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Förord 

Det har gått nästan 30 år sedan Sverige genomförde ”århundradets 
skattereform” och röster höjs nu för att det åter är dags för en 
genomgripande förändring av skattesystemet. Vad som mer sällan 
diskuteras i dessa sammanhang är vilka möjligheter Sverige, som 
medlemsland i EU, egentligen har att självständigt utforma skatte-
politiken. Frågan är vilka skatter som kan bestämmas på nationell 
nivå och vilken inverkan EU-rätten har på det svenska skatte-
systemet.  

Sverige har främst haft hållningen att skattepolitik ska vara en 
nationell angelägenhet och delar av skattelagstiftningen påverkas 
inte heller av EU-rätten. Medlemskapet i EU innebär dock att EU-
rätten har företräde framför nationell rätt. Vid utformningen av den 
svenska skattelagstiftningen är det därför nödvändigt att beakta EU-
rätten. Det innebär att skattelagstiftning som exempelvis utgör 
hinder för fri konkurrens på EU:s inre marknad eller påverkar de fria 
rörligheterna negativt inte är tillåten.  

Något som komplicerar saken är att EU-rätten på skatteområdet 
är föränderlig. Trots att EU-domstolen förkunnat domar i flera 
decennier är praxis fortfarande under utveckling. Det finns också 
pågående projekt för att öka harmoniseringen av skattesystemet, 
vilket skulle få långtgående konsekvenser för det svenska skatte-
systemet. Utvecklingen av EU-skatterätten måste därför ständigt 
bevakas.  

ESO, vars uppdrag är att bredda och fördjupa underlaget för 
framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden, har i 
flera tidigare rapporter gett exempel på hur det svenska skatte-
systemet kan förändras och effektiviseras, senast i rapporten om en 
reformerad inkomstbeskattning (ESO 2019:3). 

I den här rapporten till ESO belyser Jérôme Monsenego skatte-
reformer ur ett nytt perspektiv genom att beskriva hur EU-rätten 
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inverkar på svensk skattelagstiftning. Genom att steg för steg gå 
igenom hur EU-domstolen prövar olika kriterier ger han en gedigen 
introduktion till hur EU-rätten fungerar och vilken roll den spelar. 
Även om EU-rätten är ett komplext område menar författaren att 
man kan få inblick i huruvida den kan utgöra ett hinder genom att 
ställa sig några enkla frågor tidigt i processen. För att framtida 
skattereformer ska vara förenliga med EU-rätten menar författaren 
att EU-domstolens tolkning av vissa principiella frågor måste följas. 
Därutöver bör medlemsstaterna kontinuerligt föra en dialog med 
EU-kommissionen, så att synpunkter inhämtas tidigt i lagstiftnings-
processen.  

Jag hoppas att den här rapporten ska bidra med de grundläggande 
kunskaper som behövs för att kunna presentera förslag på skatte-
reformer som är förenliga med EU-rätten.  

Arbetet med rapporten har följts av en referensgrupp bestående 
av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har letts av 
Annette Alstadsæter, ledamot i ESO:s styrelse. Författaren svarar 
själv för innehåll, slutsatser och förslag i rapporten. 
 
Stockholm i maj 2019 

 
 

Hans Lindblad 
Ordförande i ESO 

 



 

 

Författarens förord 

Vid utformning av svensk skattelagstiftning är det nödvändigt att 
beakta EU-rätten, eftersom Sverige är medlem i Europeiska unionen 
(EU) och måste lagstifta EU-konformt. För att belysa EU-rättens 
påverkan på den nationella lagstiftningen i debatten om skatte-
reformer, har ESO gett mig i uppdrag att författa en rapport som 
beskriver de EU-rättsliga hinder och möjligheter som påverkar ut-
formningen av skattelagstiftning i Sverige. Syftet med rapporten 
såsom diskuterats med ESO:s kansli och referensgruppen är att lägga 
grunden för en mer informerad skattedebatt, genom att öka för-
ståelsen för hur EU-rätten påverkar Sveriges möjligheter att utforma 
det svenska skattesystemet. Rapporten innehåller en bred, 
pedagogisk beskrivning av de hinder och möjligheter som finns för 
att utforma framtida skatteförslag. 

EU-medlemskapet påverkar både vilka typer av skatteregler som 
får införas, som ska införas, och som inte kan införas. Kunskap om 
EU:s inverkan är viktigt, inte bara av den anledningen att EU-rätten 
är överordnad en del av den nationella rätten, utan också för att EU-
rätten ibland saknar ett tydligt innehåll, till exempel när EU-
domstolen uttrycker sig kring hur en skatt bör utformas för att vara 
förenlig med EU-rätten. Detta gör det komplext att lagstifta på 
skatteområdet och skapar ett behov av att försöka klargöra vilka 
begränsningar som EU-rätten fastställer. Denna rapport syftar till 
att göra skattedebatten mer effektiv genom att informera de olika 
aktörerna om vad som är realistiskt, respektive mindre realistiskt att 
genomföra i samband med utformning av skattelagstiftning. 

Författandet av denna rapport har fått stöd av en referensgrupp 
bestående av följande personer: Annette Alstadsæter (Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet, ordförande i referensgruppen), 
Mona Aldestam (Kammarrätten i Stockholm), Christina Eng 
(Skatterättsnämnden), Rickard Eriksson (Svenska Bankföreningen), 
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Lena Hiort af Ornäs Leijon (Skatteverket), Susanne Åkerfeldt 
(Finansdepartementet), och Bertil Wiman (Uppsala universitet). 

Referensgruppen har mötts vid tre tillfällen: den 19 september 
2018 (diskussion kring projektets inriktning och fokusområden), 
den 4 december 2018 (fastställande av detaljerat innehåll och 
struktur), och den 6 mars 2019 (genomgång av det slutliga utkastet). 
Jag vill tacka referensgruppen för mycket intressanta diskussioner 
och för de goda synpunkter som lämnats under arbetets gång. 
Synpunkter från referensgruppen har beaktats i största möjliga 
utsträckning, givet de ramar och begränsningar som bestämts av 
ESO:s styrelse. 

Jag är tacksam för ESO:s förtroende och hoppas på att rapporten 
kommer att hjälpa olika aktörer att föra en informerad debatt om 
olika skattefrågor. Rapporten beaktar rättsläget vid den 1 mars 2019. 

 
Jérôme Monsenego 

 
Stockholm, den 26 mars 2019 
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Sammanfattning 

I Sverige antas skattelagstiftning av riksdagen, men trots det på-
verkas lagstiftningsprocessen på skatteområdet av en rad icke 
nationella rättskällor. EU-rätten är den viktigaste icke nationella 
rättskällan som behöver beaktas av svenska lagstiftare på skatte-
området. Detta gäller både de direkta och de indirekta skatterna, 
men på olika sätt: medan de direkta skatterna inte är harmoniserade 
i någon större utsträckning, är de flesta av de nuvarande indirekta 
skatterna harmoniserade, framförallt genom EU-direktiv. Avsakna-
den av harmonisering på direktbeskattningsområdet kompenseras av 
en allt viktigare praxis från EU-domstolen på detta område. Utöver 
detta påverkas varje medlemsstat inte bara av praxis som gäller det 
egna landets skattelagstiftning, utan också av praxis som gäller andra 
länder. All skattelagstiftning påverkas emellertid inte av EU-rätten: 
Sverige kan exempelvis fritt bestämma om flera typer av skattesatser 
och skatteregler. Detsamma gäller naturligtvis alla andra medlems-
stater. 

EU-rättens ständiga utveckling – och dess konsekvenser för 
skatteregler – är mycket viktig att beakta då den direkt påverkar ut-
rymmet för att genomföra skatteformer. Det gäller både större (till 
exempel införandet av en generell grön skatteväxling) och mindre 
(till exempel införandet av skatteflyktsregler) reformer. Att Sverige, 
och övriga medlemsstater, beaktar EU-rätten är ett krav som härrör 
från medlemskapet i EU. Att inte följa EU-rätten kan medföra 
långtgående konsekvenser, exempelvis kan staten behöva betala 
tillbaka skatter som tagits ut i strid med EU-rätten, och betala skade-
stånd eller vite. Även företag kan bli återbetalningsskyldiga vid olag-
ligt statsstöd. 

Även om det krävs expertkompetens för att på ett djupgående 
sätt analysera framtida skatteförslag i ljuset av EU-rätten, behövs 
inte många förkunskaper i uppstartsfasen av en skattereform. Det 



Sammanfattning  2019:4 

10 

första som behöver undersökas är om skatten i fråga omfattas av ett 
harmoniserat regelverk. Om så inte är fallet finns ett stort hand-
lingsutrymme för utformning av svensk skattelagstiftning. Men 
eftersom varken skattebaser eller skattesatser får diskriminera 
mellan olika personer som befinner sig i en jämförbar situation är 
det svårt att driva en aktiv skattepolitik i syfte att gynna vissa 
specifika aktörer, sektorer, regioner, eller svenska företag och 
personer jämfört med utländska sådana. Några enkla frågor som det 
är bra att ställa sig tidigt i processen av framtagandet av framtida 
skatteförslag är: kan förslaget gynna vissa företag mer än andra? Kan 
förslaget behandla gränsöverskridande situationer annorlunda än 
rent inhemska situationer? Har EU redan lagstiftat om en fråga som 
är närliggande till det aktuella skatteförslaget? 

Bilden nedan samlar några grundläggande frågor som behövs 
undersökas vid utformning av svensk skattelagstiftning: 

 
 
Den här rapporten syftar till att beskriva EU-rättens inverkan på 
utformning av svensk skattelagstiftning. Rapporten är tänkt att göra 
skattedebatten mer effektiv genom att informera de olika aktörerna 
om vad som är realistiskt, respektive mindre realistiskt att genom-
föra i samband med framtida skattereformer. 
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Summary 

In Sweden tax laws are enacted by Parliament. Nevertheless, the tax 
law drafting process needs to take into account several transnational 
sources of law. EU-law is the most important transnational source 
of law that impacts tax law drafting in Sweden. This concerns both 
direct and indirect taxes, but in different ways: whereas direct taxes 
are not harmonised to a great extent, most indirect taxes are, 
especially through EU directives. The lack of harmonisation in the 
area of direct taxation is compensated by the ever-growing im-
portance of the case law from the Court of Justice of the European 
Union. Moreover, each Member State is not only influenced by the 
case law relating to its own tax system, but also by the case law 
relating to the tax systems of other Member States. Nevertheless, 
not all areas of tax law are under the influence of EU law: Sweden 
can, for instance, freely decide over different types of tax rates or tax 
rules. Obviously, the same applies to the other Member States. 

It is of utmost importance to monitor the continuous develop-
ment of EU law – and its consequences for tax law – since it directly 
influences the possibilities to reform the Swedish tax system. This 
concerns both large reforms (for example through generally taking 
into account environmental considerations when designing the tax 
system) and smaller ones (for example the implementation of anti-
avoidance rules). The need for Sweden, and for the other Member 
States, to take into consideration EU law is an obligation that stems 
from the membership in the European Union. The lack of 
implementation of EU law can imply far-reaching consequences, 
such as the reimbursement of taxes that have been levied in breach 
of EU law, or the payment of damages or penalties. Companies can 
also be requested to pay additional taxes in case they received illegal 
State aids. 
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Even if it requires expert competence to analyse thoroughly the 
compatibility with EU law of future tax reforms, there is no need 
for deep knowledge in the very first steps of a tax proposal. The first 
question one may ask is whether or not the tax at hand is 
harmonised. If this is not the case, there will be larger room to design 
Swedish tax law. But since neither tax bases nor tax rates may 
discriminate between different persons who are in a comparable 
situation, it is difficult to undertake an active tax policy that is 
aiming at favouring certain specific actors, sectors, regions, or 
Swedish companies or persons as opposed to foreign ones. Here 
follow a few simple questions that are worth asking in the early 
stages of a tax reform: may the proposed tax reform favour certain 
companies more than others? May the proposal treat differently 
cross-border and domestic situations? Has the EU already legislated 
with respect to a tax that is close to the actual proposal?  

The table below compiles certain fundamental questions that 
need to be investigated when designing Swedish tax law: 

 

 
 

This report aims at describing the effect of EU law on the design of 
Swedish tax rules. The report will hopefully make the debate 
efficient through informing its different actors about the more or 
less realistic options for future tax reforms. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kan Sverige lagstifta fritt på skatteområdet? Kan andra medlems-
stater inom den Europeiska unionen (EU) tillåta skatteflykt, införa 
förmånliga skatteregler, eller stödja sina företag med hjälp av skatte-
subventioner? Kan Sverige beskatta gränsöverskridande transak-
tioner eller utländska personer hårdare eller mildare än vad som 
gäller i nationella sammanhang? Kan Sverige införa särskilda skatte-
regler som gäller för en viss företagssektor, exempelvis bolag verk-
samma i den digitala eller den finansiella sektorn? Kan skatterna ha 
en styrande funktion, exempelvis i syfte att uppnå vissa miljömässiga 
mål? Dessa är bara några exempel på frågeställningar som uppstår 
när skattefrågor ses i ljuset av ”EU-rätten”, dvs. de regler och 
principer som härrör från Sveriges medlemskap i EU. Trots att 
skatter i Sverige antas av riksdagen, påverkas lagstiftningsprocessen 
på skatteområdet av en rad icke-nationella rättskällor. EU-rätten är 
den viktigaste icke-nationella rättskällan som behöver beaktas av 
svenska lagstiftare på skatteområdet. Som medlem i EU finns det 
givetvis krav på att Sverige ska följa EU-rätten, på samma sätt som 
de övriga medlemsstaterna. Kravet är inte bara principiellt, utan det 
kan få långtgående konsekvenser om ett land inte genomför vad EU-
rätten kräver: det kan vara fråga om att staten behöver betala tillbaka 
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skatter som tagits ut i strid med EU-rätten1, skadestånd2, vite3 eller 
att bolag blir återbetalningsskyldiga vid olagligt statsstöd.4 

När denna ESO-rapport författas 2019 är det nästan trettio år 
sedan ”århundradets skattereform” 1990/1991. Mycket har hänt se-
dan dess. Exempelvis blev Sverige medlem i EU 1995, affärsmodeller 
har utvecklats och blivit både mer globala och mer digitala, andra 
länders skattesystem har förändrats, skattekonkurrensen5 har ökat, 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment) har utfärdat många rekommendationer, och diskussioner har 
förts avseende en grön skatteväxling. Sedan flera år tillbaka har 
frågan om nya skattereformer debatterats av olika aktörer och i olika 
sammanhang.6 Det finns flera anledningar till behovet av nya skatte-
reformer i Sverige, både fiskala och samhällsekonomiska. Det finns 
också skäl som kan tala för en mer övergripande teknisk skatte-
reform i och med att det har gjorts många ändringar i det svenska 
skattesystemet, vilket gör att skattelagstiftningen behöver struk-
tureras på ett bättre sätt för att upplevas som legitim. Oavsett inne-
håll behöver utformning av svensk skattelagstiftning beakta EU-
rätten. 

Att Sverige behöver beakta EU-rätten vid utformning av skatte-
lag är naturligtvis inte nytt. Redan före inträdet i EU gjordes djupa 
analyser av vilka förändringar som var nödvändiga.7 Sedan inträdet 
har man kontinuerligt arbetat med att anpassa skattelagstiftningen 
till EU-rätten8, och förarbetena vid skattereformer har alltid behövt 
beakta EU-rätten. Det finns dock ett behov av att dels uppdatera 
olika aktörer på utvecklingen i EU-rätten, dels informera mindre 

 
1 Det vanligaste exemplet är när en skatteregel anses oförenlig med de fria rörligheterna. I 
sådana fall kan konsekvensen vara att en stat ska betala tillbaka skatter retroaktivt. 
2 Se exempelvis målet Stockholm Lindöpark, där Sverige ansågs av EU-domstolen ha infört 
mervärdesskattedirektivet i svensk rätt på ett felaktigt sätt. Domstolen ansåg att detta ”utgör 
en sådan klar överträdelse av gemenskapsrätten som kan grunda skadeståndsskyldighet för en 
medlemsstat”: se mål C-150/99, Svenska staten mot Stockholm Lindöpark AB och Stockholm 
Lindöpark AB mot Svenska staten, punkt 42. 
3 Se artikel 260 i EUF-fördraget. 
4 Ett exempel är bolaget Apple, som ansågs av EU-kommissionen ha mottagit olagligt stats-
stöd i form av skattelättnader: se C(2016) 5605 final. Detta ledde till att koncernen Apple fick 
betala irländska staten drygt 13 miljarder euro. Både Irland och Apple har överklagat EU-
kommissionens beslut, men målet är inte avgjort. 
5 Med skattekonkurrens menas konkurrensen mellan olika stater för att, med hjälp av 
skattelagstiftningen, attrahera personer och investeringar. 
6 Se exempelvis https://www.svd.se/ny-skattereform-helt-nodvandig (hämtad 26 mars 2019). 
Se även Hans Peter Larsson, En skattereform för entreprenörskap - några utgångspunkter, 
Skattenytt 2017, s. 202. 
7 Se exempelvis Europagemenskap och rättsvetenskap (Iustus förlag 1992). 
8 Se exempelvis prop. 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget, m.m. 

https://www.svd.se/ny-skattereform-helt-nodvandig%20(hämtad%2026
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insatta aktörer om de mer grundläggande aspekterna av EU-rättens 
påverkan på svensk skattepolicy. 

1.2 Syfte 

Rapporten avser att beskriva EU-rättens inverkan på utformning av 
svensk skattelagstiftning. Rapportens primära syfte är alltså infor-
mativt. 

1.3 Metod 

Eftersom rapporten är informativ till sin natur kommer dess bidrag 
huvudsakligen att vara en kartläggning av vissa av EU-rättens viktig-
aste implikationer på skatteområdet. Detta kan beskrivas som en 
rättsdogmatisk9 uppgift eftersom rapporten syftar till att fastställa 
gällande rätt utifrån olika rättskällor,10 även om rapporten inte inne-
håller en undersökning av nya forskningsfrågor. 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten är skriven endast ur ett juridiskt perspektiv, dvs. vad som 
är rättsligt bindande, respektive inte bindande till följd av Sveriges 
medlemskap i EU. De ekonomiska och politiska aspekterna av EU-
rätten och EU-samarbetet omfattas inte av rapporten. Både primär-
rätten (EUF-fördraget, EU-fördraget och EU-domstolens praxis 
som tillämpar fördragen) och sekundärrätten (främst direktiven på 
skatteområdet) kommer att behandlas i denna rapport. Med tanke 
på både primärrättens och sekundärrättens breda omfattning på 

 
9 Om den rättsdogmatiska metoden se Jan Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i 
förmögenhetsrätt (Jure 2001) 22–24; Nils Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, (2004) Svensk 
Juristtidning 1. 
10 De rättskällor av relevans för den här rapporten är EU-fördraget, EUF-fördraget, EU-dom-
stolens praxis, EU-tribunalens praxis, EU-direktiv, svensk lagstiftning, svenska domstolars 
praxis, olika icke-bindande dokument (på engelska ”soft law”) av relevans på skatteområdet 
(dessa dokument är mest utgivna av EU och OECD), samt doktrin. Ett exempel på viktig soft 
law-källa är EU-kommissionens tillkännagivande på statsstödsområdet: se Kommissionens 
tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, (2016/C 262/01) samt EU-kommissionens riktlinjer för statsstöd på 
olika områden, t.ex. Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020 
(2014/C 200/01). Ett annat exempel på icke-bindande EU-rättslig källa är kommissionens 
riktlinjer, bl.a. i form av förklarande anmärkningar, på mervärdesskatteområdet. 
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skatteområdet, men också givet rapportens vida syfte och begrän-
sade utrymme, finns inte möjlighet att på djupet analysera eller pre-
sentera EU-rättens påverkan på svensk skattepolicy. Den största 
avgränsningen i rapporten är med andra ord materiell, och gäller 
djupet på framställningen. 

En andra mindre avgränsning gäller rapportens omfattning. När 
det till viss del gjorts prioriteringar mellan olika frågor har det 
baserats på diskussioner med ESO:s kansli, synpunkter från med-
lemmarna i referensgruppen samt författarens syn på vilka områden 
som är mest relevanta för diskussionen om EU-rättens påverkan på 
framtida skattereformer. 

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer en översikt att ges över de 
senare årens diskussioner kring skattefrågor i Sverige och inter-
nationellt, inom såväl den politiska debatten som den akademiska 
världen (kapitel 2). Syftet är att ge läsaren information om var fokus 
legat, vilka problem det svenska skattesystemet och de inter-
nationella organisationerna har försökt lösa, samt vilka frågor som 
kan väntas bli föremål för diskussion i framtiden. 

Därefter kommer grunddragen i de olika delar av EU-rätten som 
påverkar medlemsstaternas möjligheter att utforma sina skatte-
system att beskrivas (kapitel 3). Kapitlet är centralt för att läsaren 
ska förstå hur EU-rätten påverkar medlemsstaternas skattesystem. 

Utvecklingen av EU-rätten behandlas sedan i kapitel 4. Där 
beskrivs EU-rättens utveckling fram till idag och de områden som 
för närvarande är föremål för diskussioner, för att belysa inom vilka 
områden som lagstiftning och praxis är mer statiska och inom vilka 
områden det är mer sannolikt att förändringar kommer ske, på kort 
eller medellång sikt. Kapitel 4 kompletterar kapitel 3, på så sätt att 
läsaren får en bred bild över EU-rättens befintliga, och möjliga fram-
tida påverkan på Sveriges utrymme att genomföra skattereformer. 

I kapitel 5 ges några avslutande kommentarer. 
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2 Den internationella och den 
svenska kontexten 

Det finns olika typer av skatter som bidrar till att finansiera de 
offentliga utgifterna. Direkta skatter betalas in av den person (fysisk 
eller juridisk) som ska belastas av skatten. Exempel på direkta skatter 
är inkomstskatter, eller skatter på kapital. Indirekta skatter betalas 
in av någon annan än personen som ska belastas av skatter. Exempel 
på indirekta skatter är mervärdesskatter och punktskatter. 

Skatter, oavsett om de är direkta eller indirekta, kan beskrivas 
som ett dynamiskt område. Detta eftersom de statsfinansiella beho-
ven varierar och de politiska målen förändras, samtidigt som verklig-
heten utvecklas både vad gäller exempelvis de skattskyldigas beteen-
den, företagens affärsmodeller, och andra länders lagstiftningar. Alla 
dessa parametrar påverkar dessutom varandra, vilket resulterar i ett 
ständigt behov av att se över skattelagstiftningen. 

På senare tid har skattedebatten intensifierats. Det har handlat 
om behovet av skatteintäkter i spåren av finanskrisen 2008, den 
ökade globaliseringen och digitaliseringen, och om viljan att skatter 
ska styra beteenden så att vissa miljömässiga mål kan uppnås. 
Skatteplanering11 blev ett hett ämne efter finanskrisen, när det kom 
till allmän kännedom att vissa multinationella företag genom skatte-
planering hade minskat sin skattebörda samtidigt som stater var 
tvungna att göra besparingar eller höja skatterna på mindre företag 
eller fysiska personer. Intresset för skatter har därmed ökat både i 
Sverige och globalt. Det är därför meningsfullt att ge läsaren en 
översikt av den svenska och den internationella kontexten, eftersom 
de utmaningar som inte bara Sverige, utan också Europa står inför är 
globala. Svensk och europeisk skattepolicy kan knappast utformas 

 
11 Med skatteplanering menas lagliga sätt för skattebetalare att minska sin skattebörda i olika 
länder. 
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utan att omvärlden beaktas. Generella trender diskuteras i detta 
kapitel liksom de mer konkreta skatteförslag som lämnats av olika 
aktörer. Här diskuteras dock inte lagstiftning eller förslag på EU-
nivå, då de presenteras i kapitel 3 och 4. 

I avsnitt 2.1 tas internationella förslag upp, framförallt från 
OECD, samt vissa av de reformer som ägt rum eller övervägts i andra 
länder. Därefter ligger fokus i avsnitt 2.2 på den svenska debatten. 

2.1 Den internationella kontexten 

Avsnittet inleds med en beskrivning av de internationella organi-
sationernas arbete på skatteområdet (avsnitt 2.1.1). Därefter presen-
teras några viktiga utvecklingar internationellt, framförallt gällande 
andra länders genomförda eller övervägda skattereformer (avsnitt 
2.1.2). Den internationella utvecklingen behöver inte vara direkt 
kopplad till EU, men det är viktigt att vara medveten av vad som 
händer globalt för att föra en mer informerad diskussion i Sverige, 
särskilt mot bakgrund av att Sverige är ett litet exportberoende land. 

2.1.1 De internationella organisationernas arbete på 
skatteområdet 

Sverige är medlem i OECD, och har varit det sedan organisationen 
grundades tidigt på 1960-talet. Andra internationella organisationer 
utför också viktiga funktioner vad gäller skatter. Här kan nämnas 
Förenta Nationernas (FN) skattekommitté, som arbetar med att 
representera utvecklingsländernas intressen, parallellt med OECD 
som historiskt sett stått för de utvecklade ländernas intressen.12 
FN:s arbete med skatter består framför allt i att ta fram ett modell-
avtal som bygger på OECD:s modellavtal, men de anpassar det på så 
sätt att fördelningen av beskattningsunderlaget är mer fördelaktig 

 
12 Det är framförallt i fördelningen av beskattningsrätten som olika organisationer kan sägas 
representera olika grupper av länders intressen. Förenklat kan sägas att FN förespråkar ett 
högre skatteuttag i källstater (dvs. stater där inkomster genereras), medan OECD förespråkar 
en fördelning av beskattningsunderlaget till hemviststaters förmån (dvs. där de skattskyldiga 
har hemvist). Den gränsdragningen är dock något föråldrad, då vissa länder som under lång 
tid varit kapitalimportörer håller på att bli kapitalexportörer. Kina är ett sådant exempel. 
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för utvecklingsländerna.13 FN:s olika underkommittéer14 arbetar 
även med andra frågor, exempelvis internprissättning,15 eller det nya 
– och på svenskt initiativ – inledda arbetet på miljöskatteområdet. 
Även Internationella valutafonden och Världsbanken arbetar med 
skatter, både ur ett makroekonomiskt perspektiv och vad gäller 
utformningen av skattelagstiftning i de länder som söker assistans på 
detta område.  

OECD:s arbete 

OECD är en internationell organisation som spelar en viktig roll vid 
utveckling av svenska skatteregler. OECD publicerar information 
och statistik på makroekonomisk nivå och jämför olika skatter och 
skattenivåer i de länder som är medlemmar i organisationen. OECD 
har också en central roll vad gäller det tekniska arbetet i inter-
nationella skattefrågor, då organisationen utformar förslag som 
främst gäller skatteavtal,16 internprissättning,17 och olika aspekter av 
den interna rätten. OECD har ingen lagstiftande funktion, men dess 
rekommendationer följs i stor utsträckning av både medlemmar och 
icke-medlemmar. I sin policyfunktion arbetar OECD främst med 
direkta skatter, men har utvidgat sina arbetsområden till att 
exempelvis omfatta skatter på konsumtion.18  

På skatteområdet har OECD historiskt sett fokuserat på att ta 
bort skatterelaterade hinder för utvecklingen av den gränsöver-
skridande handeln, framförallt genom att utarbeta en modell för de 
skatteavtal som sluts mellan olika länder. Syftet var främst att 
undvika eller undanröja dubbelbeskattning på inkomster eller kapital 

 
13 Se United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing 
Countries (UN 2017). 
14 För en överblick över de olika underkommittéerna, se https://www.un.org/esa/ffd/wp-
content/uploads/2018/04/Subcommittees-and-Mandate.pdf (hämtad 26 mars 2019). 
15 Se United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries (UN 2017). 
16 Se Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD 2017). Svenska skatteavtal 
utgår normalt från OECD:s modell. Med modellavtalet som grund förhandlas skatteavtal 
fram, där de avtalsslutande länderna kommer överens om olika justeringar i modellavtalet, för 
att bland annat fördela beskattningsrätten på det sätt som de önskar. 
17 Se OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 
(OECD 2017). 
18 Se t.ex. International VAT/GST Guidelines (OECD 2017). 

 

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/04/Subcommittees-and-Mandate.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/04/Subcommittees-and-Mandate.pdf
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i gränsöverskridande situationer.19 Fokus har därefter utvecklats till 
att omfatta andra frågor. 

På 1990-talet började OECD arbeta för att begränsa skadlig 
skattekonkurrens och skatteparadis. Detta arbete ledde till reformer 
vad gäller banksekretess, informationsutbyte och borttagande av 
vissa s.k. skadliga skatteregimer, dvs. skatteregler som underlättar 
internationell skatteplanering. Men den mer generella skattekonkur-
rensen, som är resultatet av hur länder utformar sina skattebaser och 
väljer skattesatser, samt vilka förmånliga regimer som de eventuellt 
väljer att införa, finns huvudsakligen kvar. Skattekonkurrensen 
mellan olika länder kommer sannolikt att kvarstå så länge skatterna 
är en nationell angelägenhet, dvs. så länge som nationella skatter går 
till den nationella statskassan. 

