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Mänskliga rättigheter i EG-skatterätten
Av Katarina Fast

1 Inledning 
Har Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna betydelse på EG-skatterät-
tens område?1 

Beskattningen sägs fortfarande inte vara en fråga för EU. Det ankommer på med-
lemsstaterna att beskatta sina medborgare, vilket också framkommer i merparten av
de nationella konstitutioner som berörs. Det är fortfarande kontroversiellt att diskutera
EU-skatter trots att samarbetet inom EU har gått så långt att man går mot ett slags ge-
mensam konstitutionell utveckling, nu senast efter överenskommelsen om det så kal-
lade Lissabonfördraget, som om allt går vägen, beräknas gälla från den 1 januari
2009.2 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, nedan be-
nämnd ”rättighetsstadgan”, blir bindande, dock utan att vara en del av själva fördraget.

Detta hindrar dock inte att viktiga samarbeten sker inom ramen för EU. Det gäller
framför allt ifråga om att skydda de nationella skattebaserna genom till exempel till-
fälliga tullar mot tredje land3 eller så kallade Codes of Conduct, som bl.a. har upprät-
tats på bolagsbeskattningens område för att bekämpa så kallade Harmful Tax Practi-
ses.4 Ett närmande skatteförvaltningarna emellan sker genom Fiscalisprogrammet,

1. Detta är en uppdaterad version av en artikel som tidigare publicerats i IUR-information nr. 5/6-2007. 
2. Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska Unionen och fördraget om upprättandet av Euro-

peiska Gemenskapen undertecknat i Lissabon 13 december 2007, Europeiska Unionens officiella tidning 17
december 2007, 2007/C306/01. Fördraget kallas populärt för ”The Reform Treaty”, en produkt som tillkommit
istället för det tidigare utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa av den 18 juli 2003.
Lissabonfördraget har en egen hemsida. Den svenska versionen återfinns på http://europa.eu/lisbon_treaty/
index_sv.htm.

3. Kommissionen införde i mars 2006 tillfälliga tullar på läderskor tillverkade i Kina och Vietnam, eftersom
importen från dessa länder negativt påverkade försäljningen av läderskor från bland annat Italien. Se European
Commission Press Release IP/06/364 23 March 2006. Tullarna har inte förlängts. 

4. Code of Conduct for business taxation ingår i the Conclusions of the Council of Economics and Finance
Ministers (ECOFIN) of 1 December 1997, concerning taxation policy (98/C 2/01). Se Ståhl, Kristina och Öster-
man, Roger Persson, EG-skatterätt, upplaga 2, Iustus Förlag, Uppsala 2006, s. 314 ff. 
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inom vilket konferenser, utbyten och till och med multilaterala revisioner (joint
actions) genomförs.

Likväl inskränker sig inte det mellanstatliga samarbetet till politiska uppgörelser.
Det pågår ett viktigt lagstiftningsarbete inom EU som rör harmonisering av delar av
medlemsländernas skattesystem. Mervärdesskattesystemet är ett tydligt exempel på
detta, där till och med reglering av godkända nivåer av skattesatserna har skett.5 Här-
vid har det kommit in ett betydande drag av överstatlighet i medlemsstaternas skatte-
system. Införandet av en gemensam penning- och valutapolitik inom ramen för EMU
begränsar påtagligt budgetmakten för de stater som är medlemmar i detta samarbete.6

Det ställer också ökade krav på samstämmiga skattesystem. EMU synes sakna mot-
stycke i historien. Det är första gången ett antal självständiga stater sluter sig samman
i en gemensam valutaunion med en gemensam centralbank utan att ge avkall på
beskattnings- och budgetmakten.7 

Ett annat viktigt arbete som har påbörjats i EU är att skapa ett regelverk för en
gemensam konsoliderad skattebas för företag (Common Consolidated Corporate Tax
Base). Systemet som beräknas vara färdigställt under 2008 skall kunna tillämpas fri-
villigt och parallellt i förhållande till intern nationell lagstiftning.8 

Under 2005 enades finansministrarna inom EU om att införa en särskild skatt på
flygbränsle (flygskatt) i syfte att öka sitt bistånd för att leva upp till FN:s mål om 0,7
procent av bruttonationalinkomsten till 2015. Beslutet byggde på ett förslag från kom-
missionen om olika vägar att finansiera det extra biståndet till u-länderna. I kommis-
sionens arbetspapper diskuteras även skatt på vapenhandel, skatt på onyttig mat och
Tobinskatt.9

Samtidigt som den globala utvecklingen synes både tära och tänja på den nationella
beskattningsmaktens gränser i olika riktningar utan hänsyn vare sig till vem som skall
ha kompetensen att besluta om skatter, vem som är skyldig att betala dem osv. eller
andra principiella juridiska frågeställningar, ökar kraven på tydliga konstitutionella
spelregler och starka institutioner även på beskattningsområdet. Inom EU förespråkas

5. Se Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.
Normalskattesatsen är 15 procent. Medlemsstaterna kan emellertid införa en eller två lägre skattesatser som inte
får vara lägre än 5 procent. Vissa medlemsstater har emellertid fått undantag och tillstånd att behålla vissa så kal-
lade superreducerade skattesatser och nollskattesatser på vissa områden. 

