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Debattledaren, advokat Jesper Lett, Danmark, hälsade alla välkomna och
inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter han redogjorde för
mötesordningen och lämnade ordet till referenten:

Dette emne her, som er på sektionsmødet i dag, er jo et emne, som man nok
oprindeligt ikke havde forestillet sig ville blive af så stor betydning i medlems-
staternes lande. Oprindeligt havde man den forestilling, i hvert fald i det danske
Folketing, at den direkte beskatning for det første var holdt uden for traktaten,
og for det andet så måtte den udvikle sig sådan, som konkurrencen nu måtte
medføre, og det synes man var en fordel. Dette har jo ændret sig meget, det kan
man se af det glimrende op-læg vi har fået til diskussionen i dag at det er en helt
anden diskussion, der foregår i dag. Det har også forskudt sig lidt fra juraen
over til de mere økonomiske problemer, som er forbundet med den direkte
beskatning, idet vores referent i dag er docent Kristina Ståhl, som er docent i
finansret ved Uppsala Universitet og korreferenten, som er professor Kari S.
Tikka, som er professor i finansret ved Helsingfors Universitet.

Jeg giver ordet til Kristina Ståhl.

Referent, docenten Kristina Ståhl, Sverige:

Jag tänker försöka hålla mig ganska kort eftersom det ju förutsätts att ni har läst
referatet. Jag vill bara säga några ord i anslutning till de teser som finns i slutet
av referatet. Den första tesen lyder:

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



direktiv jämfört med när EG-domstolen dömer i mål angående nationella skatte-
reglers förenlighet med EG-fördraget.”

Det är inte så svårt att leda denna tes i bevis. Det är ganska tydligt att det i
de, ännu relativt fåtaliga, direktiv som antagits när det gäller harmonisering av
direkta skatter finns en klar avvägning mellan å ena sidan önskemålet att åstad-
komma skatteregler som på olika sätt underlättar det internationella företagan-
det och å andra sidan medlemsstaternas intresse av att skydda sina skattebaser.

Vi kan ta det s.k. fusionsdirektivet som ett exempel på detta. Ett krav för att
en företagsomstrukturering skall kunna ske med skattefrihet enligt detta direktiv
är att de tillgångar som berörs av omstruktureringen fortsätter att vara knutna
till det land där de fanns från början. Man kan således inte genom en omstruk-
turering föra ut tillgångar ur landet. I preambeln till direktivet sägs också
uttryckligen att skattefriheten vid omstruktureringen skall vägas emot medlems-
staternas ekonomiska intressen. Här framkommer alltså klart att det skall ske en
avvägning mellan intresset av att åstadkomma bra skatteregler för de skattskyl-
diga och medlemsstaternas intresse av att skydda sina skattebaser.

Om man jämför detta med hur det ser ut i EG-domstolens praxis så fram-
träder tydliga skillnader. Det är hos domstolen som utvecklingen på den direkta
beskattningens område just nu sker. Direktiven är ännu ganska få men domarna
angående EG-fördragets tillämpning på skatteområdet är desto flera. I dessa do-
mar har domstolen gång på gång underkänt medlemsstaternas skattelagstiftning.
Även sådana skatteregler som de flesta skattexperter sett som helt naturliga
inslag i de nationella skattesystemen har förkastats av domstolen. Presumtionen
är idag att så fort en skatteregel på något sätt gör skillnad mellan ett inhemskt
förhållande och ett gränsöverskridande förhållande så är risken väldigt stor för
att den skatteregeln utgör ett fördragsstridigt hinder för den fria rörligheten.
Medlemsstaternas räddningsplanka är de rättfärdigandegrunder som domstolen
utvecklat, men i praktiken är det väldigt sällan som medlemsstaterna faktiskt
lyckas försvara sina skatteregler med stöd av dessa rättfärdigandegrunder.

