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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de som stöttat mig under författandet av detta examensarbete, 

särskilt till min handledare och min familj.  

 

Sammanfattning 

Examensarbetet har skrivits inom mervärdesskatteområdet och främst om 8:e kapitlet i mer-

värdesskattelagen (1994:200), ML som reglerar mervärdesskattekyldigas avdragsrätt. Det som 

huvudsakligen behandlats har varit 8 kap. 13 § ML:s förenlighet med EU-rätten samt legali-

tetsprincipen. Fokus har legat på att utreda begreppet “skälig grund”. 

   Jag har valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden för att återge gällande rätt. Det 

material som använts för examensarbetet har varit grundlag, lag, rättspraxis, förarbeten och 

doktrin. Eftersom examensarbetet har haft EU-rättsliga inslag har jag även använt mig av EU-

rättsliga källor såsom EU-direktiv och EU-domstolens rättspraxis. Jag har även behandlat EU-

rättsliga principer såsom EU-konform tolkning och direkt effekt.  

  De huvudsakliga slutsatserna jag har kommit fram till är att den svenska staten har missat att 

implementera rådets direktiv (2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt sy-

stem för mervärdesskatt), mervärdesskattedirektivet, eller direktivets, artiklar 173-175 korrekt 

och använder sig av ”nödlösningen” att tolka 8 kap. 13 § ML EU-konformt. Vid den EU-kon-

forma tolkningen så frångår HFD huvudregeln i artiklarna 173.1 och 174–175 genom att istäl-

let tillämpa undantagsregeln i artikel 173.2 c. Det problematiska med undantagsregelns till-

lämplighet är att direktivet föreskriver att den får vidtas av medlemsstaterna. Någon sådan im-

plementering av undantagsregeln har inte gjorts. Faktum är att huvudregeln inte heller har im-

plementerats. 

  Jag har argumenterat för att legalitetsprincipen består av fem delar efter att ha studerat den i 

både grundlagen och i doktrinen. Det föreligger en kompetensfördelning ett föreskriftskrav, 

ett retroaktivitetsförbud, ett analogiförbud och ett bestämdhetskrav. Att göra ett avdrag base-

rat på “skälig grund” kan inte anses vara så bestämt att det kan uppfylla legalitetsprincipens 

krav på bestämdhet. Min förklaring till att dessa obestämda föreskrifter fortfarande kan före-

komma är att legalitetsprincipen i sig inte framgår tillräcklig tydligt av Regeringsformen 

(1974:152), RF. Jag argumenterar för att legalitetsprincipen existerar men att den bör tydlig-

göras i RF.  
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Abstract 

This master thesis has been written within the area of value added taxes. Mainly about chapter 

8 in the Swedish VAT Act which regulates VAT taxable person’s right to deduction. Focus 

has been on 8 chap. 13 § in the Swedish VAT Act’s compatibility with EU-Law articles 173-

175 in the VAT directive and the principle of legacy. It is the last sentence in 8 chap. 13 § in 

the Swedish VAT Act which contains the expression “reasonable basis” that I wanted to in-

vestigate.  

  I have chosen to use the legal dogmatic method to find out the current right. The material I 

have used to write this master thesis has been, constitutional law, law, case, preparatory work 

and doctrine. Since the master thesis also affect EU-law, I’ve also been using EU-directives 

and cases from the EU-court. I have also worked with EU-principles such as direct effect and 

EU-conform interpretation.  

  The conclusions I have been made are as follows. The Swedish state has failed to implement 

the current articles 173-175 in the VAT directive. Instead the Swedish state is using the 

“emergency solution” EU-conform interpretation. While using the EU-conform interpretation 

Swedish courts expresses that the exception rule in article, 173.2 c should be applied before 

the main rule in article 173.1 and 174-175. The directive describes that the exception rule only 

can be applied if the member state has implemented it. The problem is that neither the main 

rule nor the exception rule has been implemented in Swedish VAT Act.  