På senare tid har OECD fortsatt arbetet med transparens, sam-
tidigt som arbetet för att motverka vissa former av skatteplanering 
har blivit ett prioriterat fokusområde. Finanskrisen 2007/2008, i 
kombination med ökad globalisering och digitalisering, skapade 
förutsättningar för en översyn av skattesystemen, framförallt på 
bolagssidan. Skatt har också blivit en mer moralisk fråga. G20-
länderna gav 2012 OECD i uppdrag att identifiera vilka problem 
som fanns på området och att ta fram en handlingsplan och lämpliga 
förslag för att lösa dessa. Organisationen skulle även hjälpa länder 
att genomföra de skatteåtgärder som föreslogs. Problemen benämns 
ofta som ”Base Erosion and Profit Shifting”, alltså skattebaserodering 
och vinstförflyttning, därav förkortningen ”BEPS-projektet”.20 

Sverige har deltagit aktivt i projektet och bidragit med flera 
experter som på deltid eller heltid jobbat med dessa frågor. Arbetet 
har pågått sedan 2013 och i oktober 2015 publicerades 13 rapporter 

 
19 Ett exempel på gränsöverskridande situation är när en löntagare arbetar i ett land, men är 
bosatt i ett annat land, eller när ett företag har tillverkning i ett land och försäljning i ett annat 
land; i båda fallen ställs frågan var inkomsterna ska beskattas. Om beskattningen sker i båda 
länderna, så kallad dubbelbeskattning, blir skatten hårdare i en gränsöverskridande situation 
än i en inhemsk situation. Om beskattningen inte sker i något land blir beskattningen 
lindrigare i en gränsöverskridande situation, så kallad dubbel icke-beskattning. För att undvika 
dubbelbeskattning, och i viss mån dubbel icke-beskattning, ingår länder skatteavtal med 
varandra. Sverige har skatteavtal med sina viktigaste handelspartners. I skatteavtalen bestäms 
vilken stat som har rätt till beskattningen i olika situationer, eller hur beskattningsrätten ska 
fördelas mellan olika länder. 
20 Se Krister Andersson, Vad är BEPS och vad innebär det för Sverige?, Skattenytt 2016 s. 639 
ff. 
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med många förslag.21 Arbetet fortskred och nya rapporter har pub-
licerats sedan dess. BEPS-projektet resulterade främst i olika förslag 
på skatteflyktsregler, i kombination med nya regler vad gäller trans-
parens av skatterelaterad information. Detta gällde exempelvis in-
formationsutbyte22, land-för-land rapportering23 och utbyte av 
upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skatte-
frågor.24 Hittills har skattekonkurrens25 och själva fördelningen av 
skattebasen mellan olika länder berörts i mindre utsträckning av 
BEPS-projektet.26 Men i det pågående arbetet med att ta fram be-
skattningsprinciper för den digitala ekonomin är inslagen av för-
delning av skattebasen påtaglig.27 

EU har också varit mycket aktivt inom ramen för BEPS-pro-
jektet, och långtgående förändringar har antagits av EU:s medlems-
länder. Efter att ha varit mer passivt och bidragit till OECD:s arbete, 
har EU tagit en aktiv roll vad gäller beskattning och skatteflykt.28 

Själva OECD-rapporterna har dock ingen bindande verkan. För 
att kunna genomföra de skatteavtalsrelaterade förändringarna har 

 
21 För en översyn se Jérôme Monsenego, Utfallet av BEPS-projektet, Svensk Skattetidning 
2015, s. 827 ff. 
22 Sverige har ingått många informationsutbytesavtal, i vilka stater ges möjlighet att begära 
information om skattskyldigas inkomster och andra uppgifter i andra länder. Om till exempel 
Skatteverket intresserar sig för vissa personers inkomster från banker i ett skatteparadis kan 
Skatteverket begära ut vissa uppgifter från skatteparadiset, förutsatt att det ingått ett inform-
ationsutbytesavtal med Sverige. Tidigare har det varit vanligt att skatteparadis inte gått med 
på att ingå informationsutbytesavtal, men detta håller på att förändras efter finanskrisen. 
23 Land för land rapportering (även kallad på engelska ”country-by-country reporting” eller 
”CBCR”) avser en rapporteringsskyldighet för multinationella koncerner med en omsättning 
som överstiger 7 miljarder kronor. Rapporten innehåller vissa uppgifter om koncernens verk-
samhet i varje land där den är verksam. Rapporterna får användas för analys och urval och ska 
komma olika länders skattemyndigheter till del genom automatiskt informationsutbyte. Det 
finns ett växande antal länder som deltar i utbytet av CBCR-rapporter. Cirka 70 länder hade 
åtagit sig att utbyta CBCR-rapporter i september 2018, och fler och fler länder ansluter. Det 
första utbytet av CBCR-rapporter ägde rum i juni 2018 med drygt 1 500 utbyten genom olika 
instrument. 
24 Utbytet av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor innebär att 
olika staters behöriga myndigheter lämnar upplysningar om förhandsbesked i gränsöver-
skridande skattefrågor till andra staters behöriga myndigheter. I september 2018 hade drygt 
2 100 skatterättsliga förhandsbesked utbyts mellan olika länder. Se kapitel 3 för de EU-
rättsliga aspekterna av utbytet av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande 
skattefrågor. 
25 Se framförallt OECD (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking 
into Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report. 
26 Se framförallt OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment 
Status, Action 7 - 2015 Final Report. 
27 Se OECD (2019), Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Public 
Consultation Document, 13 February – 6 March 2019. 
28 Se kapitel 3 i denna rapport. 
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OECD tagit fram ett multilateralt skatteavtal.29 OECD har arbetat 
för att uppnå konsensus så att så många länder som möjligt lagstiftar 
eller antar det multilaterala avtalet och genomför de olika åtgär-
derna;30 i vilket fall dessa åtgärder blir bindande. 

Sverige har kommit långt i denna process, även om det mestadels 
gäller konsekvensen av de direktiv som antagits på EU-nivå. Även 
vissa icke-bindande dokument som antogs inom ramen för BEPS-
projektet kommer att påverka i viss utsträckning, genom att de in-
nehåller rekommendationer som sannolikt kommer att följas av 
skattemyndigheter och domstolar.31 

Det omfattande arbete som OECD och EU har gjort när det gäl-
ler att minimera skatteflykt har resulterat i en dramatisk ökning av 
olika skatteflykts- och transparensregler. Flera former av skattepla-
nering har försvårats eller gjorts irrelevanta. Dock är dessa skatte-
flyktsregler ofta utformade på olika sätt, eller kan tolkas olika, vilket 
sannolikt kommer att skapa tvister. De är också ibland vaga och 
oförutsägbara, vilket kan skapa en konflikt med grundläggande be-
stämmelser som rör legalitet, likabehandling eller rättssäkerhet.32  

Slutligen är det viktigt att nämna arbetet med beskattningen av 
den digitala ekonomin. En del av förklaringen till att G20 och 
OECD ville se över flera skatteregler var att den ökande digitali-
seringen av ekonomin skapar svåra utmaningar i beskattningshänse-
ende.33 Till exempel kan försäljning ske i ett land med låg, eller ingen, 
fysisk närvaro av det säljande bolaget. Detta ger dessutom incita-
ment att lokalisera säljaren i länder där beskattningen är låg eller till 
och med närmare noll. Resultatet blir då att beskattningsunderlaget 
är kvar i ursprungs- eller produktionslandet. Fenomenet försvåras 
när företag använder sig av data från konsumenter eller användare i 

 
29 I de fall skatteavtal är bilaterala innehåller de ett mycket stort antal skatteavtal, uppskatt-
ningsvis fler än 3 000, mellan olika länder (det finns dock stora skillnader i antalet skatteavtal 
som olika länder har undertecknat). De länder (f.n. 87 st.) som undertecknat det multilaterala 
instrumentet avtalar sinsemellan om att justera sina skatteavtal i enlighet med de val som görs 
i varje bilateral situation: se OECD (2015), Developing a Multilateral Instrument to Modify 
Bilateral Tax Treaties, Action 15 -2015 Final Report, samt Multilateral Convention to Implement 
Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting. 
30 Per den 1 januari 2019 var det drygt 120 länder som ingick i den såkallade ”OECD Inclusive 
Framework”. 
31 Ett exempel är 2017 års uppdatering av OECD:s internprissättningsriktlinjer. 
32 På detta tema se exempelvis Anders Hultqvist, Hur vag får en skattelag va’? (Svenskt 
Näringsliv 2015). 
33 Bland många bidrag på detta tema kan hänvisas till Michael P. Devereux & John Vella, 
Implications of Digitalization for International Corporate Tax Reform, 46 Intertax 6-7, s. 550-
559 (2018). 
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andra länder, t.ex. för reklamförsäljning. Vissa länder anser att då 
värdet av dessa data delvis skapas av användarna själva (t.ex. genom 
att använda sökmotorer eller digitala medier och bidra med 
information) så sker själva produktionen i användar- eller konsu-
mentländerna, trots att reklamintäkterna bokförs i andra länder. Det 
är dock svårt att ändra på denna fördelning, då dagens inkomst-
skatteregler i stor utsträckning bygger på vilken fysisk närvaro som 
en koncern har i olika länder. 

Alla förslag som OECD har lämnat inom ramen för BEPS-pro-
jektet följer hittills samma principiella idé vad gäller skattskyldighet 
och fördelning av skattebas, dvs. att den fysiska närvaron i stor 
utsträckning styr fördelningen av beskattningsunderlaget. Detta gör 
att flera länder anser att skattesystemen måste utvecklas, till exempel 
för att förflytta en del av skattebasen till försäljningslandet genom 
att i mindre utsträckning knyta skattebasfördelningen till den 
fysiska närvaron. OECD arbetar med att ta fram ett konsensus-
förslag för en modernisering av principerna för fördelning av skatte-
bas till slutet av 2020. Det är sannolikt att den föreslagna lösningen 
kommer att innebära en större förändring av hur beskattnings-
underlaget för multinationella koncerner fördelas.34  

Särskilt vad gäller miljöskatter 

Om man tittar särskilt på miljöskatter35 så saknas – förutom i viss 
utsträckning inom EU – ett långtgående multinationellt samarbete, 
men det finns tecken på att ett sådant arbete kan komma att ta fart. 
Det finns några internationellt delade miljömässiga mål, till exempel 
till följd av det globala Parisavtalet på klimatområdet. OECD anser 
att länder behöver öka priset på koldioxid, vilket kan ske genom en 
koldioxidskatt, om de ska uppnå sina miljömässiga mål: 
”Governments need to raise carbon prices much faster if they are to meet 
their commitments on cutting emissions and slowing the pace of climate 

 
34 Processen beskrivs i ett policydokument som godkändes av länderna som är med i BEPS 
Inclusive Framework: se Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – 
Policy Note As approved by the Inclusive Framework on BEPS on 23 January 2019: 
http://www.oecd.org/tax/international-community-makes-important-progress-on-the-tax-
challenges-of-digitalisation.htm. Se även OECD, Public Consultation Document: Addressing 
the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, 13 February – 1 March 2019. 
35 För en introduktion till punktskatter och fordonsrelaterade skatter se Lena Hiort af Ornäs 
Leijon, Punktskatter och fordonsrelaterade skatter, Skattenytt 2019, s. 39. 

 

http://www.oecd.org/tax/international-community-makes-important-progress-on-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm
http://www.oecd.org/tax/international-community-makes-important-progress-on-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm
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change under the Paris Agreement”.36 EU verkar också för vissa 
miljömässiga mål. Det förekommer mer och mer diskussioner om 
lämpliga styrmedel, som till exempel olika miljöskatter, för att uppnå 
de miljömässiga målen som har satts. Behovet av styrmedel lyfts allt 
oftare i olika grupper inom OECD, och frågan är också aktuell inom 
ramen för FN:s klimatförhandlingar samt inom FN:s skatte-
kommitté. Världsbanken har startat initiativet Carbon Pricing 
Leadership Coalition och diskussioner på området förs även inom 
Världsbanken och Internationella valutafonden. Sammanfattnings-
vis förs det allt mer intensiva diskussioner om styrmedel, inklusive 
miljöskatter i olika forum, vilket skulle kunna leda till ökat 
multinationellt samarbete, och att fler miljöskatter införs framöver, 
särskilt på klimatområdet.37  

2.1.2 Några viktiga internationella trender 

För att bättre förstå den internationella kontexten behöver man 
fokusera inte bara på de internationella organisationernas arbete, 
utan också på några viktiga nationella utvecklingar. Lagstiftnings-
processen på skatteområdet i Sverige och även i EU kan knappast 
undgå att beakta de viktiga nationella utvecklingarna, då ekonomin 
är global och Sverige är i konkurrens med många länder, både inom 
och utom Europa. Hur andra länders skattesystem ser ut spelar en 
viktig roll för Sveriges, och svenska företags, konkurrenskraft. Det 
är naturligtvis svårt att jämföra Sveriges skattesystem med andra 
länders, eftersom en korrekt jämförelse förutsätter att man beaktar 
”hela bilden”, vilken består av kombinationen av skattesatser, regler 
som utformar skattebasen, förmånliga skatteregimer, och eventuellt 
andra skatter eller avgifter. En sådan ambition finns inte i den här 
rapporten. Men det kan ändå vara intressant att bilda sig en 
uppfattning om vilka trender som finns på skatteområdet globalt. 
Valet av länder och ämnen nedan görs utifrån rapportens syfte, men 
det är ofrånkomligt att de också påverkas av viss subjektivitet. 

 
36 Se http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/few-countries-are-pricing-carbon-high-enough-
to-meet-climate-targets.htm (hämtad 26 mars 2019). Se även Effective Carbon Rates 2018 
(OECD 2018). 
37 Se bl.a. Susanne Åkerfeldt, Hur en koldioxidskatt kan bidra till en bättre värld, Svensk 
Skattetidning 2018-10, s. 698 ff. 

 

http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/few-countries-are-pricing-carbon-high-enough-to-meet-climate-targets.htm
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/few-countries-are-pricing-carbon-high-enough-to-meet-climate-targets.htm


 2019:4 Den internationella och den svenska kontexten 

25 

Allmänna trender 

Generellt kan följande trender konstateras inom främst OECD:s 
medlemsländer, vilka inkluderar många medlemsländer i EU:38  

– Skatteintäkter som en del av BNP har fortsatt växa från den 
bottennivå som observerades i många länder 2008/2009. Snittet 
i OECD var att skatteintäkter stod för 34,2 procent av BNP år 
2017, vilket är det högsta snittet sedan mätningen infördes 
1965. I Sverige var siffran 44 procent. 

– Bolagsskattesatser har sjunkit över tid,39 men har stabiliserats. 
Faran som tidigare beskrevs som ”a race to the bottom” verkar 
nu ha blivit ”a race to the average”. Enbart skattesatser ger dock 
inte hela bilden, utan måste ses i kombination med utform-
ningen av skattebasen. I detta hänseende har flera länder till 
följd av BEPS-projektet och EU:s arbete breddat sina skatte-
baser i och med införandet av olika typer av skatteflyktsregler 
och borttagningen av vissa skadliga regimer. 

– Bolagsskatteintäkterna har ökat de senaste 10 åren, efter att ha 
minskat i samband med finanskrisen 2007/2008. 

– Flera länder har sänkt personbeskattningen, framförallt vad 
gäller låg- och medelinkomsttagare. 

– Mervärdesskattesatserna har stabiliserats efter att ha ökat sedan 
finanskrisen. 

– Punktskatter på tobak, alkohol och energi svarar alltjämt för 
större delen av ländernas intäkter från punktskatter. Punkt-
skatter har även introducerats på nya områden.40  

– De flesta miljöskatter inom OECD gäller transportområdet. Få 
länder har initierat en grön skatteväxling, eller introducerat 
punktskatter som avser kemikalier.41  

 
38 Se Tax Policy Reforms 2018 (OECD 2018); Revenue Statistics 2018 (OECD 2018). 
39 Den genomsnittliga bolagsskattesatsen inom OECD har sjunkit från 32,5 procent år 2000 
till 23,9 procent år 2018. Ett nyare och viktigt exempel är USA:s federala bolagsskattesats, 
som från 1 januari 2018 sänktes från 35 procent till 21,5 procent.  I samband med sänkningen 
av skattesatsen infördes dock viktiga ändringar vad gäller utformningen av skattebasen. 
40 Som exempel kan nämnas punktskatter på söta drycker för att ge incitament till konsumtion 
av mer hälsosamma produkter som introducerades i Irland, Sydafrika och Storbritannien. 
41 Se Tax Policy Reforms 2018 (OECD 2018). 
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Trender vad gäller företagsbeskattningen 

Inom företagsbeskattningen kan en kombination av multilateralism 
och unilateralism konstateras. Det kan också nämnas att trots att 
bolagsskatten står för mindre än 10 procent av skatteintäkterna 
globalt, har viktiga reformer genomförts eller åtminstone övervägts 
i flera länder. BEPS-projektet har naturligtvis lett många länder till 
att införa nya regler, både materiella skatteregler och bestämmelser 
av förfarandekaraktär. EU-länderna har – eller håller på – att imple-
mentera de åtgärder som bestämts via EU-direktiv. Men även 
bortom BEPS-projektet och EU:s arbete har några viktiga utveck-
lingar ägt rum runt om i världen på bolagsskattesidan. Dessa kan 
sammanfattas med främst två exempel på reformer: USA:s skatte-
reform, och det allt starkare fokuset på beskattningen av den digitala 
ekonomin. 

USA:s skattereform 

USA genomförde en stor skattereform den 1 januari 2018. Det var 
den största reformen sedan 1986. Reformen är komplex, men kan 
grovt sammanfattas med införandet av en lägre skattesats på 
bolagsvinster, förändringar vad gäller de territoriella aspekterna av 
USA:s skattesystem, samt införandet av vissa skatteflyktsregler.42 
Vissa av dessa skatteflyktsregler kan beskrivas som principiellt 
avvikande från traditionella beskattningsmetoder. Här kan nämnas 
den så kallade ”GILTI” (”Global Intangible Low-Taxed Income”), 
som i praktiken närmast kan beskrivas som en minimiskatt.43 Att 
införa ett skattesystem som innehåller en minimiskatt avviker från 
beskattning utifrån det traditionella inkomstbegreppet, där skillna-
den mellan intäkter och kostnader kan innebära ett noll- eller 
negativt resultat. 

Traditionellt har länder beskattat bolagsvinster baserat på ett 
nettoinkomstbegrepp, och under förutsättning att det finns ett be-

 
42 För en kort beskrivning se Torsten Fensby, Den amerikanska skattereformen ur ett skatte-
politiskt perspektiv, Skattenytt 2018 s. 141 ff. 
43 Det finns andra skatteflyktsregler i den amerikanska skattereformen som kan beskrivas som 
avvikande från traditionella beskattningsprinciper. Ett exempel är den s.k. BEAT (”Base 
Erosion and Anti-abuse Tax”), som vissa observatörer anser sträcker sig utanför den 
traditionella armlängdsprincipen. 
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skattningsunderlag i form av ett hemmahörande bolag eller en in-
komst intjänad inom ett visst territorium; för näringsinkomster har 
det normalt krävts att ett utländskt bolag har ett fast driftställe för 
att bolaget ska vara skattskyldigt utanför sin hemviststat. Till följd 
av USA:s skattereform och införandet av bland annat GILTI, har 
länder som Tyskland och Frankrike uttryckt intresse för idén med 
en minimiskatt. Detta är också ett sätt att undvika de stora skatte-
planeringseffekterna som bolag verksamma inom den digitala bran-
schen har kunnat åstadkomma med hjälp av traditionella be-
skattningsprinciper som i stor utsträckning vilar på ett nettoin-
komstbegrepp och på ett bolags fysiska närvaro. Det är därför ingen 
överraskning att en minimiskatt, möjligen inspirerad av GILTI, har 
nämnts av OECD som en väg framåt som kommer att undersökas 
under åren 2019 och 2020 inom ramen för OECD:s arbete med 
beskattningen av den digitala ekonomin.44  

Beskattningen av den digitala ekonomin 

Den andra viktiga utvecklingen som nyligen ägt rum på bolags-
skattesidan är det allt starkare fokus som lagts på beskattningen av 
den digitala ekonomin. Utmaningarna som digitaliseringen av eko-
nomin skapar – sett ur ett skatteperspektiv – har redan nämnts ovan, 
och är mycket komplexa. Utöver den tekniska komplexiteten har 
dessa problem (och skillnaden i skattebelastning som ibland märks 
mellan bolag verksamma i den digitala ekonomin och i den mer 
traditionella ekonomin) också väckt intresse hos media och i opin-
ionen, på ett sätt som sätter stor press på vissa länder. Det handlar 
kanske främst om länder där digitala företag tjänar stora inkomster 
utan att betala bolagsskatt. Flera länder har redan infört (t.ex. 
Frankrike, Israel, Indien), eller överväger att införa (t.ex. 
Storbritannien, Spanien, Ungern) regler för att beskatta företag 
verksamma inom den digitala sektorn vars inkomster är svåra att 
beskatta i länder där de säljer sina tjänster. 

EU har föreslagit två typer av lösningar till den digitala ekono-
mins utmaningar, en kortsiktig och en mer långsiktig.45 Dessa 
initiativ är inte homogena, utan skiljer sig åt i flera aspekter. Men en 

 
44 Se OECD (2019), Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Public 
Consultation Document, 13 February – 6 March 2019, s. 26, punkt 98. 
45 Se avsnitt 4.2.2 nedan. 
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gemensam nämnare är det allt större behovet av att införa regler som 
möjliggör ett skatteuttag även i de länder där ett digitalt verksamt 
företag har en låg fysisk närvaro. Sist kan också nämnas en viktig 
dom från USA:s högsta domstol, som innebär att behovet av fysisk 
närvaro för att ta ut skatt på försäljning46 har minskat i betydelse, 
något som kan beskrivas som en förändring av praxis.47  

Kombinationen av USA:s skattereform och det allt större fokus 
som läggs på beskattning av den digitala ekonomin bäddar för en 
bredare reform av de regler som gäller fördelning av skattebas 
internationellt. Den internationella utvecklingen präglas också av 
både multilateralism (med BEPS-projektet och EU:s arbete) och 
unilateralism (med USA:s skattereform, det faktum att USA inte 
valde att underteckna den multilaterala konventionen48, och initiati-
ven för att beskatta den digitala branschen). Det är därför i skrivande 
stund svårt att veta om framtiden blir multilateral eller unilateral.49  

2.2 Den svenska kontexten 

2.2.1 Bakgrund 

Skattesystemet i Sverige genomgick en stor reform 1990/1991. Det 
skedde en basbreddning av beskattningsunderlaget för mervärdes-
skatten. Även gällande inkomstbeskattningen skedde förändringar 
såsom breddade skattebaser, sänkta skattesatser och en mer enhetlig 
beskattning. Beträffande den indirekta beskattningen skedde en ut-
vidgning av mervärdesskatten till en generell och enhetlig beskatt-
ning av i princip all yrkesmässig omsättning av varor och tjänster. 
Vidare infördes två nya punktskatter, koldioxidskatt och svavelskatt 
och en rad mindre punktskatter avskaffades (som t.ex. en särskild 
varuskatt på choklad och dryckesskatt på läskedrycker). Senare 
infördes olika undantag och särlösningar inom inkomstbeskattning, 

 
46 Målet rörde USA:s sales tax, som till skillnad från mervärdesskatten tas ut i sista ledet och 
per transaktion till slutkonsument. 
47 Se USA:s Supreme Court i målet Wayfair (juni 2018): see USSC, 21 June 2018, South Dakota 
v. Wayfair, Inc., 585 U.S.; 138 S. Ct. 2080. För en kommentar se Charles E. McLure, US 
Supreme Court Overturns Quill (1992): Physical Presence Rule for State Sales Tax, 73 Bulletin 
for International Taxation, 2019-1, s. 21 ff. 
48 På det temat se Torsten Fensby, Kommer BEPS-projektet överleva Trump-administrationen?, 
Skattenytt 2017 s. 187 ff. 
49 På det temat se intervjun med OECD:s skattechef: Stephanie Soong Johnston, Digital Tax 
Debate May Pave Way for ‘BEPS 2.0,’ Saint-Amans Says, Tax Notes International, 19 
november 2018, s. 818 ff. 
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vilket är ett av skälen som åberopas för behovet av en ny skatte-
reform. Exempel på regelverk med flertalet ändringar är fåmans-
bolagsbeskattningen (de så kallade ”3:12-reglerna”), och ränteav-
dragsbegränsningsreglerna. Som nämndes ovan har också stora 
förändringar ägt rum sedan skattereformen, bl.a. Sveriges medlem-
skap i EU 1995. Under 2000-talet avskaffades förmögenhetsskatten, 
arvsskatten, gåvoskatten, och delar av fastighetsbeskattningen. 

2.2.2 Några nyligen antagna reformer 

Inverkan av EU-rätten 

Till att börja med kan noteras att flera av de nyligen antagna skatte-
reformerna har påverkats av EU-rätten, på ett eller annat sätt. EU-
rätten kan t.ex. kräva en viss reform, exempelvis när ett direktiv har 
antagits av medlemsstaterna och måste införas i den interna lag-
stiftningen. Införandet av ett avdragsutrymme för negativa ränte-
netton50 i samband med reformen på företagsbeskattningsområdet 
2018 är ett sådant exempel där regeln har behövt införas till följd av 
skatteflyktsdirektivet, det så kallade ”ATAD”.51 Det kan också vara 
så att en dom från EU-domstolen har funnit att en svensk 
skatteregel strider mot EU-rätten och måste förändras. Ett sådant 
exempel är Wallentin-målet,52 som gällde de dåvarande ”SINK”-
reglerna.53 De ansågs strida mot EU-rätten då de kunde resultera i 
ett högre skatteuttag för en person bosatt utomlands än en person 
bosatt i Sverige. Till följd av Wallentin-målet ändrades ”SINK”-
reglerna så att möjlighet gavs till utomlands bosatta personer att 
beskattas enligt Inkomstskattelagen. 

Svenska regler kan också behöva ändras om EU-domstolen har 
funnit att en utländsk regel, som liknar en svensk regel, strider mot 

 
50 Se 24 kap. 24§ IL: ”Ett företag får bara dra av ett negativt räntenetto med högst 30 procent 
av avdragsunderlaget”. 
51 Se Rådets direktiv (EU) 2016/1164 den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot 
skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, artikel 4(1): 
”Överstigande lånekostnader ska vara avdragsgilla under den beskattningsperiod då de 
uppkommer med upp till 30 procent av den skattskyldiges vinst före räntor, skatt, av- och 
nedskrivningar (EBITDA).” 
52 Se mål C-169/03, Florian W. Wallentin mot Riksskatteverket. 
53 ”SINK” står för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta: se Lag (1991:586) om särskild 
inkomstskatt för utomlands bosatta. 
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EU-rätten. Detta skedde exempelvis när den dåvarande Regerings-
rätten ansåg att koncernbidragsreglerna stred mot EU-rätten.54 
Detta trots att EU-domstolen hade dömt i ett fall som gällde 
brittiska – och inte svenska – regler för resultatutjämning inom 
koncerner.55 Resultatet var införandet av koncernavdragsreglerna.56 
Ett annat fall där EU-rätten har påverkat svensk skattelag är då 
lagstiftaren, i sitt utredningsarbete, funnit att en reform måste 
utformas på ett visst sätt för att vara förenlig med EU-rätten, utan 
att detta varit konsekvensen av ett rättsfall från EU-domstolen. 

En del andra reformer eller förändringar har också ägt rum utan 
koppling till EU-rätten. Detta innebär inte att EU-rätten inte 
kommer att påverka även dessa reformer: eftersom EU-rätten är 
överordnad andra rättskällor behöver reformer vara förenliga med 
EU-rätten i samtliga fall. Som exempel kan nämnas de viktiga 
förändringarna som nyligen ägt rum vad gäller Sveriges skatteavtal. 
Sverige har ratificerat det s.k. multilaterala instrumentet, dock med 
många reservationer.57 I alla de avtal som påverkas av det multilate-
rala instrumentet har Sverige valt att införa skatteflyktsregeln, den 
så kallade ”principle purposes test”.58 Det är dock inte givet att denna 
skatteflyktsregel är förenlig med EU-rätten. 