Det är exempelvis mycket intressant att notera att fusionsdirektivets
skrivning om att man skall skydda medlemsstaternas ekonomiska intressen
saknar motsvarighet i domstolens praxis angående EG-fördraget. Tvärtom har
domstolen gång på gång sagt att den typen av argument inte utgör ett sådana
allmänintressen som kan rättfärdiga skatteregler som hindrar den fria rörlighe-
ten. Skyddet av skattebasen och önskemålet att upprätthålla nivån på skattein-
täkterna är helt enkelt enligt domstolen inte allmänintressen av den digniteten
att de någonsin kan försvara en hindrande skatteregel. Detta kan man tycka är
anmärkningsvärt, men det är icke desto mindre domstolens synsätt. Det finns
således en tydlig skillnad i inställning i denna fråga hos gemenskapslagstiftaren
jämfört med hos domstolen.

Man bör också komma ihåg att det faktum att domstolen har valt denna linje
är resultatet av ett rättspolitiskt övervägande. Det var inte så att domstolen nöd-
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vändigtvis var tvingad att komma fram till denna, gentemot medlemsstaterna
ganska hårda, bedömning, utan detta har domstolen valt att göra inom ramen för
sin allmänna rättspolitiskt influerade tolkningsmetod och sin integrations-
vänliga hållning.

Detta leder mig fram till tes nummer två och tre:
”Det faktum att rättsutvecklingen på inkomstskatteområdet till mycket stor

del kommit att styras av EG-domstolen har fått som konsekvens att medlems-
staternas intresse av att skydda sina skattebaser sannolikt i större utsträckning
har fått stå tillbaka jämfört med om gemensamma regler hade utarbetats
direktivvägen.”

och 
”Ju längre medlemsstaterna låter denna utveckling fortgå, desto svårare blir

det att senare återta initiativet och göra en annan avvägning än den som skett i
EG-domstolens praxis.”

Detta beror helt enkelt på att sekundärrätten är underordnad primärrätten.
Har domstolen väl lagt fast en linje så kan medlemsstaterna inte direktivvägen
gå ifrån den linjen och så att säga införa ett hinder som domstolen redan har
underkänt. Medlemsstaterna kan inte vrida utvecklingen tillbaka och genom
direktiv i efterhand korrigera det som de anser vara felaktigt utan skall man göra
något så måste det ske innan domstolen lagt fast en praxis på ett visst område.

Tes nummer 4 lyder således:
”Fortfarande finns möjligheter för medlemsstaterna att påverka utvecklingen i

frågor där EG-domstolen ännu inte tagit ställning, men de måste då agera innan
domstolen lagt fast gränsen mellan det tillåtna och det förbjudna i sin praxis.”

Ett mycket aktuellt exempel på detta är det pågående målet Marks & Spencer
angående gränsöverskridande förlustutjämning. I detta mål ifrågasätts de
brittiska reglerna hos EG-domstolen eftersom de inte tillåter att ett inhemskt
koncernbolag får utnyttja förluster som uppkommit hos ett utländskt koncern-
bolag, medan en sådan förlustutjämning är möjlig om båda bolagen finns i Stor-
britannien. Vi vet ännu inte hur EG-domstolen kommer att avgöra målet. Men
ponera att Storbritannien, vilket väl förefaller vara troligt, åtminstone delvis
kommer att förlora målet. Därmed är i praktiken första steget taget till något
slags system för gränsöverskridande förlustutjämning inom EU. Många, inklu-
sive jag själv, tycker att det skulle vara mycket välkommet om ett sådant system
kunde införas. Men frågan är vem det är som skall bestämma inom vilka ramar
en sådan förlustutjämning skall få ske, d.v.s. på vilket sätt systemet skall vara
utformat och vilka skyddsregler det är rimligt att medlemsstaterna får ha? De
flesta är nog trots allt eniga om att någon typ av skyddsregler är motiverade om
man skall tillåta gränsöverskridande förlustutjämning. Men om man nu låter
domstolen gå vidare och pröva fler och fler nationella system för förlustutjäm-
ning och helt eller delvis underkänna dessa, då har man också överlåtit på dom-
stolen att successivt utmejsla gränsen mellan det tillåtna och det förbjudna.
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Om man däremot, vilket jag gör, tycker att detta snarare är en fråga för poli-
tiskt beslutsfattande, så skulle en bättre utveckling vara att medlemsstaterna
utfärdar ett direktiv angående hur och inom vilka ramar en gränsöverskridande
förlustutjämning skall kunna ske inom EU. Ett sådant direktivförslag har
funnits i flera år men har dragits tillbaka p.g.a. medlemsstaternas ovilja att fatta
ett beslut om denna fråga. Frågan är om domstolens eventuella underkännande
av de brittiska reglerna kommer att leda till att medlemsstaterna får större
intresse av att samla sig till gemensam lagstiftning. Jag tycker att detta skulle
vara välkommet, och är då också framme vid den femte av mina teser:

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

Tack!