   I have argued that the principle of legacy exists by studying the Swedish constitutional law 

and doctrine. The principle of legacy contains five parts as I understand it. Those are a com-

petence of standard giving for the government, regulatory requirements, retroactive prohibi-

tions, analogy prohibitions and a determination claim. To make a deduction on “reasonable 

basis” is not as determined enough to meet the claim for determination. My explanation why 

these regulations can occur is that I find the principle of legacy itself is not determined 

enough. The principle of legacy exists as I argued for but I think it should be clarified in the 

constitutional law.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En vanlig fråga som en jurist får av sin klient är, vad gäller? Klienten vill oftast inte höra hur 

juristen tar reda på vad som gäller utan vill ha ett direkt svar på sin fråga. Tänk er då en be-

stämmelse på ett område som skall vara förenlig med både EU-rätten och de kraven Rege-

ringsformen (1974:152), RF ställer på en korrekt utformad skatteregel men som efter en lo-

gisk argumentation kanske inte är det. Det blir komplicerat för juristen att kunna förutse be-

stämmelsens innehåll men han måste ändå argumentera för sin klients räkning trots att det är 

hög sannolikhet för en oviss utgång. Den bestämmelse som avses är 8 kap. 13 § i mervär-

desskattelagen, (1994:200) ML. För att förstå vad denna regel handlar om och varför den är 

svår att tillämpa krävs en viss grundläggande kunskap om både EU-rätt och svenska skatte-

regler. Det krävs vidare att man har en grundläggande förståelse för hur mervärdesskattela-

gens regler generellt är utformade och dess regler om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt 

i en mervärdesskattepliktig verksamhet.  

   Det förekommer fall då en beskattningsbar person både utför mervärdesskattepliktiga och 

mervärdesskattefria transaktioner, det är då fråga om en s.k. blandad verksamhet.1 Den här si-

tuationen fångas upp av 8 kap. 13 § ML som stipulerar att en uppdelning av avdraget för den 

ingående mervärdesskatten rörande ett förvärv eller en import ska göras och hänföras till den 

mervärdesskattepliktiga verksamheten då fråga om blandad verksamhet blir aktuell. Den 

första meningen i 8 kap. 13 § ML tar sikte på tre olika situationer då en uppdelning av den in-

gående skatten skall göras och hänföras till den mervärdesskattepliktiga verksamheten för att 

få rätt till avdrag. Den andra meningen i 8 kap. 13 § ML löser problemet i det fall det inte går 

att fastställa den ingående skatten till den mervärdesskattepliktiga verksamheten. Istället skall 

då avdraget göras genom en uppdelning efter ”skälig grund”. Vad som utgör ”skälig grund” 

är det som är upprinnelsen till författandet av detta examensarbete. Vid en utläsning av 8 kap. 

13 § ML sista mening kan man ställa sig frågan vad ”skälig grund” betyder. Den frågan har 

nog flera näringsidkare ställt sig under årens lopp och blivit hänvisade till Skatteverket, SKV, 

för närmare information.  

  Mervärdesskatteområdet är upplyft att regleras på EU-nivå och den svenska lagstiftningen 

skall då vara harmoniserad med EU-rätten.2 Reglerna rörande 8 kap. 13 § ML grundas i rådets 

                                                
1Ståhl, Kristina, Person-Österman, Roger, Hilling, Maria, Öberg, Jesper, EU-skatterätt, 3:e uppl., författarna och 

Iustus förlag AB, Uppsala, 2011, [Cit. Ståhl m.fl.], s. 232, Melz, Peter, Kristoffersson, Eleonor, Mervärdesskatt, 