Nya skatteregler för företagssektorn 

En viktig reform som nyligen antagits är de nya skattereglerna för 
företagssektorn som infördes den 1 januari 2019. Reformen innebär 
bl.a. mer restriktiva ränteavdragsbegränsningsregler59, en sänkt 
bolagsskattesats60, samt regler mot s.k. hybridmissmatchningar. De 

 
54 Se RÅ 2009:13. 
55 Se mål C-446/03, Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes). 
56 Se 35a kap. Inkomstskattelagen. 
57 Se David Kleist, Ett multilateralt instrument för att genomföra ändringar i skatteavtal, 
Skattenytt 2016 s. 713 ff.; Alf Engsbråten, Hur kommer Sveriges undertecknande av det 
multilaterala instrumentet att påverka svenska skatteavtal?, Svensk Skattetidning 2017:6-7, s. 
397 ff.; Tara Curovic, MLI - komplikationer och tolkningsproblem, Skattenytt 2018, s. 733 ff. 
58 Se art. 29(9) i 2017 års OECD:s modellavtal. 
59 De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna innebär bl.a. ett avdrag för negativt räntenetto 
med högst 30 procent av ett företags EBITDA, samt snävare riktade ränteavdragsbegräns-
ningsregler. För en kommentar se Peter Melz, Peter Nilsson och Erik Norrman, Bolagsskatte-
reformen 2019 – ränteavdragsbegränsningar, Skattenytt 2018 s. 471 ff. 
60 Skattesatsen sänktes från 22 procent till 21,4 procent för åren 2019 och 2020. Från 2021 blir 
skattesatsen 20,6 procent. 
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nya ränteavdragsbegränsningsreglerna och reglerna mot hybridmiss-
matchningar infördes, som nämndes ovan, som ett led i införandet 
av EU:s skatteflyktsdirektiv. Andra regler har också föreslagits för 
att helt implementera skatteflyktsdirektivet.61 Det finns dock delar 
av företagsskattereformen som inte är kopplade till EU-rätten; ett 
exempel är den sänkta skattesatsen på bolagsvinster som inte är en 
konsekvens av EU-rätten. Den lägre skattesatsen på bolagsvinster 
motiverades av ett neutralitetsmål vad gäller reformens statsfinansi-
ella konsekvenser på en makroekonomisk nivå: de snävare ränte-
avdragsbegränsningsreglerna skulle kompenseras med en lägre 
skattesats på bolagsvinster för att uppnå en i stort sett neutral effekt. 

Miljö- och punktskatter 

Vad gäller miljöskatterna kan observeras att fler och fler aktörer 
involverade i skattepolicydiskussionen förespråkar en grön skatte-
växling, som en fortsättning på den som genomfördes under åren 
2000–2006. Energi- och koldioxidskatterna har alltsedan EU-in-
trädet varit i politisk fokus och en rad olika förändringar har genom-
förts under årens lopp. Reformer har också antagits på energi-
området som inte varit led i nödvändiga anpassningar till det 
harmoniserade ramverket genom energiskattedirektivet, utan som 
har varit rent svenska initiativ. Det har dock vid dess genomförande 
varit nödvändigt att utforma dessa inom ramen för energiskatte-
direktivet samt att beakta EU:s statsstödsregler. Även andra refor-
mer på miljöskatteområdet utanför det harmoniserade området har 
genomförts och dessa nya miljöskatter påverkas alltså inte av 
sekundärrätten, men måste vara förenliga med primärrätten.62  
 
 
 
 

 
61 Se Fi2019/00329/S1, Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för 
att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar. I denna promemoria föreslås att bestäm-
melserna i inkomstskattelagen ska utökas till att omfatta fler situationer med hybrida miss-
matchningar samt att bestämmelserna ska omfatta även andra utgifter än ränteutgifter. Det 
föreslås också att tillämpningsområdet utökas till att omfatta förfaranden som har ingåtts i 
syfte att medföra en skatteförmån. 
62 Primär- och sekundärrätt beskrivs i nästa kapitel. 
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Följande reformer kan nämnas: 

– En skatt på flygresor infördes den 1 april 2018.63 Skatten betalas 
för varje passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett 
flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Skatten togs 
ut från början med 60, 250 eller 400 kronor beroende på slut-
destinationen. Skattesatserna indexeras genom förordning.64  

– Ett bonus-malus-system gällande fordonskatt infördes den 1 
juli 2018, som innebär att de fordon som har låga utsläpp betalar 
lägre fordonsskatt och de med högre utsläpp betalar högre 
fordonsskatt.65  

– En reduktionsplikt för bensin och diesel infördes från och med 
den 1 juli 2018, det s.k. bränslebytet, i kombination med änd-
rade skatteregler.66 Syftet med reformen är att minska växthus-
gasutsläpp från bensin och diesel genom inblandning av bio-
drivmedel. Reduktionsplikten är tänkt att forma mer långsiktiga 
spelregler för hållbara biodrivmedel. För att åstadkomma detta 
har ett nytt styrmedel – en reduktionsplikt – införts istället för 
den tidigare befrielsen från energiskatt och koldioxidskatt på 
biodrivmedel i bensin och diesel. Reduktionspliktssystemet 
beaktar innehållet av biodrivmedel i bensin och diesel vid 
fastställandet av koldioxidskatten för bensin och diesel, som 
därigenom sänktes. Denna reform illustrerar hur EU-rätten kan 
påverka svensk intern rätt, då förbudet mot olagligt statsstöd 
gjorde det omöjligt att införa reduktionsplikten samtidigt som 
befrielsen från energiskatten och koldioxidskatten kvarstod.67 
Konsekvensen är att de bränslen som omfattas av reduktions-
plikten är belagda med samma skatt per liter som utgår för 
bensin respektive diesel. Skattebefrielsen för rena och högin-
blandade biodrivmedel utanför plikten kvarstår dock och är ett 

 
63 Se lag (2017:1200) om skatt på flygresor. För en kommentar se Stefan Olsson, Skatten på 
flygresor, Svensk Skattetidning 2017-4, s. 270 ff. 
64 Se exempelvis för 2019: Förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för 
flygskatt för år 2019, som fastställer att skattesatserna kommer att vara 61, 255 respektive 
408 kronor per passagerare för år 2019. 
65 Se lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227). 
66 Se lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel 
i bensin och dieselbränslen. 
67 EU-kommissionen anser att en skattebefrielse för biodrivmedel utgör ett statsstöd och detta 
stöd anses inte nödvändigt då vissa volymer av biodrivmedel redan säkerställs genom 
reduktionsplikten. 
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av EU-kommissionen godkänt statsstöd t.o.m. utgången av 
2020.68  

– Som sista exempel på nyligen antagna reformer på miljöområdet 
kan nämnas att en skatt på kemikalier i viss elektronik tas ut 
fr.o.m. den 1 juli 2017.69 Skatten omfattar sådan elektronik som 
är vanligt förekommande i människors hemmiljö, exempelvis 
TV-apparater, datorer, telefoner, spisar, och dammsugare. 
Skatten baseras på varans vikt och kemikalieinnehåll.70  

2.2.3 Förslag som inte antagits, samt framåtblick 

Det finns några nyligen antagna reformer på EU-nivå vars genom-
förande är på gång i svensk nationell rätt. Här kan nämnas införandet 
av direktivet avseende rapporteringsskyldighet: direktivet antogs 
2018, och en svensk utredning lades fram i januari 2019.71 Betänkan-
det avviker delvis från direktivet, exempelvis i och med att rapporte-
ringsskyldigheten föreslås omfatta även rent interna situationer. Ett 
likande exempel gäller ändringar till CFC-regler (beskattning av 
kontrollerade utländska bolag), som behöver anpassas efter skatte-
flyktsdirektivet.72  

Flera förslag på skattereformer har också lagts fram eller diskute-
rats av olika aktörer, utan att i skrivande stund ha antagits. 
Exempelvis kan nämnas ett förslag gällande s.k. exitbeskattning. 
Skatteverket föreslog i en promemoria daterat den 27 november 
2017 införandet av exitbeskattningsregler.73 Förslaget fick dock 
kritik från remissinstanserna, och blev inte antaget. 

Ett annat exempel gäller beskattningen av finansiell verksamhet. 
Efter en utredning lades 2016 ett förslag fram avseende en skatt på 
finansiell verksamhet.74 Förslaget utgick från undantaget från mer-

 
68 Se EU-kommissionens beslut den 14 september 2017 i ärende SA.48069, EUT C 380/5. 
69 Se lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. För en kommentar se Peter 
Sanderson, Skatt på kemikalier i viss elektronik – ”Chemical Tax”, Svensk Skattetidning 2017-
4, s. 281 ff. 
70 Se Prop. 2017/18:294, Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet. 
71 Se SOU 2018:91, Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. 
72 Se Lagrådsremiss: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden, 
7 juni 2018. 
73 Se Exitbeskattning för fysiska personer – Beskattning av orealiserade kapitalvinster som 
upparbetats i Sverige, dnr 202 467348-17/113. 
74 Se SOU 2016:76, Skatt på finansiell verksamhet. 
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värdesskatteplikt avseende omsättning från bank- och finansierings-
tjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel och 
därmed jämförlig verksamhet, liksom omsättning av försäkrings- 
och återförsäkringstjänster. Undantaget från mervärdesskatteplikt 
ansågs utgöra en skattefördel för framförallt den finansiella sektorn. 
Syftet med förslaget var att minska fördelen som den finansiella 
sektorn kan antas få till följd av mervärdesskatteundantaget. Utred-
ningen ledde till ett förslag om att införa en finansiell verksamhets-
skatt, dvs. en skatt på finansiell verksamhet. Skatten utformades som 
en förhöjd social avgift. Förslaget blev kritiserat, delvis för att 
eventuellt strida mot statsstödsreglerna. Skatten skulle gynna de 
företag som inte träffas av den, vilket kan anses som särskilt dis-
kriminerande med tanke på att vissa företag som också undantas från 
mervärdesskatteplikt inte skulle påföras denna extra skatt, exempel-
vis företagen verksamma inom fastighets- eller försäkringssektorn. 
Förslaget har i skrivande stund inte genomförts.
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3 EU-rättens viktigaste 
implikationer på skatteområdet 

Den Europeiska unionen har redan en ganska lång historia, som går 
tillbaka till andra världskrigets slut. I och med Romfördraget som 
undertecknades 1957 skapades de Europeiska Ekonomiska Gemen-
skaperna (EEG), som därefter blev EU. Till följd av Romfördraget 
har olika fördrag antagits, exempelvis Maastrichtfördraget och 
Lissabonfördraget. Den komplexa och till naturen ganska unika EU-
rätten gör att den har ansetts ”karaktäriseras som ett mellanting 
mellan folkrätt och federal lagstiftning”.75  

EU har flera målsättningar av relevans från ett skatteperspektiv. 
Bland annat strävar EU efter att upprätta en inre marknad, vilken 
kan definieras som ett område där det är fritt att röra sig. ”Den inre 
marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet 
för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med 
bestämmelserna i fördragen”.76 Att underlätta genomförandet av den 
inre marknaden är ett av de högst prioriterade målen för unionen: 
”Unionen ska upprätta en inre marknad (min kursivering)”.77 Upp-
rättandet av den inre marknaden förutsätter bland annat att tullav-
gifter avskaffas mellan medlemsstaterna, vilket framgår av artikel 30 
i EUF-fördraget: ”Tullar på import och export samt avgifter med 
motsvarande verkan ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna. 
Detta förbud ska tillämpas även på tullar av fiskal karaktär.” 

Den europeiska inre marknaden liknar inte helt en intern 
marknad inom en enskild stat då en del frågor inom EU är nationella, 
och vissa olikbehandlingar mellan inhemska och gränsöverskridande 
situationer accepteras av EU-domstolen, trots hindret detta innebär 

 
75 Se Kristina Ståhl, Roger Persson Österman, Maria Hilling, Jesper Öberg, EU-skatterätt 
(Iustus Förlag 2011), s. 21. 
76 Se artikel 26(2) i EUF-fördraget. 
77 Se artikel 3(3) i EU-fördraget. 
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för den fria rörligheten. Vissa likheter finns dock när det kommer 
till tolkningen som EU-domstolen gör av målet av att upprätta 
denna inre marknad. De fria rörligheterna innebär ett starkt skydd 
mot olika typer av diskriminering, inklusive på skatteområdet. Detta 
resulterar i att medlemsstaterna många gånger behöver lagstifta på 
ett sätt som säkerställer en likabehandling mellan inhemska och 
gränsöverskridande situationer inom unionen. EU-domstolen har 
till exempel ansett att gemenskapens inre marknad ”syftar till att 
upphäva samtliga hinder för att inrätta ett område med en 
fullständigt fri rörlighet motsvarande den som erbjuds på en nationell 
marknad, och som bland annat inbegriper frihet att tillhandahålla 
tjänster och etableringsfrihet” (min kursivering).78  

För att den Europeiska unionen ska kunna åstadkomma sina 
målsättningar behöver dess juridiska akter ha företräde framför 
medlemsstaternas nationella rätt. Det innebär inte att unionsrätten 
tar över i alla områden,79 men i de områden där unionen har jurisdik-
tion har unionsrätten företräde framför nationell rätt. Unionsrättens 
företräde framför nationell rätt kan även gälla områden som inte är 
harmoniserade och där EU inte har någon formell kompetens, såsom 
direkta skatter. Utövandet av beskattningsrätten är då nationell, men 
måste vara förenlig med de grundläggande EU-rättsliga principerna 
så att målet med att upprätta en inre marknad kan förverkligas. Det 
är därför naturligt att även skatter som inte är harmoniserade inom 
unionen behöver vara förenliga med EU-rättens grundläggande 
principer. 

I detta kapitel beskrivs grunddragen i de olika delar av EU-rätten 
som påverkar medlemsstaternas möjligheter att utforma sina skatte-
system. Kapitlet börjar med att presentera unionsrättens företräde 
framför nationell rätt (avsnitt 3.1). Därefter ges mer detaljer om 
primärrätten (avsnitt 3.2) och sekundärrätten på beskattnings-
området (avsnitt 3.3). 

 
78 Se mål C-70/09, Alexander Hengartner och Rudolf Gasser mot Landesregierung Vorarlberg, 
punkt 41. 
79 Till exempel är inkomstskatter och fastighetsskatter, samt andra punktskatter än de på 
energiprodukter, alkohol och tobak, inte föremål för en bred harmonisering inom EU. 
Mervärdesskatten är, däremot, i stor utsträckning harmoniserad inom EU. 
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3.1 EU-rätten har företräde framför nationell rätt 

EU-rätten har företräde framför nationell rätt. Det gäller både 
primärrätten och sekundärrätten, vilka beskrivs mer ingående i 
avsnitten 3.2 och 3.3. EU-rättens företräde framför nationell rätt är 
en grundläggande förutsättning för att kunna uppnå målen som sätts 
i fördragen, och framgår av både fördragen och EU-domstolens 
praxis. Bernitz och Kjellgren påpekar att ”medlemsstaterna är 
förpliktade att lojalt tillämpa och ge effekt åt [unionsrättens] princi-
per och regler”.80 EU-domstolen slog tidigt fast att ”Genom EEG-
fördraget (…) har staterna, fastän inom begränsade områden, in-
skränkt sina suveräna rättigheter och skapat ett regelverk som är 
tillämpligt på deras medborgare och på dem själva. Detta inför-
livande med varje medlemsstats rätt av bestämmelser som härrör 
från gemenskapskällor och, mera allmänt, fördragets ord och anda 
har till följd att det är omöjligt för staterna att, i strid med en 
rättsordning som har godtagits av dem på grundval av ömsesidighet, 
göra gällande en senare ensidig åtgärd som kan strida mot denna 
rättsordning”.81 EU-domstolen ansåg vidare att ”Den överföring 
som staterna företagit från sin nationella rättsordning till förmån för 
gemenskapsrättsordningen av rättigheter och skyldigheter i överens-
stämmelse med fördragets bestämmelser, medför således en definitiv 
inskränkning av staternas suveräna rättigheter”.82  

Om EU-kommissionen anser att en nationell skattebestämmelse 
inte är förenlig med EU-rätten kan den stämma landet i EU-dom-
stolen.83 En sådan s.k. fördragsbrottstalan kan även väckas hos EU-
domstolen av en medlemsstat.84 Om en nationell domstol undrar om 
en regel är förenlig med EU-rätten kan den begära ett förhands-
avgörande.85 Att begära ett förhandsavgörande är ett krav när den 
dömande domstolen är högsta instans.86  

EU-rättens företräde gäller både för lagstiftningsprocessen i varje 
medlemsstat samt vid rättstillämpningen som utförs av nationella 
domstolar, vilka måste tillämpa EU-rätten och vid behov åsidosätta 

 
80 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder, 6:e uppl. (2018), s. 100. 
81 Se mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L.. 
82 Se mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L. 
83 EU-kommissionen kan efter granskning av nationella regler inleda ett överträdelse-
förfarande. Se artikel 260 i EUF-fördraget. 
84 Se artikel 258 och artikel 259 i EUF-fördraget. 
85 Se artikel 267 i EUF-fördraget. 
86 Se mål C‑416/17, Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike. 
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nationell rätt. EU-domstolen betonar att ”varje nationell domstol 
som prövar en talan inom ramen för sin behörighet är skyldig att 
tillämpa gemenskapsrätten i dess helhet och att skydda de rättigheter 
som enskilda erhållit genom denna rätt genom att underlåta att 
tillämpa varje bestämmelse i den nationella lagstiftningen som kan 
strida mot gemenskapsrätten, oavsett om den bestämmelsen antagits 
före eller efter gemenskapsregeln”.87  

Nationella domstolar ska inte bara åsidosätta den nationella 
rätten utan även, om det uppstår en tveksamhet avseende EU-rättens 
innehåll gentemot en nationell regel, hänskjuta mål till EU-
domstolen. Till exempel kan nämnas ett fall där EU-domstolen slog 
fast att Frankrike hade ”underlåtit att uppfylla sina skyldigheter 
enligt artikel 267 tredje stycket FEUF” då Conseil d’État88 underlät 
att vända sig till EU-domstolen för att få fastställt hur en EU-rättslig 
fråga skulle besvaras; EU-domstolen ansåg att svaret på frågan inte 
var så uppenbart ”att den inte lämnade något utrymme för rimligt 
tvivel”.89 Den franska domstolen hade alltså en skyldighet att vända 
sig till EU-domstolen för att få en fråga med EU-rättslig koppling 
besvarad. 

Huruvida en nationell domstol behöver hänskjuta ett mål till EU-
domstolen eller inte beskrivs ofta som ”acte clair-doktrinen”. EU-
domstolen fastställde i ett viktigt mål att ”om en gemenskapsrättslig 
fråga uppkommer vid en domstol mot vars avgöranden det inte finns 
något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, skall denna domstol 
fullgöra sin skyldighet att föra frågan vidare, om den inte har funnit 
att den uppkomna frågan saknar relevans, att den ifrågavarande 
gemenskapsrättsliga bestämmelsen redan har blivit föremål för en 
tolkning från EG-domstolens sida eller att den korrekta tolkningen 
av gemenskapsrätten är så uppenbar att det inte finns utrymme för 
något rimligt tvivel. Huruvida ett sådant fall föreligger skall bedömas 
med beaktande av gemenskapsrättens särdrag, de särskilda svårig-
heter som dess tolkning medför samt risken för skiljaktigheter i 

 
87 Se mål 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal SpA, punkt 21. 
För ett liknande resonemang se mål C‑314/08, Krzysztof Filipiak mot Dyrektor Izby Skarbowej 
w Poznaniu, punkt 81. 
88 Frankrikes högsta förvaltningsdomstol. 
89 Se mål C‑416/17, Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike. 
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rättspraxis inom gemenskapen”.90 Frankrikes högsta förvaltnings-
domstol bröt alltså mot ”acte clair-doktrinen” i det ovan nämnda 
fallet.91  

Begränsningar i EU-rättens företräde framför nationell rätt 

EU-rättens företräde framför nationell rätt är dock inte absolut. En 
begränsning i dess verkan är principen om direkt effekt. Enskilda 
kan åberopa EU-rätten (både primärrätt och sekundärrätt) i nation-
ell domstol och mot en medlemsstat. Denna gränsdragning fastställ-
des av EU-domstolen i dess tidiga praxis från 1960-talet.92 Principen 
rör dock bara vissa av EU:s rättsakter, och är också underställd flera 
villkor. När EU-rätten inte har direkt effekt kan den inte åberopas 
av en enskild i nationell domstol. Andra begränsningar i EU-rättens 
företräde framför nationell rätt härrör från vissa principer som 
framgår av fördragen och som utvecklas i EU-domstolens praxis. 
Dessa principer är principen om tilldelade befogenheter, subsidiari-
tetsprincipen, och proportionalitetsprincipen.93  

– Enligt principen om tilldelade befogenheter ska unionen endast 
handla inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna 
har tilldelat den i fördragen för att nå de mål som fastställs där. 
Varje befogenhet som inte har tilldelats unionen i fördragen ska 
tillhöra medlemsstaterna. 

– Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där 
den inte har exklusiv befogenhet vidta en åtgärd endast om och 
i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central 
nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den 
planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan 
uppnås på unionsnivå. 

– Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till 
innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att 
nå målen i fördragen. 

 
90 Se mål 283/81, Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della santà, punkt 
21. 
91 Se mål C‑416/17, Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike. 
92 Se mål 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot 
Nederländska skatteförvaltningen. 
93 Se artikel 5 i EU-fördraget. 
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3.2 Primärrätt 

Den viktigaste rättskällan inom EU-rätten är primärrätten, som 
består av EU-fördraget och EUF-fördraget, samt EU-domstolens 
praxis när den tillämpar bestämmelser ur dessa fördrag. Primär-
rätten, vars mest relevanta delar på skatteområdet består av de fria 
rörligheterna och statsstödsreglerna, är utformad på ett allmänt sätt 
och kan ses som ett ”ramfördrag”.94 Detta eftersom de fria rörlig-
heterna och statsstödsreglerna är allmänna principer utan något 
precist materiellt innehåll. Det är både styrkan och svagheten i 
principerna att de är så allmänt utformade. Primärrätten får ett mer 
precist materiellt innehåll i och med EU-domstolens avgöranden, 
varför det är av högsta relevans att i detalj undersöka EU-dom-
stolens praxis för att bättre förstå EU-rättens innehåll och gränser. 
Detta är en svår uppgift, dels på grund av den allt större mängden 
rättsfall som behöver beaktas,95 dels på grund av de ofta komplexa 
och ibland motsägelsefulla resonemangen som förs av EU-dom-
stolen. 

Dessutom påverkas varje medlemsstat inte bara av praxis som 
gäller dennes skattelagstiftning, utan också av praxis som gäller 
andra länders lagstiftning. Till exempel diskuteras i Sverige om 
ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. Inkomstskattelagen är 
förenliga med den fria rörligheten.96 Trots att det inte finns någon 
dom från EU-domstolen som gäller just de svenska ränteavdrags-
begränsningsreglerna, finns domar som gäller andra länders regler 
som är av hög relevans ur ett svenskt perspektiv, exempelvis domar 
som rör jämförbara regler i Tyskland97 och i Nederländerna98. 

På statsstödsområdet är det viktigt att även analysera EU-kom-
missionens beslut och EU-tribunalens domar, framförallt om inte 
EU-domstolen har dömt i samma frågor. Detta beror på att 

 
94 Se Kristina Ståhl, Roger Persson Österman, Maria Hilling, Jesper Öberg, EU-skatterätt 
(Iustus Förlag 2011), s. 24. 
95 Det handlar om hundratals rättsfall totalt, och tiotals om året. 
96 Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd till följd av Kammarrätten i 
Stockholms domar i mål nr 5437-17 och 5438-17. Frågan avser om det är förenligt med den 
fria rörligheten att med stöd av undantaget från den s.k. tioprocentsregeln i 24 kap. 10 d § 
Inkomstskattelagen, vägra avdrag för räntebetalningar på lån som har lämnats av ett företag 
som ingår i samma intressegemenskap som det låntagande bolaget (mål nr 4849-18 och 4850-
18). 
97 Se mål C-324/00, Lankhorst-Hohorst GmbH mot Finanzamt Steinfurt. 
98 Se de förenade målen C-398/16 och C-399/16, X BV och X NV mot Staatssecretaris van 
Financiën. 
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kommissionen är beslutande instans vad gäller statsstöd (till skillnad 
från de fria rörligheterna). Kommissionens beslut kan överklagas 
först till EU-tribunalen,99 och endast därefter till EU-domstolen.100 
Förhandsavgöranden på statsstödsområdet kan dock inhämtas från 
EU-domstolen av nationella domstolar, utan att kommissionen 
behöver besluta i ett specifikt ärende. 

För de skatter som inte är harmoniserade har primärrätten myck-
et stor relevans i och med EU-domstolens praxis, och vad gäller 
statsstöd är även EU-kommissionens beslut samt EU-tribunalens 
domar centrala. Detta gäller även på punktskatteområdet, där EU:s 
statsstödsregler är av central betydelse för medlemsstaternas hand-
lingsutrymme. Det är dock alltid EU-domstolen som är den högsta 
instansen. Om domstolen finner att den berörda medlemsstaten har 
underlåtit att följa dess dom, kan domstolen förelägga staten att 
betala ett standardbelopp eller ett vite.101 Domstolen tillämpar EU-
fördragens bestämmelser, som kan påverka utformningen eller 
tillämpningen av olika skatteregler, främst de fria rörligheterna och 
statsstödsreglerna. Resultatet blir en indirekt form av harmonise-
ring, eftersom alla medlemsstater måste beakta utfallet av EU-
domstolens praxis, i den mån den berör deras regler, eller liknande 
regler från andra medlemsstater. EU-domstolen kan dock bara 
underkänna en åtgärd – inte föreslå vad medlemsstaten bör utforma 
för lösning. Man pratar i detta fall ofta om en ”negativ integration”, 
till skillnad från en ”positiv integration” som är resultatet av en 
harmoniseringsprocess. 

 
99 Se EUR-Lex ordlista: ”Tribunalen bildar tillsammans med domstolen en av EU:s rättsliga 
institutioner som utgör Europeiska unionens domstol. Dess uppgift är att garantera en 
enhetlig tolkning och tillämpning av EU:s lagstiftning. Tribunalens beslut kan överklagas till 
domstolen, men endast om det gäller en rättsfråga. Innan Lissabonfördraget trädde i kraft den 
1 december 2009 hette tribunalen förstainstansrätten. Tribunalen har ansvar för att hantera 
följande: Talan som väcks av individer, företag eller organisationer mot EU:s institutioners 
och organs agerande; Talan som väcks av EU-länder mot vissa beslut som fattas av kommiss-
ionen eller rådet; Ärenden i samband med EU-varumärken; Ärenden gällande anställnings-
förhållanden mellan EU:s institutioner och dess tjänstemän.” 
100 Se EUR-Lex ordlista: ”Domstolen utgör tillsammans med tribunalen Europeiska unionens 
domstol, vars syfte är att säkerställa en enhetlig tolkning av EU-rätten och att EU-länderna 
och institutionerna respekterar lagen. Domstolen är ansvarig för att hantera: Begäran om 
förhandsavgörande från nationella domstolar om tolkningen av EU-rätten; Talan som väcks 
av ett EU-land eller kommissionen mot ett EU-land för överträdelse av EU:s lagstiftning; 
Vissa åtgärder som väcks av ett EU-land om ogiltigförklaring av en rättsakt som antagits av en 
EU-institution; Åtgärder mot en EU-institution för passivitet; Överklaganden av rättsfrågor 
gällande tribunalens domar”. 
101 Se artikel 260.2 i EUF-fördraget. 
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Denna ”negativa integration” resulterar ofta i svårigheter kring 
hur domstolens praxis ska tolkas och implementeras i nationell rätt. 
Det kan lätt bli så att olika medlemsstater tolkar EU-domstolens 
praxis olika, trots att domstolens praxis bör ha samma verkan i hela 
unionen. EU-domstolen har fått en mycket viktig roll genom sin 
praxis, och resultatet är en indirekt lagstiftande funktion som i dokt-
rinen ibland anses inskränka medlemsstaternas skattesuveränitet. 
Samtidigt är EU-domstolens främsta uppgift att säkerställa genom-
förandet av EU-rätten, något som i vissa fall kräver att en viss 
nationell åtgärd som visat sig strida mot EU-rätten underkänns. 

Det finns ett antal skatter som är harmoniserade inom EU. Detta 
gäller ett antal indirekta skatter, bl.a. mervärdesskatt, alkoholskatt, 
tobaksskatt, energibeskattning samt bestämmelser om förflytt-
ningar av punktskattepliktiga varor inom EU. De harmoniserade 
skatterna påverkas i hög grad av EU-rätten, såväl vad gäller utveck-
landet av EU-rättsliga principer som uttolkningen av harmoniserade 
bestämmelser. Mervärdesskatterätten är ett av de rättsområden där 
EU-rätten har mycket stor inverkan. Detta beror dels på att mer-
värdesskatten i hög utsträckning omfattas av harmonisering i form 
av sekundärrätt, dels på att de nationella domstolarna inom EU 
begär in många förhandsavgöranden från EU-domstolen, vilket i sin 
tur resulterar i ett stort antal EU-domar som får påverkan vid 
tolkningen av nationell rätt.102 EU-domstolens praxis på mervärdes-
skatteområdet berör ofta primärrätten eller rättsprinciper såsom 
proportionalitetsprincipen eller principen om skatteneutralitet och 
likabehandling. 

Även kommissionen har en viktig roll i skattefrågor. Avseende de 
fria rörligheterna kan kommissionen och medlemsstater föra en 
dialog vad gäller förenligheten med EU-rätten och kommissionen 
kan i slutändan stämma en medlemsstat för EU-domstolen, men 
utan att själv besluta om de aktuella reglernas förenlighet med de fria 
rörligheterna. EU-domstolen dömer som enda, och slutlig instans. 
Förfarandet är annorlunda för statsstödsreglerna. Här har EU-
kommissionen makt att besluta att en viss nationell regel (eller till 
och med ett helt skattesystem) innebär olagligt statsstöd. Om 
kommissionen beslutar att en nationell skatteregel är oförenlig med 
statsstödsreglerna kan medlemsstaten i fråga överklaga beslutet. 

 
102 Rent kvantitativt kan konstateras att det kommer mellan 40-70 domar per år från EU-
domstolen på mervärdesskatteområdet. 