6. Valée, Annie, Les systèmes fiscaux, Éditions du Seuil, Paris 2000, s. 9.
7. Se t.ex. Jonung, Lars, Euro: The great experiment, CNN 1998 (http://edition.cnn.com/SPECIALS/1998/

euro.debates/jonung.html).
8. Andersson, Krister, En frivillig konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) i EU, Svensk Skattetidning 2007/6–7;

Andersson, Krister, En gemensam konsoliderad skattebas för företag i EU, Svensk Skattetidning 2005/1, s. 5–17.
Se även Pressmeddelande av den 2 maj 2007, IP/07/533.

9. SEC (2005) 467, Commission Staff Working Paper – New Sources of Financing for Development: A Review
of Options. 
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så kallad konstitutionell demokrati.10 Överhuvudtaget har uppfattningen om konstitu-
tionens betydelse för stärkt demokrati och ökat ekonomiskt välstånd vuxit sig starkare
i takt med nya forskningsrön inom främst institutionell och konstitutionell ekonomi.11 

Detta har man också tagit fasta på inom EU, vilket Lissabonfördraget och rättig-
hetsstadgan är exempel på och kanske ännu tydligare det tidigare förslaget om en ny
konstitution för Europa. Frågan är bara hur den konstitutionella utvecklingen följer
den skatterättsliga. Hur interagerar den konstitutionella rätten med skatterätten? Detta
avspeglar sig mycket lite eller inte alls, vare sig i nationella konstitutioner, i förslaget
till EU:s konstitution eller i Lissabonfördraget med rättighetsstadgan. Säger dessa
grundläggande rättsakter överhuvudtaget något om beskattningsmaktens gränser?
Den franske professorn Martinez beskriver i en artikel om det tidigare förslaget till
EU-konstitution, att det till och med är ”stumt” i fiskalt hänseende.12 Det finns inget
som tyder på att detta läge har förändrats med det nya reformfördraget.

I detta avseende är Europakonventionen av väsentligt intresse. Den är, som be-
skrivs nedan, en del av EG-rätten. Inte heller Europakonventionen säger särskilt
mycket om beskattningen, men det har utvecklats en praxis i Europadomstolen som
också berör det ”känsliga” skatteområdet. Det handlar om allt från frågeställningar om
beskattning och enskild äganderätt och skatter som verkar diskriminerande till proces-
suella frågeställningar rörande skattekontroller och skatterättsliga sanktioner. 

Följaktligen är det förhållandet mellan EG-skatterätten och de mänskliga rättighe-
terna som de framgår av Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och av
de grundläggande friheterna som denna artikel skall belysa. Vilka frågeställningar gör
sig gällande i denna interaktion? 

Med hänsyn till de oklarheter som föreligger inom EG-rätten om vad gäller den
ställning som både skatterätten och de mänskliga rättigheterna har är det oundvikligt
att denna artikel är mer framåtblickande och spekulativ till sin karaktär. Vilka konse-
kvenser en rättsligt bindande rättighetsstadga får på beskattningens område, om nu
förslaget vinner fullt gehör i medlemsstaterna, är svårt att sia om på ett så här tidigt
stadium.13 

10. Konstitutionell demokrati utgör en av värdegrunderna för det europeiska samarbetet enligt den så kallade
Parisstadgan för ett nytt Europa från 1990. Se vidare till exempel Smith, Eivind, Peterson, Olof (red.), Konstitu-
tionell demokrati, SNS-förlag 2004, ”Konstitutionell demokrati som begrepp och som ideal”, Smith Eivind, och
Peterson, Olof, s. 7–41. 

11. Macey, Jonathan, Property Rights in Sweden – A Law and Economics Perspective, SNS Occasional Paper,
No 85 January 2001, s. 7.

12. Martinez, Jean-Claude, Une constitution fiscale pour l’Europe, Lettres du Monde, 2004.
13. Ratificeringen kommer att ske genom parlamentariska beslut i samtliga medlemsstater förutom Irland, som

håller folkomröstning. Ungern, Slovenien och Malta är i skrivande stund de länder som hittills ratificerat fördra-
get. 
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2 Europakonventionen och EG-rätten 
Relationen mellan Europakonventionen och EG-rätten är omdiskuterad.14 De fördrag
som ligger till grund för den Europeiska gemenskapen (EG) nämnde inget om mänsk-
liga rättigheter. I stället var det ekonomiskt samarbete och i synnerhet handel som då
var i blickfånget. Dessutom hade nyligen ett annat europeiskt samarbete i Europarådet
utformat regler för mänskliga rättigheter genom Europakonventionen från 1950.15

Efter hand kom detta dock att skapa viss förvirring. I målet Stork från 1959 som
rörde ett beslut av den Höga myndigheten under Kol- och Stålunionen uttalade EG-
domstolen att den saknade behörighet att tolka eller tillämpa nationella regler om
mänskliga rättigheter för att bedöma lagligheten av ett beslut av det slag som var i
fråga. EG-rätten, fortsatte domstolen, innehåller inte någon allmän rättsprincip vare
sig explicit eller implicit som garanterar skyddet för mänskliga rättigheter.16 

Efterhand blev denna inställning svårare att upprätthålla för domstolen, inte minst
på grund av företrädesdoktrinen och eftersom EG-rätten kom att omfatta allt större
rättsområden. EG-domstolen gjorde därför en helomvändning i fallet Stauder från
1969 och konstaterade för första gången att mänskliga rättigheter utgör allmänna rätts-
principer inom EG-rätten, dock utan att omnämna vilka dessa rättigheter är.17 Kort
därefter utvecklade emellertid EG-domstolen detta något närmare i målet Internatio-
nale Handelsgesellschaft genom att förklara att den grundade sitt uttalande på det
gemensamma i medlemsstaternas konstitutionella traditioner.18 Därtill gjorde domsto-
len det kontroversiella uttalandet att företrädesdoktrinen även omfattar EG-rättens för-
hållande till nationella konstitutioner. 