18:e uppl., författarna och Iustus förlag AB, Uppsala, 2015, [cit. Melz och Kristoffersson], s. 83. 
2 Melz och Kristoffersson, s. 31. 
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direktiv (2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervär-

desskatt) mervärdesskattedirektivet eller direktivet, i artiklarna 173 till 175. Vid en närmare 

analys av nyss nämnda regler i ML och i direktivet man med viss säkerhet hävda att dessa be-

stämmelser inte är harmoniserade då de har olika utformning. Det kan diskuteras huruvida 

den svenska staten har misslyckats med implementeringen av artiklarna 173–175. Om så 

skett, riskerar den svenska staten att bli stämd av Kommissionen för fördragsbrott enligt arti-

kel 258.2 i EUF-fördraget. Medlemsstater som brister i implementering av direktiv kan få be-

tala betydande ekonomiska summor till EU.3 

  I RF, finns det regler för hur och vem som kan bestämma om tillkomsten av skatteregler. I 

doktrinen har detta givit upphov till något som kallas för legalitetsprincipen. Innehållet av le-

galitetsprincipens är inte helt oomstritt men kan efter en logisk argumentation sägas bestå av 

en kompetensfördelning som tar sikte på vem som får utfärda skatteregler och ett föreskrifts-

krav som avser hur förfarandet ska ske.4 Ur föreskriftskravet kan man även argumentera för 

att det finns ett analogiförbud, ett retroaktivitetsförbud och ett bestämdhetskrav.5 

  Det är nästan endast riksdagen som helt uteslutande kan meddela föreskrifter om skatter ge-

nom lag och SKV har således inte någon kompetens att meddela skatteföreskrifter.6 Att låta 

SKV ta tag i taktpinnen och bestämma materiella skatteregler är alltså ur en konstitutionell 

synvinkel direkt felaktig.  

 Vid studiet av 8 kap. 13 § ML:s sista mening om ”skälig grund” inser man att bestämmelsen 

är så pass vag att den inte uppfyller kravet legalitetsprincipens krav på bestämdhet. Det som 

händer då är att normgivningsmakten förflyttas från riksdagen till de beslutsfattande organen7, 

SKV och domstolarna. Detta i strider mot legalitetsprincipens krav att det endast är riksdagen 

som har kompetens att meddela skatteföreskrifter.  

    Det är den skattskyldige som har bevisbördan för att den ingående skatten på den inköpta 

                                                
3 Bernitz, Ulf, och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4:e uppl., Marknadsrättsförlaget AB, Kjellgren, 

Anders och Norstedts Juridik, Vällingby, 2010, [cit. Bernitz och Kjellgren], s. 33, Konsoliderade versioner av 

fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Fördraget om Europe-

iska unionen (konsoliderad version) - Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) - 

Protokoll - Bilagor - Förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonför-

draget undertecknat den 13 december 2007 – Jämförelsetabeller, (p.g.a. fördrags storlek, placeras denna i noten). 
4 1 kap. 4 § RF, 8 kap. 2 § 2 p. RF, 8 kap. 3 § 2 p. RF, Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskatt-

ningen, Hultqvist, Anders och Juristförlaget JF AB, Stockholm, 1995, [cit, Hultqvist, Legalitetsprincipen vid in-

komstbeskattningen], s. 73 och s. 112. 
5 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen och lagtolkning- några reflektioner med anledning av 5/6 - delsmålet, 

Skattenytt 2013, [cit. Hultqvist, 5/6 - delsmålet], s. 15–16.  
6 8 Kap. 3 § 2 p. RF, Hultqvist, 5/6-delsmålet, s. 16, enlig 8 kap. 7 § RF och 8 kap. 9 § RF kan riskdagen i vissa 

fall bemyndiga regeringen eller en kommun om skatteföreskrifter. 
7 SOU: 1993:62, [cit. SOU: 1993:62], s. 81 
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varan eller tjänsten använts i den skattskyldiges ekonomiska verksamhet.8 Det blir då kompli-

cerat att med 8 kap. 13 § ML försöka utröna det korrekt beräknade avdraget med vetskapen 

om att en felaktig beräkning kan leda till ett lämnande av en oriktig uppgift. Detta kan leda till 

ett ekonomiskt kännbart skattetillägg enligt Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.9 En för-

ändring på området skulle välkomnas så att 8 kap. 13 § ML är förenlig både med legalitets-

principen och EU-rätten. Osäkerheter kring de mervärdesskattekyldigas beräkning av avdra-

get och risk för skattetillägg skulle då väsentligen kunna reduceras. 

