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Abstract 

This thesis adresses one controversial question within European 

Tax Law, namely the comparison of two cross-border situations. 

The time for taxation of workers in Sweden is determined by the 

cash-principle. This means  that taxation arises when the income 

is made available. An exception to the rule is the swedish tax 

exemption rules for working abroad. These rules exempt 

resident tax payers’ salaries earned abroad when certain criteria 

are met. In november 2015 these rules were tried by the Swedish 

Supreme Administrative Court regarding their compability with 

the free movement of workers. The two case’s examined 

whether two french citizens who after moving to Sweden were 

taxed on incentive plans earned abroad was discriminated 

against. In comparison a swedish resident who worked abroad 

and earned incentive plans would get these exempted from 

swedish tax. One controversial question this case highlighted 

was whether the European Court of Justice compared two cross-
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border situations. In addition this thesis examined in what way 

the Supreme Administrative Court’s judgement applies to other 

types of incentive plans. This thesis approached this question by 

applying a legal dogmatic method. The aim was to determine 

established law doing so by critically inquiring if the Supreme 

Administrative Court’s reasoning was supported by the case law 

provided by the European Court of Justice.  This thesis draws 

two main conclusions. First, the judgement can be interpreted as 

applicable to a wider range of incentive plans. Second, 

uncertainty remains about whether the European Court of 

Justice compares two cross-border situations.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  

Idag arbetar många EU-medborgare utanför sina hemländer. Det 

är också vanligt att nyckelpersoner i multinationella företag 

arbetar utomlands i en annan del av koncernen. Det förekommer 

då att personer i ledande ställning deltar i program för att höja 

arbetsmoralen och anknytningen till företaget, s.k. 

incitamentsprogram.  

När den skattskyldiga arbetar utomlands sker normalt en 

dubbelbeskattning. I Sverige finns därför lagar som reglerar att 
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skattskyldiga inte ska bli dubbelbeskattade. Lagarna är 

sexmånaders- respektive ettårsregeln. Den 4 november 2015 

meddelade Högsta förvaltningsdomen (HFD) dom i två 

uppmärksammade mål.1 Domarna gällde om sexmånaders-

regeln var förenlig med den fria rörligheten för arbetstagare. 

Domarna prövade i praktiken två överklagade förhandsbesked 

från skatterättsnämnden. Situationerna gällde obegränsat 

skattskyldiga som beskattades i Sverige för incitamentsprogram 

delvis intjänande utomlands. Det är situationer som inte tidigare 

prövats. Av förarbetena framgår att situation inte bedömts 

diskriminerande. 2 Situationerna har inte prövats tidigare.  

HFD:s domar är intressanta av flera skäl. Domarna kan antas få 

betydelse för hur andra incitamentsprogram bör beskattas. 

Domarna innebär en prövning av hur svensk rätt förhåller sig till 

den fria rörligheten för arbetstagare. Domarna väcker frågor 

kring hur HFD gör sin bedömning av objektivt jämförbara 

situationer. Slutligen är det angeläget att utreda om HFD genom 

att jämföra två gränsöverskridande situationer har gjort en mer 

långtgående tolkning än vad som krävs av EU-rätten. Det är 

                                                 
1 HFD 2015 ref.  
2 prop. 2007/08:152 s. 28 
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också omdiskuterat huruvida man kan jämföra två 

gränsöverskridande situationer överhuvudtaget.3 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt avseende 

sexmånaders- respektive ettårsregeln förenlighet med den fria 

rörligheten i den situation som inledningsvis beskrivs. Detta 

skall ske genom att uppsatsen kritiskt analyserar HFD:s två 

domar gällande incitamentsprogram. Domarna kommer dels 

bedömas ur ett nationellt perspektiv, dels ur ett EU-rättsligt 

perspektiv. Domarna kommer specifikt granskas avseende deras 

betydelse för beskattningen av andra typer av 

incitamentsprogram. Uppsatsens frågeställning lyder 

följaktligen: 

Hur förhåller sig HFD:s domslut till EU-rättslig praxis 

avseende objektivt jämförbara situationer och vad innebär 

avgörandena för beskattningen av incitamentsprogram? 

 

                                                 
3 O’Shea, Tom, ”The Uk’s CFC Rules and the fredon fo establishment 
”Cadbury Schweppes plc and its IFCS Subsidiaries – tax avoidance or tax 
mitigation?” (2007) EC Tax Rev. 1 13-33. 
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1.3 Avgränsning 

Uppsatsens frågeställning berör olika typer av 

incitamentsprogram. Ett urval av incitamentsprogram har gjorts. 

Urvalet ger likväl en bild av hur incitamentsprogram beskattas 

eftersom sådana program har beskattningsmässiga likheter. 

Uppsatsen redogör för inkomstbeskattning och behandlar därför 

inte andra skatter. Den är också avgränsad till den anställdes 

beskattningssituation. Vid internationell beskattning har 

dubbelbeskattningsavtal ofta en central roll. Det centrala temat 

är EU-rättsliga aspekter och dubbelbeskattningsavtal kommer 

därför att beröras i korthet. 

1.4 Metod och material 

Givet uppsatsen syfte och frågeställningar har en traditionell 

juridisk metod, s.k. rättsdogmatisk metod valts. Metoden är 

etablerad vid juridiska framställningar.4  

Den rättsdogmatiska metoden innebär att rättskällorna lag, 

förarbete, praxis och doktrin tolkas i enlighet med rättskälleläran 

för att fastställa gällande rätt. Det råder olika uppfattningar om 

vad gällande rätt innebär. 5 I denna uppsats avses med gällande 

rätt, att med stöd av juridisk material driva en juridisk 

                                                 
4 Källa 
5 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for 
rettsvitenskap, 4-5/2005, s. 650-651 
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argumentation med syfte att avgöra hur en lag bör tillämpas. 

Även avseende rättskälleläran finns olika synsätt på vad denna 

lära innebär vid tolkningar av rättsliga frågor. Ett vanligt synsätt 

bland praktiserande jurister är att rättskälleläran är en hierarkisk 

tolkning av lag, förarbete, praxis och doktrin.6 I uppsatsen 

kommer detta synsätt appliceras.  

Det har diskuterats huruvida den rättsdogmatiska metoden är en 

dogmatisk tolkning av rätten eller om den snarare har analytiska 

inslag och bör beskrivas som analytisk rättsvetenskap eller 

rättsanalytisk forskning.7 I denna uppsats tas fasta på att den 

rättsdogmatiska metoden har rättsanalytiska inslag.  

Urvalet av rättslig litteratur baserades på framställningar som 

behandlar EU-rätt och personbeskattning. Urvalskriterier för det 

juridiska materialet var dels att det var aktuellt och dels relevant 

att studera givet frågeställningen. Centralt i materialet är den 

EU-rättsliga praxisen gällande diskriminering enligt de fria 

rörligheterna. Doktrinens roll i uppsatsen har varit att ge en bild 

av rättsläget och bilda en tolkningsram för att förstå EU-rätten. 

Doktrin har även använts för att stödja de slutsatser som 

underbygga uppsatsens argument och slutsatser. Slutligen har 

                                                 
6 Ibid 
7 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for 
rettsvitenskap, 4-5/2005, s. 656 
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relevant doktrin och praxis avseende den nationella rätten 

studerats.  

1.5 Terminologi 

Terminologin som används i uppsatsen är skatterättslig och 

avser inkomstbeskattning. Med skatt och skatterättsligt avses 

här inkomstskatt respektive inkomstskatterättsligt. 

Incitamentsprogram används som ett samlingsbegrepp och 

syftar på personaloptioner, bonusprogram och liknande typer av 

tjänsterelaterade incitamentsprogram. I uppsatsen används 

begreppet anställd eller skattskyldig för att beskriva fysiska 

personer. Begreppen hemviststat respektive källstat används för 

att skilja på beskattningsanspråk. Med hemviststat avses den stat 

där en skattskyldig har skatterättslig hemvist.  Med EU-rättslig 

diskrimineringsprövning avses i uppsatsen jämförbarhet, rule-

of-reason-testet och rättfärdigandegrunder. I uppsatsen avses 

med begreppet horisontell jämförelse en bedömning där två 

gränsöverskridande situationer jämförs. Med begreppet vertikal 

jämförelse avses då en inhemsk och gränsöverskridande 

situation jämförs. Begreppet fördragsfriheterna avser alla fria 

rörligheterna enligt funktionsfördraget. 
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1.6 Disposition  

Uppsatsens första kapitel introducerade problemområdet, syfte 

och frågeställning samt metod och material. Kapitel 2 behandlar 

inledningsvis HFD:s domar. Därefter följer en redogörelse för 

hur beskattningsanspråk bestäms, sexmånadersregeln, 

ettårsregeln och incitamentsprogram. Kapitlet avslutas med 

sammanfattande kommentarer kring materialet i relation till 

HFD:s domar. Kapitel 3 behandlar EU-skatterätt däribland 

direkt beskattning, fördragsfriheterna, dubbelbeskattningsavtal, 

diskriminering, rule-of-reason-doktrinen och objektivt 

jämförbara situationer. I slutet av kapitlet följer sammanfattande 

kommentarer kring materialet i förhållande till HFD:s domar. I 

det fjärde kapitlet diskuteras med stöd av doktrin och praxis 

under vilka förutsättningar två gränsöverskridande situationer 

kan jämföras. Vidare diskuteras möjliga implikationer av HFD:s 

domar för incitamentsprogram. I det femte och avslutande 

kapitlet framläggs uppsatsens slutsatser samt förslag till vidare 

studier.  
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2. Nationell rätt 
Kapitel två ger en överblick över nationella lagar för 

beskattningen av incitamentsprogram. Inledningsvis behandlas 

HFD:s domar gällande skillnaden i beskattning av 

incitamentsprogram. Därefter följer en redogörelse för hur 

beskattningsanspråket för fysiska personer bestäms, villkor för 

tillämpning av sexmånadersregeln- respektive ettårsregeln.  I 

kapitlet behandlas vidare incitamentsprogram personaloptioner 

och bonus. Kapitlet avslutas med sammanfattande kommentarer 

kring materialet i relation till HFD:s domar. 

2.1 HFD:s domar och skatterättsnämndens 

förhandsbesked 

Den 4 november 2015 meddelade HFD två domar. Domarna 

gällde beskattningen av två franska medborgares 

incitamentsprogram och huruvida beskattningen stred mot den 

fria rörligheten för arbetstagare. Detta föregicks av att SRN den 

23 februari 2015 meddelade förhandsbesked.8 En central fråga i 

domarna var huruvida de svenska reglerna avseende 

skattebefrielse för utomlands intjänade inkomster stred mot den 

fria rörligheten för arbetstagare.  

                                                 
8 Skatterättsnämndens beslut i förhandsbesked den 23 februari 2015 i ärende 
dnr 38-14/D och dnr 42-14/D. 
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För prövningen väsentliga sakförhållandena är obegränsat 

skattskyldigt har möjlighet att bli skattebefriade från utomlands 

intjänade inkomster. Detta gäller endast obegränsat 

skattskyldiga. I det aktuella fallet var de två franska 

medborgarna vid tiden för intjänandet begränsat skattskyldigt 

varför skattebefrielse inte medges. SRN prövade om skillnaden i 

skatterättslig behandling utgjorde en diskriminering av den fria 

rörligheten för arbetstagare. De två franska medborgarna hade 

inte möjlighet att tillämpa ovan nämnda regler eftersom de vid 

tiden för intjänandet var begränsat skattskyldiga. 

Skatterättsnämnden prövade då om denna skillnad i behandling 

utgjorde en diskriminering mot den fria rörligheten för 

arbetstagare.9 SRN konstaterade i förhandsbeskedet att 

skillnaden i behandling var till nackdel för utländska 

medborgare. Det motiverade av SRN med att svenska 

medborgare som flyttade utomlands fortsatt är obegränsat 

skattskyldiga. Detta till skillnad mot utländska medborgare som 

i regel är begränsat skattskyldiga.10 I SRN mening hindrade 

beskattningen av incitamentsprogrammen den fria rörligheten 

för arbetstagare. Skatteverket överklagade förhandsbesked till 

HFD. 