 2019:4 EU-rättens viktigaste implikationer på skatteområdet 

43 

Under överklagandets tid ska dock kommissionens beslut genom-
föras, till exempel i form av återbetalning av ett utbetalat stöd. 

På skatteområdet har de fria rörligheterna (avsnitt 3.2.1) och för-
budet mot olagligt statsstöd (avsnitt 3.2.2) högst relevans. Dessa två 
principer infördes redan 1957 och ansågs nödvändiga för att upprätta 
den gemensamma marknaden. Alla dessa regler är skrivna på ett 
principiellt sätt och tar inte sikte på något särskilt område. Här bör 
det påpekas att liknande regler även finns i EES-avtalet, vilket gäller 
för Norge, Island och Liechtenstein. 

3.2.1 De fria rörligheterna 

EUF-fördraget innehåller de olika fria rörligheterna inom unionen. 

– Artiklarna 30, 34, och 110 i EUF-fördraget om fri rörlighet 
för varor. 

– Artikel 45 om fri rörlighet för arbetstagare. 

– Artikel 49 i EUF-fördraget om fri etablering. 

– Artikel 56 i EUF-fördraget om fri rörlighet för tjänster. 

– Artiklarna 63 och 65 om fri rörlighet för kapital. 

Alla dessa bestämmelser om fria rörligheter har direkt effekt och kan 
åberopas av en skattebetalare i nationell domstol. En nationell dom-
stol eller EU-kommissionen kan hänskjuta en fråga om förenlighet 
med de fria rörligheterna till EU-domstolen. EU-domstolen kan 
finna att den nationella regeln i fråga är kompatibel med, eller strider 
mot de fria rörligheterna. Konsekvensen av att EU-domstolen 
fastställer att en skatteregel är oförenlig med de fria rörligheterna 
innebär normalt en skyldighet för medlemsstaten i fråga att anpassa 
sin lagstiftning till domen. Detta gäller alltså framgent. Men risken 
finns också att medlemsstaten i fråga även behöver betala tillbaka de 
skatter som togs ut i strid med EU-rätten, om de skattskyldiga begär 
det. Det har exempelvis skett avseende källskatter, till följd av att 
EU-domstolen funnit att dessa varit oförenliga med de fria rörlig-
heterna. 
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De fria rörligheterna kompletterades av olika akter för att göra 
friheterna ännu mer effektiva, och i syfte att integrera medlems-
staterna mer med varandra. Exempel på detta är regler gällande 
avskaffandet av systematiska personkontroller, eller avregleringen av 
tjänstemarknaden. 

De fria rörligheterna tar inte direkt sikte på skattebestämmelser, 
bortsett från förbudet mot att ta ut tullar på import och export samt 
avgifter med motsvarande verkan.103 Under flera decennier var det 
därför oklart om de fria rörligheterna kunde tillämpas på icke-
harmoniserade skatteregler; det blev klart först 1986.104 Målet gällde 
franska skatteregler, som inte gav filialer och kontor i Frankrike rätt 
till skattekredit vid aktieutdelning, till skillnad från bolag med 
hemvist i Frankrike. EU-domstolen slog fast att ”det faktum att 
medlemsstaternas lagar om bolagsbeskattning inte har harmonise-
rats inte rättfärdigar ifrågavarande skillnad i behandling. Även om 
det är riktigt att ett bolags skatterättsliga ställning, när det inte har 
skett någon sådan harmonisering, beror på den nationella lagstift-
ning som bolaget omfattas av, så är det enligt artikel 52 i fördraget 
förbjudet för medlemsstaterna att, för personer som utövar sin rätt 
att etablera sig där, i sin lagstiftning föreskriva andra villkor för 
utövandet av deras verksamhet än de som fastställts för de egna 
medborgarna”.105  

Sedan detta mål har EU-domstolen dömt hundratals fall som 
gäller skatteregler som inte är harmoniserade, och i många av dessa 
fall har domstolen funnit att medlemsstaten i fråga hade lagstiftat i 
strid mot de fria rörligheterna på grund av en olikbehandling mellan 
inhemska och gränsöverskridande situationer. EU-domstolen bru-
kar numera ofta påminna om att ”även om, så som gemenskapsrätten 
ser ut för närvarande, frågor om direkta skatter i och för sig inte 
faller inom gemenskapens behörighetsområde, är inte desto mindre 
medlemsstaterna skyldiga att respektera gemenskapsrätten vid ut-
övandet av de befogenheter som är dem förbehållna”.106 Resultatet 
av drygt tre decennier av rättspraxis avseende skatteregler är att 
utövandet av den fria rörligheten inom unionen, både individers och 
företags, har underlättats betydligt genom borttagande av flera 

 
103 Se artikel 30 i EUF-fördraget. 
104 Se mål 270/83, Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken. 
105 Se mål 270/83, Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, punkt 24. 
106 Se mål C-279/93, punkt 21. 
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diskriminerande skattebestämmelser sedan 1986. Det finns natur-
ligtvis situationer där medlemsstaterna har rätt att behandla företag 
eller individer olika, vilka beskrivs mer ingående längre ner i detta 
avsnitt. 

Lagstiftningsmässigt innebär de fria rörligheterna en komplexi-
tet, då skatteregler ofta utformas utifrån nationella utgångspunkter. 
Detta faller sig naturligt då både skatteintäkter och de policy-
baserade målen som är kopplade till vissa regler är nationella. In-
förandet av ROT-avdraget kan tjäna som teoretiskt exempel för att 
illustrera konflikten mellan europeiska, respektive nationella, 
intressen i fråga om skatter. ROT-avdraget kan kopplas till viljan att 
undvika svartarbete inom det nationella territoriet, så att fler ska 
betala bolagsskatt, mervärdesskatt, socialavgifter och inkomstskatt. 
Den statsfinansiella kostnaden för ROT-avdraget kan därmed ses i 
relation till högre skatte- och socialavgiftsintäkter. Men om de fria 
rörligheterna kräver att ROT-avdraget även medges för arbeten 
utförda på fastigheter belägna i en annan medlemsstat försvagas 
kopplingen mellan en statsfinansiell kostnad (att ROT-avdraget 
medges) och en statsfinansiell vinst (att högre skatter och socialav-
gifter betalas in). Om svenska skattebetalare bara fick ROT-avdrag 
för renoveringar av fastigheter i Sverige skulle köp av fastigheter, till 
exempel ett fritidshus, i Sverige vara skattemässigt gynnade jämfört 
med köp av fastigheter utomlands. Det skulle snedvrida valet av 
fastigheter och skulle också missgynna producenter av fastigheter i 
utlandet jämfört med producenter av svenska fastigheter. 

Det finns dessutom en reciprocitet i effekten av de fria rörlig-
heterna: om Sverige behöver vidga ROT-avdraget till arbeten ut-
förda på fastigheter belägna i en annan medlemsstat måste den andra 
staten ha samma krav på sig att undvika olikbehandlingar vid 
nationella och gränsöverskridande situationer. Detta gör att Sverige 
– tack vare de fria rörligheterna – kommer att framstå som mer 
attraktivt i och med att den andra staten inte får diskriminera mot 
investeringar eller etableringar i Sverige. På det stora hela ska den 
inre marknaden just öka EU-ländernas välstånd genom att företag 
och privatpersoner rör sig fritt inom unionen. 

Även om syftet med de fria rörligheterna kan bidra till att EU-
ländernas välstånd ökar, kvarstår en svårighet i lagstiftningsarbetet. 
För att återkomma till exemplet med ROT-avdraget uppstår frågan 
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huruvida ROT-avdraget ska införas, och i så fall hur det ska ut-
formas, när det är oklart om de fria rörligheterna kräver en utvidg-
ning av avdraget till gränsöverskridande situationer. Man kan bilda 
sig en uppfattning genom att undersöka EU-domstolens praxis i 
liknande fall, men innan domstolen har dömt i just detta fall kan 
tveksamheter kvarstå. Det kan också vara så att det finns godtagbara 
rättfärdigandegrunder som kan motivera att avdraget begränsas till 
rent svenska förhållanden, eller att en utvidgning kan motiveras 
endast under vissa förutsättningar. Det kan alltså finnas en gråzon 
både vad gäller huruvida en viss regel ska gälla gränsöverskridande, 
och gällande de skillnader som får uppstå mellan inhemska och 
gränsöverskridande situationer. Liknande frågeställningar uppstår i 
samband med många olika skatteregler. 

Det finns inte utrymme att i denna rapport ge en heltäckande 
överblick över EU-domstolens praxis på direktbeskattningsområ-
det. För detta hänvisas till läroböcker på området.107 Istället kommer 
den metod som EU-domstolen tillämpar vid sin restriktions-
prövning att beskrivas, samt illustreras med några exempel. En 
restriktionsanalys innebär normalt att undersöka upp till fem steg: 

– Finns ett gränsöverskridande moment? 

– Finns en olikbehandling? 

– Är olikbehandlingen mellan jämförbara situationer? 

– Kan olikbehandlingen rättfärdigas med hänsyn till en/flera 
rättfärdigandegrund(er)? 

– Om en olikbehandling går att rättfärdiga, är den i linje med 
proportionalitetsprincipen? 

 

 

 

 

 
107 Se Marjaana Helminen, EU Tax Law – Direct Taxation (IBFD 2018); Ben Terra, Peter 
Wattel, European Tax Law (Kluwer Law International 2018). 
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Dessa steg kan illustreras på följande sätt: 
 

EU-domstolens arbetsmetod för att pröva om en regel är 
förenlig med de fria rörligheterna: 

 

 

Steg 1: Finns ett gränsöverskridande moment? 

Den första förutsättningen för att en skatteregel ska kunna 
analyseras i ljuset av de fria rörligheterna, är att den tillämpas i en 
gränsöverskridande situation. Detta till skillnad från en rent nation-
ell situation där de fria rörligheterna inte är tillämpliga. Ett gräns-
överskridande moment definieras på ett brett sätt: det kan till 
exempel vara en person som bor i ett land och arbetar i ett annat, en 
person som får en utdelning från ett utländskt bolag, en koncern 
som har ett utländskt dotterbolag eller ett mellanliggande bolag 
beläget i ett annat land, en person som ärver ett hus beläget i ett 
annat land, m.m. I många fall uppstår en olikbehandling så fort en 
situation innehåller ett gränsöverskridande moment, på grund av den 
statsfinansiella risken som utvidgningen av en regels förmåner till 
gränsöverskridande situationer innebär. Samtliga fria rörligheter 
tillämpas på skatteområdet endast inom unionen, med undantag för 
den fria rörligheten för kapital som gäller till och från tredje land.108 

 
108 Liknande regler finns i bl.a. EES-avtalet. 
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Om en skatteregel tillämpas i en gränsöverskridande situation över-
går man till det andra steget. 

Steg 2: Finns en olikbehandling? 

Den andra förutsättningen för att tillämpa de fria rörligheterna är att 
det finns en olikbehandling mellan en nationell och en gränsöver-
skridande situation. Det kan exempelvis handla om olikheter i 
skattesatser, att en kostnad inte kan dras av i samma utsträckning i 
en gränsöverskridande situation jämfört med en nationell situation, 
att kostnaden får dras av men vid ett senare tillfälle, eller att vissa 
bevis på att vissa förutsättningar är uppfyllda måste ges på ett sätt 
som är mer administrativt krävande i en gränsöverskridande situa-
tion jämfört med en nationell situation. En särbehandling behöver 
alltså inte enbart bestå i en ekonomisk skillnad vad gäller skatteut-
taget, utan kan handla om att en gränsöverskridande situation 
behandlas sämre vad gäller förfarandeaspekter, som exempelvis 
skattedeklarationer som är mer betungande. I vissa undantagsfall 
kan en icke-diskriminerande restriktion utgöra ett hinder på samma 
sätt som om en bestämmelse innebär en olikbehandling. Grundidén 
är då att en bestämmelses effekter kan hindra utövandet av den fria 
rörligheten, trots att själva bestämmelsen inte är diskriminerande. 
EU-domstolen har dock sällan resonerat på detta sätt vad gäller 
skatteregler.109  

Steg 3: Är olikbehandlingen mellan jämförbara situationer? 

När en olikbehandling har identifierats blir nästa fråga om den äger 
rum mellan jämförbara situationer. Om så inte är fallet kan de fria 
rörligheterna inte tillämpas. Jämförbarhetskriteriet har tolkats 
ganska brett av EU-domstolen, vilket är förståeligt då en snäv tolk-
ning skulle minska tillämpningsområdet för de fria rörligheterna. 
Grundregeln är att diskriminering endast kan bestå av tillämpning av 
olika regler i jämförbara situationer, eller av samma regel i olika 
situationer.110 Till exempel är koncerner med inhemska, respektive 

 
109 För ett exempel, se mål C-324/00, Lankhorst-Hohorst GmbH mot Finanzamt Steinfurt. 
110 Se mål C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, punkt 30. 
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utländska dotterbolag i en jämförbar situation, även om dessa 
dotterbolag beskattas med olika skattesatser.111 Ett fast driftställe är 
normalt sett i en jämförbar situation med ett hemmahörande 
bolag.112 Å andra sidan är individer bosatta utomlands i regel inte i 
en jämförbar situation med hemmahörande personer, då de sist-
nämnda har en annan skatteförmåga i sin hemviststat jämfört med 
icke-hemmahörande personer; detta följer av att hemmahörande 
personer normalt beskattas för alla sina inkomster i sin hem-
viststat.113  

Jämförbarhetsanalysen blir ibland ganska komplex och möjligen 
godtycklig, då det är svårt att på ett objektivt sätt skilja mellan 
jämförbara och icke jämförbara situationer. För att återkomma till 
det sistnämnda exemplet har EU-domstolen funnit att även om 
individer bosatta utomlands i regel inte befinner sig i en jämförbar 
situation med hemmahörande personer, blir individerna jämförbara 
när den utomlands bosatta personen inte uppbär någon nämnvärd 
inkomst i den stat där hen bor och får större delen av sina skatte-
pliktiga intäkter från en verksamhet utövad i den stat där hen 
arbetar.114 Domstolen har därefter ansett att om en individ uppbär 
90 procent av sin inkomst i en annan stat blir situationerna jämför-
bara.115 Om nationella och gränsöverskridande jämförbara situa-
tioner beskattas olika, behöver inte den aktuella skatteregeln vara 
oförenlig med de fria rörligheterna: medlemsstaterna kan ha möjlig-
het att rättfärdiga en olikbehandling. 

Steg 4: Kan olikbehandlingen rättfärdigas med hänsyn till en 
eller flera rättfärdigandegrunder? 

Det fjärde steget i analysen av förenligheten av en skatteregel med 
de fria rörligheterna går ut på att undersöka om en olikbehandling 
kan rättfärdigas. Bortsett från vissa grunder för rättfärdigande som 
framgår av EUF-fördraget,116 har dessa grunder utvecklats i EU-

 
111 Se mål C-196/04, Cadbury Schweppes plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot 
Commissioners of Inland Revenue. 
112 Se mål C-311/97, Royal Bank of Scotland plc mot Elliniko Dimosio (grekiska staten). 
113 Se mål C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, punkt 34. 
114 Se mål C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, punkt 36. 
115 Se mål C-107/94, P. H. Asscher mot Staatssecretaris van Financiën. 
116 Se bland annat artikel 65 i EUF-fördraget. 
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domstolens praxis. Rättfärdigandeprövningen ger mycket tolk-
ningsutrymme till EU-domstolen, då det i slutändan handlar om en 
subjektiv bedömning av vilka skillnader i beskattningen av inhemska 
och gränsöverskridande situationer som är, respektive inte är, god-
tagbara. Domstolen behöver nämligen göra en avvägning mellan 
unionens – och främst den inre marknadens – intressen, och med-
lemsstaternas nationella fiskala intressen. 

Det är framförallt på detta område som konflikten mellan de fria 
rörligheterna och de nationella skattereglerna ställs på sin spets. Det 
är av utrymmesskäl inte möjligt att ge en fullständig bild över de 
olika rättfärdigandegrunderna eller av EU-domstolens praxis. Det 
viktiga är att upplysa läsaren om att EU-domstolen normalt grundar 
sin analys i hur nödvändigt det är för medlemsstaten i fråga att 
behandla nationella och gränsöverskridande situationer olika. EU-
domstolen har godkänt rättfärdigandegrunder som bland annat har 
att göra med behovet av att undvika skatteflykt, behovet av att 
säkerställa en effektiv skattekontroll, och den välavvägda för-
delningen av beskattningsrätten mellan olika länder, som i vissa fall 
har godtagits ”tillsammans” för att motivera en olikbehandling. Här 
följer några exempel på dessa rättfärdigandegrunder: 

– Behovet av att undvika skatteflykt kan motivera att medlems-
staterna tillämpar diskriminerande regler för att minska effek-
terna av aggressiva skatteupplägg. Exempelvis har EU-dom-
stolen i målet Cadbury Schweppes godkänt att medlemsstater 
tillämpar så kallade CFC-regler för att beskatta ett moderbolag 
på sitt utländska dotterbolags inkomst om detta dotterbolag är 
ett rent konstlat upplägg.117 Avsaknaden av likadan beskattning 
i rent inhemska situationer skapar visserligen en olikbehandling, 
men om den utländska etableringen inte är en riktig etablering 
med tillräcklig substans anser domstolen att etableringsfriheten 
egentligen inte har utövats, varför skyddet av den fria rörlig-
heten inte ska medges. Möjligheten att rättfärdiga behovet av 
att undvika skatteflykt har bekräftats och möjligen även stärkts 
i senare praxis; detta framförallt då EU-domstolen på stor 

 
117 Se mål C-196/04, Cadbury Schweppes plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot 
Commissioners of Inland Revenue. CFC-regler innebär att moderbolag i vissa fall kan beskattas 
för utländska dotterbolagsinkomster, när dessa är lågbeskattade. 
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avdelning118 har fastställt att ”Den allmänna unionsrättsliga 
principen enligt vilken enskilda inte genom bedrägeri eller 
missbruk kan dra fördel av bestämmelser i unionsrätten ska 
tolkas så, att nationella myndigheter och domstolar, om det 
föreligger bedrägeri eller missbruk, måste neka skattskyldiga” en 
viss skattefördel som en befrielse från källskatt ”även om ett 
sådant avslag inte följer av bestämmelser i nationell rätt eller i 
avtal” (min kursivering).119  

– Behovet av att säkerställa en effektiv skattekontroll kan moti-
vera införandet av förfaranderegler till nackdel för gränsöver-
skridande situationer. Denna grund har sällan godtagits av EU-
domstolen, då medlemsstaterna har olika verktyg till sitt 
förfogande som exempelvis direktivet om administrativt sam-
arbete i fråga om beskattning, vilket bland annat möjliggör 
informationsinbyte inom unionen.120 Men det ska påpekas att 
ovan rättfärdigandegrund trots detta har godtagits i vissa mål.121  

– Den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan olika 
länder syftar till att säkerställa att medlemsstaternas skattebaser 
inte urholkas på ett omotiverat sätt. Denna rättfärdigandegrund 
har exempelvis godkänts (tillsammans med andra grunder) i mål 
avseende gränsöverskridande resultatutjämning, i fall där dessa 
förluster inte var slutliga.122  

 
118 EU-domstolen sammanträder i stor avdelning (femton domare) när en medlemsstat eller 
en institution som är part i mål begär det och i mål som är särskilt komplicerade eller som har 
särskilt stor betydelse. 
119 Se de förenade målen C-116/16 och C-117/16, Skatteministeriet mot T Danmark och Y 
Denmark Aps, punkt 95; se även de förenade målen C-115/16, C-118/16, C-119/16 och C-
299/16, N Luxembourg 1 m.fl. mot Skatteministeriet, punkt 122. 
120 Se Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga 
om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG. 
121 Se mål C-72/09, Établissements Rimbaud SA mot Directeur général des impôts och Directeur 
des services fiscaux d’Aix-en-Provence, punkt 51; se mål C-553/16, ”TTL” EOOD mot Direktor 
na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” - Sofia, punk 58. Se också vad gäller 
tredje land de förenade målen C‑436/08 och C‑437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel 
BetriebsgmbH (C-436/08) and Österreichische Salinen AG (C-437/08) vs Finanzamt Linz. 
122 Se mål C-446/03, Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes). 
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Steg 5: Går skatteregeln utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå dess syfte? 

Det sista steget i analysen av förenligheten av en skatteregel med de 
fria rörligheterna består av att undersöka – i fall där en olik-
behandling går att rättfärdiga – om den är i linje med proportiona-
litetsprincipen. Med andra ord behöver man pröva om en viss 
skatteregel, som innehåller en diskriminering som i och för sig går 
att motivera, ändå går utöver vad som krävs för att uppnå dess syfte. 
Likt rättfärdigandeprövningen ger proportionalitetsprincipen ett 
stort tolkningsutrymme till EU-domstolen. Bedömningen av om en 
bestämmelse, i dess diskriminerande egenskaper, går utöver vad som 
krävs för att uppnå dess syfte, är inte bara i hög grad subjektiv utan 
innehåller dessutom ett starkt skattepolicymoment. Detta består i 
avgörandet om när en bestämmelse (inte) är proportionerlig: i sin 
tillämpning av proportionalitetsprincipen ger EU-domstolen ofta 
riktlinjer till medlemsstaterna avseende vad som strider mot denna 
princip, och därmed hur de bör utforma sina skattesystem på ett sätt 
som är förenligt med de fria rörligheterna. Proportionalitets-
principen får därmed en klar inverkan på skattepolicy, även om 
skattelagstiftningsprocessen givetvis rent tekniskt förblir medlems-
staternas kompetensområde. Här nedan följer tre exempel på hur 
EU-domstolen har tillämpat proportionalitetsprincipen: 

– Proportionalitetsprincipen begränsar medlemsstaternas möjlig-
het att tillämpa så kallade CFC-regler till att endast omfatta rent 
konstlade upplägg.123 I Cadbury Schweppes-målet konstaterade 
EU-domstolen att den brittiska CFC-lagstiftningen gjorde det 
möjligt att förhindra skatteflykt genom att vinsten i ett 
CFC‑bolag som omfattas av en mycket förmånlig skattelag-
stiftning inkluderas i det i landet hemmahörande moderbolagets 
beskattningsunderlag; olikbehandlingen mellan dotterbolag 
som är, respektive inte är, föremål för beskattning var därmed 
rättfärdigad. Men samtidigt begränsade domstolen möjlig-
heterna att tillämpa sådan lagstiftning till etableringar som 
saknar substans: för att CFC‑lagstiftningen skall vara proport-
ionerlig krävs att beskattning enligt denna lagstiftning inte kan 

 
123 Se mål C-196/04, Cadbury Schweppes plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot 
Commissioners of Inland Revenue. 
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ske när bildandet av ett CFC‑bolag ”har en ekonomisk förank-
ring, oavsett om det även finns skattebetingade skäl för 
bildandet.”124 Domstolen fastställde vidare att ”[d]etta bolags-
bildande måste utgöra en verklig etablering i syfte att bedriva 
faktisk ekonomisk verksamhet i form av rörelse i värdmedlems-
staten”.125 Cadbury Schweppes-målet har påverkat svensk rätt 
genom bl.a. utformningen av kompletteringsregeln i 39a kap. 7a 
§ Inkomstskattelagen, som innebär att CFC-beskattning inte 
tillämpas när det utländska bolaget är hemmahörande inom 
EES-området samt ”utgör en verklig etablering från vilken en 
affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs”. 

– Ett annat exempel där proportionalitetsprincipen har tillämpats 
gäller frågan om eventuell gränsöverskridande förlustutjäm-
ning. I Marks & Spencer-målet fick EU-domstolen ta ställning 
till om resultatutjämningsregler för nationella koncerner också 
skulle tillämpas på utländska koncernbolag. Frågan var om 
utländska förluster kunde dras av på hemmaplan på samma sätt 
som förluster uppkomna hos inhemska koncernbolag. Att utan 
begränsning utvidga koncernutjämning till utländska koncern-
bolag skulle bryta symmetrin mellan beskattningen av över-
skott och beaktandet av underskott, eftersom utländska kon-
cernbolagsvinster normalt inte tas upp till beskattning i moder-
bolagslandet. EU-domstolen godtog detta argument, och kom 
fram till att EU-rätten inte krävde gränsöverskridande resultat-
utjämning, trots olikbehandlingen mellan inhemska och gräns-
överskridande koncerner: olikbehandlingen var rättfärdigad. 
Men EU-domstolen fann att när förlusterna blir slutliga, det vill 
säga när det inte finns någon möjlighet att använda dem i den 
stat där de uppkommer, blir olikbehandlingen oproportionerlig: 
i sådana fall måste moderbolagsstaten medge avdrag för de 
utländska förlusterna.126 Till följd av Marks & Spencer-målet 

 
124 Se mål C-196/04, Cadbury Schweppes plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot 
Commissioners of Inland Revenue, punkt 65. 
125 Se mål C-196/04, Cadbury Schweppes plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot 
Commissioners of Inland Revenue, punkt 66. 
126 Se mål C-446/03, Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes). 
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ansåg Högsta Förvaltningsdomstolen att de svenska koncern-
bidragsreglerna stred mot EU-rätten,127 vilket ledde till inför-
andet av 35a kap. Inkomstskattelagen. Det kan dessutom på-
pekas att fastställandet i Marks & Spencer-målet av vad som 
(inte) är proportionerligt innehåller ett skattepolicymoment, 
som senare utvecklades när domstolen fick ta ställning mer 
precist till när utländska förluster blir slutliga på så sätt att 
avdrag måste medges av moderbolagsstaten.128 Slutsatsen blev 
alltså att medlemsstaterna behöver följa upp EU-domstolens 
praxis för att bättre förstå innehållet av proportionalitets-
principen. 

– Som tredje exempel på hur EU-domstolen har tillämpat pro-
portionalitetsprincipen kan nämnas ett mål där EU-domstolen 
fastställde att principen innebär att vid tillämpningen av 
skatteflyktsregler måste medlemsstaterna göra det möjligt för 
skattebetalaren att kunna bevisa att det finns affärsmässiga skäl 
som motiverar ett visst upplägg eller en viss transaktion. Med 
andra ord skulle det vara oproportionerligt att utforma en 
skatteflyktsregel som tillämpas automatiskt utan att låta skatte-
betalaren argumentera för sin sak.129 Det synsättet har lett EU-
domstolen till att finna att nationella skatteflyktsbestämmelser, 
som är objektivt utformade och som tillämpas systematiskt, kan 
strida mot proportionalitetsprincipen: ”Att införa en bestäm-
melse som har en allmän räckvidd, genom vilken vissa skatt-
skyldiga personer automatiskt undantas från skattefördelen, 
varvid skattemyndigheten inte är skyldig att lägga fram ens ett 
indicium som tyder på bedrägeri och annan oredlighet eller 
missbruk, skulle gå utöver vad som är nödvändigt för att und-
vika bedrägeri och annan oredlighet eller missbruk”.130 Mer all-
mänt har proportionalitetsprincipen också lett EU-domstolen 

 
127 Se RÅ 2009:13. 
128 Se t.ex. mål C-650/16, A/S Bevola och Jens W. Trock ApS mot Skatteministeriet, punkt 62-
64. 
129 Se mål C-311/08, Société de Gestion Industrielle (SGI) mot Belgiska staten, punkt 73-75, där 
domstolen fann att lagstiftning som bereder den skattskyldige tillfälle att inkomma med 
uppgifter om de eventuella affärsmässiga skäl som ligger bakom en transaktion står i 
proportion till de ändamål, betraktade som en helhet, som eftersträvas med den aktuella 
lagstiftningen. Se även mål C-318/10, SIAT SA mot État belge, punkt 50-56. 
130 Se de förenade målen C-504/16 och C-613/16, Deister Holding AG och Juhler Holding A/S 
mot Bundeszentralamt für Steuern, punk 62. Detta synsätt har bekräftats i mål C-440/17, GS 
mot Bundeszentralamt für Steuern, punkt 45. 
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till att fastställa att en regel som inte uppfyller kraven på rätts-
säkerhet inte kan anses vara proportionerlig i förhållande till 
dess syften.131  

3.2.2 Statsstödsreglerna 

Statsstödsreglerna är en del av EU:s konkurrensrätt.132 Till skillnad 
från de fria rörligheterna förutsätter inte statsstödsreglerna ett 
gränsöverskridande moment för att kunna tillämpas. Reglerna 
återfinns i artiklarna 107 till 109 i EUF-fördraget. Statsstödsreglerna 
har även införts i svensk intern rätt, genom lagen om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler.133 Statsstödsreglerna fanns 
med i Romfördraget och sågs 1957 som ett sätt att säkerställa en 
sund konkurrens mellan olika ekonomiska aktörer men även mellan 
medlemsstaterna, särskilt mellan de större och de mindre som kan 
ha olika möjligheter att stödja sina egna företag. 

Statsstödsreglerna har direkt effekt och kan åberopas av en 
skattebetalare i nationell domstol. De är mycket komplexa, och 
kompletteras av en mängd olika akter på olika områden. De ställer 
också höga krav på medlemsstaterna; artikel 108(3) i EUF-fördraget 
innehåller både en anmälningsplikt och ett genomförandeförbud till 
dess att EU-kommissionen har prövat om en statlig åtgärd utgör ett 
statsstöd.134 EU-kommissionen kan efter granskning och baserat på 
statsstödsreglerna fatta beslut om att en viss skatteåtgärd (till 
exempel en bestämmelse, ett helt skattesystem, eller ett förhands-
besked) strider mot statsstödsreglerna, eller att så inte är fallet. Ett 
sådant beslut kan sedan överklagas först till EU-tribunalen, därefter 
till EU-domstolen. Statligt stöd kan ges om det har godkänts av EU-
kommissionen, eller om det uppfyller kriterierna i gruppundantags-
förordningarna alternativt i andra regelverk. 