1.2 Syfte 

De två huvudsakliga syftena med detta examensarbete är att utreda hur väl 8 kap. 13 § ML är 

förenlig med EU-rätten samt analysera hur väl 8 kap. 13 § ML uppfyller legalitetsprincipens 

krav på det mervärdesskatterättsliga området rörande blandade verksamheter. Fokus på utred-

ningen av 8 kap 13 § ML:s förenlighet med legalitetsprincipen läggs på dess normgivnings-

kompetens och bestämdhetskrav. Inom ramen för detta ska jag även förklara de konsekvenser 

som uppstår om legalitetsprincipens krav inte uppfylls. Examensarbetet riktar sig huvudsakli-

gen till praktiker och beslutsfattare på mervärdesskatteområdet men även till allmänheten om 

det finns intresse. 

1.3 Tes 

Min tes är att 8 kap. 13 § ML inte är förenlig med EU-rätten eller legalitetsprincipen samt att 

detta leder till problem för de skattskyldiga som har ansvaret att följa lagen. Min tes är att 8 

kap. 13 § ML inte är implementerad korrekt i svensk rätt och att den inte uppfyller legalitets-

principens krav på bestämdhet. Det är framför allt den sista meningen i 8 kap. 13 § ML där en 

uppdelning skall göras efter ”skälig grund” som är jag anser är för obestämd. Det är de skatt-

skyldiga som har bevisbördan för att deras avdrag är korrekt utfört. Det kan skapa problem 

när inte lagstiftningen är tillräckligt implementerad eller tillräckligt entydig då de skattskyl-

diga ska deklarera. Detta kan i värsta fall resultera i skattetillägg som de skattskyldiga tvingas 

erlägga staten trots att det är lagstiftaren som utformat en otydlig lagbestämmelse.10 

 

                                                
8 C-268/83, Rompelman, p. 24, RÅ 2004 ref. 112. 
9 49 kap. 11 §, SFL, se 49 kap. 4–5 §§ SFL om lämnande av oriktig uppgift och skattetillägg.  
10 49 kap. 2 §, SFL, 49 kap. 11 § SFL, 49 kap. 4–5 §§. 
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1.4 Metod och material  

Rättsvetenskapen handlar om institutionella fakta, d.v.s. normer som är ett resultat av mänsk-

liga överenskommelser.11 För att examensarbetet ska göra anspråk på att vara vetenskapligt 

krävs det ett användande av de metoder som är rättsvetenskapliga. Det finns flera olika rätts-

vetenskapliga metoder, vilka dessa är och vad metoderna innehåller är inte helt ostridigt. Jag 

har valt att hålla mig till Claes Sandgrens definitioner så som han beskriver de olika rättsve-

tenskapliga metoderna i sin bok, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare.12 De metoder som om-

nämns i boken är bl.a. rättsdogmatisk metod, rättsanalytisk metod, rättspolitisk metod, rättshi-

storisk metod m.fl. Jag har valt att använda mig av den rättsdogmatiska och den rättspolitiska 

metoden. Anledningen till att jag exempelvis inte valt mig att använda mig en rättshistorisk 

metod är att jag vill ta reda på nutida gällande rätt. Jag är även medveten om att det finns en 

EU-rättslig metod och att den skulle kunna användas på mervärdesskatteområdet, trots det har 

jag ändå valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden eftersom fastställande av gäl-

lande rätt även bygger på EU-rätten. Vid den rättsdogmatiska metoden är det rättskällorna 

som ska undersökas och konsulteras i sin hierarkiska ordning vilket är grundlag, lag, förarbe-

ten, praxis och doktrin.13 

  När det gäller det material som används i examensarbetet är de huvudsakliga rättskällorna 

jag konsulterar direktivet, EU:s rättspraxis och ML. Vad det gäller urvalet av praxis så har jag 

valt att plocka ut både de EU-domar och de svenska domar som belyser min frågeställning. 