                                                 
9 Art 45, FEUF. 
10 Skatterättsnämndens beslut i förhandsbesked den 23 februari 2015 i ärende 
dnr 38-14/D och dnr 42-14/D. 
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När HFD prövade målen tog domstolen samma ståndpunkt som 

SRN. HFD gjorde bedömningen att utländska medborgare 

särbehandlades negativt i förhållande till svenska medborgare. I 

målen utgick HFD från en jämförelsesituation liknande den 

situation SRN grundande sin bedömning på.11 I HFD:s domar 

konstaterade domstolen att inga rättfärdigandegrunder förelåg.12 

Till skillnad mot HFD prövade SRN två rättfärdigandegrunder 

men konstaterade att ingendera rättfärdigande en diskriminering.  

2.2 Bestämning av beskattningsanspråk 

I internationell skatterätt och dubbelbeskattningsavtal är det 

vanligt att beskattningen fördelas enligt hemvist- eller 

källstatsprincipen. Hemvistsprincipen innebär att den stat där 

skatteskyldig är bosatt har rätt att beskatta samtliga inhemska 

och utländska inkomster.13 Källstatsprincipen innebär att den 

stat där intäkten uppstår har rätt att beskatta en skattskyldig för 

inhemska inkomster.14 

I svensk rätt bestäms beskattningsanspråket för fysiska personer utifrån 

hemvist- och källstatsprincipen. Enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen är en 

person obegränsat skattskyldig om hon eller han är bosatt, stadigvarande vistas 

eller har väsentlig anknytning till Sverige. En obegränsat skattskyldig är enligt 

                                                 
11 HFD ref. 1480/83 s. 5-6 
12 Ibid. 
13 Lodin M.fl. s. 655-ff. 
14 Lodin M.fl. s. 33. 
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3 kap. 8 § IL skattskyldig för såväl inhemska som utländska inkomster. 

Väsentlig anknytning se 3 kap. 7 § IL. 

Begränsat skattskyldiga 3 kap. 17 § IL p. 1 är negativt bestämt 

och omfattar således alla som inte är obegränsat skattskyldig. 

Begränsat skattskyldiga är därför personer som inte är bosatta i 

Sverige. Begränsat skattskyldiga är skattskyldiga för alla 

inkomster som är kopplade till Sverige.  

2.3 Sexmånadersregeln-respektive 

ettårsregeln 

Ettårsregeln infördes i 1966 års skattereform. Skälet för att införa regeln var 

dubbelbeskattning kunde undvikas på ett enkelt sätt. Det förenklade också det 

praktiska taxeringsarbetet och den enskildes gavs möjlighet att klart bedöma 

sin skattesituation.15 När ettårsregeln infördes var dubbelbeskattningsavtal 

mindre vanligt förekommande än idag och dubbelbeskattning var vanligt. År 

1985 infördes sexmånadersregeln, regeln motiverades på följande sätt.  

”Ett viktigt skäl för införandet av den nuvarande ettårsregeln var att 

man ville förhindra att den skattskyldige blev beskattad för samma 

inkomst både i Sverige och det land där arbetet utfördes. Detta skäl för 

skattebefrielse i Sverige har numera praktiskt taget spelat ut sin roll. 

Genom utbyggnaden av nätet av dubbelbeskattningsavtal och 

införandet av interna regler om avräkning av utländsk skatt kan 

dubbelbeskattning i regel helt undvikas. Det finns emellertid andra 

                                                 
15 Se ettårsregeln, Prop. 1966:127 s. 50. Se sexmånadersregeln, Prop. 
1984/85:175 s. 21 
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skäl som motiverar en regel av detta slag. För ett land som Sverige 

med ett internationellt sett högt skatteuttag på arbetsinkomster utgör 

lättnader i beskattningen inte bara förmåner som kommer den 

anställde till godo utan de medför också en minskning av 

lönekostnader för svenska företag verksamma i utlandet, vilket i sin 

tur stärker företagens internationella konkurrensförmåga.” 16  

Införandet av sexmånadersregeln motiverades dels av behovet att ge anställda 

en mer förmånlig beskattning om de arbetade utomlands och dels minska 

företagens lönekostnader i de fall där det är aktuellt att anställa svenskar 

utomlands och därför bli mer konkurrenskraftiga. 1990 reformerades både 

reglerna därför att de var svårtillämpade.17  

 

 

2.3.1 Tillämpning av sexmånaders- respektive 

ettårsregeln 

Sexmånadersregelns rekvisit anges i 3 kap. 9 § 1 st IL:  

”En obegränsat skattskyldig person som har anställning vilken innebär 

att han vistas utomlands i minst sex månader inte är skattskyldig för 

inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i 

verksamhetslandet. Denna regel gäller inte om det framkommer att 

inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets 

lagstiftning eller gällande skatteavtal.” 

                                                 
16 Prop. 1984/85:175 s. 15 
17 Prop. 1989/90:110 s. 385 
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Första rekvisitet är som framgår att skattebetalaren skall vara obegränsat 

skattskyldig enligt 3 kap. 3 § IL. 

En obegränsat skattskyldig som arbetar på ett svenskt företags utlandsfilial 

fortsätter normalt sett vara obegränsat skattskyldig.18 Enligt gällande praxis 

skall inkomster skattebefrias oavsett betalningstidpunkt.19   

Ettårsregeln rekvisit ges i 3 kap. 9 § 2 st. Ettårsregeln skiljer sig från 

sexmånadersregeln i ett par avseenden. Förutom skillnaden i tidskrav på 

anställningen finns inget krav på att inkomsterna ska beskattas i källstaten. 

Enligt båda reglerna krävs att den skattskyldige är obegränsat skattskyldig. 

 

Förutom rekvisiten för att beskattas med stöd av sexmånaders-respektive 

ettårsregeln beaktas vilka inkomster som omfattas. Inkomster vilka omfattas av 

båda reglerna är inkomsterna som kan hänföras till en anställning. 

Regeringsrätten (numera HFD) har slagit fast att förskotts och 

efterskottsbetalningar omfattas av reglerna.20 Regeringsrätten fastslog vidare i 

ett annat mål att förmåner kopplade till en anställning omfattas av ettårsregeln 

och ska därmed undantas beskattning.21  

 

 

 

                                                 
18 Se 3 kap. 7 § IL för väsentlig anknytning 
19 RÅ 2002 not. 134 
20 RÅ 83 1:58 
21 prop. 1989/90:110 del 1 s. 684 och RÅ 2004 ref. 50. 
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2.4 Incitamentsprogram 

Incitamentsprogram är ett samlingsbegrepp för olika typer 

program som anställda erbjuds delta i. Ett syfte med sådana 

program är att motivera, uppmuntra och öka anställdas lojalitet 

med förhoppningar om att öka företags vinster.22 Att erbjuda 

belöningssystem har blivit viktigt för att konkurrera om 

kvalificerad arbetskraft.23  Incitamentsprogram är ett system för 

att belöna anställda, nyckelpersoner och uppdragstagare. De kan 

rikta sig till alla anställda eller bara ledningen 

Historiskt har anställda belönats med olika typer av 

naturaförmåner, exempelvis bilförmåner.24 Under senare år har 

nya ersättningsformer utvecklats. Ett exempel är 

aktiesparprogram. Det innebär att anställda får en frivillig 

möjlighet att spara en begränsad del av lönen genom egna köp 

av aktier i företaget. Aktiesparprogram innebär att för varje aktie 

den anställde förvärvar genom programmet ges den anställde 

motsvarande antal aktier vederlagsfritt av företaget.25 Sådana 

program kan ha olika löptid. Ett annat exempel är konvertibler. 

En konvertibel innebär att ett aktiebolag mot vederlag utger en 

skuldförbindelse. Konvertibeln ger fordringsägaren rätt- eller 

                                                 
22 Edvardsson s. 28-30. 
23 Edvardson s. 14-15 
24 Edvardsson s. 14 
25 Edvardsson s. 16 
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skyldighet att helt eller delvis konvertera sin fordran mot aktier. 

Ytterligare ett exempel är terminskontrakt. Terminskontrakt är 

en bindande överenskommelse två parter avtalar att vid en 

avtalad tidpunkt ska både säljare och köpare fullgöra sina 

åtaganden. Terminskontrakt måste gälla varor, värdepapper, ett 

index eller en valuta.26 

Det finns skillnader mellan incitamentsprogram som försvårar 

jämförelser, men gemensamt för incitamentsprogram är hur de 

kan skattebefrias enligt sexmånaders-respektive ettårsregeln.  

2.4.1 Personaloptioner samt bonus   

Personaloptionsprogram är en vanligt förekommande förmån.27 

I HFD:s domar är personaloptionsprogram ett av de program 

som prövas. Enligt 44 kap. 11 § IL ger personaloption 

innehavaren rätt att förvärva eller avyttra aktier, obligationer 

eller andra tillgångar till ett bestämt pris eller att få en betalning 

motsvarande tillgångens värde, kursindex eller liknande. 

I skattelagstiftningen görs skillnad mellan värdepapper och 

personaloptioner. Till skillnad mot optioner är personaloptioner 

alltid köpoptioner och villkorade så att rättigheten inte utgör ett 

värdepapper.28. Ytterligare en skillnad är personaloptionens 

                                                 
26 Skatteverket - Incitamentsprogram 
27 Skatteverket - Incitamentsprogram 
28 Edvardsson s. 45 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/incitamentsprogram.4.5947400c11f47f7f9dd80002901.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/incitamentsprogram.4.5947400c11f47f7f9dd80002901.html
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beskattningstidpunkt. Den infaller först vid utnyttjandet av 

optionen. En option som är ett värdepapper beskattas istället vid 

förvärvandet. Vid utnyttjandet av optionen beskattas den 

anställde för värdeökningen under avtalstiden. Den beskattas då 

som en löneförmån.29 Som regel villkoras personaloptioner med 

krav om fortsatt anställning ett bestämt antal år eller ett bestämt 

finansiellt resultat m.m.30 Personaloptioner kan villkoras med 

andra typer av förfoganderättsinskränkningar. Exempel på 

sådana inskränkningar är anställningens upphörande och 

dödsfall.  

Bonus är en kontant förmån den beskattas därför i inkomstslaget 

tjänst som inkomst av lön.31 Huvudregeln är att bonus intjänad i 

Sverige beskattas enligt kontantprincipen. Det innebär att 

inkomsten beskattas när den blir disponibel.32 Bonus intjänad 

utomlands av en obegränsat skattskyldig kan enligt, 

sexmånaders- respektive ettårsregeln, skattebefrias. 

Leif edvardsson s. 115-116 

                                                 
29 Edvardsson, s. 45 
30 Edvardsson, s. 45 
31https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/incitame
ntsprogram/kontantbonus.4.69ef368911e1304a625800014521.html 
Skatteverket, åtkommen 2016-01-03 
32 Se 10 kap. 8 § IL 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/incitamentsprogram/kontantbonus.4.69ef368911e1304a625800014521.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/incitamentsprogram/kontantbonus.4.69ef368911e1304a625800014521.html
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2.4.2 Beskattningstidpunkten 

Huvudregeln vid beskattning av tjänst och tjänsteförmåner är 

kontantprincipen.33 Den innebär att beskattning sker när 

inkomsten blir disponibel. Ett undantag är personaloptioner, de 

beskattas de med stöd av 10 kap. 11 § IL.  

”Om den skattskyldige på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga villkor, ska 

förmånen tas upp som intäkt det beskattningsår då förvärvet sker. 

Om det som förvärvas inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden förvärva 

värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor, tas förmånen upp som 

intäkt det beskattningsår då rätten utnyttjas eller överlåts.” 10 kap. 11 § IL. 

Ytterligare ett undantag från huvudregeln är när den 

skattskyldige arbetar utomlands och blir skattebefriad i Sverige 

enligt sexmånaders- respektive ettårsregeln. Enligt 

sexmånaders-respektive ettårsregeln beskattas den skattskyldige 

istället enligt intjänandeprincipen. Det innebär den skattskyldige 

beskattas i det land där inkomsterna är intjänade istället för när 

inkomster blir disponibla. Beskattningstidpunkten gör skillnad 

om exempelvis en begränsat skattskyldig har intjänat 

incitamentsprogram utomlands och sedan flyttat till Sverige. I 

det fallet övergår den begränsat skattskyldige till att bli 

obegränsat skattskyldig. När detta sker blir incitamentsprogram 

som intjänats utomlands men ännu inte utbetalats föremål för 

svensk beskattning. Inkomsterna beskattas då enligt 

                                                 
33 Edvardsson s. 121 
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kontantprincipen. Det innebär att inkomster förvärvade 

utomlands utan anknytning till Sverige beskattas. Den som är 

anställd utomlands och är obegränsat skattskyldigt under tiden 

för anställningen blir däremot inte beskattad enligt 

kontantprincipen om inkomster uppstår när den skattskyldige 

åter flyttar till Sverige. Det innebär att en obegränsat 

skattskyldig som skattebefriats enligt sexmånaders- respektive 

ettårsregeln endast beskattas i källstaten. Denna skillnad i 

behandling uppmärksammades i remissbehandlingen av 10 kap. 

