulle dessa vinster räknas in i moderbo-
lagets inkomst, upp till ett belopp motsvarande det tidigare medgivna förlustav-
draget. Enligt förslaget skulle medlemsstaterna också ha rätt att föreskriva att
ett belopp motsvarande förlustavdraget automatiskt skulle återföras till beskatt-
ning senast fem år efter förluståret, även om dotterbolaget inte uppvisat några
vinster under denna period. Antag att medlemsstaterna faktiskt hade enats om
att godta detta direktiv och att de anpassat sin interna lagstiftning till direktivet.
Enligt min mening är det mindre sannolikt att EG-domstolen då skulle ha un-
derkänt den beskrivna skyddsregeln om automatiskt återförande av förlusterna
såsom stridande mot fördraget. En liknande skyddsregel som ensidigt utformats
av en enskild medlemsstat löper däremot större risk att underkännas om inte
motsvarande regel om återföring finns vid förlustutjämning mellan inhemska
bolag.

Sammanfattningsvis är det således mycket som talar för att det finns större
utrymme för att beakta medlemsstaternas intresse av att skydda sina skattebaser
om ett system för gränsöverskridande förlustutjämning utformas lagstiftnings-
vägen jämfört med om det överlämnas till EG-domstolen att i praxis utveckla
de närmare kriterierna för hur ett sådant system skall se ut. Ju längre gemen-
skapslagstiftaren fortsätter att vara passiv desto mer begränsas dock handlings-
friheten om man senare vill utfärda gemensamma regler, eftersom domstolen då
redan kan ha förklarat att vissa typer av skyddsregler är fördragsstridiga. Av-
slutningsvis vill jag också (om detta inte skulle ha framgått tidigare) framhålla
att jag anser det vara helt otillfredsställande att medlemsstaterna fortsätter att
överlämna åt EG-domstolen att i princip ensam göra denna typ av avvägningar.
Hur målsättningen att undanröja hinder för den fria rörligheten över gränserna
skall balanseras mot de enskilda staternas berättigade önskemål att skydda sina
skattebaser bör enligt min mening i första hand avgöras på politisk väg och inte
i domstol.

Sammanfattning av de viktigare teser som presenteras i detta referat

1. Avvägningen mellan å ena sidan gemenskapsintresset att främja realiseran-
det av en inre marknad med fri rörlighet och å andra sidan medlemsstater-
nas intresse att skydda sina skattebaser görs på ett något annat sätt när rådet

32 Se KOM(2003) 726 slutlig.
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utfärdar direktiv jämfört med när EG-domstolen dömer i mål angående na-
tionella skattereglers förenlighet med EG-fördraget.

2. Det faktum att rättsutvecklingen på inkomstskatteområdet till mycket stor
del kommit att styras av EG-domstolen har fått som konsekvens att med-
lemsstaternas intresse av att skydda sina skattebaser sannolikt i större ut-
sträckning har fått stå tillbaka jämfört med om gemensamma regler hade ut-
arbetats direktivvägen.

3. Ju längre medlemsstaterna låter denna utveckling fortgå, desto svårare blir
det att senare återta initiativet och göra en annan avvägning än den som
skett i EG-domstolens praxis.

4. Fortfarande finns möjligheter för medlemsstaterna att påverka utvecklingen
i frågor där EG-domstolen ännu inte tagit ställning, men de måste då agera
innan domstolen lagt fast gränsen mellan det tillåtna och det förbjudna i sin
praxis.

5. Det är olyckligt om medlemsstaterna genom sin passivitet låter EG-domsto-
len fortsätta att leda utvecklingen. De avvägningar som måste göras mellan
gemenskapsintresset och medlemsstaternas intressen bör i första hand kom-
ma till stånd genom politiskt beslutsfattande och inte som nu ske inom ra-
men för EG-domstolens dömande verksamhet (och därmed i stor utsträck-
ning styras av de rättspolitiska ställningstaganden som ligger till grund för
domstolens uttolkningar av fördragsbestämmelserna).