Detta lämnade inte den tyska domstol som hänskjutit frågan i målet till EG-dom-
stolen, oberörd. Den hänsköt frågan vidare till den tyska författningsdomstolen, Bun-
desverfassungsgericht. Sistnämnda domstol uttalade i den så kallade Solange I-domen
att så länge som EG-rätten inte innehåller ett tillfredsställande skydd för de mänskliga
rättigheterna får gemenskapsrättsakter åsidosättas för de fall de strider mot den tyska
grundlagens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter.19 

14. Se t.ex. Bogdandy, Armin von, och Bast, Jürgen (red.), Principles of European Constitutional Law, Hart
Publishing, Oxford 2006, Kühling, Jürgen, ”Fundamental Rights”, s. 501 ff. För en utförlig svensk framställning
om denna problematik se till exempel Nergelius, Joachim, Konstitutionellt rättighetsskydd, Fritzes förslag, Stock-
holm 1996, avsnitt 11.6, s. 498 ff. 

15. Se t.ex. Alston, Philip; Bustelo, Mara och Heenan, James, The EU and Human Rights, Oxford University
Press, 1999, s. 10 f. 

16. Mål 1/58 Stork (1959) ECR 43.
17. Mål 29/69 Stauder (1969) ECR 419.
18. Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft (1970) ECR 1125.
19. BVerfGE 37, 271. Den svenska Riksdagen antog ett liknande förhållningssätt. Om denna diskussion se

t.ex. Bernitz, Ulf, The European Constitutional Project and the Swedish Constitution, i Wahlgren, Peter (red.),
Constitutional Law Constitutions, Scandinavian Studies in Law Volume, Stockholm 2007, s. 59.
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Detta satte ytterligare press på EG-domstolen i dessa frågor. I fallet Nold från 1974
fortsatte EG-domstolen att utveckla sin praxis om de mänskliga rättigheterna, genom
att hänvisa inte bara till medlemsstaternas konstitutionella traditioner utan också till
de internationella avtal om mänskliga rättigheter som medlemsstaterna medverkat till
eller anslutit sig till.20 

Till slut fick Europakonventionen ett uttryckligt erkännande av EG-domstolen i
målet Rutili från 1975 genom ett första omnämnande.21 Kanske hade det att göra med
att Frankrike som sista medlemsstat ratificerat Europakonventionen i mars 1974.22 

Omfattningen av skyddet för mänskliga rättigheter riktar sig inte enbart till EG:s
institutioner utan kan även åberopas gentemot medlemsstaterna när de tillämpar
gemenskapsrättsliga bestämmelser, vilket för första gången fastställdes i målet Wach-
auf.23

EG-domstolens erkännande av mänskliga rättigheter som en del av EG-rättens all-
männa rättsprinciper fick efter hand till följd att Parlamentet, Rådet och Kommissio-
nen antog en gemensam förklaring om grundläggande rättigheter 1977. Denna följdes
av ett uttalande till stöd för de mänskliga rättigheterna i ingressen till den Europeiska
enhetsakten 1986. Samma år gjorde den tyska författningsdomstolen ytterligare ett
uttalande avseende denna utveckling i Solange II-domen.24 Den konstaterade att EG-
rätten nu hade ett skydd för de mänskliga rättigheterna som motsvarade den tyska
grundlagens krav. Av denna anledning ansåg domstolen att det inte längre var nödvän-
digt att kontrollera gemenskapsrättsakter i detta avseende. Likväl förbehöll sig den
tyska författningsdomstolen en rätt till överprövning om skyddet för de grundläg-
gande fri- och rättigheterna inom EG någon gång skulle visa sig vara otillräckligt. 

Även Europadomstolen har i Bosporen-fallet från 2005, efter en genomgång av
EG-domstolens praxis, konstaterat att trots att EU inte är ansluten till Europakonven-
tionen EG-domstolen i praktiken agerar som om så vore fallet.25 Bosporen-fallet grun-
dade sig bland annat på en dom från EG-domstolen som handlade om ett turkiskt före-
tag, vilket såsom tredje part lidit äganderättskränkning på grund av ett beslagtagande
av flygplan i enlighet med de FN-sanktioner mot forna Jugoslavien som gällde vid tid-
punkten och som implementerats i EG-rätten.26 

20. Mål 4/73 Nold (1974) ECR 491.
21. Mål 36/75 Rutili (1975) ECR 1219.
22. Ovey, Clare och White, Robin C.A., The European Convention on Human Rights, 4e uppl., Oxford Uni-

versity Press, 2006, s. 514; Hellner, Michael, Skyddet av grundläggande fri- och rättigheter i framtidens EU,
2003:11, SIEPS, s. 18.

23. Mål 5/88 Wachauf (1989) ECR 2609.
24. BVerfGE73, 339. 
25. Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Tiaret Anonim Sirket i mot Irland, dom av den 30 juni 2005, tillämp-

ningsnr 45036/98.
26. Mål C-84/95 Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Tiaret AS mot Minister for Transport, Energy and Com-

munications m.fl. av den 30 juli 1996. Se särskilt generaladvokat Jacobs förslag till avgörande av den 30 april. 
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Oaktat denna utveckling i praxis består det skrivna skyddet för mänskliga rättighe-
ter i mångt och mycket av förklaringar utan rättsverkan. Ett viktigt steg i denna
utveckling kom därför med Maastrichtfördraget från 1992 (det så kallade EG-fördra-
get). I dess artikel F2 (nuvarande artikel 6.2) sammanfattades denna rättsutveckling
enligt följande: Unionen skall som allmänna principer för gemenskapsrätten respek-
tera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna undertecknad
i Rom den 4 november 1950, och såsom de följer av medlemsstaternas konstitutionella
traditioner. 