11 § IL.  I remissbehandlingen ifrågasattes regelns förenlighet 

med den fria rörligheten för arbetstagare.34 I propositionen 

anfördes följande: 

”En obegränsat skattskyldig person som flyttar utomlands och därmed 

blir begränsat skattskyldig i Sverige uppfyller inte villkoren för 

tillämpning av vare sig sexmånaders- respektive ettårsregeln. 

Detsamma gäller för en person som är bosatt i en annan EES-stat och 

som tjänat in optionen utomlands. De två situationerna behandlas 

således likadant.”  

Regeringen gjorde således bedömningen att bestämmelsen var 

förenlig med fördragsfriheten. 

                                                 
34 prop. 2007/08:152 s. 28 
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2.4 Sammanfattande kommentarer 

Som framgått av framställningen behandlas två obegränsat 

skattskyldiga olika. I ena fallet beskattas en obegränsat 

skattskyldig för inkomster intjänande utomlands om denne var 

begränsat skattskyldig när inkomsterna intjänandes. I det andra 

fallet skattebefrias en obegränsat skattskyldig för inkomster 

intjänade utomlands med stöd av sexmånaders-respektive 

ettårsregeln. Utländska medborgare är i regel begränsat 

skattskyldiga om de inte är bosatta i Sverige. Den situation som 

HFD prövade innebär att i princip bara utländska medborgare 

diskrimineras. 

Av framställningen framgår också att skillnaden i behandling HFD prövade 

ifrågasattes i remissbehandlingen. I remissbehandlingen ifrågasatte flera 

remissinstanser (bl. a. Näringslivets skattedelegation, Svenskt Näringsliv, 

Näringslivets regelnämnd och Stockholms Handelskammare).  

Regeringsrätten har fastställt att alla förmåner kopplade till en anställning 

omfattas av sexmånadersregeln och ska skattebefrias. I förlängningen innebär 

praxisen att samtliga förmåner kopplade till en anställning kan antas gälla även 

incitamentsprogram. Det ger vid handen att liknande typer av 

incitamentsprogram kan jämföras på en generell. Avslutningsvis kan nämnas 

att SRN, till skillnad från HFD, prövade två rättfärdigandegrunder men 

konstaterade att ingendera rättfärdigande en diskriminering. 
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3. EU-rätt 
Kapitel 3 behandlar EU-skatterätt däribland direkt beskattning, 

fördragsfriheterna, dubbelbeskattningsavtal, diskriminering, 

rule-of-reason-testet och objektivt jämförbara situationer. I slutet 

av kapitlet följer sammanfattande kommentarer kring materialet 

i förhållande till HFD:s domar. 

3.1 Direkt beskattning och de fria rörligheterna 

Direkt beskattning är ett icke harmoniserat område inom EU-

skatterätten. Det innebär att medlemsstaterna har suverän rätt att 

lagstifta på området. Om en medlemsstats lagstiftning strider 

mot fördragsfriheterna i funktionsfördraget kan EU-domstolen 

pröva frågan. 35 EU-domstolens rättsfall, avseende sådana 

prövningar, kommuniceras av kommissionen i kommunikéer. I 

kommunikéerna ges medlemsstaterna råd om hur domar 

lämpligen tolkas.36 

Fysiska och juridiska personer inom EU skyddas av 

fördragsstadgade friheter som den fria rörligheten för 

arbetstagare etableringsfriheten och kapitalfriheten.  

Den fria rörligheten för arbetstagare  

                                                 
35 Terra & Wattel s. 29-30 
36 Terra & Wattel s. 164-165 
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Den fria rörligheten för arbetstagare innebär att EU-medborgare 

har rätt att arbeta i andra medlemsstater utan att bli negativt 

särbehandlade. I punkt 1 och 2 i artikel 45, funktionsfördraget, 

anges följande:  

”Dels ska den fria rörligheten för arbetstagare 

säkerställas inom unionen, dels ska den fria rörligheten 

innebära att all diskriminering av arbetstagare från 

medlemsstaterna på grund av nationalitet avskaffas vad 

gäller anställning, lön, och övriga arbets-och 

anställningsvillkor.”   

Den fria rörligheten för arbetstagare anses utnyttjad när en 

skattskyldig har tagit anställning i ett annat land, oberoende om 

denne är bosatt i källstaten eller hemviststaten.37 I HFD:s domar 

prövades om situationen i målet stred mot den fria rörligheten 

för arbetstagare.  

Etableringsfriheten 

Etableringsfriheten reglerar rätten att etablera verksamhet i 

annan medlemsstat och skyddar fysiska och juridiska personer 

är de vill etablera sig i en annan medlemsstat.38 I bestämmelsen 

anges följande: 

                                                 
37 Ståhl et al, s. 101 
38 Art 49 FEUF 
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”Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar för 

medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan 

medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud ska även omfatta 

inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i 

någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. 

Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamheten 

som egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag 

som de definieras i artikel 54 andra stycket, på de villkor som 

etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om 

inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital.” 

Etableringsfriheten innebär en rätt att fritt välja etableringsform 

för verksamheter. Denna valfrihet ska inte begränsas av att ett 

alternativ är mindre förmånligt än en annan etableringsform. 

Kapitalfriheten 

Den fria rörligheten för kapital stadgas i artikel 63 FEUF-

fördraget. Med kapitalfrihet avses rätten att genomföra 

kapitalrörelser i andra medlemsstater. Det gäller finansiella 

placeringar, exempelvis aktier, samt olika typer av 

direktinvesteringar, exempelvis fastigheter.39 Det innebär att 

lagstiftning som utgör en restriktion eller diskriminering av 

gränsöverskridande kapitalrörelser är oförenlig med 

fördragsfriheten. Kapitalfriheten skiljer sig från övriga friheter 

genom att utsträckas till tredje land. Då ingen strikt personkrets 

                                                 
39 Rådets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av 
artikel 67 i fördraget. Se även Ståhl et al, s. 138  
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anges kan skattskyldiga med hemvist utanför EU åberopa 

kapitalfriheten.40  

Flera typer av transaktioner omfattas av kapitalfriheten och 

etableringsfriheten. Etablering av filial och förvärv av 

dotterbolagsaktier på en sådan transaktion.41 En 

diskrimineringsprövning ska bedömas på samma sätt oavsett 

vilken fördragsfrihet som tillämpas.42 Att kapitalfriheten är 

tillämplig i tredje lands situationer innebär att det är väsentligt 

att fastställa vilken den dominerande fördragsfriheten är. Av 

HFD:s domar framgår att den fria rörligheten för arbetstagare är 

den centrala friheten i diskrimineringsprövningen.  

3.2 OECD:s modellavtals förhållande till EU-

rätten 

I internationella skatterätt regleras dubbelbeskattning vanligtvis 

i dubbelbeskattningsavtal baserade på OECD:s modellavtal. 

Dubbelbeskattningsavtal är avtal som reglerar två eller flera 

staters beskattningsanspråk. OECD har framtagit en modell för 

sådana avtal. Dubbelbeskattningsavtal fördelar 

beskattningsrätten utifrån de principer som redogjordes för i 

avsnitt 2.2. Sådana bilaterala avtal kan, om stater medger en mer 

                                                 
40 Se förenade målen C-163/94, C-165/94 och C-250/94 Sanz de Lera 
41 Ståhl et al, s. 138 
42 Ibid 
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förmånlig behandling i skatteavtal än mot övriga medlemsstater, 

strida mot den fria rörligheten för arbetstagare. Förutom att det 

kan strida mot den fria rörligheten är det en svår 

avvägningsfråga för EU-domstolen.  Å ena sidan ska EU-

domstolen ta hänsyn till medlemsstaternas behörighet att ingå 

skatteavtal sinsemellan, och andra sidan att bevaka principen om 

icke-diskriminering. En del i detta är att medlemsstaternas har 

en vilja att upprätthålla egna fungerande skattesystem och 

fördela beskattningsrätten.43 Senare praxis visar att domstolen 

respekterar internationella skatterättsliga principer. Ett exempel 

är rättfärdigandegrunden bevarandet av fördelningen av 

beskattningsrätten.44 I uppsatsen behandlas 

dubbelbeskattningsavtal i förhållande till de fria rörligheterna. 

Därför görs här en skillnad mellan avtalsregler som rör 

fördelningen av beskattningsrätten och avtalsregler rörande 

utövandet av beskattningsrätten. Anledningen till det är att 

avtalsregler som rör fördelningen inte kan utgöra hinder för den 

fria rörligheten.45 Anknytningskriterier eller artiklar som 

bestämmer hemvist är exempel på avtalsartiklar som rör 

fördelningen av beskattningsrätten. Sådana artiklar betraktas inte 

som diskriminerande oavsett om det leder till skillnad i 

                                                 
43 Se t.ex. mål C-376/03 D, mål C-446/03 Marks & Spencer, mål C-105/07 
lammers & van Cleeff och mål C-311/08 SGI. [2010] I-00487  
44 Ståhl et al, s. 170-171  
45 Ibid 
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behandling av medlemsstaters medborgare.46 Avtalsartiklar som 

istället rör utövandet av beskattningsrätten kan strida mot 

fördragsfriheterna. 47 

Ytterligare en dimension som aktualiseras i förhållande till 

dubbelbeskattningsavtal och EU-rätten är huruvida de fria 

rörligheterna innehåller en mest gynnad nationsprincip. En 

konsekvens av mest gynnad nationsprincipen är 

medlemsstaterna inte får ge en medlemsstat mer förmånlig 

skattebehandling än en annan medlemsstat. I litteraturen har en 

förklaring till stöd för argumentet att domstolen jämför två 

gränsöverskridande situationer (se avsnitt 3.8) varit att EU-

domstolen varit för passiva i bedömningen av 

dubbelbeskattningsavtal. Det argumenteras därför att 

dubbelbeskattningsavtal innebär att medlemsstaterna ges frihet 

att utsträcka mer förmånlig skattebehandling via bilaterala 

överenskommelser och på så sätt ge mer förmånligare 

behandling till vissa medlemsstater. 48  

                                                 
46 Se t.ex. mål C-336/96 Gilly, punkterna 24 och 30, mål C-307/97 Saint-
Gobain, punkt 57, mål C-265/04 Bouanich, punkt 49 och mål C-376/03 D, 
punkt 52. 
47 Se exempelvis mål C-376/03 D 
48 H. van den Hurk och J. Korving, The ECJ’s Judgement in OESF: Is 
Horizontal Discrimination a Threat To the Internal Market? Bull. Intl. Fiscal 
Docn. (2009), Journals IBFD, at 101-102. 
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3.3 Skatterättslig diskriminering 

Skatterättslig diskriminering innebär att en skattskyldig negativt 

särbehandlas i förhållande till en jämförbar skattskyldig. För att 

en diskriminering ska kunna prövas krävs att den skattskyldige 

har utnyttjat en av de fördragsstadgade friheterna.  Generellt sätt 

brukar diskrimineringar ske inom den direkta beskattningen, 

även om indirekta skatter såsom punktskatter kan innebär ett 

hinder mot den fria rörligheten är det inte lika vanligt.49 

Diskrimineringar kan hindra den fria rörligheten dels av 

källstaten och dels av hemviststaten. Ett hinder i en hemviststat 

kan ha en innestängande effekt för dess medborgare. Ett hinder i 

källstaten kan ha en utestängande effekt för arbetstagare som vill 

utnyttja sin fria rörlighet.50 

3.3.1 Öppen- respektive dold diskriminering 

När domstolen prövar ett eventuellt fördragsbrott mot en 

fördragsfrihet kan diskrimineringen bedömas som antingen 

öppen eller dold. Öppen diskriminering innebär att en 

skatteregel innehåller ett (eller fler) särskiljande kriterium som 

är avhängigt nationalitet. Lagstiftning som öppet diskriminerar 

godtas enbart om det kan rättfärdigas med stöd av de i fördraget 

stadgade rättfärdigandegrunderna. Några exempel är det 

                                                 
49 EUboken hilling öberg et al s. 103 
50 Ståhl et al s. 103-ff 
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allmännas säkerhet och hälsa.51 EU-domstolen har i målet Royal 

Bank of Scotland uttryckligen uttalat att öppen diskriminering 

endast kan godtas av de skälen som uttryckligen finns i 

fördraget.52 

På skatterättsområde är skatterättslig hemvist den avgörande 

punkten för hur en skattskyldig beskattas, inte nationalitet.53 Det 

innebär att skatteregler som särskiljer på andra grunder än 

nationalitet utgör dold diskriminering. Dold diskriminering kan 

rättfärdigas på andra rättfärdigandegrunder än öppen 

diskriminering. Gällande dold diskriminering tillämpas ett öppet 

system där flera rättfärdigandegrunder kan anföras.54 I den 

bemärkelsen är regelverket för rättfärdigandegrunder avseende 

öppen diskriminering ett slutet system. 