 
131 Se mål C-318/10, SIAT SA mot État belge, punkt 59. 
132 För en presentation av dessa reglers påverkan på skatter se Marc Gren, Selektiva skatter och 
statsstöd, Svensk Skattetidning, 2016-1, s. 3 ff. 
133 Se Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 
134 Se artikel 108(3) i EUF-fördraget: ”Kommissionen ska underrättas i så god tid att den kan 
yttra sig om alla planer på att vidta eller ändra stödåtgärder. Om den anser att någon sådan 
plan inte är förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107, ska den utan dröjsmål inleda 
det förfarande som anges i punkt 2. Medlemsstaten i fråga får inte genomföra åtgärden förrän 
detta förfarande lett till ett slutgiltigt beslut”. 
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Om olagligt statsstöd föreligger och åtgärden har genomförts 
beslutar kommissionen om återkrav av det olagliga stödet, inklusive 
en räntekomponent under upp till en tioårsperiod från det företag 
som fick stöd.135 Reglerna vad gäller återkrav är strikta, och stödet 
måste återkrävas även om det resulterar i att stödmottagaren går i 
konkurs. Ett möjligt undantag är om ett beslut om återkrav strider 
mot en av unionens grundläggande principer,136 t.ex. principen om 
berättigade förväntningar. Det är alltså företagen som blir åter-
betalningsskyldiga till staten om olagligt statsstöd har förelegat: 
företagen ska betala den skatt som de slapp betala när skatten 
fastställdes. I undantagsfall kan statsstödsreglerna innebära att 
staten blir återbetalningsskyldig, om exempelvis ett företag eller en 
sektor fick betala en högre skatt än vad som normalt gäller. Frågan 
huruvida staten ska kunna vara återbetalningsskyldig är kontroversi-
ell. Ett antal mål från EU-domstolen belyser frågan, och det finns 
exempel där det i svensk domstolspraxis har diskuterats om stats-
stödsreglerna kan leda till att det är staten som är återbetalnings-
skyldig.137 Detta liknar konsekvensen av att en nationell regel strider 
mot de fria rörligheterna. 

Eftersom statsstödsreglerna förbjuder diskriminering mellan 
jämförbara situationer blir utfallet av statsstödskontrollen att den 
ena beskattningen ändras till att likna den andra, dvs. antingen ska 
de som betalade lägst skatt påföras ytterligare skatt för att nå den 
högre nivån, eller så ska de som betalade högre skatt få viss skatt 
tillbaka för att komma ner till samma nivå som övriga företag. Här 
finns ingen väletablerad praxis, men EU-domstolen verkar föredra 
en kvantitativ bedömning för att fastställa vad som är en normal 
beskattning: den normala beskattningen (som statstödskontrollen 

 
135 Se lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 
136 Se Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för 
artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 16(1): ”Vid negativa beslut 
i fall av olagligt stöd ska kommissionen besluta att den berörda medlemsstaten ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att återkräva stödet från mottagaren (nedan kallat beslut om 
återkrav). Kommissionen ska inte återkräva stödet om detta skulle stå i strid med en allmän 
princip i unionsrätten”. 
137 Se Kammarrätten i Stockholm, 11 juni 2018, mål nr 5354-17–5359-17, som fann att stats-
stödsreglerna i detta fall inte kunde leda till att det var staten som var återbetalningsskyldig. 
Underinstansen var av motsatt uppfattning: se Förvaltningsrätten i Stockholm, 30 juni 2017, 
mål nr 6154-16, 6156–6159-16, 7105-16. Kammarrättens dom överklagades till Högsta 
Förvaltningsdomstolen, men prövningstillstånd meddelades inte. 
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ska se till gäller för alla) är den som gäller för flest antal företag. 
Enligt det synsättet är det alltså undantaget som ska rättas till. 

1974 blev det klart att statsstödsreglerna kunde tillämpas på 
sociala avgifter och på skattebestämmelser.138 Men det var egentligen 
först i slutet av 1990-talet som EU-kommissionen blev mer aktiv på 
området, vilket även ledde till att EU-domstolen oftare fick applicera 
statsstödsreglerna på skattebestämmelser. Detta skedde i samband 
med arbetet mot skadlig skattekonkurrens och uppförandekoden på 
företagsbeskattningsområdet:139 EU-kommissionen upptäckte att 
statsstödsreglerna ibland var ett effektivt sätt att stoppa en skadlig 
skatteregim. 

Den centrala bestämmelsen för skatter bland de olika stats-
stödsreglerna framgår av artikel 107(1) i EUF-fördraget: ”Om inte 
annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller 
med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider 
eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag 
eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den 
utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna”. Det 
finns alltså flera kriterier i den definition som framgår av artikel 
107(1) i EUF-fördraget. Alla dessa kriterier måste vara uppfyllda för 
att ett statsstöd ska vara olagligt, vilket innebär att en stats-
stödsanalys förutsätter att man besvarar olika frågor: 

– Innebär åtgärden en ekonomisk fördel? 

– Gynnar åtgärden endast vissa företag eller viss produktion? 
(det s.k. selektivitetskriteriet) 

– Finansieras åtgärden av statliga medel? 

– Kan åtgärden snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen 
så att den påverkar handeln mellan medlemsstaterna? 

Bland dessa kriterier är selektivitetskriteriet det mest komplexa vad 
gäller tillämpningen på skattefrågor. Jag kommer först att redogöra 
för de tre övriga kriterierna, och fortsätter därefter med selektivi-
tetskriteriet och en beskrivning av EU-domstolens metod för att 
pröva om en regel är selektiv. 

 
138 Se mål 173/73, Italienska republiken mot Europeiska gemenskapernas kommission. 
139 Se bland annat Ekofin-rådets slutsatser av den 1 december 1997 om skattepolitik. 
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Stödbegreppet förutsätter att företag har åtnjutit en ekonomisk 
fördel. Begreppet ”företag” definieras brett, men utesluter fysiska 
personer som har tjänsteinkomster. Därmed står exempelvis olika 
kommunala skattesatser på tjänsteinkomster inte i strid med 
statsstödsreglerna. Stödbegreppet förutsätter inte att företag har fått 
subventioner, utan det räcker att deras kostnader har minskat på 
grund av en statlig åtgärd. Det kan t.ex. vara när företag har betalat 
mindre skatt än vad som normalt gäller. Stödbegreppet har nära 
samband med selektivitetskriteriet även om de båda, enligt EU-
domstolens praxis, måste analyseras var för sig. 

Kriteriet att en åtgärd finansierats av statliga medel brukar också 
vara uppfyllt när åtgärden består av en skattefördel, eftersom rätten 
att ta ut skatt endast kan utövas av staten eller av ett offentligt organ. 
Huruvida det är fråga om statliga resurser har tolkats på ett brett sätt 
av EU-domstolen, vilket innebär att även regionala eller kommunala 
skatter omfattas av begreppet statliga medel. 

Om alla ovanstående kriterier samt selektivitetskriteriet är upp-
fyllda i mål som gäller skatter, dras i princip automatiskt slutsatsen 
att skatten snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen samt 
påverkar handeln mellan medlemsstaterna, då endast vissa företag 
har fått en skattemässig fördel. Dessa företag anses då ha haft en mer 
fördelaktig konkurrensposition på sin marknad eftersom de uppbär 
en lägre skattekostnad än andra företag. 

I följande stycken beskrivs slutligen selektivitetskriteriet. Det 
finns två typer av selektivitet: regional selektivitet och materiell 
selektivitet. Regional selektivitet handlar om den eventuella möjlig-
heten, för en medlemsstat, att införa olika regler i olika regioner i ett 
och samma land. Principen har godkänts av EU-domstolen, men 
förutsätter att vissa specifika krav är uppfyllda.140 Regional selektivi-
tet är mest relevant för medlemsstater där delar eller regioner av 
landet har en hög grad av självständighet så att olika skatteregler kan 
gälla i dessa olika delar. Materiell selektivitet liknar ett diskri-
mineringsförbud i det att olikbehandling förbjuds av statsstöds-

 
140 Se mål C-88/03, Portugisiska republiken mot Europeiska kommissionen. Se även 
Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, (2016/C 262/01), punkter 142-155. Se även mål C-
524/14 P, Europeiska kommissionen mot Hansestadt Lübeck, anciennement Flughafen Lübeck 
GmbH. 
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rätten. En medlemsstat har dock möjlighet, under statsstöds-
reglerna, att ge statliga stöd till samtliga företag. Detta brukar kallas 
för generella åtgärder, vilka alltså inte är selektiva. 

Problemet är att vad som är en selektiv åtgärd svårligen kan 
identifieras i förväg. Det bestäms av en prövning som görs från fall 
till fall och beror på skattens effekter snarare än dess tekniska 
utformning. EU-domstolens praxis har gjort selektivitetsbedöm-
ningen subjektiv och mindre förutsebar. Selektivitetskriteriet har 
dessutom blivit föremål för en av EU-domstolen allt bredare tolk-
ning, vilket framgår av målen Gibraltar och World Duty Free Group. 
I Gibraltar kom EU-domstolens stora avdelning fram till att en regel 
som inte öppet diskriminerade mellan olika företag men som 
resulterade i att företag med låg eller obefintlig fysisk närvaro 
betalade lägre skatt än företag med viss fysisk närvaro stred mot 
statsstödsreglerna. World Duty Free Group behandlar en spansk 
regel som innebar bättre avskrivningsmöjligheter vid förvärv av 
aktier i utländska bolag än i spanska bolag. Regeln ansågs vara 
selektiv, trots att alla företag kunde välja att investera i spanska eller 
utländska aktier, eftersom resultatet blev att investerare i utländska 
bolag gynnades. Målet uppmärksammades som en (för) extensiv 
tolkning av selektivitetskriteriet,141 vilket alltså är både brett och 
oförutsebart. Målets utgång bekräftades av EU-tribunalen den 15 
november 2018.142  

Några exempel kan illustrera svårigheten att i förväg avgöra om 
en skatt är selektiv. Om man tar exemplet med en proportionell 
skattesats som tillämpas på alla bolagsvinster, utan några undantag, 
är skattesatsen sannolikt en generell åtgärd. En skattesats på fastig-
heter är ett annat exempel på åtgärd som verkar vara generell, då den 
inte skiljer mellan olika företag: alla betalar samma skattesats, 
exempelvis som en procent av en fastighets marknadsvärde. Men 
samtidigt kan – beroende på skattens utformning – företagen som 
äger fastigheter straffas, jämfört med företag som hyr fastigheter. 
Företag som arbetar i fastighetsbranschen riskerar också att 
exponeras för skatten mer än andra. Skatten kan då vara selektiv. 
Även ett företagsbeskattningssystem eller ett fastighetsbeskatt-
ningssystem med olika skattesatser som beror på kriterier såsom den 

 
141 Phedon Nicolaides, ‘Excessive Widening of the Concept of Selectivity’ (2017) 16 European 
State Aid Law Quarterly 62; Gunnar Rabe, ‘Statliga stöd’ (2017) Skattenytt 386. 
142 Se mål T-227/10, Banco Santander, SA mot Europeiska kommissionen. 
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skattskyldiges omsättning, resultat, ort, eller antal anställda, ökar 
risken för att skatten är selektiv ytterligare, då sannolikheten att 
jämförbara företag beskattas olika ökar. Dessa exempel illustrerar 
svårigheten att i förväg veta om en skatt kommer att vara selektiv, då 
den i princip alltid kommer att ha olika effekter på olika företag. 

EU-domstolen har i sin praxis utvecklat en metod för att avgöra 
om en skatt är selektiv. Den består i att utreda olika frågor i en viss 
ordning, en metod som liknar det sätt på vilket restriktions-
prövningen av de fria rörligheterna är uppbyggd. Metoden bygger på 
att upp till fem frågor besvaras: 

– Vilket är det ”normala” skattesystemet (”referenssystemet”)? 

– Avviker skatteåtgärden från referenssystemet (”de jure selek-
tivitet”)? 

– Om skattesystemet inte innehåller någon avvikelse från 
referensramen, finns det en risk att skattesystemet i sig pro-
ducerar selektiva effekter (”de facto selektivitet”)? 

– Är olikbehandlingen (huruvida enligt en de jure eller de facto 
analys) mellan jämförbara företag, eller är olikbehandlingen 
mellan företag som inte befinner sig i en jämförbar situation? 
Om olikbehandlingen är mellan jämförbara företag så beskrivs 
åtgärden som ”a priori selektiv”. 

– Kan en a priori selektiv åtgärd motiveras med hänsyn till 
skattesystemets inre logik? 

– Om en a priori selektiv åtgärd går att motivera med hänsyn till 
skattesystemets inre logik, är skatteåtgärden proportionerlig 
till sitt syfte? 
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Dessa steg kan illustreras på följande sätt: 
 

EU-domstolens arbetsmetod för att pröva om en regel är 
selektiv: 

 

Steg 1: Fastställande av referenssystemet 

Det första steget i selektivitetsbedömningen består i att fastställa vad 
som är referenssystemet. EU-domstolen har varit tydlig med att en 
felaktig referensram kan fälla en statsstödsanalys.143 Samtidigt är 
fastställandet av referenssystemet en mycket svår uppgift, som 
handlar om att definiera vad som är en normal beskattning. En 
avvikelse från det normala gör skatten selektiv till förmån för före-
tagen som drar nytta av avvikelsen. Ju bredare referenssystem, desto 
lättare blir det att identifiera en olikbehandling inbyggd i skatte-
systemet, och tvärtom: om referenssystemet definieras brett och 
består av en bred allmän regel, blir ett undantag till huvudregeln 
sannolikt i strid med statsstödsrätten. Om referenssystemet 
däremot definieras på ett smalt sätt och består av själva undantaget, 
blir den aktuella beskattningen sannolikt mindre selektiv då den inte 
innehåller både en huvudregel och ett undantag. 

 
143 Se mål C-203/16 P, Dirk Andres mot Europeiska kommissionen. 
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EU-domstolen och EU-kommissionen definierar ofta referens-
systemet på ett brett sätt,144 vilket är förståeligt då en motsatt praxis 
skulle urholka statsstödsrättens verkan. Å andra sidan blir konse-
kvensen att många skattesystem är potentiellt selektiva, då mer-
parten innehåller både huvudregler och undantag. Ett exempel kan 
vara Adria Wien-målet, som handlar om en stat som hade infört en 
partiell återbetalning av energiskatt på naturgas och elenergi, men 
endast till företag vars huvudsakliga verksamhet bestod i tillverkning 
av materiella varor: om referenssystemet är befrielsen för tillverkare 
av materiella varor är åtgärden inte selektiv; om referenssystemet 
däremot består av uttaget av energiskatten, blir befrielsen för 
tillverkarna av materiella varor ett undantag till huvudregeln, som 
sannolikt utgör statligt stöd.145  

Steg 2: Avviker skatteåtgärden från referenssystemet? 

Det andra steget i selektivitetsprövningen innebär att analysera om 
skatteåtgärden avviker från referenssystemet (”de jure selektivitet”). 
Detta steg kan innebära exempelvis att ett avdrag medges i större 
utsträckning än vad som normalt gäller, att en skattesats är lägre än 
den nominella satsen, att en avskrivningstid är längre än den 
normala, att vissa inkomster eller kapitaltillgångar undantas från 
beskattning, att vissa energikällor inte beläggs med samma skatt på 
energi, att vissa varor inte beläggs med en punktskatt, m.m. Det 
viktiga här är att identifiera om det skett en avvikelse från refe-
renssystemet. Om så är fallet finns en olikbehandling inbyggd i 
skattesystemets systematik, även om det kan vara svårt att veta vad 
som är normalt och vad som är undantaget när ett skattesystem 
innehåller två alternativa lösningar.146  

En olikbehandling kan också finnas i skattesystemets effekter 
(”de facto selektivitet”), när skattesystemets juridiska konstruktion 
inte innehåller någon explicit olikbehandling, men effekterna blir att 

 
144 Se tex mål C-203/16 P, Dirk Andres mot Europeiska kommissionen. 
145 Se mål C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH och Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke 
GmbH mot Finanzlandesdirektion für Kärnten. 
146 Ett exempel gäller den irländska flygskatten, som togs ut med olika belopp beroende på hur 
långt avstånd som skulle flygas. Frågan var om det var den högre eller den lägre skatten som 
var normal: se de förenade målen C-164/15 P och C-165/15 P, Europeiska kommissionen mot 
Aer Lingus Ltd och Ryanair Designated Activity Company. 
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olika företag beskattas olika. Den senare typen av selektivitets-
prövning är svårare att utföra, och det är utmanande att göra det på 
ett objektivt sätt. Ett exempel på de facto selektivitet är Gibraltar-
målet.147 Målet handlade om Gibraltars förslag på skattesystem, som 
utformades utan någon inbyggd olikbehandling, men vars effekter 
blev till de utländska företagens fördel då skattebasen var knuten till 
den fysiska närvaron på Gibraltar. Det finns en debatt i doktrinen 
kring hur ett skattesystems de facto selektivitet kan bedömas, och 
vissa hävdar att EU-domstolens synsätt kräver att andra länders 
skattesystem beaktas för att på så sätt identifiera vilka de normala 
effekterna av ett skattesystem är.148 Oavsett om det är fråga om de 
jure eller de facto selektivitet, så innebär inte en olikbehandling att 
skatteregeln nödvändigtvis strider mot statsstödsreglerna: olikbe-
handlingen behöver också ske mellan företag i jämförbara situat-
ioner. 

Steg 3: Är olikbehandlingen mellan företag i en jämförbar 
situation? 

Det tredje steget innebär att undersöka om olikbehandlingen äger 
rum mellan företag som i rättsligt och faktiskt avseende befinner sig 
i jämförbara situationer. Jämförelseanalysen ska göras mot bakgrund 
av skattesystemets målsättning. Skillnader mellan företag som be-
skattas olika men som inte påverkar hur skattesystemet fungerar 
leder normalt till att företagen anses vara i en jämförbar situation.149 
Målsättningen brukar definieras brett, exempelvis vad gäller in-
komstskatter anses målsättningen vara att beskatta företagens 
vinster. Vad som är jämförbart är svårt att avgöra i förväg. Men 
generellt kan sägas att EU-domstolen tillämpar jämförelseanalysen 
enligt ett brett synsätt. Ett exempel där företag inte ansågs vara i en 
jämförbar situation är det s.k. Paint Graphos-målet. Där ansågs inte 

 
147 Se de förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P, Europeiska kommissionen (C-106/09 P) 
och Konungariket Spanien (C-107/09 P) mot Government of Gibraltar och Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirland. 
148 För en översikt av doktrinen se Jérôme Monsenego, Selectivity in State Aid Law and the 
Methods for the Allocation of the Corporate Tax Base (Kluwer Law International 2018), s. 108, 
fotnot 433. 
149 Se tex mål C‑522/13, Ministerio de Defensa, Navantia SA mot Concello de Ferrol, där statligt 
och privat ägande av fastigheter var jämförbara vad gäller fastighetsbeskattningen. 
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kommersiella och kooperativa bolag vara i en jämförbar situation150 
eftersom bolagsskattesystemets målsättning är att beskatta inkoms-
ter, medan kooperativa företag inte har som främsta målsättning att 
maximera inkomsterna. Konsekvensen var att Italien fick undanta 
kooperativa företag från bolagsskatt. 

Steg 4: Kan åtgärden motiveras av skattesystemets inre logik? 

Om ett skattesystem är a priori selektivt, huruvida detta är resultatet 
av en de jure eller de facto a priori selektiv regel, kan en sådan statlig 
åtgärd ändå motiveras med hänsyn till skattesystemets inre logik. 
Detta steg liknar motsvarande inom rättfärdigandeanalysen för de 
fria rörligheterna, även om de bakomliggande motiven naturligtvis 
skiljer sig åt då de fria rörligheterna och statsstödsreglerna har olika 
syften. För att kunna godkännas måste det selektiva momentet i en 
skatteregel vara ett inre krav från skattesystemets art eller allmänna 
systematik.151 Yttre faktorer som inte är nödvändiga för att skatte-
systemet ska kunna fungera på ett sammanhängande sätt godkänns 
inte. Det finns exempel på rättsfall där medlemsstater medgett 
selektiva fördelar för att hjälpa vissa företag med ekonomiska svårig-
heter som inte har godtagits av EU-domstolen.152 Man kan alltså i 
princip inte motivera en olikbehandling med ett ekonomiskt, miljö-
mässigt eller politiskt mål, utan själva skattesystemet måste kräva 
olikbehandlingen för att dess selektiva karaktär ska kunna motiveras. 

Det svåra är naturligtvis att avgöra vilka grunder som kan 
motivera en selektiv åtgärd. Som EU-kommissionen sammanfattar 
det kan grunden för ett möjligt berättigande t.ex. handla om 
”behovet av att bekämpa bedrägerier eller skatteundandragande, be-
hovet av att beakta särskilda redovisningskrav, administrativ han-
terlighet, principen om skatteneutralitet, en progressiv skala för 

 
150 Se de förenade målen C-78/08 till C-80/08, Ministero dell’Economia e delle Finanze och 
Agenzia delle Entrate mot Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, i 
likvidation mot Agenzia delle Entrate och Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) 
och Ministero delle Finanze mot Michele Franchetto. 
151 Se t.ex. de förenade målen C-78/08 till C-80/08, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
och Agenzia delle Entrate mot Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. 
arl, i likvidation mot Agenzia delle Entrate och Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-
79/08) och Ministero delle Finanze mot Michele Franchetto, punkt 69. 
152 Se tex mål C‑6/12, P Oy. 
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inkomstskatt och inkomstskattens omfördelningssyfte, nödvändig-
heten att undvika dubbelbeskattning och målet att optimera in-
drivningen av skatteskulder.”153  

Steg 5: Är skattens selektiva karaktär proportionerlig mot dess 
syfte? 

Det sista steget i selektivitetsbedömningen innebär att kontrollera 
att den selektiva åtgärden enbart står i proportion till, och inte går 
utöver, vad som är nödvändigt för att uppnå skatteregelns syfte. Om 
skatteregelns syfte skulle kunna uppnås med mindre långtgående 
åtgärder skulle regeln strida mot proportionalitetsprincipen. 

Det kan här noteras att sambandet mellan statsstödsreglerna och 
skatter är särskilt komplext vad gäller miljöskatter. Unionen strävar 
som bekant efter vissa miljömässiga mål. Artikel 3(3) i EU-fördraget 
fastställer att ”[u]nionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa 
som bygger på […] en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö”. 
Artikel 11 i EUF-fördraget anger att ”Miljöskyddskraven ska 
integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik 
och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling”. 
Miljöskatter bygger ofta på att verksamheter som har mer eller 
mindre miljöpåverkan skiljs åt. En högre skatt på en ur miljösyn-
punkt negativ verksamhet kommer att minska den verksamheten.  

Problemet är att statsstödsreglerna kräver en likabehandling 
mellan olika jämförbara företag. Att öka skattebelastningen för vissa 
företag gynnar andra företag. Den logiken tillämpas på alla typer av 
statliga åtgärder, inklusive miljöskatter,154 bortsett från de fall då 
nationell lagstiftning följer tvingande, harmoniserade regler, t.ex. 
skattebefrielse för bränslen som används för att framställa el.155 I den 
mån det harmoniserade ramverket ger medlemsstaterna en valfrihet 
att utnyttja en möjlighet till skattebefrielse kan dock statsstöds-
reglerna aktualiseras även i fråga om energiskatt och koldioxidskatt, 
som båda omfattas av reglerna i energiskattedirektivet. Detta gör det 

 
153 Se Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, (2016/C 262/01), punkt 139. 
154 Se bl.a. mål C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH och Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke GmbH mot Finanzlandesdirektion für Kärnten; mål C-487/06 P, British 
Aggregates Association mot Europeiska kommissionen och Förenade konungariket: EU-dom-
stolen har i British Aggregates inte godtagit en differentierad beskattning mellan olika former 
av naturgrus som hade liknande påverkan på miljön. 
155 Se artikel 14.1 a i energiskattedirektivet. 
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svårt att lagstifta på miljöskatteområdet när den eftersökta effekten 
är att – utifrån miljöpåverkan – behandla just olika. Med andra ord 
följer statsstödsreglerna och miljöskatter olika logik. Det finns ett 
relevant svenskt exempel som kan nämnas här. Det gäller energi-
skattebefrielsen för el inom tillverkningsindustrin, som efter Adria 
Wien-domen sågs som olagligt statsstöd. Efter diskussioner med 
EU-kommissionen fick en tidigare nollskattesats för el i till-
verkningsprocessen i industriell verksamhet ändras till en positiv 
energiskattesats, som fr.o.m. den 1 juli 2004 godkändes som stats-
stöd av EU-kommissionen. Företag som tagit emot olagligt stats-
stöd i form av befrielse från energiskatten på el fick betala tillbaka 
stödet jämte ränta. Efter förhandlingar med kommissionen kunde 
dock beloppen begränsas kraftigt. 

Detta innebär inte att det är omöjligt för medlemsstaterna att 
lagstifta om, och införa, miljöskatter. En hel del miljöskatter har 
införts av medlemsstaterna, utan att dessa nödvändigtvis ansetts 
strida mot statsstödsreglerna.156 Men statsstödsreglerna gör lag-
stiftningsprocessen mer komplex och förbjuder viss utformning av 
miljöskatter. Det kan därför vara motiverat att undersöka ut-
formningen av en miljöskatt i nära samarbete med EU-kommiss-
ionen, för att så tidigt som möjligt erhålla kommissionens syn-
punkter vad gäller skattens tänkta form, så att denna anpassas efter 
vad kommissionen anser är EU-konformt. Att initiera en dialog med 
kommissionen är också motiverat med tanke på anmälningsskyldig-
heten som framgår av artikel 108(3) i EUF-fördraget, ifall en med-
lemsstat överväger att införa en åtgärd som kan misstänkas innehålla 
ett statligt stöd. 

Ett annat, mer krävande sätt att lagstifta om miljöskatter är att 
komma överens med de andra medlemsstaterna och exempelvis 
harmonisera medlemsstaternas miljöskatter genom ett direktiv. Ett 

 
156 Se t.ex. mål C-233/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) 
mot Generalitat de Catalunya. Det är flera fall som avgjordes samtidigt. De övriga fallen är de 
förenade målen C-234/16 och C-235/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución (ANGED) mot Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias 
och Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; samt de förenade målen C‑236/16 och 
C‑237/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) mot 
Diputación General de Aragón. Begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo. För 
enkelhetens skull kommer i framställningen endast att hänvisas till det förstnämnda målet, 
dvs. mål C-233/16. 
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sådant direktiv kan då innehålla så detaljerade regler att medlems-
staternas valfrihet begränsas så att kriterierna för ett statsstöd inte 
är aktuella. 

Det kan diskuteras om statsstödsreglerna och, i synnerhet, 
stödbegreppet och selektivitetskriteriet, borde tillämpas på ett brett 
sätt och beakta även aspekter som sträcker sig längre än till ett 
enstaka tillfälle. Exempelvis skulle det kunna hävdas att miljöskatter 
kompenserar för en belastning på de offentliga finanserna eftersom 
företag inte själva betalar för kostnaderna för att rena den miljö som 
de har bidragit till att förstöra, utan kostnaden bärs av samhället, dvs. 
andra skattebetalare. Detta är dock inte EU-domstolens synsätt, 
som oftast applicerar statsstödsreglerna per regelverk och transak-
tion utan att beakta de bredare samhällseffekterna. Det finns några 
få exempel på undantag i EU-domstolens praxis på detta område, där 
domstolen beaktat flera skatter tillsammans (dock inte de bredare 
samhällsekonomiska effekterna).157  

3.3 Sekundärrätt på beskattningsområdet 

3.3.1 Hur antas sekundärrätt på beskattningsområdet? 

Som nämndes i avsnitt 3.1 ovan är primärrätten överordnad sekun-
därrätten, på så sätt att EU-domstolen kan förklara en viss rättsakt 
inom sekundärrätten ogiltig.158 Sekundärrätten måste alltså vara 
förenlig med primärrätten, oavsett vilken typ av rättsakt som 
antagits. Artikel 288 i EUF-fördraget beskriver unionens olika 
rättsakter: dessa är förordningar, direktiv, beslut, rekommendat-
ioner och yttranden. Endast förordningar159, beslut160 och direktiv161 

 
157 Se t.ex. mål C-308/01, GIL Insurance Ltd m.fl. mot Commissioners of Customs & Excise, där 
en skatt på försäkringspremier och mervärdesskatten beaktades tillsammans av EU-dom-
stolen. 
158 Se artikel 264 i EUF-fördraget. 
159 En förordning ska ha allmän giltighet. Den ska till alla delar vara bindande och direkt til-
lämplig i varje medlemsstat. 
160 Ett beslut är till alla delar bindande. Om ett beslut anger till vem eller vilka det riktar sig, är 
det bindande endast för dessa. 
161 Ett direktiv ska med avseende på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje 
medlemsstat till vilken det är riktat, men ska överlåta åt de nationella myndigheterna att 
bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. 
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är bindande. Rekommendationer och yttranden är inte bindande.162 
Bland de bindande rättsakterna har direktiv oftast använts på skatte-
området, något som i och för sig ibland krävs av primärrätten.163 
Förordningar används vad gäller tullar,164 och i vissa fall för indirekta 
skatter. 