Korreferent, professor Kari S. Tikka, Finland:

1. Inledande anmärkningar

Kristina Ståhls föredrag ger en förträfflig bild av harmoniseringsproblematiken
inom den direkta beskattningen. Jag har ingen avvikande mening utan framför
några synpunkter som förhoppningsvis inte gör bilden mörkare.

2. Mera djupgående harmonisering behövs

I ett kortare tidsperspektiv finns det onekligen en spänning mellan å ena sidan
gemenskapsintresset att främja realiserandet av en inre marknad med fri rörlig-
het och å andra sidan medlemsstaternas intresse att skydda sina skattebaser. I ett
längre perspektiv är den ekonomiska tillväxten det politiskt sett angenämaste
och säkraste skyddet för skattebasen. EU:s målsättning är att vara den mest
konkurrenskraftiga, på kunskap byggande ekonomin och då måste EU kon-
kurrera särskilt med USA, Japan och Kina. Att uppnå målet är knappast möjligt
utan att föra integrationen vidare i Europa. Ur denna synvinkel måste man
stödja realiserandet av den inre marknaden med fri rörlighet.

Den centrala frågan gäller förfarandesättet: vad är å ena sidan den politiska
processens och å andra sidan EG-domstolens roll i integrationen. I den politiska
propcessen används närmast direktiv men också sk. soft law, liksom upp-
förandekoden i företagsbeskattningen, har ett visst användningsområde. I den
politiska processen är kommissionen, rådet och parlamentet aktörerna medan
EG-domstolen för harmoniseringen vidare genom sina prejudikat.
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Många skäl talar för det att harmoniseringen förverkligas bättre genom
direktiv än genom domstolsutslag. Dikretiven är resultat av en politisk process
medan domstolens rättsskapande roll kan anses leda till ett demokratiunderskott
i systemet. Direktiv täcker ett problemkomplex och direktiv kan vara en till-
fredsställande kompromiss mellan olika skattepolitiska intressen. EG-dom-
stolen beslut gäller bara det aktuella fallet, inte ett problemfält, och redan de
processuella begränsningarna skapar hinder för att behandla problematiken
”mångsidigt”. En vis slumpmässighet präglar också valet av fall som går till
domstolen. Domstolens roll också sätter gränsen för dess kreativitet: den kan
förklara en viss nationell reglering oförenlig med grundfördraget men den kan
inte ställa någonting acceptabelt i stället. En speciell problematik gäller retro-
aktiviteten. Ett direktiv anger tidsfristerna för medlemstaterna och vanligen
finns det inga problem i att bestämma vilka regleringar som är i kraft. Preju-
dikat gäller vanligen ett par år gamla fall och lagregleringar som i åratal har
tillämpats i en medlemstat. Det är en mångfasetterad tolkningfråga vad är preju-
dikatets betydelse tidsmässigt och med tanke på likartade eller besläktade
regleringar i andra länder.

Slutsatsen blir alltså att man borde göra den politiska harmoniserings-
processen mera effektiv.

Jag helt omfattar referentens tes om att ju längre medlemstaterna låter den
nuvarande prejudikatdominerande utvecklingen fortgå, desto svårare blir det
senare att återta initiativet och göra en annan avvägning än den som skett i EG-
domstolens praxis. 

3. Effektiveringen av den politiska harmoniseringsprocessen

Medlemsstaternas antal har ökat till 25 och referenda gällande EU:s grundlag i
Frankrike och Nederländerna talar sitt tydliga språk: europaentusiasmen är på
tillbakagång och europaskepticismen sprider sig. I en sådan omgivning är det
osannolikt att den politiska hramoniseringprocessen i beskattningen skulle ta
mera fart hur önskvärt detta än vore. En annan sak är att vissa domstolsbeslut
kan påskynda processen. Om Marks & Spencer -fallet blir avgjort till nackdel
för Storbritannien vore det ändamålsenligaste sättet att få ordning i förlust-
utjämingssystemen att i snabb takt införa ett direktiv.