Ytterligare infördes i Amsterdamfördraget från 1997 en regel om att en medlems-
stats rösträtt i Rådet kan diskvalificeras om den allvarligt och systematiskt kränker
respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna. Överhuvudtaget är respekten för
de mänskliga rättigheterna ett krav för medlemskap i EU (artikel 49).

Nästa landmärke i denna utveckling kan troligen väntas i rättighetsstadgan som
genom Lissabonfördraget tillerkänns bindande verkan. Den innehåller en klassisk rät-
tighetskatalog, det vill säga politiska- och medborgerliga rättigheter men även ekono-
miska, sociala och kulturella rättigheter, såsom arbetstagares, barns och äldres rättig-
heter, kulturell, religiös och språklig mångfald m.m.27 I det tidigare förslaget till en
konstitution för Europa var rättighetsstadgan en del av denna (del II).28 EU:s med-
lemsstater var emellertid uppenbarligen inte mogna för att anta en gemensam konsti-
tution. Sedan både Frankrike och Holland genom folkomröstningar röstat nej till den
föreslagna konstitutionen 2005, var man tvungen att hitta en mindre ingripande lös-
ning genom Lissabonfördraget. 

En annan viktig process som pågår i samband med Lissabonfördraget är att EU
skall ansluta sig till Europakonventionen som en självständig avtalspart. Detta har till
och med skrivits in i ett särskilt protokoll till Lissabonfördraget.29 

Vad denna utveckling slutligen får för genomslag i praktiken är än så länge en
öppen fråga. Icke desto mindre är det väsentligt att beakta spänningsförhållandet mel-
lan vad som kallas suveränitetsnormen och vad som kan kallas den mänskliga rättig-
hetsnormen. Den tilltagande internationaliseringen och europeiseringen av rättslivet
har inneburit att suveränitetsnormen som är ett uttryck för den territoriellt förankrade
politiken alltmer har fått stryka på foten till förmån för normer avseende demokrati

27. Denna rättighetskatalog är mer omfattande än Europakonventionens för de mänskliga rättigheterna och
grundläggande friheterna. Den innefattar även god förvaltning, sociala rättigheter, skydd för personuppgifter, bio-
etik m.m. För skatterättens vidkommande är kanske mer intressant att bestämmelsen om en rättvis rättegång tro-
ligen inte utesluter skatteprocessen, vilket redogörs för närmare nedan. 

28. Utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, antagen med konsensus av Europeiska
konventet den 13 juni och 10 juli 2003, överlämnat till Europeiska rådets ordförande i Rom 18 juli 2003.

29. Protokoll om artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen angående unionens anslutning till Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Denna fråga var även aktu-
ell i den tidigare artikel 7 om grundläggande rättigheter i EU-konstitutionen.
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och mänskliga rättigheter som gäller på ett övernationellt plan och som de senaste
decennierna vunnit politisk legitimitet.30 Jacobs, före detta generaladvokat i EG-dom-
stolen, formulerar detta förhållande på följande sätt: This notion of the rule of law also
conveys the idea that the ultimate source of authority is no longer the sovereign in the
shape of a monarch, or even in the shape of a Parliament; but rather certain values,
or fundamental principles, which form an inherent part of a well-functioning legal
system.31 

3 Europakonventionen och skatterätten 
När kan mänskliga rättigheter få betydelse vid beskattningen? Det är en relevant fråga
mot bakgrund av att det i Europakonventionen inte finns mycket nämnt om beskatt-
ningen. I bestämmelsen om egendomsskyddet i det första tilläggsprotokollet artikel 1,
nämns skatter i det andra stycket som ett legitimt undantag för egendomsberövande
från det allmänna så länge som åtgärderna håller sig inom ramen för legalitetsprinci-
pen. 

Denna lydelse ger nästan sken av att statens beskattningsmakt är närmast oin-
skränkt. Europadomstolens praxis utfaller också ofta till att konstatera att egendoms-
berövanden genom beskattning ryms inom staternas så kallade margin of apprecia-
tion. Detta exklusiva kompetensområde för staterna är särskilt vidsträckt när det gäller
beskattningen eftersom beskattningen är en nödvändig förutsättning för medlemssta-
terna att genomföra viktiga ekonomiska och sociala målsättningar (Wasa Liv Ömsesi-
digt mot Sverige).32 Det betyder emellertid inte att statens beskattningsmakt enligt
Europadomstolen är absolut. Först och främst krävs lagstöd för alla egendomsberö-
vanden inklusive beskattningen. Legalitetsprincipen är tillämplig såväl formellt som
materiellt. Lagtexten måste därför hålla en viss kvalitet, vilket betyder att den måste
vara klar och precis i så måtto att den enskilde kan planera sitt handlande därefter
(Sunday-Times mot Storbritannien).33 I fallet Hentrich mot Frankrike underkändes en

30. Silander, Daniel, ”Tillståndet för mänskliga rättigheter i Sverige”, s. 73 f. i Staaf, Annika & Zanderin, Lars,
Mänskliga rättigheter i svensk belysning, Liber AB, Slovenien 2007. Se även Koch, Henning, Right of Resistance
– A European Democratic Notion i Wahlgren, Peter (red.), Constitutional Law – Constitutions, Scandinavian Stu-
dies in Law Volume 52, Stockholm 2007, s. 157.

