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UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

EFTA:s ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET
Uppmaning enligt artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet
av en övervakningsmyndighet och en domstol att inkomma med synpunkter på beskattning av
captiveförsäkringsbolag i Liechtenstein
(2009/C 72/05)
Genom beslut nr 620/08/KOL av den 24 september 2008, som återges på originalspråket på sidorna efter
denna sammanfattning, har Eftas övervakningsmyndighet inlett förfaranden enligt artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol (nedan
kallat protokoll 3). Liechtensteins myndigheter har underrättats genom en kopia av beslutet.
Eftas övervakningsmyndighet (nedan kallad myndigheten) uppmanar härmed övriga Eftastater, EU:s
medlemsstater samt andra berörda parter att inom en månad från den dag då detta meddelande offentliggörs
inkomma med synpunkter på åtgärden i fråga till Eftas övervakningsmyndighet på följande adress:
EFTA Surveillance Authority
Registry
35, rue Belliard
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Synpunkterna kommer att meddelas Liechtensteins myndigheter. Den tredje part som inkommer med
synpunkter kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet, med angivande av skälen för
begäran.

SAMMANFATTNING

Myndigheten inledde förfarandet genom att skicka en begäran om upplysningar till Liechtensteins myndigheter den 14 mars 2007.
Genom lagen av den 18 december 1997 om ändring av Liechstensteins skattelag ( 1) införde Liechstensteins
myndigheter speciella skatteregler för captiveförsäkringsbolag.
I enlighet med artikel 82a.1 i skattelagen betalar captiveförsäkringsbolag en kapitalskatt på 1 ‰ av företagets
egna kapital. För kapital på över 50 miljoner CHF är skattesatsen reducerad till 0,75 ‰ och för kapital på
över 100 miljoner CHF är den reducerad till 0,5 ‰. Den normala kapitalskattesatsen är 2 ‰.
Artikel 82a jämförd med artikel 73 i skattelagen innebär att captiveförsäkringsbolag inte betalar inkomstskatt.
Därutöver är aktier och andelar i captiveförsäkringsbolag enligt artikel 88d.3 i skattelagen befriade från
kupongskatt, vilken normalt motsvarar en skattesats på 4 %.
(1) Lagen av den 18 december 1997 om ändring av Liechstensteins skattelag (Gesetz über die Abänderung des Steuergesetzes),
Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1998, nr 36.
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Myndighetens preliminära ståndpunkt är att captiveförsäkringsbolag är företag enligt artikel 61.1 i
EES-avtalet. Captiveförsäkringsbolag tillhandahåller försäkringar, antingen till ett enskilt företag eller till en
specifik grupp av företag. Det är en tjänst att tillhandahålla försäkringar, vilket innebär att det är en form av
ekonomisk aktivitet. Captiveförsäkringsbolag tar i regel betalt för sina tjänster. En tjänst räknas som en
ekonomisk aktivitet även om den bara tillhandahålls en eller ett fåtal kunder.
Myndigheten anser preliminärt att befrielsen från inkomstskatt och den reducerade kapitalskatten utgör statligt stöd enligt artikel 61.1 i EES-avtalet.
I förlängningen innebär det en förlust av statliga medel att företag är helt eller delvis befriade från att betala
skatt. Samtidigt är skattebefrielsen fördelaktig för företagen då de slipper betala avgifter som de annars skulle
behöva finansiera med egna budgetmedel. Företagen i fråga tillhandahåller tjänster som är öppna för handel
och konkurrens mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet. Myndigheten anser preliminärt att åtgärderna är selektiva då de endast gäller en viss typ av företag och att denna selektivitet inte kan sägas utgöra
en logisk följd av Liechtensteins skattesystem.
Myndigheten gör en liknande bedömning vad gäller kupongskatten. Det finns dock en skillnad då kupongskatten är en källskatt. Befrielsen från kupongskatt är på så sätt fördelaktig för ägarna av captiveförsäkringsbolag, vilka vanligtvis är (stora) företag. Den här typen av företag drar således direkt nytta av stödåtgärden.
Dessutom kan captiveförsäkringsbolagen anses vara gynnade indirekt av befrielsen från kupongskatt då de
på så sätt är mer attraktiva för investerare och då detta i förlängningen innebär att de har lättare tillgång till
kapital.
Stödåtgärder är enligt artikel 61.1 i EES-avtalet oförenliga med EES-avtalets funktion förutom om de
omfattas av undantag enligt artikel 61.2 eller 61.3 i EES-avtalet. Myndighetens preliminära ståndpunkt är att
beskattningen av captiveförsäkringsbolag i Liechstenstein inte omfattas av något undantag i dessa bestämmelser. Eftersom åtgärderna antogs efter att Liechstenstein anslöt sig till EES-avtalet måste det stöd som är
oförenligt med EES-avtalet under normala omständigheter återkrävas.
Slutsats
Mot bakgrund av det ovan anförda har myndigheten beslutat att inleda ett formellt granskningsförfarande i
enlighet med artikel 1.2 i del I av protokoll 3. Berörda parter uppmanas att inkomma med synpunkter inom
en månad från den dag då detta meddelande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
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