Min farhåga är att medlemstaterna också i framtiden genom sin passivitet ger
domstolen möjligheten och bördan av att leda utvecklingen mot djupgående
harmonisering. Enligt referenten vore detta olyckligt och jag helt instämmer
med henne. Frågan blir då hur långt domstolen borde gå. EG-domstolens
tolkningslinje kan och bör kritisesras och det borde är inte vara utseslutet att
domstolen skulle utveckla sina tolkningingar med nya betoningar.

EU-samarbetets betydelse på det direkta skatteområdet 

– gemenskapens kontra medlemsstaternas intressen

251



4. Är en mera återhållsam tolkninglinje önskvärd och ett realistiskt alterna-
tiv?

EG-domstolens har fått drag som tyder på det att gränsen mellan det lagstiftande
arbetet och den dömande verksamheten inom EU har blivit oklar eller, kunde
någon påstå, nästan obefintlig. EG-domstolen har tillägnat sig en rättsskapande
funktion. Man kan illustrera utvecklingen genom det öde avoir fiscal- eller skatte-
gottgörelsesystemet rönte. Frågan har gällt speciellt Finland men genom EES
också Norge. Då Finland blev medlem i EG uppfattades skattegottgörelse-
systemet inte som problematiskt ur europarättslig synvinkel fastän de gräns-
öveskridande utdelningarna i systemet får en behandlig som avviker från behand-
lingen av inhemska utdelningar. Illavarslande för systemet var EG-domstolens
avgörande i målet Verkoojien (C-35/98) år 2000. Utslaget gällde inte direkt ett
skattegottgörelsesystem utan en speciell nederländsk skattelättnad för inhemska
utdelningar. Domstolen uppfattade senare sitt utslag, inte som ett råmärke som
visar gränsen för diskrimineringsförbudets användningsområde, utan som en
vägvisare framåt. Med Manninen-utslaget 7.9.2004 (C-319/02) förklarade dom-
stolen att skattegottgörelsesystemet är oförenligt med artiklarna rörande kapita-
lets fria rörlighet. Domstolen ogiltigförklarade ett system som hade tillämpats i
åratal i flere medlemsstater. Det hade varit naturligt at dra gränsen mellan lag-
stiftningsverksamhet och lagtillämpningsverksamhet mellan dessa två mål.

En realistisk beskrvining är inte att domtolen mekaniskt tillämpar innhållet i
grundavdragets frihetsartiklar. Ordalydelsen ger ett mycket omfattande
tolkningsutrymme och förarbeten saknas som skulle göra utrymmet snävare.
Domstolen ger genom sina utslag innehållet åt artiklarna och måste naturligtvis
ta i betraktande tidigare praxis. Alla tolkiningslinjer kan föras in absurdum men
domstolen kan också sätta gränser eller göra större eller mindre ändringar i
riktningen. EG-domstolen liknar en grundlagsdomstol och sådana domstolar har
en politisk dimension i beslutsfattandet. En konstitutionell domstol är vanligen
väl skickad att upprätthålla en fungerande balans mellan lagstiftningsorganens
och domstolarnas maktbefogenheter.

Om EG-domstolen skulle utveckla tolkningar i en mera balanserad rikning
kunde argument hämtas i större utrymme för rättfärdigandegrunder för dis-
kriminerande regleringar. T. ex. i Manninen-fallet hade skattesystemsts inre
sammanhang, dvs. kohenrenssynsynkten gett en möjlighet till en annan
tolkning. Också fiskala synpunkter kunde ges större betydelse då politiska
organ bär budgetansvaret i medlemsländerna.