Praxis visar dock att skatteregler som skiljer på andra grunder än 

nationalitet får samma resultat som regler som skiljer på 

nationalitet.55 Skatteregler som särskiljer på andra grunder men 

får liknande resultat utgör dold diskriminering. Därmed kan 

                                                 
51 Art. 45 (3) och (4), 51, 52 och 62 FEUF. Se även Bammens s. 506. 
52 Mål C-311/97 Royal Bank of Scotland, punkt 32.  
53 Ståhl et al, s. 104. 
54 Bammens s. 507  
55 Se. C-29/95, Pastoors and Trans-Cap, 23 Jan. 1997, ECR (1997), I-285, 
paragraf 17-18. Se även Ståhl et al, s. 104. C-330/91, The Queen v. Inland 
Revenue Commissioners, ex parte Commerzbank (1993) ECR I-4017, 
paragraf 14. 
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sägas att öppen respektive dold diskriminering utgör lika stora 

hinder för förverkligandet av den inre marknaden.56 

Det har i litteraturen argumenterats mot att dold diskriminering 

kan rättfärdigas på andra grunder än de stadgade i fördraget.  

Exempelvis är Terra och Wattels tes att öppen respektive dold 

diskriminering endast kan rättfärdigas på fördragsstadgade 

grunder. Enligt författarna är EU-domstolen inte konsistent när 

den prövar mål om dold diskriminering och tillåter andra 

rättfärdigandegrunder än de fördragsstadgade.57  

3.3 Rule-of-reason 

”Rule-of-reason” är ett test benämnt efter det mål58 där det först 

tillämpades. Vad som prövas är om en regel är diskriminerande 

och om den i så fall kan rättfärdigas utifrån de 

rättfärdigandegrunder EU-domstolen har utvecklat.59 Testet ska 

tillämpas enhetligt oberoende av vilken frihet som prövas till 

grund för bedömningen. Det är endast tillämpligt för att pröva 

                                                 
56 Niels Bammens, s.507 C-152/73, Sotgiu v. Deutsche Bundespost, 12 Feb. 
1974, ECR (1974), 154, paragraf. 11; C-41/84, Pinna v. Caisse d’Allocations 
Familiales de la Savoie, 15 Jan. 1986, ECR (1986), 1, paragraf 23. 
57 Terra & Wattel, s. 65 
58 C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’Ordine degli Accocati e 
Procuratori di  
Milano [1995] ECR I-4165. 
59 Ståhl et al, s. 149 
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skatteregler som utgör restriktioner60 eller dold diskriminering. 

Vad som prövas är om en skatteregel: 

• är tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt 

• är motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse 

• säkerställer förverkligandet av den målsättning som eftersträvas 

• inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning 

Det första kravet innebär att testet inte är tillämpligt på 

skatteregler som utgör öppen diskriminering. Det andra innebär 

att skatteregeln som prövas ska vara av nationellt intresse. Det 

innebär i princip att intresset skall väger tyngre än den fria 

rörligheten. En avvägning får därför göras mellan det nationella 

intresset och den fria rörligheten. Det tredje kravet innebär att 

regeln ska vara ändamålsenlig. Det fjärde är att regeln ska vara 

proportionerlig. Det innebär att den till exempel inte får vara för 

långtgående givet syftet.  

3.4 Rättfärdigandegrunder 

En rättfärdigandegrund är det argument medlemsstaters 

regeringar anför för att försvara en diskriminerande skatteregel. 

Rättfärdigandegrunder som utvecklats i praxis, prövats och 

accepterats av EU-domstolen är skatteflykt, bevarandet av 

                                                 
60 Med restriktioner avses hinder för den fria rörligheten som inte utgör 
diskriminering 
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fördelningen av beskattningsrätten, territorialitetsprincipen, 

skattesystemets inre sammanhang, effektiv kontroll och 

skatteuppbörd samt risken att förluster beaktas två gånger.61 

Skillnad görs mellan rättfärdigandegrunder som kan användas 

som försvar för öppen respektive dold diskriminering. EU-

domstolen har i mål gällande öppen diskriminering inte 

accepterat skatteregler på de fördragsstadgade 

rättfärdigandegrunderna.62 

I senare rättspraxis har flera rättfärdigandegrunder kombinerats 

för att rättfärdiga en diskriminering. Exempelvis har skatteflykt 

inte accepterats utan att kombineras med ytterligare 

rättfärdigandegrunder.  Generellt kan det sägas att skatteregler 

som allmänt hindrar ett utflöde av skatteintäkter inte kan bli 

rättfärdigande. Det skulle strida mot syftet med en inre marknad. 

I flera fall, bland annat Schumacker63 har även EU- domstolen 

uttalat att hindrande regler som underlättar exempelvis 

administration eller annan praktisk hantering inte är tillåten. 

3.5 Objektivt jämförbara situationer 

Detta kapitel förklarar hur EU-domstolen prövar om två 

situationer är objektivt jämförbara. Det är väsentligt för förstå 

                                                 
61 Ståhl et al, s. 152, s. 156, s. 157, s. 161, s. 162, s. 166 
62 Ståhl et al, s. 147 
63 Se t.ex. mål C-279/93 Schumacker, mål C-386/04 Stauffer, och mål C-
446/04 FII Group Litigation. 
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vilka situationer som är jämförbara och för uppsatsen. 

Avgörande är att rätt situationer jämförs eftersom skatteregler 

enbart är diskriminerande när två situationer är jämförbara. 

Kärnan i bedömningen om en skatteregel utgör diskriminering 

är jämförelsen mellan den reella situationen och den hypotetiska 

situationen domstolen jämför med.  

Den traditionella jämförelsen EU-domstolen tillämpar 

involverar ett gränsöverskridande moment. Det är jämförelse 

mellan en obegränsat skattskyldig och en begränsat skattskyldig 

som utför en gränsöverskridande aktivitet. Vissa forskare har i 

sina tolkningar av flera rättsfall från EU-domstolen funnit att 

den jämfört två gränsöverskridande situationer. Samtidigt finns 

andra forskare som gör tolkningen att domstolen håller sig till 

den traditionella jämförelsen. Denna skillnad i synsätt får 

konsekvenser för bedömningen av HFD:s domar, något som 

behandlas längre fram i texten. 

Vertikal jämförelse 

I den traditionella jämförelsen EU-domstolen gör skiljer 

domstolen på två situationer. I det ena fallet behandlas samma 

situation olika. I det andra fallet behandlas olika situationer lika. 

För att en negativ särbehandling av begränsat skattskyldiga skall 

utgöra diskriminering krävs att situationen är jämförbar med 
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obegränsat skattskyldiga.64 Huvudregeln är att obegränsat 

skattskyldiga och begränsat skattskyldiga inte är jämförbara 

avseende direkta skatter då det finns objektiva skillnader i 

förhållande till skatteförmåga och inkomstkälla. 65 Ett undantag 

från detta är när två obegränsat skattskyldiga jämförs. I det fallet 

är situationerna jämförbara. Skälet till det är att två obegränsat 

skattskyldiga bedöms ha samma skatteförmåga.66 

Ett exempel på en objektiv skillnad är när en obegränsat 

skattskyldig uppbär majoriteten (minst 90 %) av sin inkomst i 

sin hemviststat, till skillnad mot en begränsat skattskyldig som 

förvärvar en del av sin inkomst i samma hemviststat. I detta fall 

är situationerna inte jämförbara. Hemstaten är som regel mest 

lämplig att ta den skattskyldigas personliga situation i 

beaktande.  

Vanligtvis bedömer EU-domstolen en skillnad i behandling 

mellan en begränsat skattskyldig och en obegränsat skattskyldig 

person, eller en obegränsat skattskyldig med både inhemska och 

utländska inkomster.67 Jämförelsen görs således mellan en 

begränsat skattskyldig som nyttjar sin fria rörlighet i en annan 

                                                 
64 Ståhl et al, s. 124. 
65 Niels Bammens, s. 598. 
66 Kasper, Cristoph, Non-Discrimination in European and Tax Treaty Law: 
Schriftenreihe IStR Band 94, s. 47-48. Se även Bammens, Niels, Non-
Discrimination in European Tax Law, s. 528-527. 
67 Recent Case Law of the ECJ in Direct Taxation – Michael Lang, s. 104, 
EC tax review 2009/3. 
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medlemsstat och en hypotetisk situation där en obegränsat 

skattskyldig gör något motsvarande. I litteraturen görs som 

tidigare nämnts skillnad mellan den traditionella jämförelsen 

(fortsättningsvis benämnd vertikal jämförelse) och en jämförelse 

mellan två gränsöverskridande situationer (fortsättningsvis 

benämnt horisontella jämförelser).  

Schumacker-doktrinen utgör ett undantag från huvudregeln. 

Målet berörde en belgisk medborgare som arbetade i Tyskland 

och där förvärvade majoriteten av sin inkomst. Frågan i fallet 

gällde om Schumacker hade rätt till vissa personliga avdrag. 

Dessa personliga avdrag var han enligt tysk nationell rätt inte 

berättigad till eftersom han var begränsat skattskyldig i 

Tyskland. Målet var en av de första domarna där EU-domstolen 

gjorde avsteg från tidigare praxis genom att jämföra en 

obegränsat och en begränsat skattskyldig. Den springande 

punkten i fallet var att Schumacker var bosatt i Belgien, men 

förvärvade majoriteten av sin inkomst i Tyskland. Frågan EU-

domstolen prövade var således om den begränsat skattskyldiga 

Schumacker var jämförbar med en tysk obegränsat skattskyldig. 

Domstolen gjorde bedömningen att Schumacker, som förvärvat 

mer än 90 % av sin inkomst i Tyskland, var jämförbar med en 

obegränsat skattskyldig i Tyskland. EU-domstolen gjorde 
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därmed bedömningen att Tyskland var bättre lämpad att ta 

hänsyn till Schumackers personliga situation.  

När EU-domstolen valde jämförelseobjekt valde att i första hand 

bedöma hur Tyskland behandlade obegränsat skattskyldiga och 

begränsat skattskyldiga. Domstolen jämförde även hur 

nederländska begränsat skattskyldiga beskattades i jämförelse 

med Schumacker som var belgisk medborgare och begränsat 

skattskyldig. Jämförelsen blev därmed tvådelad, dels mellan hur 

två begränsat skattskyldiga i två gränsöverskridande situationer 

behandlades och dels hur dessa behandlades i förhållande till en 

obegränsat skattskyldig.  

Resultatet av Schumacker-målet var att en begränsat 

skattskyldig person med hemvist i en annan medlemsstat som 

förvärvar minst 90 % av sin inkomst i källstaten har rätt till de 

avdrag en obegränsat skattskyldig har.68 En slutsats som kan 

dras av Schumacker-målet är att jämförelsen endast är tillämplig 

på skatteregler som ger personliga skatteförmåner, framförallt 

grundavdrag och andra personliga avdrag.69 I senare praxis har 

EU-domstolen tillämpligt Schumacker-doktrinen till att även 

omfatta andra typer av skatteförmåner.70  

                                                 
68 C-279/93, Schumacker p. 34-37. 
69 C-169/03, Wallentin  [2004], I-06443, C-527/06, Renneberg, [2008], I-
07735, C-152/03, Ritter Coulais, [2006], I-01711. 
70 Bammens s. 643 
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En grund för EU-domstolens utvidgning av Schumacker-

doktrinen var argumentet att Schumacker inte hade möjlighet att 

göra avdrag i sin hemviststat och att det därmed inte uppstod 

risk för att han kunde göra dubbla avdrag.71 Det argumentet har 

även förts för att även andra typer av skatteförmåner bör kunna 

omfattas av Schumacker-doktrinen. Schumacker och de övriga 

mål som berör personliga avdrag visar på att begränsat och 

obegränsat skattskyldiga kan vara jämförbara om den begränsat 

skattskyldiga tjänar mer än 90 % av sin inkomst i källstaten. 