Ett direktiv har bindande verkan på medlemsstaterna: direktiv 
antagna av rådet måste införas i nationell rätt. I vissa fall har med-
lemsstaterna redan en lagstiftning som är konform med direktivet,165 
eller som endast delvis behöver anpassas efter direktivet.166 I andra 
fall saknas helt någon motsvarande bestämmelse i den nationella 
rätten.167 Trots att direktiven måste genomföras i nationell rätt är det 
upp till medlemsstaterna att välja metod, och innehållet i den införda 
lagstiftningen kan tas längre än vad direktivet kräver. Ett exempel 
där mer långtgående lagstiftning explicit tillåts av ett direktiv är 
artikel 3 i skatteflyktsdirektivet: ”Detta direktiv ska inte hindra 
tillämpningen av sådana nationella eller avtalsgrundade bestämmel-
ser som syftar till att säkerställa en högre skyddsnivå för inhemska 

 
162 Utöver unionens icke bindande rättsakter, finns olika typer av icke bindande material på 
skatteområdet, s.k. ”soft law”. Exempelvis kan nämnas olika uppförandekoder, EU Joint 
Transfer Pricing Forums arbete vad gäller försöket att homogent tolka internprissättningsreg-
ler, samt EU-kommissionens olika kommunikationer och tillkännagivanden. I många fall har 
direktivförslag först varit ute på remiss i kommunikationsform, vilka är offentliga och kan 
debatteras av olika aktörer. Dessa kommunikationer innehåller ofta bakgrundsinformation 
och olika förarbeten eller konsekvensanalyser. På statsstödsområdet har kommissionen 
publicerat ett tillkännagivande som sammanfattar kommissionens syn på tillämpningen av 
statsstödsreglerna. Tillkännagivandet är endast bindande för kommissionen, och innehåller 
viktig information. Dock måste det påpekas att vissa paragrafer är mer kontroversiella än 
andra, då en del frågor inte ännu besvarats av EU-domstolen. Detta gäller i synnerhet 
paragraferna avseende internprissättningsfrågor. 
163 Se artikel 115 i EUF-fördraget, och artikel 113 i EUF-fördraget vad gäller indirekta skatter. 
Medan artikel 113 i EUF-fördraget låter rådet välja vilka rättsakter som ska antas vad gäller 
indirekta skatter, omfattas direkta skatter av den allmänna bestämmelsen i artikel 115 i EUF-
fördraget, vilken endast tillåter att direktiv antas. 
164 Se exempelvis Förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen. 
165 Ett exempel skulle kunna vara skatteflyktsregeln i skatteflyktsdirektivet (se Rådets direktiv 
(EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt 
inverkar på den inre marknadens funktion, artikel 6) och den svenska skatteflyktslagen (se Lag 
(1995:575) mot skatteflykt). Det kan dock diskuteras om den svenska skatteflyktslagen räcker 
som genomföring av den skatteflyktsregel som framgår av skatteflyktsdirektivet. 
166 Se exempelvis Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden, 
prop. 2017/18:296, som syftar till att anpassa de svenska CFC-reglerna efter den CFC-regel 
som framgår av skatteflyktsdirektivet (se Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 
om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens 
funktion, artikel 7 och 8). 
167 Se exempelvis ändringarna till ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. IL, som i sin 
lydelse före 2019 inte innehöll någon allmän ränteavdragsbegränsningsregel kopplad till ett 
företags resultat. 
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bolagsskattebaser”.168 Men ett explicit tillåtande är inte nödvändigt: 
länder kan vara mer ambitiösa än vad som krävs av ett direktiv, till 
exempel genom att införa högre skattenivåer vad gäller miljöskatter, 
eller genom att införa bestämmelser som mer effektivt undanröjer 
dubbelbeskattning på koncernnivå. Länder kan också införa bestäm-
melser som kompletterar ett harmoniserat ramverk: ett exempel är 
miljöskatter, där Sverige har infört fler miljöskatter än vad som krävs 
av EU-rätten. 

Som nämnt kan medlemsstaterna välja form och tillvägagångssätt 
för genomförandet av ett direktiv så länge som dess mål uppfylls.169 
EU-domstolen kontrollerar emellertid hur direktivet har införts i 
intern rätt, vilket är logiskt eftersom medlemsstaterna ska säkerställa 
att ett visst resultat – som de enats om i direktivet – uppnås. EU-
domstolen kontrollerar också att ett direktiv, som ju utgör 
sekundärrätt, överensstämmer med primärrätten.170 Normalt ska 
kommissionen ha analyserat förenligheten med övrig EU-rätt av de 
förslag den lämnar, och eventuella frågetecken ska ha klargjorts 
under processens gång, tillsammans med medlemsstaterna. Men 
tveksamheter kan kvarstå, och det kan också finnas olika upp-
fattningar kring ett föreslaget direktivs förenlighet med EU-rätten. 

Kan sekundärrätten på beskattningsområdet strida mot 
primärrätten? 

I doktrinen har det ibland hävdats att vissa delar av sekundärrätten 
på beskattningsområdet skulle kunna strida mot primärrätten.171 
EU-domstolen utför en mildare kontroll av sekundärrättens för-
enlighet med primärrätten, jämfört med kontrollen av nationell rätt. 
Det kan leda till att bestämmelser i direktiv på skatteområdet kan 
anses förenliga med primärrätten trots att sekundärrätten rent 
teoretiskt skulle stå i konflikt med primärrätten. EU-domstolens 
kontroll av förenligheten med primärrätten begränsas till att granska 

 
168 Se Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatte-
flyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, artikel 3. 
169 Se artikel 288 i EUF-fördraget, tredje stycket. 
170 Se artikel 263 i EUF-fördraget. För ett exempel se mål C-166/98, Société critouridienne de 
distribution (Socridis) mot Receveur principal des douanes. 
171 Se t.ex. Cécile Brokelind, Legal Issues in Respect of the Changes to the Parent-Subsidiary 
Directive as a Follow-Up of the BEPS Project, Intertax 2015-12, s. 816 ff. 
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uppenbara fel. ”Vid åtgärder av skatterättslig karaktär ställs unions-
lagstiftaren inför val av politisk, ekonomisk och social art och måste 
rangordna motstridiga intressen och göra komplexa bedömningar. I 
detta sammanhang ska unionslagstiftaren följaktligen tillerkännas 
ett stort utrymme för skönsmässig bedömning, vilket innebär att 
domstolens kontroll av att de villkor som angetts i föregående punkt 
i denna dom har iakttagits ska begränsas till uppenbara fel” (min 
kursivering).172  

Antagning av sekundärrätt på beskattningsområdet 

Hur antas sekundärrätten på beskattningsområdet? Som nämndes 
ovan gäller subsidiaritetsprincipen: enligt subsidiaritetsprincipen ska 
unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet vidta 
en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlems-
staterna. Artikel 115 i EUF-fördraget tillåter rådet att enhälligt anta 
direktiv på skatteområdet. Vad gäller indirekta skatter finns en 
särskild bestämmelse, artikel 113 i EUF-fördraget: ”Rådet ska 
enhälligt i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter 
att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommit-
tén anta bestämmelser om harmonisering av lagstiftningen om 
omsättningsskatter, punktskatter och andra indirekta skatter eller 
avgifter, i den mån en sådan harmonisering är nödvändig för att 
säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar och för att 
undvika snedvridning av konkurrensen”. 

Det finns några undantag från enighetskravet som teoretiskt sett 
skulle kunna aktualiseras på skatteområdet. Medlemsstaterna kan 
inleda ett fördjupat samarbete sinsemellan inom ramen för unionens 
icke-exklusiva befogenheter, där skatter omfattas.173 Ett sådant för-
djupat samarbete ska syfta till att främja unionens mål, skydda dess 
intressen och stärka dess integrationsprocess. Beslutet om bemyndi-
gande av ett fördjupat samarbete ska antas av rådet som en sista 
utväg, om det anser att de mål som eftersträvas genom samarbetet 
inte kan uppnås inom rimlig tid av hela unionen och förutsatt att 
minst nio medlemsstater deltar i samarbetet.174 Fördjupat samarbete 

 
172 Se C-390/15, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), punkt 54, och där angivna referenser. 
173 Se artiklar 326-334 i EUF-fördraget. 
174 Se artikel 20 i EU-fördraget. 
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har aldrig använts i skattefrågor, men har diskuterats som ett möjligt 
sätt för ett antal medlemsstater att exempelvis anta en skatt på 
finansiella transaktioner eller en gemensam konsoliderad bolags-
skattebas. Det finns också en teoretisk möjlighet att kringgå 
enighetskravet i och med artikel 116 i EUF-fördraget, om kommiss-
ionen finner att en skillnad mellan bestämmelserna i medlems-
staternas lagar framkallar en snedvridning av konkurrensvillkoren på 
den inre marknaden som behöver elimineras. Detta förfarande har 
dock aldrig använts på skatteområdet. 

Eftersom undantag från enighetskravet aldrig använts på skatte-
området innebär det i praktiken en vetorätt för varje medlemsstat. 
Detta påverkar både lagstiftningsprocessen, och vilka typer av 
förslag som medlemsstaterna och kommissionen väljer att lyfta 
eftersom de är svåra att få igenom. Många förslag har kommit långt 
och krävt stora arbetsinsatser, utan att nå enighet i rådet. Exempel 
på detta är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen,175 
förslaget om en omsättningsskatt på tillhandahållandet av digitala 
tjänster,176 och förslaget till reviderat energiskattedirektiv.177  

För att förenkla lagstiftnings- och harmoniseringsarbetet på 
skatteområdet föreslog EU-kommissionen den 15 januari 2019 en 
gradvis övergång från enhällighet till omröstning med kvalificerad 
majoritet i vissa skattefrågor.178 Liknande förslag har lagts fram 
redan tidigare. Den föreslagna juridiska grunden för en sådan 
övergång är den allmänna övergångsklausulen i artikel 48(7) i EU-
fördraget. Kommissionen föreslår nu att genomföra övergången i 
fyra steg: 

– I ett första steg skulle omröstning med kvalificerad majoritet 
användas för åtgärder som inte har någon direkt inverkan på 
medlemsstaternas beskattningsrätter, skattebaser eller skatte-
satser, men som är av avgörande betydelse för att bekämpa 
skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt och 
underlätta företagens uppfyllelse av skattskyldighet på den inre 
marknaden. 

 
175 Se COM(2016) 683 final. 
176 Se COM(2018) 148 final. 
177 Se COM (2011) 169. 
178 Se COM(2019) 8 final, Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s 
skattepolitik, 15 januari 2019. 



EU-rättens viktigaste implikationer på skatteområdet  2019:4 

72 

– I ett andra steg skulle omröstning med kvalificerad majoritet 
användas vid åtgärder av främst skattekaraktär som syftar till att 
stödja andra politiska mål, vilket specifikt skulle omfatta 
bekämpningen av klimatförändringar, miljöskydd eller att 
förbättra folkhälsan eller transportpolitiken. 

– I ett tredje steg skulle omröstning med kvalificerad majoritet 
användas inom skatteområden som redan i stor utsträckning är 
harmoniserade och som måste utvecklas och anpassas till nya 
omständigheter, vilket kommissionen anser särskilt omfattar 
mervärdesskatt och punktskatter. 

– I ett fjärde steg skulle omröstning med kvalificerad majoritet 
införas avseende frågor som är nödvändiga för att upprätthålla 
den inre marknaden och för en rättvis och konkurrenskraftig 
beskattning i Europa, såsom den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen eller beskattning av den digitala ekonomin. 

I skrivande stund var den ovan beskrivna övergången från enhällig-
het till omröstning med kvalificerad majoritet i vissa skattefrågor 
endast ett förslag för diskussion. En övergång till kvalificerad 
majoritet skulle möjligen behöva utredas tillsammans med en under-
sökning av hur en sådan reform påverkar olika skatters legitimitet. 
Det har i detta avseende påpekats i en rapport från Sieps att ”en 
möjlig utveckling är att minska på medlemsavgifterna och öka 
skattefinansieringen” av EU.179  

3.3.2 Indirekt beskattning 

Indirekta skatter tas ofta ut av ett annat skattesubjekt än den som 
slutligen konsumerar varan, även om den är avsedd att övervältras 
från skattesubjekten till konsumenterna. Skattesubjektet och skatte-
objektet ska därmed inte sammanfalla. De indirekta skatterna kan 
delas in i två kategorier: ettledsskatter och flerledsskatter. Mer-
värdesskatten är en flerledsskatt som i mycket hög grad är harmo-
niserad. Punktskatter är ettledsskatter och vissa av dem är harmo-
niserade medan andra är nationella. 

 
179 Se Katarina Nordblom, Legitimitet för skatter på EU-nivå (Sieps 2019), s. 9. 
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Indirektbeskattningsområdet ansågs redan från början av 
gemenskaperna vara ett område där harmonisering var viktig för att 
skapa den inre marknaden, då indirekta skatter i stor utsträckning 
påverkar handeln inom unionen. De sex ursprungliga medlemmarna 
hade olika indirekta skatter som inte var koordinerade och som 
ibland ledde till dubbelbeskattning eller snedvridningar i handeln. 
Därför ansågs det nödvändigt att harmonisera dessa skatter. 

Mervärdesskatten 

Den viktigaste indirekta skatten ur ett statsfinansiellt perspektiv är 
mervärdesskatten, som är en skatt på konsumtion som betalas vid 
inköp av varor och tjänster. Mervärdesskatt ska betalas till staten vid 
skattepliktig omsättning av varor och tjänster inom landet som görs 
av en beskattningsbar person i denna egenskap. Skatten är indirekt 
då den betalas in till staten av säljaren av en vara eller tjänst, trots att 
den finansieras av och belastar konsumenten. Tack vare avdrags-
systemet tas skatten ut av näringsidkare men läggs på försäljnings-
priset till konsumenterna utan att belasta tidigare produktionsled.180 

Det första mervärdesskattedirektivet inom EU kom 1967 och 
mer harmoniserade regler, det s.k. sjätte momsdirektivet, kom 1977. 
Ett omarbetat och konsoliderat direktiv kom 2006, och är det nu 
gällande mervärdesskattedirektivet.181 Det finns mer EU-rättsligt 
material, men mervärdesskattedirektivet är det viktigaste dokumen-
tet. Det sätter tydliga ramar vad gäller utformningen av lagstiftning 
på mervärdesskatteområdet, på så sätt att den nationella lagstiftaren 
har ett begränsat utrymme till att göra egna val. I detta sammanhang 
är det viktigt att nämna artikel 401 i mervärdesskattedirektivet som 
stadgar att länderna får införa andra skatter så länge de inte är 
omsättningsskatter: ”Utan att det påverkar tillämpningen av andra 

 
180 ”Mervärdesskatt tas ut i varje led i produktions- och distributionskedjan. Systemet är 
konstruerat så att skatten inte ska belasta de skattskyldiga, utan de slutliga konsumenterna 
(skattebärare). Det är emellertid inte konsumenterna som deklarerar och betalar mervärdes-
skatten till staten. I stället är det näringsidkarna, som i egenskap av skattskyldiga, betalar in 
mervärdesskatten till staten för konsumenternas räkning. Varje skattskyldig har sedan rätt att 
avräkna den skatt som [den] har betalat till sina leverantörer (ingående mervärdesskatt) från 
den skatt som vederbörande själv mottagit från sina kunder (utgående mervärdesskatt). Om 
den ingående mervärdeskatten är större än den utgående mervärdesskatten, får den skatt-
skyldige i stället s.k. restitution, dvs. återbetalning, av staten”, se SOU 2016:76, s. 101. 
181 Se Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt. 
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gemenskapsbestämmelser får detta direktiv inte hindra en medlems-
stat från att behålla eller införa skatter på försäkringsavtal, skatter på 
vadslagning och spel, punktskatter, stämpelskatter och, mer gene-
rellt, alla skatter eller avgifter som inte kan karakteriseras som om-
sättningsskatter, under förutsättning att uttaget av dessa skatter eller 
avgifter inte leder till gränsformaliteter i handeln medlemsstater 
emellan.”182 Ett exempel där denna artikel har aktualiserats gäller den 
franska skatten på tillhandahållandet av digitala tjänster. Det ansågs 
i en rapport från den nationella församlingen att skatten inte stred 
mot artikel 401 i mervärdesskattedirektivet då den inte togs ut på all 
verksamhet i Frankrike.183 Detta synsätt hämtade stöd i praxis från 
EU-domstolen.184  

EU-kommissionen arbetar kontinuerligt med medlemsstaterna 
och experter för att föreslå förbättringar till det befintliga ramverket. 
EU-kommissionen har på senare tid föreslagit ett antal reformer, 
bland annat det så kallade ”VAT action plan”.185 Flera av de före-
slagna reformerna i handlingsplanen antogs 2017 och 2018 av med-
lemsstaterna. Den 2 oktober 2018 antog Ekofinrådet bland annat 
följande:186  

– Nya regler för att förbättra den dagliga användningen av 
nuvarande momssystem till dess att den övergripande moms-
reformstrategin har genomförts. 

– En ny åtgärd som gör det möjligt för medlemsländer att ändra 
sina momssatser för e-publikationer, som oftast beskattas 
med en standardsats, till en sats som motsvarar den mest för-
delaktiga för traditionella tryckta publikationer. 

– Formellt antagande av nya regler för att utbyta mer informa-
tion och stärka samarbetet avseende momsbedrägeri mellan 
nationella skattemyndigheter och brottsbekämpande myndig-
heter. 

 
182 Se artikel 401 i mervärdesskattedirektivet. 
183 Se Étude d’impact – Projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et 
modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, 5 mars 2019, punkt 4.1.2 
(http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1737-ei.asp#P221_48196). 
184 Se mål C-156/08, Monika Vollkommer mot Finanzamt Hannover-Land I, punkt 32. 
185 Se COM(2016) 148 final, Towards a single EU VAT area - Time to decide; COM(2017) 566 
final, On the follow-up to the Action Plan on VAT Towards a single EU VAT area - Time to act. 
186 Se IP/18/5966. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1737-ei.asp#P221_48196
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Nya reformer har föreslagits, och mer arbete på mervärdesskatte-
området kommer att göras i framtiden. Här kan bland annat nämnas 
ett direktivförslag om ändring av mervärdesskattedirektivet. Det 
gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för 
driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet vid beskattning av 
handeln mellan medlemsstaterna.187 En konsoliderad text av mer-
värdesskattedirektivet, förutsatt att de föreslagna ändringarna antas 
av medlemsstaterna, finns tillgänglig på EU-kommissionens hem-
sida.188  

Sverige införde för länge sedan en omsättningsskatt, som därefter 
ersattes av en mervärdesskatt. Detta skedde före inträdet i EU. 
”Skatteplikten har sedan successivt utökats till att, efter skatte-
reformen 1990–1991, gälla alla varor och tjänster, om inte annat 
särskilt föreskrivits. Det innebär att skatteplikt numera gäller i 
princip samtliga varor och tjänster.”189 Den nu gällande svenska lag-
stiftningen, som implementerar EU:s mervärdesskattedirektiv i 
svensk rätt, är mervärdesskattelagen.190  

Punktskatter 

Indirekta skatter omfattar också s.k. punktskatter. Punktskatter är 
indirekta skatter som tas ut på särskilda varor, exempelvis alkohol, 
tobak eller energi. Det finns många olika punktskatter i Sverige.191 
Vissa av dessa är nationella punktskatter,192 medan andra är har-
moniserade på EU-nivå. För att undvika snedvridningar i handeln 
mellan medlemsstaterna har EU-länderna kommit överens om ett 
gemensamt ramverk med regler för t.ex. de territoriella aspekterna i 

 
187 Se COM(2018) 329 final. 
188 Se 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_directive_with_details_for_t
he_definitive_system_en.pdf. 
189 Se SOU 2016:76, s. 99. 
190 Se Mervärdesskattelag (1994:200). 
191 För en sammanställning se  
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/1227.html 
192 Sverige var exempelvis bland de första i världen att lagstifta om en koldioxidskatt. 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_directive_with_details_for_the_definitive_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_directive_with_details_for_the_definitive_system_en.pdf
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/1227.html
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gränsöverskridande situationer.193 Den 25 maj 2018 föreslog EU-
kommissionen en del förändringar på punktskatteområdet.194  

Utöver det generella ramverket om förflyttningar av punkt-
skattepliktiga produkter inom EU finns också ett antal EU-direktiv 
avseende punktskatter som specifikt gäller alkohol195, tobak196 och 
energi197. 

Alkoholskattedirektivet innebär en harmonisering av struk-
turerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. Av direkti-
vet framgår bland annat vissa gemensamma definitioner, samt regler 
för fastställandet av skatten för dessa produkter. Enligt direktivet 
ska medlemsstaterna också befria vissa varor från den harmoniserade 
punktskatten. 

Tobaksskattedirektivet anger strukturen och skattesatserna för 
punktskatten på tobaksvaror och lägger fast allmänna principer för 
harmoniseringen av den punktskatt som medlemsstaterna lägger på 
tobaksprodukter. Direktivet fastställer vilka kategorier av tobaks-
varor som omfattas av direktivet, vilka beskattningsprinciper som 
gäller, samt anger minimipunktskatter för alla kategorier av tobaks-
varor. 

Energiskattedirektivet ger ett ramverk för beskattningen av 
energiprodukter, vilket avser samtliga motorbränslen och i princip 
samtliga fossila uppvärmningsbränslen samt vissa flytande och 
gasformiga biobränslen för uppvärmning. Direktivet innehåller olika 
regler för beskattningen, bland andra: 

– Minimiskattenivåer för motorbränsle. 

– Minimiskattenivåer för bränslen för uppvärmning och el. 

– Minimiskattenivåer för industriella och kommersiella ändamål 
såsom jordbruk, stationära motorer, och anläggningar och 

 
193 Se Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt 
och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. 
194 Se https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-series-new-rules-
excise-duties_en, för alla direktivförslag samt förarbeten och bakgrundsinformation. 
195 Se Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för 
punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. 
196 Se Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för 
punktskatten på tobaksvaror. 
197 Se Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemen-
skapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet. 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-series-new-rules-excise-duties_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-series-new-rules-excise-duties_en
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maskinell utrustning som används vid byggnadsverksamhet, 
väg- och vattenbyggnad samt offentliga arbeten.198 

– Möjlighet till fullständig eller partiell skattebefrielse eller 
skattenedsättningar i vissa fall199  

– Tvingande bestämmelser om skattefrihet i vissa fall200  

EU-kommissionen har lagt fram förslag om ändringar i energiskatte-
direktivet, utan att nå enighet hos medlemsstaterna.201 Förslaget är 
nu återkallat. Kommissionen anger i senare material att svårigheten 
att uppnå konsensus vad gäller miljöbeskattning motiverar en 
övergång från enhällighet till omröstning med kvalificerad majoritet 
i vissa skattefrågor.202 Det bör dock påpekas att Sverige, tillsammans 
med bl.a. Danmark, Finland, Belgien och Frankrike, stödjer EU-
kommissionens arbete med att lägga fram ett nytt förslag till änd-
ringar av 2003 års energiskattedirektiv. En anledning till detta är att 
det befintliga energiskattedirektivet anses föråldrat och inte sam-
ordnat med utvecklingen inom den övriga EU-rätten på klimat-, 
energi- och miljöområdet, inte minst med avseende på hur tolk-
ningen av statsstödsreglerna utvecklats. 

3.3.3 Direkt beskattning 

Direktbeskattningsområdet är mindre harmoniserat än det in-
direkta. På direktbeskattningsområdet har det under lång tid ansetts 
viktigt att harmonisera vissa delar av bolagsbeskattningen för att 
undvika olika former av dubbelbeskattning, alternativt ta bort hinder 
för omstruktureringar inom unionen. Det har funnits ambitioner att 
fördjupa harmoniseringsarbetet, främst genom en gemensam konso-
liderad bolagsskattebas, men det har försvårats av behovet av att nå 
enighet mellan medlemsstaterna. Direkta skatter anses ofta vara mer 
av en nationell angelägenhet än indirekta skatter. De kan också 
användas som verktyg för att främja ett lands konkurrenskraft. På 

 
198 Se artikel 8 i energiskattedirektivet. 
199 Se artiklarna 15-17 i energiskattedirektivet. 
200 Se artikel 14 i energiskattedirektivet. 
201 Se COM (2011) 169, Proposal for a council directive amending Directive 2003/96/EC 
restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity. 
202 Se COM(2019) 8 final, Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s 
skattepolitik, 15 januari 2019, särskilt s. 5. 
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senare år har dock EU spelat en större roll gällande direkta skatter, 
framförallt när det gäller att undvika skatteflykt och dubbelbeskatt-
ning. Nedan följer en beskrivning av de olika direktiv som antagits 
på direktbeskattningsområdet: moder- och dotterbolagsdirektivet, 
fusionsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, samt skatteflyktsdirekti-
vet. Direktiv som rör förfarandefrågor behandlas i avsnitt 3.3.4. 

Direktiv på direktbeskattningsområdet 

Moder- och dotterbolagsdirektivet antogs 1990 och syftar till att 
undvika kedjebeskattning inom koncerner med medlemmar etable-
rade i olika medlemsstater.203 Kedjebeskattning undviks i källstaten 
(varifrån en utdelning betalas) genom att förbjuda källskatter, och i 
hemviststaten (där mottagaren till utdelningen befinner sig) genom 
att antingen medge skattefrihet på utdelningar från näringsbetingade 
andelar eller genom att beskatta utdelningarna, men samtidigt medge 
avräkning för den underliggande bolagsskatten som har betalats i 
källstaten. Inom ramen för BEPS-projektet lades en ventil in i 
bestämmelsen som gäller skattefrihet i moderbolagsdirektivet, på så 
sätt att skattefrihet medges så länge som betalningen inte är avdrags-
gill i dotterbolaget. Om betalningen är avdragsgill i dotterbolaget ska 
den däremot tas upp till beskattning i moderbolaget.204 Denna 
bestämmelse motverkar vissa former av s.k. hybridinstrument. 

Fusionsdirektivet antogs också 1990 och syftar till att gränsöver-
skridande omstruktureringar inom unionen inte ska hindras av 
omedelbar beskattning. Direktivet säkerställer samtidigt att beskatt-
ning sker (dock ofta vid ett senare tillfälle), och att det sker i rätt 
land.205 ”Avsikten är inte att en definitiv skattelättnad ska upp-
komma utan det är fråga om ett uppskov med skatten”.206 Direktivet 
omfattar olika typer av omstruktureringar: fusioner, fissioner, 

 
203 För det nu gällande moderbolagsdirektivet se Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 
november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemma-
hörande i olika medlemsstater. 
204 Se Rådets direktiv 2014/86/EU av den 8 juli 2014 om ändring av direktiv 2011/96/EU om 
ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika med-
lemsstater. 
205 För det nu gällande fusionsdirektivet se Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 
2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av 
tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om 
flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till 
en annan. Detta direktiv är en kodifiering av tidigare direktiv. 
206 Se https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332361.html#h-Fusionsdirektivet 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332361.html#h-Fusionsdirektivet
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partiella fissioner, överföring av tillgångar, utbyte av aktier eller 
andelar, samt flyttning av det registrerade sätet för europabolag och 
europeiska kooperativa föreningar. Vissa former av omstruk-
tureringar, där det inte finns möjlighet att säkerställa att beskattning 
sker vid senare tidpunkt än vid omstruktureringstillfället, omfattas 
inte av fusionsdirektivet. Rent inhemska omstruktureringar om-
fattas inte heller. 

Ränte/royaltydirektivet antogs 2003 med syfte att undvika 
dubbelbeskattning på ränte- eller royaltybetalningar mellan när-
stående företag inom unionen. Dubbelbeskattning undviks genom 
att förbjuda att källskatter tas ut på ränte- eller royaltybetalningar.207  

Det så kallade skatteflyktsdirektivet (på engelska Anti Tax 
Avoidance Directive, ATAD) antogs 2016 och innehåller olika skat-
teflyktsregler som starkt påverkats av OECD:s arbete med BEPS-
projektet.208 Direktivet innehåller minimistandarder vilket innebär 
att medlemsstaterna måste lagstifta om regler som införlivar direk-
tivet, men det finns ingen begränsning att införa striktare skatte-
flyktsregler. Direktivet omfattar exitbeskattning, CFC-beskattning, 
hybridmissmatchningar, en allmän skatteflyktsklausul och ränteav-
dragsbegränsningar. Skatteflyktsklausulen och ränteavdrags-
begränsningsregeln gäller inte bara gränsöverskridande utan också 
nationellt. 

3.3.4 Direktiv för skatteförfarande 

Medlemsstaterna har sedan 1970-talet enats om olika skatteför-
faranderegler, främst vad gäller informationsutbyte och handräck-
ning i skattefrågor, men sedan 1990-talet även avseende tvistlösning. 
Nedan behandlas direktiv om ömsesidigt bistånd mellan medlems-
staternas behöriga myndigheter samt tvistlösningsdirektivet. 