Med glädje kan man här konstatera utfallet i målet D (C-376/03; 5.7.2005).
Frågan gällde skatteavtalsförmåner och den sk. mestgynnade-principen. Dom-
stolen ansåg på goda grunder att frihetsartklarna inte kräver att en avtalsförmån
ges till en tredje part då det är fråga om en från övriga delar av avtalet lösgörbar
förmån.
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5. En ny inställning till retroaktiviteten

Problem eller om man tillåter ordet skadeverkningar av utslag som gör betydel-
sefulla skatterättliga regleringar ogiltiga kunde avsevärt minskas med en ny
inställning till utslagens retroaktiva verkan. T. ex. Manninen-utslaget ledde i
Finland till en speciallag om återbäring av skatter. Resultatet var först rättsligt
osäkert och skapade sedan betydliga lagstiftningstekniska problem och
administrativa komplikationer. Ekonomiskt sett finns det dock ingen vettig
grund för återbetalningar då alla placerare har tagit den dåvarande skattebe-
handlingen av utländska dividender som given och har beaktat den också i pris-
sättningen. Återbetalningarna kan närmast uppfattas som windfall gains. Ut-
slagen borde närmast ge den nationella lagstiftaren en skyldighet att korrigera
lagstifningssituationen men i många fall finns goda grunder att inte göra retro-
aktiva ändringar i skattebehandlingen.

6. En mera återhållsam tolkiningslinje

Med tanke på möjligheterna att göra den politiska harmoniseringsprocessen
mera effektiv är jag troligen mera pessimisk än referenten. Då dörren är här
stängd vore nya betoningar i domstolens rättspraxis mycket önskvärda. Genom
att ge större vikt för berättigandegrunder för en diskriminerande reglering och
genom inskränkningar i retroaktiviteten kunde man skapa en mera balanserad
fördelning mellan den lagstiftande och den dömande makten. 

Harmoniserningens väg leder till ett mål som är värt att eftersträva. På vägen
släpar kommisionen och rådet med stor möda en tung harmoniseringsläde.
Domstolen har satt sig i en sportbil och kör med full fart framåt och förbi. Bilen
har dock bromsar. Nu vore det tid att försiktigt börja använda dem. 

Amanuensins Hugo P. Matre, Norge:

Mitt navn er Hugo P. Matre. Jeg er amanuensis ved Universitetet i Bergen,
Norge. 

Jeg er nok litt mer positiv til EU-domstolen enn det budskapet som ble levert
innledningsvis synes å indikere. Ikke fordi jeg har noe imot demokrati. De
fleste vil vel mene at demokratiske løsninger har de beste grunner for seg. Men
på dette feltet har den demokratiske håndteringen vist seg å ha veldig vanskelig
for å føre frem. Bakgrunnen er blant annet, som det var nevnt her i sted, en-
stemmighetskravet og de mange medlemsstater. Selv om det er en ny situasjon
med 25 medlemsstater, har det også vært vanskelig å nå frem til enighet med
færre medlemsstater før. Det har vært veldig vanskelig for å få til en utforming
av direktiv som får aksept selv når det er enighet om prinsippene. Jeg oppfatter
situasjonen som at domstolen tar tak i et problem som man ikke klarer å løse ad
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den politiske vei. Og jeg syns også at domstolenes håndtering av disse spørs-
målene har vært nokså skjønnsom. 

Hvis vi går tilbake igjen i tid, har vi saker som Bachmann-saken. Her lot
domstolen være å underkjenne en ordning som favoriserte nasjonale forsik-
ringsprodukter. Domstolen konstaterte at reglene i prinsippet hindret fri be-
vegelse av arbeidstakere, men integrasjonen var ikke kommet så langt at man
ville gripe inn. Domstolen viste til sammenhengen i skattesystemet. I senere
saker, som for eksempel Manninen som har vært nevnt her, har domstolen ut fra
den situasjonen som nå foreligger ikke villet la slike argument bli avgjørende.
Men utviklingen viser en varsomhet hos domstolen hvor den prøver å ta høyde
for den politiske utviklingen. 

Ellers er jeg litt skeptisk til hvor langt man kan komme domstolen i forkjøpet
gjennom direktiv. Hvis medlemsstatene direktivfester en løsning på et område,
vil direktivet fortsatt kunne bli kjent ugyldig dersom det er i strid med de grunn-
leggende friheter. Terskelen blir gjerne noe høyere i praksis, men hvis domsto-
len konstaterer at landene har gått for langt, – gjerne av gode grunner, men
fortsatt for langt – så vil ikke medlemslandene ha noen vetorett i form av direk-
tiv. Domstolen vil fortsatt kunne underkjenne reglene på det samme grunnlag
som den anvender når direktiv mangler.