Praxisen behandlar endast avdrag som är kopplade till den 

skattskyldiges skatteförmåga.  

 

EU-domstolen har även utvecklat en praxis för situationer där 

begränsat skattskyldiga arbetar utomlands, utför tjänster och 

nekas avdrag för kostnader kopplade till förvärvandet av 

intäkterna. Situationer där skattskyldiga nekas avdrag för 

kostnader relaterade till inkomster anses som regel vara 

jämförbara. Första gången som EU-domstolen prövade 

kostnadsavdrag i var Biehl72 och Biehl II73. Biehl var en tysk 

medborgare som var bosatt och arbetade i Luxembourg. Biehl 

flyttade i november 1983 tillbaks till Tyskland och arbetade där. 

                                                 
71 Bammens s. 649 
72 C-175/88, Biehl, ECR (1990), I-1779. 
73 C-151/94, Kommissionen v. Luxemburg, ECR (1995), I-03685 
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Biehls Luxemburgska arbetsgivare fortsatte att beskatta honom 

för inkomst av tjänst perioden 1 januari till den 31 oktober 

nästföljande beskattningsår. Den summa arbetsgivaren fortsatte 

att beskatta honom för var emellertid högre än den summa han 

var skattskyldig. Biehl vände sig då till den Luxemburgska 

skattemyndigheten och begärde tillbaks överskottet av 

beskattningen. Denna begäran nekades med stöd av 

Luxemburgsk skattelagstiftning vilken innebar att den skatt som 

påförts en lön hos en obegränsat skattskyldig som inte hade 

hemvist hela beskattningsåret tillhörde den Luxemburgska 

skattemyndigheten. För att ha rätt till avdraget behövde den 

skattskyldige ha hemvist i Luxembourg hela beskattningsåret. 

Biehl framförde då att denna behandling utgjorde diskriminering 

eftersom den i störst utsträckning påverkade utländska 

medborgare. Domstolen accepterade Biehls argument och slog 

fast att skillnaden i behandling stred mot den fria rörligheten för 

arbetstagare och utgjorde diskriminering.74 Efter domen 

ändrades den Luxemburgska lagstiftningen som var fråga i 

första målet. Lagen ändrades emellertid så att avdraget enbart 

gavs till skattskyldiga som hade varit anställda i minst nio 

månader det beskattningsåret. Kommissionen drog då 

Luxemburg inför EU-domstolen återigen och lagen ansågs strida 

                                                 
74 C-175/88, Biehl, paragraf 12, 13-14, ECR (1990), I-1779  
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mot den fria rörligheten för arbetstagare även efter ändringen.75 

Biehl och Biehl II var domar som lade en grund för praxis 

avseende inkomstrelaterade avdrag.  

I Gerritse bedömde domstolen situation där en nederländsk 

musiker turnerade i Tyskland inte fick möjlighet att göra avdrag 

för de kostnader som uppstod vid turnerandet. Domstolen 

jämförde om Gerritse som var begränsat skattskyldig och 

obegränsat skattskyldiga med hänsyn till kostnader som var 

direkt kopplade till affärsverksamhet.76 EU-domstolen 

konstaterade att eftersom kostnaderna var direkt kopplade till 

aktiviteten som generade inkomsten befann sig Gerritse i 

jämförbar situation med en obegränsat skattskyldig och hade 

därför rätt till kostnadsavdrag.77 Domstolen fann att skillnaden i 

behandling stred mot den fria rörligheten att erbjuda tjänster och 

utgjorde diskriminering. 

Bouanich är ytterligare ett fall som berör avdrag för kostnader.78 

Fallet gällde en fransk medborgare som hade aktier i ett svenskt 

företag. Det svenska företaget ville minska antalet aktier och 

köpte därför tillbaks Bouanich aktier. Vid beskattningen av 

vinsten från försäljningen av aktier klassificerades det som en 

                                                 
75 C-151/94, Kommissionen v. Luxemburg, paragraf 16, ECR (1995), I-03685 
76 C-234/01, Gerritse, paragraf 27 
77 C-234/01, Gerritse, paragraf 43-44 
78 C-265/04, Margaretha Bouanich v. Skatteverket, ECR (2006), I-00923, 19 
Jan. 
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utdelning och Bouanich kunde därför inte göra avdrag för 

anskaffningskostnaden. Skillnaden i behandling var ett 

obegränsat skattskyldiga som sålde tillbaks aktier i en liknande 

situation beskattades som kapitalvinst på 30 % och fick göra 

avdrag för anskaffningskostnaden. Denna rätt var begränsad till 

obegränsat skattskyldiga och Bouanich var begränsat 

skattskyldig. Enligt dubbelbeskattningsavtalet kunde en sådan 

typ av transaktion enbart beskattas i källstaten, enligt det 

svensk-franska dubbelbeskattningsavtalet innebar det att 

källskatt om 30 % innehölls på utdelningar, som kunde minskas 

till 15 %. Bouanich hävdade att den svenska skattelagstiftningen 

var oförenlig med den fria rörligheten för kapital därför att en 

obegränsat skattskyldig hade möjlighet att göra avdrag för 

anskaffningskostnaden. EU-domstolen konstaterade att 

begränsat skattskyldiga aktieägare behandlades mindre 

förmånligt än obegränsat aktieägare. I likhet med Gerritse 

konstaterade EU-domstolen att kostnaden för aktieköpet var 

direkt kopplat till utdelningen av återköpet. Därför var 

situationerna jämförbara.79 

En slutsats som kan dras av de ovan behandlade målen är att 

obegränsat- och begränsat skattskyldiga är jämförbara när det 

gäller förmåner kopplade till förvärvande av intäkter. En 

                                                 
79 C-265/04, Margaretha Bouanich v. Skatteverket, paragraf 40, ECR (2006), 
I-00923. 
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begränsat skattskyldig och en obegränsat skattskyldig antas vara 

jämförbara om skatteregeln gäller kostnadsavdrag. Det gäller 

oavsett av hur stora inkomster den begränsat skattskyldiga 

förvärvar i källstaten.80 För att anknyta till HFD:s domar blir det 

tydligt att typen av skatteregler som berörs får betydelse för om 

situationer bedöms jämförbara. Den ovan behandlade praxisen 

har berört kostnadsavdrag och personliga avdrag. Den praxis 

som behandlas i det följande berör exempt. 

I målet Kommissionen v. Grekland81 prövade EU-domstolen om 

exemptregler är diskriminerande. I det fallet ansåg 

kommissionen att grekiska skatteregler befriade obegränsat 

skattskyldiga från en skatt på överlåtelse av fast egendom 

utgjorde diskriminering. Skälet till diskrimineringen var att 

begränsat skattskyldiga inte medgavs skattebefrielse. De 

grekiska skattereglerna innehöll en möjlighet för grekiska 

medborgare, som arbetat utomlands minst sex år, att befrias från 

överlåtelseskatten. Kommissionen påpekade att skattereglerna 

var oförenliga med det allmänna diskrimineringsförbudet, den 

fria rörligheten för arbetstagare och personer samt 

etableringsfriheten. Kommissionen vidhöll att reglerna dels 

utgjorde en restriktion mot de fundamentala fördragsfriheterna, 

dels utgjorde öppen diskriminering mot obegränsat skattskyldiga 

                                                 
80 Bammens s. 599. 
81 C-155/09Kommissionen v. Grekland, [2011] 
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i andra medlemsstater. En slutsats som kan dras av fallet är att 

exemptregler kan strida mot den fria rörligheten för arbetstagare. 

Horisontell jämförelse 

En horisontell jämförelse innebär att EU-domstolen prövar två 

gränsöverskridande situationer mot varandra eller mot en 

inhemsk situation. I litteraturen diskuteras som tidigare nämnts 

huruvida två gränsöverskridande situationer jämförs. Det är 

också en central fråga som denna uppsats undersöker.  Två mål 

som berör frågan är Cadbury Schweppes respektive Columbus 

Container. 

Cadbury Schweppes – etableringsfrihet 

I Cadbury Schweppes behandlades en situation där 

diskrimineringen hade sin grund i brittisk CFC-lagstiftning 

(Controlled Foreign Company).82 Ett CFC-företag är ett 

utländskt lågbeskattat dotterbolag som till mer än 50 % ägs av 

ett obegränsat skattskyldigt moderbolag. Situationen var 

följande, ett obegränsat skattskyldigt brittiskt bolag beskattades 

för sin världsvida inkomst (inhemska inkomster och utländska 

inkomster från fasta driftställen). Följande gällde avseende 

obegränsat skattskyldiga bolag. De beskattades inte för 

inhemska dotterbolags intäkter. Vidare var utdelningar från 

                                                 
82 C- Cadbury 
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inhemska dotterbolag befriade från beskattning, men inte 

utdelningar från utländska dotterbolag. Dubbelbeskattningen i 

fallet med ett utländskt dotterbolag löstes genom att 

moderbolaget gavs en skattekredit motsvarande vad 

dotterbolaget hade betalt i bolagsskatt. De aktuella brittiska 

CFC-reglerna avvek från huvudregeln genom att medge 

undantag så att obegränsat skattskyldiga beskattades för 

dotterbolagens intäkter.  

Intäkterna från ett CFC-företag togs upp av moderbolaget som 

beskattades för inkomsterna. Moderbolaget fick då en 

skattekredit för skatten som det utländska dotterbolaget betalade 

i sin hemviststat. Moderbolaget beskattades för dotterbolagets 

intäkter därför att dotterbolaget beskattades med en lägre 

skattesats som utgjorde mindre än tre fjärdedelar än vad 

företaget hade behövt betala i skatt i Storbritannien.  

Frågan som prövades var om skillnaden i behandling av ett 

CFC-dotterbolag och ett vanligt dotterbolag var diskriminerande 

och därmed i strid med etableringsfriheten. 

I Generaladvokaten Léger förslag till avgörande konstateras att 

de brittiska reglerna gjorde åtskillnad mellan dels inhemska och 

utländska situationer, dels olika typer av utländska situationer. 

Léger gjorde bedömningen att det rörde sig om både vertikal 

och horisontell diskriminering. Generaladvokaten föreslog 
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därför att en jämförelse skulle göras både vertikalt och 

horisontellt.83 Den vertikala jämförelsen bestod i att jämföra hur 

ett moderbolag beskattades om det hade ett inhemskt 

dotterbolag och dels hur ett moderbolag beskattades om det hade 

ett utländskt dotterbolag som CFC-reglerna var tillämplig på. 

Den horisontella jämförelsen gjordes för att bedöma hur ett 

utländskt dotterbolag behandlades i jämförelse med ett annat 

utländskt dotterbolag. Det sistnämnda bolaget var 

hemmahörande i en medlemsstat där beskattningen var 

lågbeskattad enligt de brittiska CFC-reglerna.  

EU-domstolen gjorde till skillnad mot Generaladvokaten en 

parallell bedömning av den vertikala och horisontella 

jämförelsen. Varför domstolen valde att till skillnad från 

Generaladvokaten göra en samlad bedömning av två till synes 

lika situationer är inte helt utrett. Det kan tyckas vara en missad 

möjlighet för domstolen att klart och tydligt förklara om det är 

riktigt att göra en horisontell jämförelse.  

En åsikt är att domstolen möjligtvis ansåg att enbart den 

horisontella diskrimineringen i sig själv kan anses utgöra 

diskriminering utan att domstolen ansåg att den horisontella och 

vertikala diskrimineringen tillsammans utgjorde en 

                                                 
83 Yttrande från Generaladvokat Léger i C-196/04, Cadbury Schweppes, 2 
maj, 2006 paragraf 77 
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diskriminering mot etableringsfriheten som i Saint-Gobain. 

Genom att förena den vertikala och horisontella jämförelsen 

undvek domstolen att klargöra om horisontella jämförelser är 

lämpliga.84 Lang menar istället att domstolen jämförde två 

gränsöverskridande situationer.85 

Tom O’Shea: En annan tolkning är att domstolen inte gjorde en 

horisontell jämförelse överhuvudtaget.86 

Columbus Container – etableringsfrihet 

Efter Cadbury-Schweppes tog EU-domstolen ställning i ett 

liknande mål, det s.k. Columbus Container-målet. Målet är 

intressant därför att det till skillnad mot Cadbury Schweppes 

innebar att två gränsöverskridande situationer inte jämfördes. 