 
207 Se Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning 
av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater. 
208 Se Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot 
skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion. För en kommentar 
se Anders Hultqvist, Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) och subsidiaritetsprincipen - 
Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta eller EU:s rätt?, Skattenytt 2016 s. 853 ff. 
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Ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaterna 

1977 antogs ett första direktiv om ömsesidigt bistånd mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.209 Direktivet har sedan 
ändrats många gånger därefter. Enligt direktivet ska medlems-
staternas behöriga myndigheter utbyta all information som kan 
möjliggöra en riktig beskattning av inkomst och kapital samt all 
annan information som avser beräkning av indirekta skatter som 
mervärdesskatt, punktskatt på alkohol och alkoholhaltiga drycker, 
samt punktskatt på tobaksvaror. EU-domstolen har många gånger 
beaktat direktivet när den prövat om en diskriminerande regel 
kunnat rättfärdigas med hänsyn till en effektiv skattekontroll; givet 
de möjligheter som direktivet medför har medlemsstaterna sällan 
kunnat rättfärdiga sina diskriminerande regler.210 På senare tid har 
flera tillägg gjorts till direktivet. Dessa tillägg gäller obligatoriskt 
automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning och 
innebar överlappningar med det tidigare sparandedirektivet från 
2003,211 som därför upphävdes. Nedan följer de ändringar som god-
tagits sedan 2014. Utvecklingen har skett genom ändringar i 
direktivet 2011/16/EU: 

– Direktivet ändrades 2014 för att innehålla obligatoriskt auto-
matiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning.212  

– Direktivets tillämpningsområde vad gäller obligatoriskt auto-
matiskt utbyte av upplysningar utvidgades 2015 till att omfatta 
olika typer av förhandsbesked i gränsöverskridande skatte-
frågor och förhandsbesked om prissättning.213 

– 2016 utvidgades direktivets tillämpningsområde för det obliga-
toriska automatiska utbytet av upplysningar till att omfatta 

 
209 Se Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkrings-
premier. 
210 Se t.ex. mål C‑678/11, Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. 
211 Se Rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande 
i form av räntebetalningar. 
212 Se Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 
2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning. 
213 Se Rådets direktiv (EU) 2015/2376 av den 8 december 2015 om ändring av direktiv 
2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning. 
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automatiskt utbyte av upplysningar om land-för-land-rappor-
ter, så kallat ”country-by-country reporting” (CBCR).214 Här 
kan noteras att det pågår en diskussion om huruvida land-för-
landrapportering bör offentliggöras, vilket föreslogs som en 
ändring till direktivet i ett dokument från januari 2019.215  

– Direktivet ändrades 2016 för att säkerställa en effektiv över-
vakning av dess bestämmelser vad gäller möjligheten att iden-
tifiera och rapportera om vem som är den s.k. faktiska betal-
ningsmottagaren, ifall en kontohavare är en mellanhand.216  

– År 2018 antog rådet ett direktiv som införde en rapporterings-
skyldighet om potentiellt aggressiva gränsöverskridande skatte-
planeringsarrangemang.217 Det har länge funnits en rapporte-
ringsskyldighet i vissa länder, och OECD undersökte behovet 
av att införa en sådan skyldighet inom ramen för BEPS Action 
12. EU:s medlemsstater enades 2018 om ett direktiv för in-
förandet av en informationsskyldighet som gäller gränsöver-
skridande arrangemang. Rapporteringsskyldigheten åligger 
främst rådgivare, men kan även åligga skattebetalare. Olika 
typer av gränsöverskridande arrangemang omfattas av direkti-
vet, och rapporteringsskyldighet uppstår när minst ett ”känne-
tecken”218 återfinns och om arrangemanget åtminstone delvis 
innebär en skatteförmån. Efter att rådgivare (alternativt skatte-
betalare) rapporterat in information om ett visst arrangemang 
till den mottagande skattemyndigheten, skickas informationen 
vidare till övriga berörda EU-länder. Direktivet innebär att 
rapportering måste ske inom 30 dagar efter det att arrange-
manget gjorts tillgängligt. Direktivet måste införas i nationell 

 
214 Se Rådets direktiv (EU) 2016/881 av den 25 maj 2016 om ändring av direktiv 2011/16/EU 
vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning. 
215 Se Proposal for Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 
2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches 
(CBCR), 13685/1/17 REV1, 17 januari 2019: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5134-2019-INIT/en/pdf. 
216 Se Rådets direktiv (EU) 2016/2258 av den 6 december 2016 om ändring av direktiv 
2011/16/EU vad gäller skattemyndigheters tillgång till information för bekämpning av 
penningtvätt. 
217 Se Rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 2011/16/EU 
vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör 
rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang. För en kommentar se David Kleist, 
Informationsplikt för skatterådgivare, Skattenytt 2018, s. 519 ff. 
218 Kännetecknen kan beskrivas som signaler på ett det kan ligga ett skatteplaneringsmoment 
i ett visst gränsöverskridande arrangemang. 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5134-2019-INIT/en/pdf
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rätt senast den 31 december 2019. Parallellt med OECD:s och 
EU:s arbete har en utredning pågått i Sverige sedan 2017,219 som 
resulterade i ett betänkande som lämnades i januari 2019.220 
Utredningen föreslog bland annat en utvidgning av rappor-
teringsskyldigheten till att även omfatta vissa inhemska 
arrangemang. 

Tvistlösningsdirektivet 

Tvistlösningsdirektivet antogs 2017.221 Direktivet innehåller ett 
förbättrat skydd och mer effektivt förfarande vad gäller dubbel-
beskattning i gränsöverskridande situationer än 1990 års skilje-
mannakonvention.222 I direktivet fastställs regler och mekanismer 
för att lösa tvister som uppstått mellan medlemsstater till följd av 
tolkningen och tillämpningen av skatteavtal. Det fastställer även de 
berörda personernas rättigheter och skyldigheter i händelse av 
sådana tvister. Direktivet gör det möjligt för en skattebetalare som 
blivit föremål för dubbelbeskattning att begära från de behöriga 
myndigheterna att ett dubbelbeskattningsförfarande initieras. Syftet 
med dubbelbeskattningsförfarandet är att undanröja dubbelbeskatt-
ningen, framförallt genom en s.k. ”mutual agreement procedure” 
mellan de behöriga myndigheterna. Även i fall då denna mutual 
agreement procedure inte resulterat i undanröjandet av dubbelbe-
skattningen, initieras ett bindande skiljemannaförfarande. Med 
”bindande” menas att beslutet som tas av skiljedomspanelen, och 
som utgör ett förslag, blir bindande för de berörda medlemsstaterna 
om de inte enats kring hur dubbelbeskattningen ska undanröjas. 

Det bör slutligen påpekas att 1990 års skiljemannakonvention i 
skrivande stund fortfarande gäller. Denna konvention omfattar 
endast internprissättningsfrågor och frågor rörande allokering av 
vinster till fasta driftställen. Konventionen var banbrytande när den 
antogs, då det var mycket ovanligt att skatteavtal innehöll obli-
gatoriska och bindande skiljemannaförfaranden. Konventionen 

 
219 Se dir. 2017:38. 
220 Se SOU 2018:91, Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. 
221 Se Rådets direktiv (EU) 2017/1852 den 10 oktober 2017 om skattetvistlösningsmekanismer i 
Europeiska unionen. 
222 Se Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of 
profits of associated enterprises (90/463/EEC). Se även SFS 1999:1211, Lag om konvention om 
undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. 
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visade sig senare vara otillräcklig, dels på grund av att medlems-
staterna inte alltid (eller inte på ett tidseffektivt sätt) följde de olika 
stegen i konventionen, dels på grund av dess begränsade tillämp-
ningsområde.





 

85 

4 En EU-rätt i förändring? 

Detta kapitel beskriver EU-rättens utveckling på skatteområdet 
fram till idag, och de områden som för närvarande är föremål för 
diskussion. Kapitlet belyser inom vilka områden som lagstiftning 
och praxis är mer statisk, och inom vilka områden vi i högre ut-
sträckning kan förvänta oss förändringar på kort eller medellång 
sikt. 

Av detta kapitel framgår både att EU-domstolens praxis är i 
förändring och att den ibland är osäker för att nya frågor – fram-
förallt på statsstödsområdet – kan komma att ha stor påverkan på 
medlemsstaternas skattepolicyer. Vad gäller harmonisering inom 
unionen finns sådana pågående projekt, men det är i skrivande stund 
svårt att veta om de kommer att bli antagna. 

4.1 Utvecklingen gällande EU:s primärrätt 

4.1.1 De fria rörligheterna 

Som tidigare nämnts tillämpades de fria rörligheterna för första 
gången 1986, när EU-domstolen dömde i det s.k. Avoir Fiscal-målet. 
Efter detta mål inleddes en fas där en hel del skatteregler prövades 
av EU-domstolen, som oftast ansåg att dessa regler stred mot EU-
rätten. Det gällde särskilt de regler som togs fram innan det blev 
klart att de fria rörligheterna kunde tillämpas på skatteområdet. I 
många fall var det fråga om en olikbehandling av enklare karaktär, 
där medlemsstaten beskattade inhemska och gränsöverskridande 
situationer olika utan att detta var nödvändigt för ett väl fungerande 
skattesystem. Detta ledde till att domstolen oftast dömde till de 
skattskyldigas fördel, dvs. att domstolen ofta fann att medlems-
staten hade lagstiftat i strid med de fria rörligheterna. Vid den tiden 
var EU-domstolen ofta mer integrationsvänlig och dömde i flera mål 
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i unionens intresse genom att underkänna olika rättfärdigande-
grunder. Därför kan domstolen sägas ha varit relativt mer integ-
rationsbenägen. 

Vissa observatörer anser att EU-domstolen förändrade sitt 
synsätt i mitten på 2000-talet, när den behandlade flera svåra och 
politiskt mer känsliga frågor. Ett exempel är Marks & Spencer-
domen, där domstolen fick ta ställning till om de fria rörligheterna 
krävde en utvidgning av resultatutjämningsregler inom koncerner 
till gränsöverskridande situationer. Domstolen hade inte tidigare 
behövt ta ställning till, ur integrationssynpunkt, lika komplexa 
frågor. Men nu ansåg domstolen att medlemsstaternas fiskala 
intressen kom före unionens: medlemsstaterna behövde inte utvidga 
sina resultatutjämningsregler till gränsöverskridande situationer 
(med undantag för fall innehållandes slutliga förluster). Efter Marks 
& Spencer finns en tydlig olikbehandling mellan inhemska och 
gränsöverskridande koncerner, som EU-rätten endast begränsar i 
mindre utsträckning. Ett andra exempel är D-domen,223 som 
handlade om huruvida EU-rätten krävde att medlemsstaternas mest 
förmånliga skatteavtalsbestämmelser skulle tillämpas i andra länder 
som hade mindre förmånliga sådana, s.k. mest-gynnad-nation. EU-
domstolen ansåg att de fria rörligheterna inte krävde att medlems-
staterna medgav skattskyldiga de mest förmånliga villkoren i sina 
skatteavtal. Efter D-domen har alltså medlemsstaterna rätt att avtala 
om olika bestämmelser med olika medlemsländer. 

Ett tredje exempel gäller frågan huruvida dubbelbeskattning 
strider mot EU-rätten. I ett antal fall fick EU-domstolen ta ställning 
till om juridisk dubbelbeskattning, som berodde på att två 
medlemsstater samtidigt utövade sin skattejurisdiktion, stred mot de 
fria rörligheterna. Att beskattas i två länder utan att kunna erhålla 
någon lindring såsom exempelvis avräkning av utländsk skatt, 
innebär ett hinder mot den fria rörligheten. Samtidigt är det svårt att 
avgöra vilken stat som bör backa från att utöva sin beskattningsrätt. 
Kombinationen av den interna rätten och skatteavtalen kan lindra 
eller undanröja en del dubbelbeskattningssituationer, men i vissa fall 
finns ingen sådan lösning. Ett exempel på skatt som sällan omfattas 
av bilaterala skatteavtal är arvsskatten. När varje stat beskattar i linje 

 
223 Se mål C-376/03, D. mot Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen 
buitenland te Heerlen. 
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med sin interna rätt, och de eventuella begränsningar som framgår 
av ett skatteavtal, kan det uppstå situationer då arv beskattas i fler än 
ett land.224 Trots att dubbelskattningen på detta vis utgör ett hinder 
för den fria rörligheten, finns inget stöd i de fria rörligheterna för att 
kräva att en viss medlemsstat ska låta bli att beskatta: ”gemenskaps-
rätten innehåller inte, på dess nuvarande stadium och i en sådan 
situation som den i målet vid den nationella domstolen, några 
allmänna kriterier för behörighetsfördelningen mellan medlems-
staterna vad gäller avskaffandet av dubbelbeskattning inom gemen-
skapen”.225  

EU-domstolens komplexa uppgift 

Även om det finns vissa trender, som beskrivits ovan, så är bilden av 
EU-domstolens praxis mer komplex. Det finns områden där praxis 
har utvecklats utan precis riktning, eller där domstolens syn på vissa 
principiella frågor har varierat mellan olika mål.226 Exempelvis har 
EU-domstolens rättspraxis vad gäller exitbeskattning varit föremål 
för en utveckling. Domstolen har svängt i olika omgångar, och 
ibland dömt olika i fall som gäller juridiska, respektive fysiska 
personer. Dessutom kan konstateras att medan EU-domstolen 
tidigare var tydlig med att medlemsstaterna inte kan fastställa eller 
ta ut en exitskatt vid en personutflyttning, verkar domstolen på 
senare tid ha begränsat räckvidden av sådan praxis. Till exempel 
ansågs de franska exitbeskattningsreglerna vara i linje med EU-
rätten i ett fall där skattebetalaren hade flyttat sin hemvist, men haft 
kvar sin ekonomiska verksamhet i Frankrike.227 I skrivande stund är 
det oklart exakt hur de fria rörligheterna påverkar möjligheten för 
medlemsstaterna att införa en exitbeskattningsregel i sina skatte-
system. Om en sådan regel skulle övervägas i Sverige skulle den 

 
224 För ett exempel där EU-domstolen ansåg att ett arv kunde beskattas i flera medlemsstater 
utan att detta stred mot EU-rätten, se mål C-67/08, Margarete Block mot Finanzamt 
Kaufbeuren. 
225 Se mål C-513/04, Mark Kerckhaert och Bernadette Morres mot Belgische Staat, punkt 22. 
226 I vissa undantagsfall har EU-domstolen på ett mer explicit sätt indikerat att uppfattningen 
från en viss tidigare dom inte längre gäller: se exempelvis de förenade målen C-116/16 och C-
117/16, Skatteministeriet mot T Danmark och Y Denmark Aps, punkt 89, med avseende på mål 
C-321/05, Hans Markus Kofoed mot Skatteministeriet. 
227 Se mål C-355/16, Christian Picart mot Ministre des Finances et des Comptes publics. 
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behöva undersökas i detalj ur EU-rättslig synpunkt. När Skatte-
verket i en promemoria föreslog införandet av exitbeskattnings-
regler fick förslaget kritik från remissinstanserna, delvis med tanke 
på att det möjligen var i strid med de fria rörligheterna.228  

Det finns fortfarande frågor där nationella bestämmelser står i 
konflikt med EU-rätten utan att EU-domstolen underkänt en regel 
eller indikerat vad som borde gälla. Detta gör det svårt för medlems-
staterna att lagstifta EU-konformt. Ett exempel är skatteflykts-
reglerna. Eftersom det inte finns samma möjlighet till skatteflykt i 
rent interna situationer, uppkommer många skatteflyktssituationer 
i samband med gränsöverskridande transaktioner eller arrangemang. 
Skatteflyktsregler gäller därmed bara i gränsöverskridande situa-
tioner, vilket resulterar i en olikbehandling och därmed en konflikt 
med de fria rörligheterna. Trots att det finns viss möjlighet för 
medlemsstaterna att rättfärdiga olikbehandlingen229 kvarstår den 
svåra frågan om vad som är proportionerligt, dvs. frågan huruvida en 
viss skatteregel går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess 
syfte. 

Rent lagstiftningsmässigt kan man fråga sig om skatteflyktsregler 
bör utformas på ett objektivt sätt (genom att till exempel införa vissa 
förbestämda substanskrav), eller på ett mer subjektivt sätt (genom 
att till exempel införa regler som beaktar avsikten vid en viss 
transaktion). I senare praxis verkar fokus ha flyttats från att ha varit 
substansorienterad till att vara avsiktsorienterad.230 Detta är kontro-
versiellt i sig och ger upphov till vissa följdfrågor, dels gällande att 
lagstifta EU-konformt, dels vad gäller interaktionen mellan detta 
synsätt och andra EU-rättsliga principer som principen om 
berättigade förväntningar. Här finns också en risk för att praxis på 
de fria rörligheternas område skapar en konflikt med statsstöds-
reglerna. Så sker om de förstnämnda kräver att skatteflyktsregler har 
subjektiva element, då det riskerar att skapa utrymme för subjektiva 
och selektiva bedömningar, vilket skulle kunna strida mot 
statsstödsreglerna. Om Sverige skulle överväga nya skatteflykts-

 
228 Se Exitbeskattning för fysiska personer – Beskattning av orealiserade kapitalvinster som 
upparbetats i Sverige, dnr 202 467348-17/113. 
229 Se bl.a. de förenade målen C-116/16 och C-117/16, Skatteministeriet mot T Danmark och Y 
Denmark Aps, samt de förenade målen C-115/16, C-118/16, C-119/16 och C-299/16, N 
Luxembourg 1 m.fl. mot Skatteministeriet. 
230 Se de förenade målen C-504/16 och C-613/16, Deister Holding AG och Juhler Holding A/S 
mot Bundeszentralamt für Steuern. 



 2019:4 En EU-rätt i förändring? 

89 

regler finns dock möjlighet att föra en dialog med EU-kommiss-
ionen, vilket framstår som särskilt lämpligt med tanke på det högst 
osäkra rättsläget. 

Det finns flera områden som påverkas av utvecklingen av EU-
domstolens praxis med avseende på de fria rörligheterna. Utan att 
vara uttömmande kan nämnas källskatter eller kupongskatter på ut-
gående betalningar, som i flera mål ansetts strida mot de fria rörlig-
heterna.231 Utvecklingen i EU-domstolens praxis pekar mot en 
minskning av medlemsstaternas utrymme för att ta ut källskatter.232 
Detta leder i sin tur till svårigheter att utforma ett skattesystem som 
fungerar på ett konsekvent sätt eller som möjliggör en lämplig 
fördelning av beskattningsrätten. 

Sammanfattningsvis är EU-domstolens praxis på de fria rörlig-
heternas område fortfarande under utveckling, trots att domstolen 
redan dömt i hundratals fall under drygt tre decennier. Sannolikt blir 
utvecklingen dynamisk även framöver, av anledningen att både 
medlemsstaternas skattesystem utvecklas (vilket skapar nya frågor), 
liksom att EU-domstolens syn på hur konflikten mellan medlems-
staternas och unionens intressen bäst ska lösas utvecklas. 

4.1.2 Statsstödsrätten 

Till att börja med kan det påpekas att statsstödsrättens materiella 
implikationer på skatteområdet är mindre utvecklade än vad som 
gäller för de fria rörligheterna. Trots att statsstödsrätten har ansetts 
tillämpbar på skatteregler sedan längre tid tillbaka än de fria 
rörligheterna, är det först sedan slutet på 1990-talet, och främst på 
senare år som nationella skatteregler mer systematiskt har börjat 
analyseras i ljuset av statsstödsreglerna. Det finns viss praxis från 
EU-domstolen (och domar från tribunalen samt beslut från EU-
kommissionen), men antalet rättsfall är klart lägre än för de fria 
rörligheterna. 

Samtidigt är statsstödsreglernas potentiella konsekvenser på 
skatteregler bredare än de fria rörligheternas, dels med tanke på att 
statsstödsreglerna tillämpas på regler som gäller i både nationella och 
gränsöverskridande situationer, dels givet att statsstödsreglerna tar 

 
231 Se till exempel mål C-170/05, Denkavit Internationaal BV och Denkavit France SARL mot 
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. 
232 Se särskilt mål C-575/17, Sofina SA m.fl. mot Ministre de l'Action et des Comptes publics. 
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sikte på reglernas effekter, vilket i princip gör att varje skatteregel 
bör undersökas ur statsstödssynpunkt. Dessutom finns i skrivande 
stund ett antal mycket kontroversiella pågående ärenden som 
initierats av EU-kommissionen, och som kan komma att få väldigt 
stora konsekvenser på medlemsstaternas skattesystem. Statsstöds-
rättens materiella implikationer på skatteområdet är med andra ord 
under utveckling, och behöver noga följas av medlemsstaterna så att 
lagstiftningsprocessen på skatteområdet inte kommer i konflikt med 
dessa regler. 

Den tydligaste utvecklingen som kan konstateras i EU-dom-
stolens praxis är breddningen av selektivitetskriteriet. Som nämndes 
ovan i avsnitt 3.2.2 finns både de jure och de facto selektivitet. Båda 
begreppen är under utveckling men går mot en allt bredare tolkning 
i EU-domstolen. Dessutom kan konstateras att medan de jure 
selektivitetsbegreppets konsekvenser någorlunda väl kan förstås och 
i viss utsträckning även förutses, är de facto selektivitetskriteriet i 
stort sett omöjligt att förutse vad gäller dess tolkning i EU-
domstolen. 

Målet Gibraltar, som redan beskrivits, avkunnades på stor 
avdelning. Målet gällde ett skattesystem som i sig inte innehöll 
någon inbyggd olikbehandling mellan olika företag - alla företag 
beskattades enligt samma regler. Men effekten i praktiken var att 
företag med låg eller obefintlig fysisk närvaro i Gibraltar betalade 
nästintill ingen skatt i Gibraltar, till skillnad från företagen som hade 
en sådan närvaro. För att ta ställning till om effekten var 
diskriminerande beaktade EU-domstolen andelen skattskyldiga som 
skulle undantas från skatt. Det är sannolikt att om proportionen 
företag som betalade skatt hade varit högre, så hade domstolen dömt 
på ett annat sätt. Men det är omöjligt att säga var gränsen går. 
Konsekvensen blir att det är mycket svårt för medlemsstaterna att 
lagstifta, då effekterna av varje enskild skatteregel måste undersökas, 
och en avvägning måste göras mellan effekter som anses tillräckligt 
generella för att inte vara selektiva och effekter som gynnar vissa 
företag. Detta är i stort sett omöjligt att göra på ett objektivt och 
förutsägbart sätt, då alla regler per definition får effekter. 

Målet World Duty Free Group, som också avkunnades på stor 
avdelning, bekräftade breddningen av selektivitetskriteriet, och 
förtydligade hur domstolen resonerade i Gibraltar-målet. Målet 
gällde en spansk regel som gjorde det mer förmånligt att förvärva 
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aktier i utländska företag jämfört med spanska företag, då de 
förstnämnda kunde skrivas av på ett mer fördelaktigt sätt. Det mest 
intressanta i domen var det faktum att samtliga regler var öppna för 
alla företag utan diskriminering: alla kunde välja att investera i 
spanska eller utländska aktier. En smalare tolkning av selektivitets-
kriteriet hade inneburit att reglerna inte var selektiva då dessa var 
öppna för alla och att inga specifika företag identifierades och 
gynnades av skattesystemet. Detta var EU-tribunalens åsikt.233  

EU-domstolen valde en betydligt bredare tolkning av selekti-
vitetskriteriet och fann att tribunalen hade feltolkat både 
selektivitetskriteriet och domstolens resonemang i Gibraltar-målet: 
”I motsats till vad tribunalen fann i de överklagade domarna kan det 
för att fastställa att en sådan åtgärd är selektiv inte heller krävas att 
kommissionen identifierar vissa unika och specifika kännetecken 
vilka är gemensamma för de företag som drar förmån av skatte-
fördelen, utifrån vilka det är möjligt att särskilja dessa företag från 
de företag som inte kan dra nytta av skattefördelen. Det enda som 
är relevant härvidlag är nämligen att åtgärden, oberoende av dess 
form eller den lagstiftningsteknik som använts, får till verkan att de 
mottagande företagen hamnar i en mer gynnsam situation jämfört 
med andra företag, trots att samtliga dessa företag i faktiskt och 
rättsligt hänseende befinner sig i en jämförbar situation med hänsyn 
till målsättningen med det aktuella skattesystemet. Enligt dom-
stolens fasta praxis medför vidare inte den omständigheten att 
antalet företag som kan komma att omfattas av en nationell åtgärd 
är mycket betydande, eller att de tillhör olika verksamhetssektorer, 
att åtgärden inte ska anses vara selektiv, och därmed heller inte 
utgöra statligt stöd”.234 Denna dom bekräftades när den kom tillbaka 
till tribunalen,235 och tribunalens senaste dom har i sin tur över-
klagats till EU-domstolen;236 sannolikt kommer dock EU-dom-
stolens framtida dom i detta fall inte att förändra domstolens syn på 
selektivitetskriteriet. 

En viktig implikation av World Duty Free Group-målet är in-
sikten om att det är svårt att ha olika regler som fungerar parallellt 

 
233 Se mål T-399/11, Banco Santander, SA och Santusa Holding, SL mot Europeiska 
kommissionen. 
234 Se de förenade målen C-20/15 P och C-21/15 P, Europeiska kommissionen mot World Duty 
Free Group SA m.fl., punkter 78-80. 
235 Se mål T-399/11 RENV, Banco Santander, SA och Santusa Holding, SL mot Europeiska 
kommissionen. 
236 Se mål C-53/19 P, Banco Santander och Santusa mot kommissionen. 
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med varandra, även om de är tillgängliga på samma villkor för alla 
företag. En differentierad beskattning är därmed svår att genomföra; 
istället blir följden av denna breda tolkning av selektivitetskriteriet 
ett behov av att lagstifta mer homogent. Detta gör det svårt att införa 
speciell och avgränsad lagstiftning, som exempelvis s.k. patent-
boxar237 eller skatteregler som tar sikte på den finansiella sektorn 
eller den digitala ekonomin. 

 
Statstödsrätten på miljöskatteområdet  
 
Hur selektivitetskriteriet tolkas komplicerar särskilt lagstiftnings-
processen på miljöskatteområdet, vars logik ofta bygger på en 
differentierad beskattning beroende på olika verksamheters miljö-
påverkan. Domen gällande den irländska flygskatten (vilken togs ut 
med olika belopp beroende på hur långt avstånd som skulle flygas), 
som avkunnades samma dag som World Duty Free Group, är en klar 
illustration av att selektivitetskriteriet kan appliceras även på punkt- 
och miljöskatter. Medan en smal tolkning skulle innebära att alla 
företag kan välja att flyga korta avstånd och betala lägre flygskatter, 
innebär en bred tolkning (vilken är den som EU-domstolen valde) 
att de företag som flyger korta avstånd gynnas av den lägre skatten, 
som därmed är selektiv.238  

Ett jämförbart synsätt fanns med redan i British Aggregates-
domen (där EU-domstolen ansåg att det stred mot statsstöds-
reglerna att beskatta olika former av naturgrus som hade liknande 
påverkan på miljön på olika sätt),239 men EU-tribunalens praxis 
skapade viss förvirring – och kanske förhoppningar ur miljöskatte-
synpunkt – vad gäller selektivitetskriteriets påverkan med avseende 
på punkt- och miljöskatter. Efter World Duty Free Group-målet och 
domen gällande den irländska flygskatten framstår det som svårare 
att införa en differentierad beskattning även om sådan beskattning 
skulle bidra till att uppnå de klimat- och miljömål som unionen 
strävar efter. Möjligen kan den utvecklingen nyanseras i ljuset av 
senare praxis. Mot bakgrund av ett antal rättsfall avgjorda år 2018 

 
237 På detta tema se Torsten Fensby, Bör Sverige införa en patentbox-regim?, Skattenytt 2018, s. 
557 ff. 
238 Se de förenade målen C-164/15 P och C-165/15 P, Europeiska kommissionen mot Aer Lingus 
Ltd och Ryanair Designated Activity Company. 
239 Se C-487/06 P, British Aggregates Association mot Europeiska kommissionen och Förenade 
konungariket. 
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kan man nämligen fråga sig om EU-domstolen har mer acceptans för 
potentiellt selektiva skatter som är utformade med ett miljörelaterat 
mål, jämfört med andra potentiellt selektiva skatter som saknar en 
sådan koppling. 

I ett fall som gäller en spansk regional skatt på handelsanlägg-
ningar ansåg EU-domstolen att det inte utgör statligt stöd att 
föreskriva en skatt utifrån storleken på försäljningsytan, och undan-
ta handelsanläggningar med en försäljningsyta på mindre än 
2,500 m² från skatten.240 Om skatten enbart hade varit utformad i 
proportion till försäljningsytan hade den inte varit selektiv (jämför 
t.ex. med en inkomstskatt som står i proportion med den inkomst 
som ett företag tjänar). Det kan vara svårt att förstå varför ett 
undantag från skatten för handelsanläggningar med liten försälj-
ningsyta inte är selektivt, om inte ett bakomliggande miljömässigt 
skäl medför en mindre strikt selektivitetskontroll. I samma mål 
ansåg EU-domstolen även att det inte stred mot statsstödsreglerna 
att undanta handelsanläggningar, som bedrev verksamhet som 
ansågs ha lägre påverkan på ”miljö och fysisk planering” än andra 
handelsanläggningar, från skatten. Det rörde försäljning av träd-
gårdsprodukter, fordon, byggmaterial, maskinutrustning och indu-
striutrustning. För andra verksamheter var undantaget begränsat till 
40 procent av beskattningsunderlaget, vilket gällde byggvaruhus och 
handelsanläggningar som bedrev verksamhet i form av försäljning av 
möbler, sanitär utrustning, dörrar samt fönster. 