Videre er det ikke slik at domstolen har konstruert på egen hånd de retnings-
linjer som den anvender. Domstolen anvender i utgangspunktet kriterier basert
på politiske målsetninger som er demokratisk fastsatt, og som domstolen for-
følger videre. Det er riktignok et embetsverk som gjennom domstolen utformer
de nærmere detaljene, men det er altså også en politisk og demokratisk prosess
bak regelutviklingen. 

I forhold til spørsmålet om retroaktivitet, altså tilbakevirkning av domsto-
lenes avgjørelser for de involverte land, så er jeg også mindre skeptisk til dom-
stolens virke. Manninen-saken har vært nevnt her. Den saken rammer også det
norske godgjørelsessystem ved utdeling av utbytte med full tyngde. Men så
lenge EU/EØS-retten godtar at nasjonale regler regulerer hvilke saker som må
tas opp igjen, så har statene en viss kontroll med hvordan de interne utslagene
blir. Det er ikke slik at landene som taper en sak må gå uendelig tilbake i tid for
å rette opp feilene. Landene kan gjennom nasjonal regulering styre effekten i en
viss utstrekning.

På denne bakgrunn mener jeg at domstolen en veldig nyttig jobb på de felt
hvor det politiske system ikke makter å bringe frem løsninger. EU-domstolen
har en viktig funksjon ved å følge opp og holde en politisk ønsket integrasjons-
prosess i live. Utformingen av skattelovgivningen er en helt grunnleggende
rammebetingelse for det økonomiske liv, så er det helt nødvendig at noen sørger
for at det skjer noe også der. 
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Professor em. Gustaf Lindencrona, Sverige:

Skattepolitiken har, som belysts av referenten docent Kristina Ståhl, numera
ställts inför en ny uppgift, önskemålet om att såväl åstadkomma ett konsekvent
uppbyggt nationellt skattesystem som att beakta de krav som EG- domstolens
praxis ställer. Det finns emellertid olika sätt att åstadkomma detta dubbelsidiga
hänsynstagande. Som exempel tar jag den i Sverige aktuella frågan om de upp-
skovsavdrag som kan ske om en person säljer sin permanentbostad för att köpa
en ny permanentbostad. Uppskov kan då erhållas med beskattningen av kapital-
vinsten på den första bostaden om en ny permanentbostad förvärvas inom en
viss tid. Uppskov har hittills medgivits i Sverige med mycket stora belopp. Om
den nya permanentbostaden ligger utanför Sverige kan emellertid uppskov inte
medges. Från EU-kommissionens sida har det hävdats att denna regel står i strid
med kravet på fri rörlighet inom EU.

Om de svenska reglerna skulle anses innebära en inskränkning i den fria
röligheten kan en likabehandling av svenska och utländska bostäder åstadkom-
mas genom att uppskov även medges vid förvärv av permanentbostad i annat
EU-land. En sådan lösning skulle emellertid innebära ett stort bortfall av
svenskt skatteunderlag. Det finns emellertid också en annan lösning som också
innebär likabehandling, nämligen att helt avskaffa uppskovsrätten. En EU-
anpassning behöver således inte alltid innebära nya förmåner för de skattskyldi-
ga i ett högskatteland.

För min del instämmer jag i docent Kristina Ståhls och professor Kari S.
Tikkas uppfattning att det vore önskvärt om större enhetlighet i EU-staternas
skatterätt kunde åstadkommas genom en harmonisering av skattelagstiftningen
genom direktiv i stället för genom EG-domstolens praxis.

Debattledaren, advokat Jesper Lett, Danmark:

Jeg vil godt minde om, hvad den finske dommer ved EF-Domstolen sagde i
Oslo i 1999, hvis der skulle være en enkelt som ikke husker det. Han sagde at
for at gøre det fuldstændig klart: EF-Domstolen har ikke noget politisk mål
overhovedet. For jeg synes ligesom jeg kan høre af debatten, at der er alminde-
lig enighed om, at EF-Domstolen i høj grad afsiger politiske afgørelser. Det er
vel sådan, at EF-Domstolen får forelagt et juridisk spørgsmål, som de så tager
stilling til. Hvis man f.eks. ønsker at flytte fra Frankrig til Tyskland, så skulle
han efter Frankrigs opfattelse beskattes af sin gevinst på sine aktier uanset de
ikke var solgt. Den sag tabte naturligvis den franske stat, idet EF-Domstolen
sagde at det forhindrede jo folk i at flytte mellem de forskellige lande, i hvert
fald hvis de ejede aktier eller andre aktiver, hvor en gevinst blev beskattet. Det
er vel domstolens opgave juridisk at tage stilling til, om der her i strid med
traktaten er en hindring, som hindrer arbejdskraftens eller kapitalens eller varer-
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nes fri bevægelse. For jeg er ikke helt enig i den første danske debattørs indlæg
om, at der ikke er noget modsætningsforhold. Det kan godt være, at der ikke er
det formelt, men re-elt kan man jo se af domstolens praksis, at de enkelte lande
gør sig utrolige anstrengelser for at be-skytte det, som Kristina Ståhl kalder sin
egen skattebase. Man giver lempelser, hvis man som fransk-mand lader sine
brochurer trykke i Frankrig, men hvis man vover at lade dem trykke i Belgien
så er det helt andre og ufordelagtige regler og det er naturligvis også i strid med
varernes fri bevægelse. Det er vel den ene del af spektret; domstolens stilling-
tagen til om staterne, som har afskaffet alle an-dre hindringer for varernes fri
bevægelse, opretholder nogle skatteregler som hindrer den fri bevæ-gelse. Den
anden del af spektret er så den politiske proces med direktiver men jeg vil gerne
kaste op som et spørgsmål her om man virkelig mener, at Rådet på forslag fra
Kommissionen forudsat Rådet er enig kan lave direktiver om en hvilken som
helst skatteordning. Jeg tror i hvert fald at nogen sta-ter har den opfattelse, at
skatter er holdt uden for traktaten. Men kan man virkelig bruge artikel 94 til at
lave direktiver, som grundlæggende ensretter skattesystemet indenfor EU. Det
hedder jo i artikel 94, at Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på for-
slag fra Kommissionen kan udstede di-rektiver om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der

direkte indvirker på det fælles markeds oprettelse og funktion. Jeg vil gerne
høre nogen synspunkter på, om det kan bruges til at lave indgribende ændringer
og ensretning af de direkte skatter i med-lemslandene.

Jeg vil godt lægge ud med, at jeg ikke mener der er hjemmel til sådanne
direktiver. Det tror jeg vil komme som en stor overraskelse – i hvert fald for det
danske Folketing, hvis det skete. Men da jeg udtaler det på min egen regning og
risiko, har jeg ikke dækning for denne udtalelse noget sted og slet ikke politisk.
Men jeg vil gerne høre, om der er nogen der mener, at man med den eller andre
bestemmelser i traktaten kan udstede direktiver, for det er Kristina Ståhis tese,
at staterne gennem direktiver bør tage initiativet, og jeg forstår det sådan, at det
inden for de nuværende rammer af trak 

taten – tage initiativet til at lave fælles skatteregler, så man undgår det – som
nogen synes er ubehageligt – at EF-Domstolen erklærer nogen af reglerne for i
strid med traktaten.

Amanuensins Hugo P. Matre, Norge:

Jeg heter fortsatt Hugo Matre, jeg skal være helt kort. Jeg kjenner ikke direktiv-
bestemmelsene godt nok til å kunne diskutere hvilken bestemmelse som er
anvendelig. Og jeg husker også fra tidligere at den som er nevnt, kom til gjen-
nom en form for kompromiss som kanskje gjør at den kan være tvilsom. Men
jeg tror vi må skille mellom to grunnleggende problemstillinger. For det første
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skatteharmonisering med det formål å endre skattesystemet i en bestemt
retning, og for det andre oppfølging av bestemmelsene om de grunnleggende
friheter. I den grad domstolen har opptrådt som „skattelovgiver“, har den for-
holdt seg til det andre alternativet. Målet har vært å unngå at de grunnleggende
friheter blir hindret, ikke å oppnå harmonisering av skattesystemet som sådan.
Dermed har domstolen den nødvendige hjemmel i bestemmelsene som handler
om annet enn skatt. 