31. Jacobs, Francis, The Sovereignty of Law – The European Way, The Hamlyn Lectures 2006, Cambridge Uni-
versity Press, New York 2007, s. 61 f.

32. WASA Liv Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse och en grupp av cirka 15 000 indivi-
der mot Sverige, beslut av kommissionen, tillämpningsnr 13013/87, 31 Year Book, 1988. Det har konstateras att
staternas margin of appreciation allmänt sett är större när det gäller äganderätten än andra rättigheter och friheter,
som till exempel yttrandefriheten; se Thörnhammar, Jan; Egendomsskyddet enligt konventionen i ett skatterätts-
ligt perspektiv, Europarättslig tidskrift 2003/1.

33. Sunday Times mot Storbritannien, dom av den 26 april 1979, ser. A, vol. 30.
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skatteflyktsregel bland annat på grund av att den lämnade alltför stort utrymme för
godtycke.34 

Däremot har Europadomstolen accepterat skattelagstiftning med retroaktiv effekt i
vissa fall i domen National, Provincial, Yorkshire and Leeds Building Societies mot
Storbritannien från 1997.35 

Vidare finns det krav på att en egendomsberövande åtgärd, såsom beskattning,
måste ha ett legitimt syfte som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och som inte
medför en excessive burden on the individual, således en proportionalitetsprincip.36

Det ovan nämnda lagkravet har även stor betydelse vid proportionalitetsbedöm-
ningen.37 Det kan till exempel vara fråga om att en alltför vidlyftig värdering från
skattemyndigheternas sida vid beskattningen av ett arv, såsom i fallet Jokela mot Fin-
land.38 

Ett för denna artikel synnerligen intressant fall från Europadomstolen visar tydligt
hur Europakonventionen även har implikationer för medlemsstaternas tillämpning av
EG-skatterätten.39 I fallet Dangeville mot Frankrike hade Frankrike haft problem med
att implementera artikel 13 B a i sjätte mervärdesskattedirektivet, som undantar för-
säkringstjänster från mervärdesskatt.40 I Frankrike omfattades dessa tjänster vid tid-
punkten för direktivets utfärdande av mervärdesskatteplikt. Direktivet skulle vara
implementerat före den 1 januari 1978, men först den 30 juni samma år fick Frankrike
besked av kommissionen om förlängd tid. Eftersom ett sådant uppskov inte har någon
retroaktiv effekt skulle alltjämt det sjätte mervärdesskattedirektivet vara tillämpligt i
den reviderade formen mellan 1 januari och 30 juni 1978. Det faktum att Dangeville
nekats återbetalning för den skatt som erlagts under denna tidsperiod utgjorde enligt
Europadomstolen en äganderättskränkning enligt artikel 1.2 till första tilläggsproto-
kollet.41

34. Hentrich mot Frankrike, dom av den 3 juli 1995, Serie A 320-A. Åhman diskuterar om inte Hentrich-
domen kan tolkas som om Europadomstolen har höjt kraven vad avser legalitet när det gäller skatter (jfr Gasus
Dosier- und Fördertechnik GmbH mot Nederländerna, dom av den 23 februari 1995, Ser. A, vol. 306-B). Hon
konstaterar att det i vart fall ger en klar antydan om vikten av laglighet vid indrivandet av skatt samt att inte ända-
målen alltid helgar medlen. Se Åhman, Karin, Egendomsskyddet – Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggs-
protokollet till den Europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, Iustus förlag, Uppsala 2000,
s. 350 f.

35. National & Provincial Building Society, The Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building
Society, dom av den 23 oktober 1997, RJD 1997-VII.

36. Se till exempel Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Juristförlaget i Lund, Lund 2003.
37. Skattenytt 2004/11, Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen, s. 675.
38. Jokela mot Finland, dom av den 21 maj 2002, mål nr 28856/95.
39. Ovey och White 2006, s. 516.
40. S.A. Dangeville mot Frankrike, dom av den 16 april 2002, mål nr 36677/97.
41. Se även Cabinet Diot et SA Gras SA Savoye c. France, mål 492217/99 och 49218/99, 22 juli 2003 och Aon

Conseil et Courtage S.A. m.fl. mot Frankrike, dom av den 25 januari 2007, mål nr 70160/01. Finns endast till-
gängliga i fransk version. Angående skatterestitution se även Buffalo SRL i likvidation mot Italien, dom av den 3
juli 2003, mål nr 38746/97.
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Europakonventionens skydd för de mänskliga rättigheterna vid beskattningen
handlar emellertid inte enbart om skydd för eventuella äganderättskränkningar. Den
berör även skattekontrollen, skatteprocessen och det skatterättsliga sanktionssystemet
och aktualiserar flera andra stadganden i Europakonventionen. 

Skatteprocessen omfattas normalt inte av Europakonventionens skydd för en rätt-
vis rättegång i artikel 6, vilket Europadomstolen har upprepat i ett flertal obiter dicta.42

Denna ståndpunkt är emellertid starkt ifrågasatt, bland annat eftersom många andra
förvaltningsrättsliga förfaranden som rör enskildas finansiella ställning omfattas av
konventionen.43 På detta sätt skiljer sig Europadomstolens praxis i detta avseende från
EG-rätten, som kan sägas vara mer långtgående (se avsnitt 4). 