Målet gällde tyska kvasi-CFC regler.87 Det belgiska företaget 

Columbus Container ägdes av tyska fysiskt obegränsat 

skattskyldiga i form av ett tyskt partnerskap. Tysk nationell rätt 

betraktade det belgiska bolaget som ett personbolag. Enligt tysk 

rätt skulle Columbus Container intäkter beskattas på delägarnivå 

och inte på bolagsnivå. Den belgiska rätten betraktade bolaget 

kommanditbolag eller en så kallad samordningscentral. Enligt 

                                                 
84 Bammens s. 867  
85 Lang, Michael, Recent Case Law of the ECJ in Direct Taxation, s. 104 FF, 
EC tax review 2009/3. 
86 Tom O’Shea, ”The UK’s CFC rules and the freedom of establishment: 
”Cadbury Schweppes plc and its IFCS subsidiaries – tax avoidance or tax 
mitigation?” (2007) EC Tax Rev. 1, 13-33 
87 Bammens s. 868. 
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artikel 7(1) i det Tysk-Belgiska dubbelbeskattningsavtalet gavs 

Belgien beskattningsrätten och Tyskland skulle tillämpa 

exempt-metoden. Den tyska CFC-lagstiftningen innebar 

emellertid att om partnerskapet beskattades med en skattesats 

som var lägre än 30 % aktiverades den tyska CFC-

lagstiftningen. Det innebar att creditmetoden tillämpades istället 

för exemptmetoden.  

CFC-reglerna innebar att de tyska fysiska personerna 

beskattades även i Tyskland för Columbus intäkter, men att 

intäkterna minskades med den skatt som hade betalats i Belgien. 

Columbus delägare hävdade då att tillämpningen av 

creditmetoden istället för exemptmetoden som föreskrevs i 

dubbelbeskattningsavtalet stred mot etableringsfriheten eftersom 

det blev mindre attraktivt att etablera sig utomlands.  

I generaladvokaten Mengozzi förslag till avgörande angavs att Cadbury Schweppes var 

intressant att analysera i förhållande till Columbus-målet. Generaladvokaten gjorde gällande 

att i Cadbury Schweppes applicerade EU-domstolen både en vertikal och en horisontell 

jämförelse. Generaladvokaten konstaterade att Cadbury Schweppes illustrerar att valet av 

jämförelse situation är fundamentalt för att bedöma om tillämpningen av en nationell regel var 

diskriminerande och stred mot etableringsfriheten.88 I yttrandet föreslogs därför att CFC-

                                                 
88 Generaladvokatens yttrande i C-298/05, Columbus Container, 29 mars. 
2007, paragraf 67-71 
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reglerna först borde granskas vertikalt89 och därefter för en horisontellt.90 I den vertikala 

jämförelsen slog generaladvokaten fast att det inte uppstod någon diskriminering. Avseende 

den horisontella jämförelsen konstaterade generaladvokaten att den horisontella jämförelsen i 

Cadbury Schweppes bestod i dels en traditionell vertikal jämförelse mellan en inhemsk 

situation och en gränsöverskridande situation. Dels bestod bedömningen jämförelse mellan 

två gränsöverskridande situationer. 91 

Ytterligare en fråga generaladvokaten prövade var om vertikala 

och horisontella jämförelser ska göras kumulativt eller 

individuellt. Han fann med stöd av generaladvokat Légers 

yttrande, och domstolens resonemang i paragraf 44-45, att 

horisontell diskriminering kan utgöra diskriminering utan att 

sammankopplas med vertikal diskriminering.92  

Generaladvokatens avslutande kommentar handlade om EU-

domstolens resonemang kring horisontella jämförelser i 

Cadbury Schweppes var tillämpliga på Columbus. Enligt 

generaladvokaten avskräckte skillnaden i behandling tyska 

medborgare från att etablera sig eller att driva en filial i en 

annan medlemsstat där beskattningen var lågbeskattad enligt 

tysk rätt.93 

                                                 
89 Ibid p. 72-108 
90 Ibid p. 109-156 
91 Ibid paragraf 114 
92 Bammens s. 871 
93 Generaladvokatens yttrande i C-298/05, Columbus Container, 29 mars. 
2007, paragraf 145-148. 
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Generaladvokatens yttrande indikerade att Columbus var ett 

lämpligt tillfälle att klargöra EU-domstolens åsikt rörande 

horisontell diskriminering. EU-domstolen kom emellertid fram 

till en annan slutsats. Domstolen påpekade att eftersom direkta 

skatter inte är ett harmoniserat område har medlemsstater ett 

visst självbestämmande avseende skattelagstiftning. Företag och 

partnerskaps rätt att välja lämplig etableringsform innebär inte 

att medlemsstater därmed är tvingade att anpassa deras 

skattesystem till andra medlemsstaters skattesystem. Därmed 

kan inte företag eller partnerskap vilka etablerar sig i andra 

medlemsstater kräva samma skattemässiga behandling i andra 

medlemsstater.94 EU-domstolen ansåg därför att de tyska 

reglerna inte stred mot etableringsfriheten. 

Bammens tolkar EU-domstolens beslut i Columbus som att 

domstolen konstaterade att horisontell diskriminering inte strider 

mot fördragsfriheterna. Domstolens hänvisning till 

medlemsstaters självbestämmanderätt antyder att problematiken 

avseende horisontella jämförelser ligger utanför 

fördragsfriheternas tillämpningsområde.95 En annan tolkning av 

målet har gjorts av Lang, som argumenterar för att EU-

domstolen fortsatt efter Columbus bedömer horisontell 

                                                 
94 C-298/05, Columbus Container Services, paragraf 51. 
95 Bammens s. 873 
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diskriminering.96 Till de mer kritiska rösterna hör O’Shea som 

ifrågasätter om domstolen överhuvudtaget jämför två 

gränsöverskridande situationer.97 Ytterligare ett mål där 

domstolen gjorde en ansats att göra en horisontell jämförelse 

mellan två gränsöverskridande situationer var D-målet. 

D – kapitalfrihet 

I D-målet gjorde domstolen en ansats att jämföra två 

gränsöverskridande situationer. Fallet handlade om nederländsk 

förmögenhetsbeskattning och ett grundavdrag som obegränsat 

skattskyldiga i Nederländerna samt begränsat skattskyldiga hade 

rätt till. Detta förutsatt att deras förmögenhet till 90 % var 

hänförlig till Nederländerna.  D var tysk medborgare och ansåg 

sig ha rätt till ett avdrag som beviljades nederländska 

medborgare. Eftersom D var begränsat skattskyldig hade han 

inte rätt till avdraget. D hävdade emellertid att han 

diskriminerades och enligt kapitalfriheten borde ha rätt till 

avdraget.  

I den första situationen hänvisade EU-domstolen till 

Schumacker98 och Wallentin99. Domstolen gjorde bedömningen 

                                                 
96 Se Lang, Michael, Recent Case Law of the ECJ in Direct Taxation: Trends, 
Tensions and Contradictions, EC Tax Rev. (2009) s. 106 
97 Tom O’Shea, ”The UK’s CFC rules and the freedom of establishment: 
”Cadbury Schweppes plc and its IFCS subsidiaries – tax avoidance or tax 
mitigation?” (2007) EC Tax Rev. 1, 46-ff  
98 C- Schumacker 
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att förmögenhetsbeskattningen för D var jämförbar med hur 

domstolen resonerade i Schumacker-målet. Den fann i likhet 

med Schumacker att om den tyska medborgarens samlade 

förmögenhet motsvarade eller översteg 90 % var denne i en 

jämförbar situation med en obegränsat skattskyldig i 

Nederländerna. D:s samlade förmögenhet i Nederländerna 

uppgick enbart till 10 % av hans totala förmögenhet. D hävdade 

då att förmögenhetsbeskattning inte var jämförbar med 

personliga avdrag. Domstolen fann flera likheter mellan 

inkomstbeskattning och förmögenhetsbeskattning100 och 

konstaterade att Schumacker-doktrinen var tillämplig. D 

framförde då argumentet att eftersom Tyskland inte beskattade 

förmögenhet kunde Tyskland inte ta hänsyn till hans personliga 

livssituation. EU-domstolen konstaterade då att det var 

ovidkommande eftersom D inte befann sig i en jämförbar 

situation med en obegränsat skattskyldig.  

D hävdade då att eftersom belgiska medborgare hade rätt till 

avdraget enligt det Nederländska-Belgiska skatteavtalet, även 

om deras samlade förmögenhet i Nederländerna understeg 90 %, 

så borde även han haft rätt till avdraget.  

                                                                                                         
99 C- Wallentin 
100 Se Bammens s. 626. 
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Domstolen prövade då om D var jämförbar med en begränsat 

skattskyldig belgisk medborgare. Domstolen förde ett 

resonemang om att utsträcka avtalet till att även omfatta D 

skulle strida mot fördelningen av beskattningsmakten. När 

domstolen resonerade om huruvida situationerna kunde anses 

vara jämförbara kom de till slutsatsen att de inte var jämförbara. 

Som skäl till detta anförde domstolen att enligt fördelningen av 

beskattningsmakten mellan länderna kan inte en enskild 

bestämmelse utgöra en s.k. från övriga delar av avtalet löstagbar 

förmån. Bestämmelsen som gav de Belgiska medborgarna rätt 

till grundavdraget ansågs alltså utgöra en integrerad del av 

avtalet och bidrog till dess allmänna harmoni.  

Då en vertikal jämförelse tar sikte på en obegränsat skattskyldig 

och en begränsat skattskyldig är frågan om en mest gynnad 

nations-princip bör innebära att två begränsat skattskyldiga i 

olika medlemsstater har rätt till samma behandling. En åsikt är 

att det inte är möjligt och att det inte går att likställa två personer 

och att det därmed inte går att tillämpa en mest gynnad nations-

princip för att utsträcka avtalsartiklar till att även omfatta 

medborgare som inte omfattas av avtalet.101 En annan åsikt, som 

hänvisar till samma rättsfall som i ovan nämnda referens, är att 

det visst finns fog för uppfattningen att det finns, eller bör finnas 

                                                 
101 Ståhl et al s. 172. 
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en mest gynnad nations-princip. I det aktuella fallet ansågs 

förvisso inte jämförelsen i fråga vara möjlig därför att 

avtalsartikeln som åberopades ansågs vara en integrerad del av 

avtalet som bidrog till dess allmänna harmoni. Då väcks frågan 

om ett é contrario resonemang kan föras där en jämförelse bör 

vara möjlig om avtalsartikeln utgör en separat del som är 

löstagbar från avtalet. Frågan är omtvistad och det är inte helt 

klart vilket synsätt som är det dominerande.102 Ytterligare en 

ovisshet är vilka bestämmelser som utgör en integrerad del av 

skatteavtalet respektive vilka bestämmelser som kan anses 

löstagbara.103 

En slutsats som har dragits i litteraturen är att D-målet tyder på 

att två begränsat skattskyldiga kan jämföras om de behandlas på 

olika sätt enligt nationell rätt.104 Denna slutsats har ifrågasatts 

med argumentet att situationen hade bedömts likadant oavsett 

om regeln var en del av skatteavtalet eller nationell rätt.105 

eftersom D hade hemvist i Tyskland och var begränsat 

skattskyldig i Belgien och Nederländerna var han ändå inte 

jämförbar med obegränsat skattskyldiga i Belgien och 

                                                 
102 Bammens s. 874-876. 
103 Bammens s. 858. 
104 Lang, Michael, Recent Case Law of the ECJ in Direct Taxation, s. 104 FF, 
EC tax review 2009/3. 
105 O’Shea, Tom, ”The UK’s CFC rules and the freedom of establishment: 
”Cadbury Schweppes plc and its IFCS subsidiaries – tax avoidance or tax 
mitigation?” (2007) EC Tax Rev. 1, 13-33 
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Nederländerna, eller begränsat skattskyldiga med mer än 90 % 

av sin inkomst i landet. 