Debattledaren, advokat Jesper Lett, Danmark:

Man kan også se den problemstilling vi har og som domstolens praksis har rejst,
ud fra en anden synsvinkel. Der er dels selskabsskatterne (skatter på bolag) og
så er der skatter på personer. I starten i hvert fald i Danmark var man meget
begejstret ved tanken om konkurrence mellem landene, idet man var helt klar
over, at det land som havde det bedste skattesystem set fra bolagets side ville
være det land, hvor man placerede sit bolag. Det medførte i en periode, at man i
Danmark lavede nogle særdeles gunstige regler for bolag. De regler som havne-
de på den liste om Code of Conduct inden for skatteret om ordninger, der burde
afskaffes. Men det medførte, at i hvert fald i Danmark faldt skatterne på sel-
skabernes indkomst fra 50% til i dag 28% for dermed at kunne konkurrere med
de andre lande, som også satte deres skatter ned. Spørgsmålet er så – hvad så
med personskatterne? Ja der havde man og har vel i et vist omfang endnu den
holdning, at personer flytter ikke så let som selskaber. Og det tror jeg er rigtigt
måske for den generation, der sidder her – måske også for jeres børn men ikke
for jeres børnebørn, Så måske er det som EF-Domstolen har været med til
gennem de andre regler simpelthen at tvinge landene til at gøre sig konkurren-
cedygtige også på det område. Og det var vel ikke den største ulykke om skatte-
systemerne indrettedes til at gøre det positivt at være i et land i stedet for at op-
stille regler, som i Danmark hed skatteflugtregler, hvis man virkelig ønskede at
flygte fra Danmark skatteretlig så skulle man også betale.

Man taler om at skattebasen bliver angrebet. Ja det kan da godt være at den
bliver angrebet i Sverige eller i Danmark, men så stiger den vel et andet sted og
hvis man vil have et fælles marked, fælles Europa så er det vel netop for at gøre
det fælles. Der er vel ikke de store skatteretlige straffe ved at flytte fra Uppsala
til Gøteborg. Hvorfor skal det så være anderledes at flytte fra Gøteborg til Paris.
Og det er vel der problemet ligger, og det er vel der EF-Domstolen griber ind og
siger. Det skal ikke være vanskeligere at flytte til Paris end det er at flytte til
Gøteborg.
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Professor em. Jacob W.F. Sundberg, Sverige:

Det var jämförelsen i skattehänseende mellan att flytta från Uppsala till Göte-
borg och att flytta från Uppsala till Paris som föranleder mitt inlägg. Det förra
hade inga egentliga skattekonsekvenser under det att det senare fick högst
betydande sådana, och man undrade vad det berodde på och om det kunde för-
svaras. Kristina Ståhl tyckte skillnaden var självklar eftersom det gällde för-
svaret av skattebasen. Att det kan ses så beror på, som jag ser det, att det gått
troll i själva skattebegreppet. Det är två principer som jag vill se gör sig gällan-
de här, nämligen högskatteabsolutismen och högskatteimperialismen.

Med högskatteabsolutismen förstås inställningen att skattelag på något vis är
sakrosankt i jämförelse med annan lagstiftning. Vilka rättsliga begränsningar
som än gällt i fall det varit fråga om vanlig lag så anses de inte gälla om det är
fråga om skatt.

Med högskatteimperialismen förstås att man med skattelagstiftningen för-
söker åstadkomma mycket annat än bara draga in pengar till staten. Den skall
användas till allt, fördelningspolitik, socialpolitik, bostadspolitik, regionalpoli-
tik, industripolitik, sparstimulanser, miljöpolitik. Allt finns med, även ’försvaret
av skattebasen’. Att skatterna skulle sänkas om alla deklarerade rätt är därför
ren gallimatias. Det kan man inte för det skulle förstöra alla de andra funk-
tionerna!

Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att flytten från Uppsala till Paris
är förenad med helt andra skattekonsekvenser än flytten från Uppsala till Göte-
borg. Skall man ändra på det måste man angripa skattesystemet i grunden. 

Dessutom gjorde professor Søren Friis Hansen, Danmark, Allan Rosas, EG-
domare i Luxembourg, Finland, och advokat Halvor Bjerke, Norge, inlägg på
sektionsmötet.

Debattledaren, advokat Jesper Lett, Danmark, avslutade med att tacka referen-
ten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklarade sektionsmötet
avslutat.
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