Europakonventionen har emellertid ”smugit sig in” i skatteprocessen i flera avse-
enden När det gäller skatterättsliga sanktioner är det numera väl bekant att det svenska
skattetillägget är att betrakta som ett straff och inte en administrativ avgift, vilket
bland annat fallet Janosevic mot Sverige från 2002 klargjorde.44 Det innebär att skyd-
det i artikel 6 av rätten till en rättvis rättegång är tillämpligt. Det gäller numera även
vid utredning som kan leda till skattetillägg. 

Även när det gäller skattekontrollen kan flera situationer uppkomma där Europa-
konventionen måste beaktas. Enligt artikel 6 inträder rätten att vara tyst, passivitets-
rätten, vid misstanke om brott. Detta är tillämpligt i fall där en skatteutredning leder
till en brottsutredning (jfr Saunders mot Storbritannien), men även där skattetillägg
kan komma i fråga.45 Frågor uppkommer då om när passivitetsrätten inträder och den
skattskyldige därmed inte längre är skyldig att medverka till att föra bevisning mot sig
själv, vilket annars är fallet enligt skattelagstiftningen. 

Ytterligare omfattar skyddet för privat- och familjeliv enligt artikel 8 även juridiska
personer och därmed verksamhetslokaler, vilket framgår av fallet Niemietz mot Tysk-
land.46 Det gör detta stadgande aktuellt i synnerhet vid skatterevisioner och tvångsåt-
gärder. Skattekontroll torde i de allra flesta fall vara att anse som en legitim åtgärd.

42. Se till exempel Schouten & Meldrum mot Nederländerna, dom av den 9 december 1994, Ser. A nr 304 och
Ferazzini mot Italien av den 12 juli 2001.

43. Se särskilt domare Lorenzens skiljaktiga mening i fallet Ferrazzini (se not ovan). Vidare se Van Dijk och
van Hoof, Theory and Practise of the European Convention on Human Rights, tredje upplagan 1998, s. 406, se
även 4:e upplagan, Intersentia 2006, s. 528 ff. Soyer och di Salvia karaktäriserar uppfattningen att skatteprocessen
inte omfattas av artikel 6 som irrationell och som ett hot mot konventionstillämpningens logik i Petiti,Louis-
Edmond; Decaux, Emanuel; Imbert, Pierre-Henri (red.); La Convention Européenne des Droits de L’Homme –
commentaire article par article, 2e edition, Economica, Paris 1999; Soyer, Jean-Claude och Salvia, Michel di,
”Article 6”.

44. Janosevic mot Sverige, 23 juli 2002, mål nr 34619/97. Se även Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot
Sverige, 23 juli 2002, mål nr 36985/97.

45. Se Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen och rättssäkerheten på skatteområdet, i Sterzel, Fredrik (red.),
Rättstaten – rätt, politik och moral, Rättsfondens skriftserie 31, Uppsala 1996, s. 78 med vidare hänvisningar. Ett
förbud mot vitesförelägganden i sådana fall har införts i 3 kap. 6 § 2 st. och 3 kap. 12 § 4 st. taxeringslagen
(1990:324), men skyddet torde sträcka sig längre än så.

46. Niemietz mot Tyskland, dom av den 16 december 1992, Ser. A, nr 251.

SvSkT2_inlaga.book  Page 172  Tuesday, April 22, 2008  10:40 AM



Mänskliga rättigheter i EG-skatterätten 173

SvSkT 2/2008

Vad som emellertid är mer problematiskt är om dessa åtgärder är förenliga med pro-
portionalitetsprincipen. Det innebär att de inte får genomföras utifrån alltför generella,
otydliga och ofullständiga medgivanden. Inslaget av godtycke får således inte vara
alltför omfattande för att det skall kunna vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle.47

Avslutningsvis skall nämnas att skattskyldiga omfattas av antidiskrimineringsför-
budet i artikel 14. Detta konstaterades för första gången i fallet Darby mot Sverige från
1991.48 Sverige fälldes för brott mot denna artikel eftersom utländska medborgare
enligt den dåvarande lagstiftningen inte kunde befrias från kyrkoskatt.49

Sammanfattningsvis kan konstateras att Europakonventionen har viktiga implika-
tioner för beskattningen såväl vad avser den materiella som den processuella skatte-
rätten. 

4 Europakonventionen och EG-skatterätten 
Europakonventionen får betydelse i EG-skatterätten i de avgöranden där EG-rättens
allmänna principer gör sig gällande. Det skall dock framhållas att EG-rätten som
sådan, inbegripet de allmänna principerna, i första hand inte handlar om att skydda
mänskliga rättigheter utan snarare återspeglar en ekonomisk vision av en fri inre mark-
nad och fri rörlighet.50 När det gäller beskattningen torde skyddet för de mänskliga
rättigheterna i första hand gälla de harmoniserade skatteområdena.51 Det handlar
också om de avgöranden enligt vilka nationella skatteregler kommer i konflikt med de
fyra friheterna, det vill säga diskriminerande skatter. 

Allmänna principer är till exempel rättssäkerhetsprincipen, principen om berätti-
gade förväntningar, proportionalitetsprincipen och principen om icke-diskriminering.
Det gäller såväl för EU:s institutioner som vid tillämpningen av EG-rätten i medlems-
staterna. I vissa avseenden går EG-rätten längre än Europakonventionen och vice
versa. 

47. Se även till exempel Funke, Crémieux och Miahle mot Frankrike, 25 februari 1993, mål nr 10828/84,
Société Colas Est med flera mot Frankrike, 16 april 2002, nr 3797/97; Roemen and Schmit mot Luxemburg,
25 februari 2003, nr 51772/99; Buck mot Tyskland, 28 april 2005, nr 41604/98; Salinen med flera mot Finland,
27 september 2005, nr 50882/99. 