Ytterligare ett fall där en tolkning har gjorts att EU-domstolen 

jämförde två gränsöverskridande situationer är Kommissionen 

mot Nederländerna.106 Nederländerna undantog inte utdelning 

till bolag hemmahörande i Island eller Norge från innehållande 

av källskatt. Enligt lagstiftningen undanhölls utdelningen från 

beskattning om det utdelande nederländska bolaget ägdes till 

minst 5 %. I motsvarande situation var procentsatsen 10 % för 

isländska bolag och 25 % för norska bolag. Jämförelsen gjordes 

alltså på två gränsöverskridande situationer, utdelningar till 

Nederländska bolag och utdelningar till Isländska eller Norska 

bolag. Vid en jämförelse ansågs skillnaden i behandling på de 

två jämförbara situationerna utgöra en sådan diskriminering som 

var förbjuden. Men eftersom alla EU-medlemsstaterna 

behandlades jämlikt jämförde EU-domstolen horisontellt en 

gränsöverskridande situation i en medlemsstat och en 

gränsöverskridande situation med ett tredje land.  

Ett argument för att horisontella jämförelser kunna göras är att 

horisontell diskriminering är minst lika skadlig för den inre 

marknaden som vertikal diskriminering. Att tillåta situationer 

                                                 
106 Mål C-521/07 Kommissionen v. Nederländerna, ECR I-4873, se även 
Lang, Michael, Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, s. 64 
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där medlemsstaterna utsträcker vissa skatteförmåner till 

skattskyldiga i vissa medlemsstater men att inte tillåta 

medlemsstater att ge skatteförmåner exklusivt till sina egna 

medborgare tycks anmärkningsvärt eftersom båda typerna av 

diskriminering utgör en fragmentering av den inre 

marknaden.107 Ytterligare ett argument är att om man tolkar att 

syftet med de fria rörligheternas är att förverkliga den inre 

marknaden genom att förhindra att medlemsstater stiftar lagar 

som gynnar den egna staten eller andra medlemsstater bör båda 

typer av jämförelser kunna göras. De fria rörligheterna borde 

alltså anses innehålla en most-favoured-nation princip och 

lagstiftning i strid med detta bör bedömas som oförenlig med 

EU-rätten. Exempelvis två skattskyldiga från olika 

medlemsstater som inte har skatterättslig hemvist i källstaten.108   

3.6 Sammanfattande kommentarer 

Området för direkt beskattning är inte harmoniserat. Det innebär 

att medlemsstaterna fritt stiftar lag och ingår 

dubbelbeskattningsavtal för att fördela beskattningsrätten med 

andra länder. Lagstiftningen och dubbelbeskattningsavtalen 

måste vara förenliga med fördragsfriheterna.  

                                                 
107 Bammens s. 874. 
108 C- D,  
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Om en regel anses diskriminerande kan medlemsstater 

rättfärdiga dessa regler med rule-of-reason-testet. 

Rättfärdigandegrunder som accepterats har i mål avfärdats, 

samtidigt har en tendens varit att rättfärdigandegrunder 

kombinerats för att sedan accepterats. I domarna fann HFD att 

det inte låg till hands att hänvisa till någon rättfärdigandegrund. 

Skatterättsnämnden hänvisade till skillnad mot HFD till 

bevarandet av fördelningen av beskattningsrätten och 

skattesystemets inre sammanhang. En konsekvens av det är att 

rule-of-reason-testet och rättfärdigandegrunder har mindre för 

uppsatsen. 

När det gäller frågan om jämförbarhet är det kritiskt vilken 

skatteregel som bedöms. Exempelvis skiljer sig personliga 

avdrag från kostnader kopplade till förvärvande av inkomster 

avseende jämförbarheten. 

En fråga uppsatsen ställer är om domstolen gör horisontella 

jämförelser. En horisontell jämförelse innebär att domstolen 

prövar två gränsöverskridande situationer. I litteraturen återfinns 

såväl stöd för, som kritik mot att en horisontell jämförelse görs. 

Avslutningsvis, genomgången ger vid handen att det kan finnas 

behov av mest gynnad nations-princip för att motivera 

horisontella jämförelser.  
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4. Övergripande analys och diskussion 
I detta kapitel diskuteras beskattningen av incitamentsprogram. I 

samband med det behandlas sexmånaders- respektive 

ettårsregeln. I kapitlet behandlas vidare under vilka 

förutsättningar två gränsöverskridande situationer kan jämföras. 

I uppsatsens analys av HFD:s domar utgör doktrin och praxis 

tolkningsram. I analysen granskas kritiskt hur domarna förhåller 

sig till den EU-rättsliga diskrimineringsprövningen.  

4.1 Beskattningen av incitamentsprogram 

Inledningsvis vill jag klargöra den situation som leder till att 

incitamentsprogram beskattas olika och att en diskriminering 

uppstår. En utländsk medborgare är generellt sett begränsat 

skattskyldigt om denne arbetar utomlands. Den utländska 

medborgaren kan därmed inte bli skattebefriad med stöd av 

sexmånaders- respektive ettårsregeln. Vid en flytt till Sverige 

blir denne obegränsat skattskyldig och beskattas för alla 

inkomster. Diskrimineringen uppstår när incitamentsprogram 

intjänade under anställning utomlands utbetalas efter flytten till 

Sverige. Den utländska medborgaren beskattas då för de 

utomlands intjänade incitamentsprogrammen. En svensk 

medborgare som arbetat utomlands blir i regel skattebefriad 

enligt sexmånaders-respektive ettårsregeln och beskattas därmed 
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inte för samma typ av inkomster som den utländske 

medborgaren. 

I HFD:s domar prövas personaloptionsprogram och 

aktiesparprogram. I frågeställningen ingår att undersöka vilka 

slutsatser som kan dras av HFD:s domar för liknande typer av 

incitamentsprogram. Av det anförda materialet framgår att 

sexmånaders- respektive ettårsregeln omfattar alla förmåner 

kopplade till anställningen. En rimlig konsekvens av det är att 

liknande typer av incitamentsprogram omfattas av reglerna.  

Om andra incitamentsprogram anses omfattas av reglerna 

kommer en negativ särbehandling uppstå även i andra 

situationer då två obegränsat skattskyldigt blir behandlade på 

olika sätt. Det är en konsekvens av HFD:s domar som följer av 

att sexmånadersregeln och ettårsregeln gör skillnad på 

situationen i domarna, oavsett vilken typ av inkomst det gäller. 

Den negativa särbehandlingen uppstår när en obegränsat 

skattskyldigt blir skattebefriad och en obegränsat skattskyldig 

inte blir skattebefriad.   

Anledningen till det är beskattningstidpunkten. I Sverige 

tillämpas enligt huvudregeln kontantprincipen för 

tjänsterelaterade inkomster vilket innebär att inkomsten 

beskattas när den uppstår. Enligt sexmånaders- respektive 

ettårsregeln beskattas istället inkomsten i det land där den är 
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intjänat. Det innebär att oavsett incitamentsprogram 

(personaloption, konvertibel, osv) kan antas att domstolens 

resonemang är tillämpbart.  

Sexmånadersregeln- och ettårsregeln bör därmed vara tillämplig 

även på de situationer där en skattskyldig har intjänat inkomster 

utomlands innan denne har haft möjlighet att bli obegränsat 

skattskyldig.  

4.2 Diskrimineringsprövningar och jämförbara 

situationer 

När EU-domstolen gör en diskrimineringsprövning utgår de från 

vissa givna kriterier för att bedöma om situationen är jämförbar. 

Därefter bedömer domstolen om en diskriminering skett. För att 

en diskriminering ska ha skett krävs att ett gränsöverskridande 

momentet utsatts för en mindre förmånlig skattemässig 

behandling än en inhemsk jämförbar situation. När det gäller 

HFD:s domar kan situationen beskrivas på följande sätt: 

Det gränsöverskridande momentet och utnyttjandet av den fria 

rörligheten sker när de franska medborgarna blir anställda och 

flyttar till Sverige. Den negativa särbehandlingen består av 

skillnaden i behandling när utomlands intjänade 

incitamentsprogram beskattas för de franska medborgarna och 

svenska medborgare medges skattebefrielse för inkomsterna i 
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Sverige enligt sexmånaders-respektive ettårsregeln. HFD gjorde 

därefter en bedömning av om situationerna var jämförbara, dvs. 

om subjektet (den franska medborgaren) och objektet (en 

hypotetisk jämförelse med en svensk medborgare) befann sig i 

en objektivt jämförbar situation. Vad HFD inte gjorde var att 

HFD prövade regeln enligt rule-of-reason-testet. Det hade 

möjliggjort att diskrimineringen framträtt tydligare vilket hade 

varit önskvärt. 

Som framgått av uppsatsen beror jämförbarheten på vilken typ 

av skatteregel som prövas. Schumackerdoktrinen ger viss 

vägledning avseende personliga avdrag. Det går att argumentera 

för att sexmånaders- respektive ettårsregeln har vissa likheter 

med personliga avdrag: reglerna är bara tillämpliga för 

obegränsat skattskyldiga och undantar inkomster för 

beskattning. Sexmånaders- respektive ettårsregeln är svårare att 

likställa med kostnader kopplade till förvärvandet av inkomster 

av det skälet att inga kostnader som är direkt kopplade till 

inkomstens förvärvande uppstått. Svårigheten att klassificera 

sexmånaders- respektive ettårsregeln som antingen ett personligt 

avdrag eller kostnadsavdrag innebär att det blir begränsat vilka 

slutsatser som kan dras den praxisen.  
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Det fall som har mest relevanta likheter med avseende på 

skatteregeln är Kommissionen mot Grekland.109 Fallet rörde 

grekiska exempt regler. Målet skiljde sig på vissa punkter från 

HFD:s domar. Det handlade dels om öppen- och dold 

diskriminering, dels om en skattebefrielse vid överlåtelser av 

fastigheter. I HFD:s domar rörde skattebefrielsen en exempt av 

utomlands intjänande inkomster och skatteregeln utgjorde dold 

diskriminering. Oaktat dessa olikheter bör det ligga närmast till 

hands att jämföra sexmånaders-respektive ettårsregeln med 

Kommissionen mot Grekland. En rimlig slutsats som kan dras är 

då att skatteregler som medger exempt till sina egna medborgare 

men inte till andra medlemsstaters medborgare strider är 

fördragsstridiga.  

EU-domstolen har i praxisen fastställt att det finns en 

förutsättning att begränsat skattskyldiga och obegränsat 

skattskyldiga inte är jämförbara när det gäller personliga avdrag. 

Om man tolkar HFD:s domar som att de gör en traditionell 

jämförelse mellan en begränsat skattskyldig och en obegränsat 

skattskyldig, antas att de inte är jämförbara avseende personliga 

avdrag. Vid jämförelser mellan två obegränsat skattskyldiga 

konstateras däremot att det finns ett antagande att dessa 

                                                 
109 Se avsnitt 3.8.1 Horisontella jämförelser,  
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situationer är jämförbara. Det följer av att två obegränsat 

skattskyldiga generellt sett förutsätts ha samma skatteförmåga. 

En mer lämplig tolkning är därför att HFD:s domar jämför 

franska medborgarna när de är obegränsat skattskyldiga, med en 

hypotetisk situation där en obegränsat skattskyldig svensk 

medborgare tar anställning utomlands och blir skattebefriad 

enligt sexmånaders- respektive ettårsregeln. En sådan tolkning 

skulle innebära att de två situationerna förutsätts vara 

jämförbara. Det kan även argumenteras för, som skatteverket 

framförde, att en mer lämplig jämförelse är mellan situationen i 

domarna och en obegränsat skattskyldig som flyttar utomlands, 

blir begränsat skattskyldig och sedan flyttar tillbaks till Sverige 

och blir obegränsat skattskyldig och sedermera beskattas för 

intjänade incitamentsprogram. 

Vid ett applicerande av rule-of-reason-testet kan skillnaden i 

behandling konstateras utgöra en otillåten dold diskriminering 

gentemot utländska medborgare. När EU-domstolen prövar om 

en nationell regel strider mot en fördragsfrihet görs en 

bedömning av vilken fördragsfrihet som är mest lämplig. 

Gällande incitamentsprogram bör den fria rörligheten för 

arbetstagare vara den mest lämpliga fördragsfriheten. HFD 

konstaterade att ingen rättfärdigandegrund var passande. 

Därmed gavs ingen möjlighet att bedöma ett eventuellt 
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rättfärdigande. Vid en bedömning av lagens syfte och dess 

lämplighet och proportionalitet kan regeln ses som för 

ingripande för medborgare från andra medlemsstater och för 

långtgående sett till dess syfte. Det tyder på att även om en 

rättfärdigandegrund hade anförts hade situationen i ett senare 

steg i rule-of-reason-testet bedömts utgöra en otillåten 

diskriminering.  