Det är kan naturligtvis vara så att olika typer av verksamheter har 
olika miljöpåverkan, och i så fall borde rimligtvis analysen fokusera 
på att undersöka om den aktuella skatten står i proportion med 
miljöpåverkan. Det är emellertid inte så som EU-domstolen resone-
rade, utan utfallet innebär snarare att företag antingen beskattas eller 
undantas (helt eller delvis), utan att skatten knyts till miljöpåverkan. 
EU-domstolen verkade också vilja ta hänsyn till medlemsstaternas 
suveränitet.241 I ett annat spanskt fall avgjort samma dag har EU-

 
240 Se mål C-233/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) mot 
Generalitat de Catalunya. 
241 Se de förenade målen C-234/16 och C-235/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas 
de Distribución (ANGED) mot Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias 
och Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, punkt 48: ”Fastställandet av ovan nämnda 
ytgräns omfattas av den nationella lagstiftarens utrymme för skönsmässig bedömning och 
grundar sig på tekniska och komplicerade bedömningar som EU-domstolen endast kan göra 
en begränsad prövning av” (min kursivering). 
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domstolen rättfärdigat en a priori selektiv skatt, där miljödimen-
sionen möjligen påverkade domstolens bedömning: ”Den autonoma 
regionen Aragonien har i sitt skriftliga yttrande gjort gällande att de 
berörda handelsanläggningarnas verksamhet förvisso kräver stora 
försäljningsytor men att de orsakar mindre påverkan på miljön och 
den fysiska planeringen än de anläggningars verksamhet som om-
fattas av den aktuella skatten. En sådan omständighet kan motivera 
den åtskillnad som görs i den lagstiftning som är aktuell i de nation-
ella målen, vilken därmed inte skulle anses ge de berörda handelsan-
läggningarna en selektiv fördel” (min kursivering).242  

Det kanske är en övertolkning att utifrån ovan beskrivna domar 
dra slutsatsen att EU-domstolen skulle kunna ha mer acceptans för 
potentiellt selektiva skatter som är utformade med miljöhänsyn, 
men man kan i alla fall ställa sig frågan. Det skulle i så fall vara en 
utveckling jämfört med tidigare praxis, framförallt British 
Aggregates-domen, där miljöaspekten inte på ett tydligt sätt utgjort 
ett mer godtagbart motiv till en skatts selektiva karaktär. 

 
Statsstödsrätten och skatterättsliga förhandsbesked 

 
Utvecklingen av statsstödsrätten gäller inte bara olika reglers 
effekter och möjligheten att införa en differentierad beskattning, 
utan kan också innebära vissa krav vad gäller olika reglers materiella 
innehåll och tillämpning. Åren 2013–2014 inledde EU-kommiss-
ionen en granskning av olika medlemsstaters praxis vad gäller 
skatterättsliga förhandsbesked. År 2015 beslutade kommissionen i 
de första fallen,243 och flera ärenden har initierats sedan dess. Ett av 
de mest uppmärksammade är det s.k. Apple-fallet, där kommissionen 
2016 beslutade att koncernen Apple hade fått olagliga skatteför-
delar,244 vilket ledde till ett beslut om återkrav på drygt 13 miljarder 
euro. Utan att gå in i dessa ärendens detaljer,245 kan vissa frågor där 
statsstödsreglerna föreslås utvecklas belysas här. Först och främst 
föreslår EU-kommissionen att statsstödsreglernas materiella 

 
242 Se C-236/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) mot 
Diputación General de Aragón, punkt 49 och 50. 
243 Se C(2015) 7143 final, C(2015) 7152 final. 
244 e C(2016) 5605 final. 
245 För en analys av de principiella frågorna som ställs i dessa ärenden se Jérôme Monsenego, 
Selectivity in State Aid Law and the Methods for the Allocation of the Corporate Tax Base (Kluwer 
Law International 2018). 
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innehåll innebär ett krav på att inneha, i en medlemsstats skatte-
lagstiftning, den s.k. armlängdsprincipen.246 Detta är i skrivande 
stund ett omtvistat uttalande och det är inte säkert att EU-
tribunalen, och därefter EU-domstolen, bekräftar ett sådant synsätt. 
Men om så vore fallet skulle statsstödsrätten få en signifikant 
utveckling: dels skulle statsstödsrätten kräva att medlemsstaternas 
skattesystem fördelar multinationella koncerners skattebas i linje 
med armlängdsprincipen, dels skulle andra regler eventuellt behöva 
utformas i linje med densamma. Exempel på detta är exitbeskattning, 
s.k. patentboxar, CFC-beskattning, eller ränteavdragsbegränsnings-
regler. Dessutom skulle man behöva undersöka om statsstöds-
reglerna ställer andra typer av krav vad gäller skattesystemens 
materiella innehåll. Exempelvis kan definitionen av ett fast driftställe 
behöva ses över, om en för hög tröskel kan anses gynna utländska 
företag jämfört med hemmahörande företag. Vissa skatteflyktsregler 
skulle också behöva analyseras i ljuset av statsstödsrätten. Detta vore 
en rättsosäker utveckling, men i skrivande stund kan den inte 
uteslutas. 

Många andra frågor väcks av kommissionens beslut gällande olika 
medlemsstaters skatterättsliga förhandsbesked. Ett exempel på en 
kontroversiell fråga gäller, inte så mycket utformningen av skatte-
regler, utan snarare tillämpningen av dessa. I målet Engie har EU-
kommissionen nämligen konstaterat att en medlemsstat inte hade 
tillämpat sin skatteflyktsregel, vilket ansågs kunna utgöra ett olagligt 
statsstöd.247 Om detta synsätt bekräftas i EU-domstolen kommer 
tillämpningen av olika skatteregler behöva utövas på ett mer homo-
gent sätt i medlemsstaterna, så att samma regel tillämpas på samma 
sätt gentemot olika företag. Även utformningen av skatteregler 
kommer att kunna påverkas, exempelvis valet mellan objektiva och 
subjektiva regler, eftersom de förstnämnda normalt ger mindre 
tolkningsutrymme än de sistnämnda och på så sätt minskar risken 
att tillämpningen av en skatteregel strider mot statsstödsrätten.248  

Ett annat område där statsstödsrätten är under utveckling är dess 
tillämpning på skatteavtal. I ett mål mot Luxemburg och koncernen 

 
246 Se Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, (2016/C 262/01), punkter 172-173. 
247 Se C(2018) 3839 final, punkter 289 och ff. 
248 På detta tema se Robert Påhlsson, Skattebetalarens avsikter - Subjektiva rekvisit i skatterätten, 
Skattenytt 2017 s. 17 ff. 
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McDonald’s undersökte EU-kommissionen om Luxemburgs 
skattemyndighet hade godkänt en alltför förmånlig beskattning av 
koncernens franchise-avgifter.249 Upplägget kan kort beskrivas på 
följande sätt: koncernen McDonald’s hade etablerat ett koncern-
bolag i Luxemburg, som förvärvade en del av koncernens immateri-
ella rättigheter. Rättigheterna överfördes därefter till en filial i USA. 
Dessa rättigheter licensierades till olika franchisetagare inom främst 
Europa. Franchise-avgiftsbetalningarna hamnade i USA, där de 
immateriella rättigheterna var belägna. Dessa avgifter togs dock inte 
upp till beskattning i USA, och inte heller i Luxemburg, på grund av 
Luxemburgs tolkning av skatteavtalet med USA. Frågan ur ett 
statsstödsperspektiv var om Luxemburg hade godkänt en selektiv 
beskattning genom att tolka skatteavtalet så att det förbjöd 
Luxemburg från att beskatta filialen. EU-kommissionen kom fram 
till att avsaknaden av beskattning inte var ett olagligt statsstöd.250 
Trots utfallet är målets viktigaste lärdom att statsstödsreglerna är 
tillämpliga på skatteavtal, främst deras tolkning, men möjligtvis även 
deras utformning i fall där vissa bestämmelser skulle gynna särskilda 
företag.251 Det är därför viktigt att svensk skatteavtalspolicy beaktar 
och följer denna utveckling. 

Denna korta genomgång visar att statsstödsrätten är föremål för 
förändringar, och att beroende på hur vissa principiella frågor 
kommer att tolkas av EU-domstolen framöver, kommer statsstöds-
reglerna att ha mer eller mindre påverkan på medlemsstaternas 
skattesystem. Det ganska osäkra rättsläget gör det nödvändigt att 

 
249 Se C(2018) 6076 final. 
250 EU-kommissionens resonemang är enligt min mening inte särskilt övertygande, se min 
korta kommentar: http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2019/01/07/fiscal-
state-aid-and-tax-treaty-law-the-puzzling-decision-in-the-mcdonalds-case/. Andra författare 
har också varit kritiska mot kommissionens resonemang: se exempelvis Barry Larking, How 
Did McDonald’s Get Off the EU State Aid Hook?, Tax Notes International, 4 februari 2019, s. 
479 ff.; denna författare påpekar att ”A cynic might say the commission realized it had bitten off 
more than it could chew regarding the technical arguments and therefore decided to make a tactful 
retreat”. 
251 Till följd av McDonald’s målet kan man t.ex. undra huruvida en hög tröskel för ett fast 
driftställe kan vara selektiv då den undantar de företag som inte träffas av tröskeln från 
skattskyldighet. Man kan också undra huruvida olika källskatter på olika inkomster kan gynna 
vissa företag, exempelvis de som tjänar royaltyinkomster (som ofta inte är föremål för 
källskatter), medan andra företag kan behöva betala källskatter, exempelvis de som tjänar 
ränteinkomster (som oftare än royaltyinkomster är föremål för källskatter). Man kan också 
undra hur subjektiva bestämmelser (exempelvis beneficial ownership eller principal purposes 
test) kan tillämpas på ett icke godtyckligt sätt. 

 

http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2019/01/07/fiscal-state-aid-and-tax-treaty-law-the-puzzling-decision-in-the-mcdonalds-case/
http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2019/01/07/fiscal-state-aid-and-tax-treaty-law-the-puzzling-decision-in-the-mcdonalds-case/
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följa utvecklingen noga och att i detalj undersöka framtida skatte-
reformers förenlighet med statsstödsreglerna. Här kan det vara 
lämpligt att föra en dialog med EU-kommissionen så att deras syn 
erhålls tidigt i lagstiftningsprocessen, speciellt eftersom det redan 
finns ett genomförandeförbud enligt artikel 108(3) i EUF-fördraget 
om olagligt statsstöd kan misstänkas. Det finns fall med regler som 
hade kunnat tolkas som selektiva, men som i slutändan godkändes 
av kommissionen. Ett svenskt exempel gäller lättnader i beskatt-
ningen av personaloptioner252.  

Statsstödsreglerna utgör betydligt mindre hinder vid harmonise-
rade skatter, eftersom ett av rekvisiten för att olagligt statsstöd ska 
föreligga inte är aktuellt här, nämligen att åtgärden kan tillskrivas en 
medlemsstat. Harmoniserad lagstiftning innebär normalt att åt-
gärden ska tillskrivas unionen, som till exempel mervärdesskatte-
direktivet. En möjlig väg framåt kan alltså vara att Sverige driver en 
djupare harmonisering av vissa skatter, något som kan vara särskilt 
relevant på miljöskatteområdet. 

4.2 Utvecklingen gällande EU:s sekundärrätt 

Det är inte möjligt att i denna rapport ge en uttömmande bild av de 
pågående harmoniseringsprojekten på beskattningsområdet. Endast 
en översiktlig beskrivning kan ges här, med syfte att lyfta frågor som 
inte berörts tidigare i rapporten. En mer fullständig beskrivning av 
de olika typerna av skatter finns på EU-kommissionens hemsida.253  

Nedan redogörs för projekten avseende en gemensam (konso-
liderad) bolagsskattebas, beskattningen av den digitala ekonomin, 
samt en finansiell transaktionsskatt. 

4.2.1 En gemensam (konsoliderad) bolagsskattebas 

Idéen om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas har diskute-
rats i nästan tjugo år. 2011 lades ett första direktivförslag fram efter 
en lång beredningsprocess.254 Förslaget uppdaterades 2016 med två 

 
252 Se C(2017) 4237 final. 
253 Se https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en 
254 Se COM(2011) 121/4. 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en


En EU-rätt i förändring?  2019:4 

98 

alternativ, ett utan konsolidering,255 och ett med.256 En gemensam 
bolagsskattebas utan konsolidering innebär en harmonisering av hela 
bolagsbeskattningssystemet, utan att beröra de gränsöverskridande 
aspekterna som internprissättning eller resultatutjämning. Det 
handlar alltså om exempelvis beräknings-, omfångs- och periodi-
seringsaspekterna i ett bolags beskattningssystem. Detta ses som ett 
första steg i harmoniseringsprocessen på bolagsskattesidan. Det 
andra steget går ut på att konsolidera och fördela resultaten inom en 
koncern. 

Principen med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är 
enkel och flera fördelar kan uppnås; samtidigt finns naturligtvis 
nackdelar och tekniska svårigheter. Det är också politiskt svårt att 
enas om de fördelningsmässiga aspekterna av en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas. Grundprincipen vore, för företag som 
kvalificerar sig för att omfattas av det gemensamma systemet, att 
samla de olika koncernbolagens resultat i en och samma korg. 
Underskott skulle kvittas mot överskott, prissättning av koncern-
interna transaktioner skulle – inom det konsoliderade området – vara 
irrelevanta, och koncerner skulle i princip endast behöva förhålla sig 
till ett skattesystem, det gemensamma. Problemen med internpris-
sättning kvarstår dock för företag med gränsöverskridande verksam-
het som går utanför EU. 

När koncernbolagens resultat har konsoliderats skulle de fördelas 
mellan de berörda länderna enligt en allokeringsnyckel. Att enas om 
utformningen av en sådan allokeringsnyckel är en av de svåraste 
frågorna. Oavsett hur den utformas kommer det alltid att finnas 
länder som skulle förlora bolagsskatteintäkter, och länder som skulle 
vinna sådana. Det förslag på allokeringsnyckel som har lämnats av 
EU-kommissionen beaktar var koncerner har sina anställda, sin om-
sättning, och sina materiella tillgångar.257 Varje land skulle allokeras 
den andel av koncernens anställda, omsättning, och materiella 
tillgångar som befinner sig i landets territorium enligt följande 
allokeringsnyckel: 
 

 
255 Se COM(2016) 685 final. 
256 Se COM(2016) 683 final. 
257 Se COM(2016) 683 final, artikel 28. 
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Senare diskussioner har gällt införandet av en fjärde parameter i 
allokeringsnyckeln för att beakta en koncerns digitala närvaro, enligt 
ett förslag från EU-parlamentet:258  
 

 

4.2.2 Beskattningen av den digitala ekonomin 

Som nämndes tidigare är beskattningen av den digitala ekonomin en 
av de svåraste frågorna på bolagsskatteområdet. Problemet är enkelt, 
men lösningarna är svåra. Problemet är främst det faktum att 
näringsverksamheter i allt större utsträckning kan utövas på distans, 
med hjälp av digitala medel. Tack vare digitaliseringen blir företagen 
mer globala, men deras fysiska närvaro kan minska – eller helt saknas 
– i de länder där de säljer sina varor och tjänster. Samtidigt har 
bolagsskattesystemen alltid utgått ifrån den fysiska närvaron, och 
värdeskapandet av denna fysiska närvaro, för att fastställa skatt-
skyldigheten (den s.k. nexus) och allokera inkomster där ett bolag 
eller en koncern har en sådan skattskyldighet. Nu när företagen – 
stora som små – blir mer digitala, koncentreras skattskyldigheten i 
vissa länder; det är dessutom lättare att välja var denna skatt-
skyldighet ska uppstå, och i vissa fall har olika skatteplanerings-
mekanismer som hybrider använts för att minska skatteuttaget. 
Medan OECD arbetar med dessa frågor med ambitionen att lägga 
fram ett paket med förslag i slutet av 2020,259 har EU parallellt 

 
258 Se European Parliament legislative resolution of 15 March 2018 on the proposal for a 
Council directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) 
(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)). 
259 Se OECD, Public Consultation Document: Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy, 13 February – 1 March 2019. 
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arbetat med dessa frågor. Två konkreta direktivförslag lades fram i 
mars 2018: en kortsiktig och en långsiktig lösning: 

– Den kortsiktiga lösningen går ut på att införa en omsättnings-
skatt på 3 procent av intäkter för tillhandahållande av vissa 
digitala tjänster. 260 Lösningen anses vara kortsiktig då den i flera 
avseenden är bristfällig, dels vad gäller dess tekniska egenskaper, 
dels då skatten inte är kopplad till inkomster och alltså kan tas 
ut från bolag som är i underskottssituation. Ovanligt nog är 
direktivförslaget framtaget baserat på artikel 113 i EUF-för-
draget.261  

– Den långsiktiga lösningen gäller ett förslag om fastställande av 
regler avseende bolagsbeskattning av en betydande digital när-
varo.262 Förslaget är den lösning som i det långa loppet föredras 
av EU-kommissionen, framför en indirekt skatt på digitala 
tjänster. Förslaget bygger på två delar: definitionen av en 
betydande digital närvaro, och fastställandet av vilka inkomster 
som är hänförliga till, eller anpassade till, en betydande digital 
närvaro. Förslaget ligger längre fram i tiden då det är svårt att 
enas om både hur man definierar en betydande digital närvaro 
och hur man allokerar inkomster till en sådan digital närvaro. 
Direktivförslaget är framtaget baserat på artikel 115 i EUF-
fördraget.263  

I skrivande stund är det oklart om något av förslagen kommer att 
antas, speciellt i den form som lades fram i mars 2018. Några 
medlemsstater, inklusive Sverige, ställer sig negativa till förslagen. 
OECD arbetar också intensivt med ett liknande projekt som dock 

 
260 Se COM(2018) 148 final. 
261 Artikel 113 i EUF-fördraget innebär att ”Rådet ska enhälligt i enlighet med ett särskilt 
lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala 
kommittén anta bestämmelser om harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter, 
punktskatter och andra indirekta skatter eller avgifter, i den mån en sådan harmonisering är 
nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar och för att 
undvika snedvridning av konkurrensen”. 
262 Se COM(2018) 147 final. 
263 Artikel 115 i EUF-fördraget innebär att ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 114 
ska rådet enhälligt i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört 
Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén utfärda direktiv om tillnärmning 
av sådana lagar och andra författningar i medlemsstaterna som direkt inverkar på den inre 
marknadens upprättande eller funktion”. 
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är bredare än EU:s, dels vad gäller vilka frågor som omfattas, dels 
vad gäller antalet länder som deltar. 

4.2.3 En finansiell transaktionsskatt 

Sedan flera år tillbaka har införandet av en finansiell transaktions-
skatt diskuterats. Nobelpristagaren James Tobin föreslog en sådan 
typ av skatt redan på 1970-talet. En liknande variant, den s.k. valp-
skatten, infördes i Sverige på 1980-talet men drogs snabbt tillbaka. 
Efter många års diskussion lade EU-kommissionen fram ett första 
direktivförslag 2011.264 Direktivet skulle tillämpas på samtliga 
finansiella transaktioner, om minst en part i transaktionen är etable-
rad i en medlemsstat och ett på en medlemsstats territorium 
etablerat finansinstitut är part i transaktionen, där finansinstitutet 
agerar antingen för egen räkning eller för en annan persons räkning 
eller agerar i namn av en part i transaktionen. Direktivet fastställer 
olika minimiskattesatser som tillämpas på beskattningsunderlag vid 
finansiella transaktioner som är, respektive inte är relaterade till 
derivatavtal. De föreslagna skattesatserna får inte underskrida 0,1 
procent när det gäller finansiella transaktioner som inte är relaterade 
till derivatavtal, och 0,01 procent när det gäller finansiella transakt-
ioner som är relaterade till derivatavtal.265 Förslaget godtogs inte, 
och drogs tillbaka. Ett nytt direktivförslag lades fram 2013, som 
liknar det första men som är riktat till de medlemsstater som är 
villiga att införa en sådan skatt i ett fördjupat samarbete.266 I 
skrivande stund har dessa medlemsstater inte enats om en finansiell 
transaktionsskatt. 

 

 
264 Se COM(2011) 594 final. 
265 Se COM(2011) 594 final, artikel 6. 
266 Se COM(2013) 71 final.  
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5 Avslutning 

Syftet med rapporten att ge läsaren information om hur EU-rätten 
kan påverka skattedebatten och hur EU-rätten på ett allmänt plan 
förhåller sig till nationell rätt. Syftet är inte att ge en uttömmande 
bild av hur EU-rätten påverkar den svenska skattelagstiftnings-
processen, inte heller att analysera olika konkreta skatteförslag för 
att komma fram till några definitiva slutsatser vad gäller deras fören-
lighet med EU-rätten. 

Det är emellertid ett krav att Sverige, på samma sätt som de övriga 
medlemsstaterna, ska följa EU-rätten. Som rapporten visar är kravet 
inte bara principiellt, utan kan ha långtgående konsekvenser. Det kan 
bli fråga om att återbetala skatter som tagits ut i strid med EU-
rätten, skadestånd, vite, eller att bolag blir återbetalningsskyldiga vid 
olagligt statsstöd. 

Det krävs därför en djupgående analys av framtida skatteförslag i 
ljuset av EU-rätten för att lagstifta EU-konformt. EU-rätten på 
skatteområdet är komplex. Det är dessutom ett dynamiskt rätts-
område och rapporten belyser den ständiga utveckling som sker 
både vad gäller primärrätten och sekundärrätten. Olika aktörer 
behöver därför hela tiden vara medvetna om behovet av att beakta 
EU-rätten vid utformningen av framtida skatteförslag.  

Även om en uttömmande analys kräver expertkompetens, behövs 
inte mycket förkunskap när skattereformer inledningsvis diskuteras. 
Några enkla frågor kan vara bra att ställa sig tidigt i processen med 
framtagandet av framtida skatteförslag. Kan förslaget gynna vissa 
företag mer än andra? Kan förslaget särbehandla gränsöverskridande 
jämfört med inhemska situationer? Har EU redan lagstiftat om en 
fråga närliggande det aktuella skatteförslaget? Eftersom varken 
skattebaser eller skattesatser får diskriminera mellan olika personer 
som befinner sig i jämförbara situationer finns ett begränsat ut-
rymme att driva en aktiv skattepolitik som syftar till att gynna 
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specifika aktörer, sektorer, regioner, eller svenska företag och 
personer jämfört med utländska. 

Utvecklingen av EU-skatterätten går i allt snabbare takt, vilket 
gör det nödvändigt för de olika aktörerna att hålla sig uppdaterade 
vad gäller både primärrätt och sekundärrätt. De komplexa frågorna 
som EU-rätten ställer, inte minst vid normkonflikter, kommer att 
kräva mer forskning i framtiden. Ett område där det är tydligt att 
mer forskning behövs, utifrån utvecklingen av EU-rätten, OECD:s 
rekommendationer och de mål som eftersträvas i Sverige, är miljö-
skatter, särskilt vad gäller sambandet mellan dessa skatter och stats-
stödsreglerna.
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- Försvarets kostnader och produktivitet. 
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1994 

- En effektiv försvarspolitik? Fredsvinst, beredskap och åter-
tagning. 

- Skatter och socialförsäkringar över livscykeln En simulerings-
modell. 

- Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra 
länder. 

- Fördelningseffekter av offentliga tjänster. 

- En Social Försäkring. 

- Valfrihet inom skolan Konsekvenser för kostnader, resultat och 
segregation. 

- Skolans kostnader, effektivitet och resultat En branschstudie. 

- Bensinskatteförändringens effekter. 

- Budgetunderskott och statsskuld Hur farliga är de? 

- Den svenska insolvensrätten Några förslag till förbättringar inom 
konkurshanteringen m.m. 

- Det offentliga stödet till partierna Inriktning och omfattning. 

- Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980–1992. 

- Kvalitet och produktivitet – Teori och metod för kvalitets-
justerande produktivitetsmått. 

- Kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i sjukvården  
1960–1992. 

- Varför kulturstöd? Ekonomisk teori och svensk verklighet. 

- Att rädda liv Kostnader och effekter. 

1993 

- Idrott åt alla? Kartläggning och analys av idrottsstödet. 

- Social Security in Sweden and Other European Countries Three 
Essays. 
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- Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjuk-
vården och trafiken. 

- Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen? 

- Presstödets effekter en utvärdering. 

1992 

- Statsskulden och budgetprocessen.  

- Press och ekonomisk politik tre fallstudier. 

- Kommunerna som företagsägare – aktiv koncernledning i 
kommunal regi. 

- Slutbudsmetoden ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan 
konflikter. 

- Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i 
internationell belysning. 

- Statliga bidrag motiv, kostnader, effekter? 

- Vad vill vi med socialförsäkringarna? 

- Fattigdomsfällor. 

- Växthuseffekten slutsatser för jordbruks-, energi- och skatte-
politiken. 

- Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken eller tvärtom? 

- Skatteförmåner och särregler i inkomst- och mervärdesskatten. 

1991 

- SJ, Televerket och Posten bättre som bolag? 

- Marginaleffekter och tröskeleffekter barnfamiljerna och barn-
omsorgen. 

- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar. 

- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir 
effekterna? 
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- Skogspolitik för ett nytt sekel. 

- Det framtida pensionssystemet två alternativ.  

- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster. 

- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med 
tillämpningar på offentlig sektor. 

- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning. 

1990  

- Läkemedelsförmånen. 

- Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?  

- Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall. 

- Skola? Förskola? Barnskola? 

- Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.  

1989 

- Arbetsmarknadsförsäkringar.  

- Hur ska vi få råd att bli gamla?  

- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – city-
kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

- Bostadsstödet – alternativ och konsekvenser. 

- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet. 

- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En 
jämförelse mellan Norge och Sverige. 

- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet. 

- Beställare-utförare – ett alternativ till entreprenad i kommuner. 

- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" – en empirisk studie 
av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor. 

- Hur man mäter sjukvård – exempel på kvalitet- och 
effektivitetsmätning. 
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1988 

- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i 
nordisk belysning. 

- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion. 

- Alternativ i jordbrukspolitiken. 

- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting. 

- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparings-
teknik. 

- Subventioner i kritisk belysning. 

- Prestationer och belöningar i offentlig sektor. 

- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg. 

- Från patriark till part – spelregler och lönepolitik för staten som 
arbetsgivare. 

- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen. 

1987 

- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring. 

- Produktkostnader för offentliga tjänster – med tillämpningar på 
kulturområdet. 

- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen 
1970–1980. 

- Vägar ut ur jordbruksregleringen – några idéskisser. 

- Att leva på avgifter – vad innebär en övergång till avgifts-
finansiering?  

1986 

- Offentliga utgifter och sysselsättning. 

- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom den 
offentliga finansierade utbildningssektorn 1960–1980. 
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- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Social-
bidragen i bidragssystemet.  

- Regler och teknisk utveckling. 

- Kostnader och resultat i grundskolan – en jämförelse av 
kommuner. 

- Offentliga tjänster – sökarljus mot produktivitet och användare. 

- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse. 

- Byråkratiseringstendenser i Sverige. 

- Effekter av statsbidrag till kommuner. 

- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning. 

- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag – en hjälp att fatta bättre 
beslut. 

- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 
armén och flygvapnet 1972–1982. 

1985 

- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjlig-
heter, problem och erfarenheter.  

- Sociala avgifter – problem och möjligheter inom färdtjänst och 
hemtjänst.  

- Skatter och arbetsutbud.  

- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 
vägsektorn.  

- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor – 
förstudie.  

- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?  

- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre 
generationen.  

- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den 
sociala sektorn 1970–1980.  
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- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 
offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960–1980.  

- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade 
efterfrågan i samhället.  

1984 

- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser – en metod 
att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.  

- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio 
länder.  

- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella 
standard.  

- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa 
effekter.  

- Är subventioner effektiva?  

- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt – behov 
och tänkbara utformningar.  

- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, ut-
landsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budget-
underskott, efterfrågan och inflation.  

- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.  

1983 

- Administrationskostnader för våra skatter.  

- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.  

- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott, 
portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av 
offentliga besparingar m.m.  

- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.  

- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.  
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- Administrationskostnader för några transfereringar.  

- Driver subventioner upp kostnader – prisbildningseffekter av 
statligt stöd.  

- Minskad produktivitet i offentlig sektor – en studie av patent- 
och registreringsverket.  

- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av 
budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.  

- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt stöd 
till barnfamiljer.  

- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.  

1982 

- Ökad produktivitet i offentlig sektor – en studie av de allmänna 
domstolarna.  

- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.  

- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens 
teori och politik. Statens budgetfinansiering och penning-
politiken. 

- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner. 

- Perspektiv på besparingspolitiken. 
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