48. Darby mot Sverige, dom av den 23 oktober 1990, Ser. A, vol. 187. För senare praxis se t.ex. P.M. mot Stor-
britannien, 19 juli 2005, mål nr 6638/03.

49. För en närmare analys av Darby-fallet se t.ex. Påhlsson, Robert, Likhet inför skattelag, Iustus förlag, Upp-
sala 2007, s. 60 ff. 

50. Se till exempel Österman, Roger Persson, Human Rights in the Field of Taxation: a View from Sweden, The
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, vol. 2 1999. EG-domstolen har till och med vid flera tillfällen
beskyllts för att låta den inre marknaden få företräde framför grundläggande fri- och rättigheter, se Hellner 2003,
s. 28.

51. Ståhl och Persson Österman, 2006, s. 63. 
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Skyddet för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen kräver förutse-
barhet i såväl lagstiftning som rättstillämpning. Liksom i Europadomstolens praxis
framkommer i EG-rätten att lagstiftningen måste uppfylla vissa kvalitetskrav. I målet
Gondrand Frères från 1981 uttalade EG-domstolen att rättssäkerhetsprincipen inne-
bär att skatteregler måste vara klara och precisa så att den skattskyldige otvetydigt får
reda på vilka som är hans rättigheter och skyldigheter och hur han skall planera sin
verksamhet därefter.52 Däremot tillåter EG-domstolen liksom Europadomstolen retro-
aktiv beskattning i vissa fall. I målet Stichting ”Goed Wonen” från 2005 framhöll EG-
domstolen att principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhet inte
utgör hinder för att en medlemsstat i undantagsfall ger en ändringslag retroaktiv effekt
för att förhindra skatteundvikande förfaranden.53

Av intresse är också ett tämligen nytt uttalande av Generaladvokaten i EG-domsto-
len Juliane Kokott i hennes förslag till avgörande i Marks & Spencer den 13 december
2007.54 Hon framhåller att legalitetsprincipen ”hör till de rättsprinciper som är erkända
inom gemenskapsrätten” och att skattemyndigheterna är ”skyldiga att följa lag och
rätt, och de får inte företa någon beskattning som inte är förenlig med de rättsliga be-
stämmelserna”. Den skattskyldige måste således kunna lita på att en transaktion be-
skattas så som står föreskrivet i lagen (p. 40).

Proportionalitetsprincipen har inom EG-skatterätten visat sig få betydelse även på
det skatteprocessuella området. Det kan till och med hävdas att EG-domstolen har gått
längre än Europadomstolen i det här avseendet, även om syftet har varit att slå vakt
om den fria rörligheten snarare än om rätten till en rättvis rättegång.55 Såväl rätten till
domstolsprövning som rätten till försvar (kontradiktionsprincipen) har visat sig vara
tillämpliga på beslut avseende indrivningsåtgärder med stöd av proportionalitetsprin-
cipen, vilket framkommer i mervärdesskattemålen Garage Molenheide från 1997 och
punktskattemålet Distillerie Fratelli Cipriani från 2002.56 

Intressant i sammanhanget är även Rättighetsstadgan. I dess artikel 47 om rätten till
ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, görs ingen åtskillnad mellan de
rättigheter och skyldigheter som skall komma i åtnjutande av dessa garantier.57 

52. Mål C169/80 Gondrand Frères. Jämför Sunday Times mot Storbritannien (se avsnitt 3).
53. Mål C-376/02 Goed Wonen. Fallet är jämförbart med Europadomstolens ovan citerade dom i National Pro-

vincial, Yorkshire and Leeds Building Societies mot Storbritannien (se avsnitt 3). Jämför även mål C-255/02 Hali-
fax. Vid förfarandemissbruk inom mervärdesskatterätten får rättssäkerhetsprincipen träda tillbaka. 

54. Mål C-309/06, Marks & Spencer.
55. Ståhl och Persson Österman, 2006, se även Moëll, 2003, s. 294.
56. De förenade målen C-286/94, C-340/95, C-401/95 samt C-47/96 (Garage Molenheide) och C395/00 (Dis-

tillerie Fratelli Cipriani).
57. Greggi, Marco, Rivista di diritto Tributario, 2002/5, Giusto Processo e Diritto Tributario Europeo: Appli-

cazione e Limiti del Principio (il Caso Ferrazzini), s. 565. Detta skulle också innebära ett närmande till motsva-
righeten till artikel 6 i den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna, artikel 8, enligt vilken
skatteprocessen omfattas av rätten till en rättvis rättegång.
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När det däremot gäller andra mål relaterade till artikel 8 i Europakonventionen om
skyddet för privatlivet och som har bäring på skattekontrollen synes EG-domstolen ha
varit mer restriktiv i sin hållning än Europadomstolen.58 I målet Hoechst59 var det
fråga om en gryningsräd enligt konkurrensrätten. EG-domstolen fastslog att skyddet i
artikel 8 inte omfattar verksamhetslokaler, vilket emellertid Europadomstolen slog
fast i fallet Niemietz mot Tyskland. 

I fallet Orkem som också rörde konkurrensförfarandet uttalade EG-domstolen att
passivitetsrätten enligt artikel 6 i Europakonventionen inte var tillämplig.60 Europa-
domstolen konstaterade senare i fallet Funke mot Frankrike som berörde det franska
tullförfarandet att denna rättighet kan aktualiseras vid krav på sådant uppgiftsläm-
nande.61 Eftersom Strasbourgdomstolen är Europakonventionens primära domstol
kan det dock antas att dess praxis förr eller senare kommer att få betydelse för EG-
domstolen i framtiden. 