I doktrinen förs en debatt huruvida EU-domstolen jämför två 

gränsöverskridande situationer eller inte. Ytterligare en 

diskussion som har förts är om EU-domstolen i Columbus 

Container stängde dörren för horisontella jämförelser. 

Argumentet till det var att domstolen i det liknande målet 

Cadbury Schweppes jämförde två gränsöverskridande 

situationer. När EU-domstolen i Columbus Container (som har 

väsentliga likheter med Cadbury Schweppes) inte gjorde en 

horisontell jämförelse tolkades det av bland annat Lang som att 

EU-domstolen gav upp horisontella jämförelser. Enligt Lang har 

dock domstolen jämfört två gränsöverskridande situationer i 

senare praxis.110 I A-fallet jämförs två gränsöverskridande 

situationer. EU-domstolen konstaterade förvisso att 

                                                 
110 Se mål C-101/05, A. [2007] ECR I-11531 ECJ, 18 Dec. 2007, paras 41-42. ECJ, 20 May 2008, Case C-

194/06, Orange European Smallcap Fund, paragraf. 105. Se även Lang, Michael, Recent Case Law of the ECJ in 

Direct Taxation, s. 104, EC tax review 2009/3, 
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behandlingen inte utgör diskriminering. Skillnaden i behandling 

kunde dock motiveras av olikheter i hur friheter i EU-interna 

situationer och tredje lands situationer bedöms. I D-fallet, som 

behandlade den fria rörligheten och diskrimineringsförbudet i 

förhållande till skatteavtal, stödjer tolkningen att EU-domstolen 

gjort en horisontell jämförelse. I det målet utvidgades en förmån 

för obegränsat skattskyldiga till en begränsat skattskyldiga i en 

annan medlemsstat. Därmed uppstod frågan om två begränsat 

skattskyldiga från olika medlemsstater skulle jämföras. EU-

domstolen gjorde då en bedömning av huruvida förmånen i 

avtalet utgjorde en löstagbar del eller om det utgör en integrerad 

del av skatteavtalet och bibehåller skatteavtalets harmoni. 

Domstolen konstaterade att förmånen ansågs utgöra en 

integrerad del och att situationerna var därför inte jämförbara. 

Lang och Bammens gör båda gällande att om förmånen kan 

frigöras från avtalet, så kan en horisontell jämförelse göras. 

Vilka typer av förmåner eller artiklar som är löstagbara från 

avtalet är inte givet. En slutsats av D-målet är att horisontella 

jämförelser inte är möjliga om artikeln utgör en integrerad del 

av avtalet.  

Av litteraturen framgår att  

En skillnad mellan de två domarna är inkomsternas ursprung. I 

den ena domen berörs inkomster intjänade i en medlemsstat, 
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Frankrike. I den andra domen berörs inkomster intjänade i ett 

tredje land, Japan. Det är därför intressant att HFD trots denna 

betydande skillnad bedömer fallen i princip likadant. HFD:s 

argument för att göra den bedömningen framgår av att 

domstolen bedömer att utnyttjandet av den fria rörligheten sker 

när de franska medborgarna flyttar till Sverige. HFD undviker 

därmed en mer komplicerad bedömning av EU-interna och 

externa situationer. 

5 Slutsatser 
I detta femte och avslutande kapitel framläggs uppsatsens 

slutsatser samt förslag till vidare studier.  

Den 4 november 2015 föll två domar gällande beskattningen av 

personaloptions- och aktiesparprogram. Den principiella fråga 

som prövades var om sexmånaders- respektive ettårsregeln 

innebär en diskriminering mot utländska medborgare vid 

beskattning av incitamentsprogram intjänande utomlands. 

Domarna är viktiga att granska för att kasta ljus över huruvida 

HFD har tolkat EU-rätten mer långtgående än vad den kräver.  I 

denna uppsats har jag därför undersökt domarna med 

frågeställningen: Vad innebär HFD:s domar för beskattningen 

av incitamentsprogram och hur förhåller avgörandena sig till 

EU-rättslig praxis avseende diskrimineringsprövningar? 
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En slutsats som kan dras av undersökningen är att 

incitamentsprogram såsom personaloptionsprogram omfattas av 

HFD:s domar när det uppstår en skillnad i behandling som går 

att härleda till tillämpningen av sexmånaders- respektive 

ettårsregeln.  

Ytterligare en slutsats som kan dras av undersökningen är att det 

finns stöd för argumentet att EU-domstolen faktiskt jämför två 

gränsöverskridande situationer. Samtidigt kan kritik fortfarande 

riktas mot den uppfattningen. Uppsatsen pekar på att denna 

kritik främst har sin grund i hur praxis tolkas. I brist på tydlig 

vägledande praxis från EU-domstolen får rättsläget anses oklart.  

Förslag till fortsatta studier 

Genom studien blev det tydligt att mest gynnad nationsprincipen 

kan ha väsentlig betydelse för huruvida horisontella jämförelser 

kan anses vara diskriminerande. Det vore därför intressant att 

undersöka behoven av och förutsättningarna för en sådan 

princip. 

 

  



 

 

 

 70 

 

Referenser 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1966:127 – Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i 

kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 379), m.m.; given Stockholms slott den 29 

april 1966 

Prop. 1984/85:175 – Om nya bosättningsregler i skattelagstiftningen samt nya regler vid 

beskattning av lön vid utlandstjänstgöring 

Prop. 2007/08:152 – Slopad avskattning för personaloptioner 

Prop. 1989/90:110 – Om reformerad inkomst- och företagsbeskattning 

Författningar 

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

Inkomstskattelagen (1999:1229) 

Rättsfall 

HFD 

RÅ 2004 ref. 50. 

RÅ 2002 not. 134 

RÅ 1983 ref 1:58 

EU-domstolen 

C-163/94, C-165/94 och C-250/94 Sanz de Lera REG, [1995], I-04821. 

C-298/05, Columbus Container Services, [2007], I-10451.  

C-107/94, P.H Assher mot Staatssecretaris van Financiën, [1996] ECR I-3089. 

C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, REG, 1995 s. I-225 

C-152/73, Sotgiu mot Deutsche Bundespost, [1974] ECR I-153 

C-270/83, Commission mot France [Avoir-fiscal], [1986] ECR I-273 

C-330/91, The Queen mot Inland Revenue Commissioners ex parte Commerzbank AG  

Commerzbank [1993] ECR I-4017. 

C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’Ordine degli Accocati e Procuratori di  

Milano [1995] ECR I-4165. 

C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland mot Finanzam 

Aacchen- Innenstadt, REG [1999] I-6161. 



 

 

 

 71 

 

C-521/07 Kommissionen mot Nederländerna, [2012] ECR I-4873. 

C-265/04, Margaretha Bouanich mot Skatteverket, ECR (2006), I-00923. 

C-41/84, Pinna mot Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie, ECR [1986] 

C-175/88, Biehl, ECR [1990], I-1779. 

C-151/94, Kommissionen mot Luxemburg, ECR [1995], I-03685. 

C-101/05, A. [2007] ECR I-11531 

C-194/06, Orange European Smallcap Fund, [2008], I-03747. 

C-376/03, D.  v  Inspecteur  van  de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen  buitenland  

te  Heerlen  (“D  case”),  [2005] ECR I-5821. 

C-446/03, Marks & Spencer plc mot David Halsey [2005] ECR I-10837. 

C-311/08 SGI., [2010] I-00487. 

C-196/04, Cadbury Schweppes och Cadbury Schweppes Overseas, [2006] I-07995. 

C-29/95, Pastoors and Trans-Cap, 23 Jan. 1997, ECR [1997], I-285 

C-169/03, Florian W. Wallentin mot Riksskatteverket, [2004], I-06443.    

C-527/06, R.H.H. Renneberg mot Staatssecretaris van Financiën, [2008], I-07735.   

C-152/03, Hans-Jürgen Ritter-Coulais och Monique Ritter-Coulais mot Finanzamt 

Germersheim, [2006], I-01711. 

C-155/09Kommissionen v. Grekland, [2011] 

 
 

 

Litteratur 

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Simon-Almendal, Teresa och Christer 

Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, fjortonde uppl., Studentlitteratur 

AB, Lund, 2013. [Cit. Lodin et al] 

Bammens, Niels, The Principle of Non-Discrimination in International and European Tax 

Law, första uppl., IBFD Doctoral Series, Amsterdam, 2012. [Cit. Bammens] 

Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, andra uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2012. [Cit. Edvardsson] 

Ståhl, Kristina, Österman Persson, Roger, Hilling, Maria, Öberg, Jesper, EU-skatterätt, tredje 

uppl., Iustus förlag AB, Uppsala, 2011. [Cit. Ståhl, et al] 



 

 

 

 72 

 

Pelin, Lars, Internationell skatterätt – i ett svenskt perspektiv, femte uppl., Studentlitteratur 

AB, Lund, 2011. [Cit. Pelin] 

Terra, J.M Ben, Wattel, J. Peter, European Tax Law, Fifth Edition, Kluwer Law International, 

Nederländerna, 2008. [Cit. Terra, Wattel] 

Lang, Michael, Pistone, Pasqual, Schuch, Josef, Staringer, Claus, Introduction to European 

Tax Law on Direct Taxation, tredje uppl., Linde Verlag, Wien, 2012. [Cit. Lang, et al (2012)] 

Dziurdz, Kasper, Marchgraber, Cristoph, Non-Discrimination in European and Tax Treaty 

Law: Schriftenreihe IStR Band 94, Linde Verlag, Tyskland, 2015. 

 

EU-rätt 

Fördrag 

Konsoliderad version av fördraget om europeiska unions funktionssätt. Europeiska unionens 

officiella tidning nummer, C-326/01, 26/10/2012. 

Direktiv 

Rådets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget.  

Artiklar 

Recent Case Law of the ECJ in Direct Taxation – Michael Lang, s. 98-113, EC tax review 

2009/3. 

Tom O’Shea, ”The UK’s CFC rules and the freedom of establishment: ”Cadbury Schweppes 

plc and its IFCS subsidiaries – tax avoidance or tax mitigation?” (2007) EC Tax Rev. 1, 13-

33. 

H. van den Hurk och J. Korving, The ECJ’s Judgement in OESF: Is Horizontal 

Discrimination a Threat To the Internal Market? Bull. Intl. Fiscal Docn. (2009), Journals 

IBFD, at 101-102. 

Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for rettsvitenskap, 4-5/2005 

 

Internetreferenser 

Skatteverket - Incitamentsprogram 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/incitamentsprogram.4.594740

0c11f47f7f9dd80002901.html, Skatteverket åtkommen 2016-01-03 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/incitamentsprogram.4.5947400c11f47f7f9dd80002901.html


 

 

 

 73 

 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/incitamentsprogram/konta

ntbonus.4.69ef368911e1304a625800014521.html Skatteverket, åtkommen 2016-01-03 

 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/incitamentsprogram/kontantbonus.4.69ef368911e1304a625800014521.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/incitamentsprogram/kontantbonus.4.69ef368911e1304a625800014521.html

	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och frågeställning
	1.3 Avgränsning
	1.4 Metod och material
	1.5 Terminologi
	1.6 Disposition

	2. Nationell rätt
	2.1 HFD:s domar och skatterättsnämndens förhandsbesked
	2.2 Bestämning av beskattningsanspråk
	2.3 Sexmånadersregeln-respektive ettårsregeln
	2.3.1 Tillämpning av sexmånaders- respektive ettårsregeln

	2.4 Incitamentsprogram
	2.4.1 Personaloptioner samt bonus
	2.4.2 Beskattningstidpunkten

	2.4 Sammanfattande kommentarer

	3. EU-rätt
	3.1 Direkt beskattning och de fria rörligheterna
	3.2 OECD:s modellavtals förhållande till EU-rätten
	3.3 Skatterättslig diskriminering
	3.3.1 Öppen- respektive dold diskriminering

	3.3 Rule-of-reason
	3.4 Rättfärdigandegrunder
	3.5 Objektivt jämförbara situationer
	3.6 Sammanfattande kommentarer

	4. Övergripande analys och diskussion
	4.1 Beskattningen av incitamentsprogram
	4.2 Diskrimineringsprövningar och jämförbara situationer

	5 Slutsatser