När det gäller principen om icke-diskriminering i EG-rätten i förhållande till dis-
krimineringsförbudet i Europakonventionen kan konstateras att dessa inte är fullt jäm-
förbara med hänsyn sina respektive ändamål. Icke-diskrimineringsprincipen är inte i
första hand en mänsklig rättighet, även om den kan få sådana effekter. Den har till
skillnad från Europakonventionens diskrimineringsförbud till syfte att undanröja hin-
der för den gemensamma marknaden. Det finns därför ingen anledning att behandla
detta särskilt i denna artikel.

5 Synpunkter
Eftersom praxis kan sägas vara något fragmentarisk såväl i Europadomstolen som i
EG-domstolen går det inte att på rak arm skönja några klara och tydliga principer för
beskattningen. Jag skall emellertid försöka klargöra några. 

Det står klart att varje medlemsstat måste ta med i beräkningen att mänskliga rät-
tigheter kan kränkas om implementering av EG-direktiv inte sker i tid eller på ett kor-
rekt sätt för de fall rättighetsförluster uppstår (Dangeville och Cabinet Diot).

EG-skatterätten skall vara klar och precis, så att den skattskyldige kan planera sina
handlingar därefter. Förutsebarheten får emellertid ge vika när det är fråga om för-
farandemissbruk. Retroaktiv skattelag är också tillåten i sådana fall. Det är emellertid
av betydelse att notera att detta sker mycket sällan och att höga krav ställs för att ett
skatteundvikande förfarande skall anses utgöra missbruk. Det är dessutom en doktrin

58. Ovey och White, 2006, s. 516.
59. Mål 46/87 och 227/88 Hoechst.
60. Mål 374/87 Orkem.
61. Funke mot Frankrike, dom av den 25 februari 1993, mål nr 10828/84.
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som har sitt ursprung i sydeuropeisk rättspraxis, något som saknas i den nordiska.62

Den torde därför inte vara direkt jämförbar med så kallad skatterättslig genomsyn i
svensk praxis. 

I vilken utsträckning som de skatteprocessuella reglerna är skyddsvärda är inte
klart. Enligt Europadomstolens praxis omfattas inte skatteprocessen av artikel 6. Det
gör däremot mål rörande skatterättsliga sanktioner som är att karaktärisera som straff,
till exempel skattetillägg.

Enligt EG-rättens praxis omfattas skatteförfarandet i den mån det berörs av det har-
moniserade skatteområdet, det vill säga mervärdesskatt och punktskatter alternativt
när det är fråga om direkta skatter som verkar diskriminerande på den gemensamma
marknaden. I sådana fall kan proportionalitetsprincipen bli aktuell. Denna EG-rätts-
liga princip omfattar även processuella rättigheter, såsom rätten till domstolsprövning
och rätten till försvar. 

Vad är då utsikterna för framtiden? Givetvis är detta avhängigt av hur integrationen
sker. Det är därför i nuläget svårt att svara på hur tillämpningen av mänskliga rättig-
heter kommer att ske i EG-rätten i framtiden. Det gäller även skatteområdet som än så
länge i första hand anses vara ett prerogativ för medlemsstaterna. Någon EU-skatt är
än så länge inte i sikte. 

Ett viktigt steg för rättsutvecklingen på området mänskliga rättigheter är givetvis
om Lissabonfördraget ratificeras av samtliga medlemsstater och rättighetsstadgan där-
igenom blir bindande samt om EU ansluter sig till Europakonventionen. Det sist-
nämnda ter sig viktigt inte bara som en symbolhandling utan också med hänsyn till att
EG-rätten som helhet, inbegripet de allmänna principerna, styrs av övergripande eko-
nomiska målsättningar som med största säkerhet påverkar tolkningen av EG-rätten.63 

I detta avseende är Europadomstolen väsentlig som garant för de mänskliga rättig-
heterna även i ett Europa med en egen konstitution, eftersom denna i första hand har
att bevaka och utveckla skyddet för mänskliga rättigheter och inte primärt måste ta
hänsyn till en ekonomisk vision om fri rörlighet på en gemensam marknad.64 

Sammanfattningsvis ser vi således hur skyddet för mänskliga fri- och rättigheter
vid beskattningen inte längre bara är en intern angelägenhet för EU:s medlemsstater,
utan också är på god väg att bli en del av EG-rätten. Utvecklingen sker dock steg för
steg och i interaktion med Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. 

62. Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförlaget, Stockholm 1995, s. 431 f.
och 460 f., m.h.t Ward m.fl., The business purpose test and abuse of rights, British Tax Review 1985, s. 68 ff. 

63. Jacobs 2007, s. 148. Jacobs påpekar om EU:s anslutning till Europakonventionen att det råder viss tvekan
om vilket substantiellt värde en sådan anslutning skulle medföra. Han lutar snarare åt att det handlar om appea-
rance rather than substance.

64. Bogdandy och Bast, 2006 s. 567 f. 
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En ytterligare analys av de rättsliga sambanden mellan EU-systemet och Europa-
konventionen kan också ge mer preciserade rättssäkerhetsaspekter för beskattningen i
Europa och Sverige.

Katarina Fast är doktorand i finansrätt vid Stockholms universitet, med inriktning på Europakonven-
tionen och beskattningen.
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