Eftersom HFD varit sparsamma i sin tillämpning av 8 kap. 13 § ML har jag endast funnit ett 

referatmål. För att komplettera bilden av 8 kap. 13 § ML:s tillämplighet ytterligare har jag 

därför valt att även ta med de notismål HFD avgjort. Det är inte helt oomstritt vilken grad av 

prejudikatvärde ett notismål har. Påhlsson uttrycker att det snarare beror på hur väl ett refe-

ratmål eller ett notismål är utformat för dess betydelse, medan Lehrberg anser att ett notismål 

är av mindre betydelsefulla än referatmålen.14 

  I rättsvetenskapliga sammanhang brukar man inte fästa någon större vikt vid underrätts-

praxis. Detta synsätt är dock enligt Robert Påhlsson för snävt vad det gäller skatterätten.15 Det 

kan argumenteras för att domar från Kammarrätten tillmätas prejudicerande verkan om inte 

                                                
11 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne material och metod, 3:e uppl., författaren och 

Norstedts Juridik AB, Stockholm 2015, [Sandgren], s. 15. 
12 Sandgren, s. 43–55.  
13 Sandgren, s. 43. 
14 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 4:e uppl., författaren och Iustus Förlag AB, Uppsala, 2001, [cit. Lehr-

berg, B], s. 98–99. Påhlsson, Robert, Inledning till Skatterätten, 3:e uppl., författarna och Iustus förlag AB, Upp-

sala, 2003, [Cit. Påhlsson, Inledning till skatterätten] s. 87–88. 
15 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 53. 
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HFD avgjort ett liknande fall vid tiden för kammarrättens avgörande. I min examensuppsats 

har jag därför valt att ta med domar även från kammarrätten. 

   De svenska förarbeten jag väljer är de som ligger till grund för ML samt vissa andra förar-

beten på skatteområdet.16 

  Vid beskrivningen av legalitetsprincipen som har blivit omnämnd på ett flertal håll inom 

doktrinen har jag använt mig mycket av Anders Hultqvist avhandling från 1995 Legalitets-

principen- vid inkomstbeskattningen. Eftersom legalitetsprincipen även gäller på mervär-

desskatteområdet blir källan aktuell för examensarbetet.17 Anledningen till att jag väljer att 

konsultera Hultqvists avhandling så pass frekvent är att han djupgående analyserar legalitets-

principen och argumenterar för dess beståndsdelar. Jag kommer även att belysa andra författa-

res syn på legalitetsprincipen för att komplettera bilden ytterligare.  

  Examensarbetets tyngd beror på källorna, varpå källkritiken är av betydelse vid urvalet av 

materialet. Doktrinen som jag kommer att hänvisa till ska vara skrivna av erkända och kun-

niga personer inom skatteområdet. Doktrinen skall göra anspråk på att vara vetenskaplig. Jag 

vill att examensarbetet är tillförlitligt och har hög kvalitet och det är anledningen till att jag 

valt de böcker som skrivits av dessa författare. Jag vill understryka att jag inte tillmäter någon 

professor, lärare eller kunnig jurist på området högre dignitet än annan. Vid inhämtningen av 

materialet och i synnerhet av doktrinen kommer jag att ha ett kritiskt förhållningssätt till det 

som skrivs och deras slutsatser.  

 

1.5 Utveckling av Rättskällorna 

1.5.1 EU-rätt 

Det är EU:s mervärdesskattedirektiv 2006/112/EG ligger till grund för den svenska mervär-

desskattelagen.18 Mervärdesskattelagen ska således vara harmoniserad med direktivet.19 Ef-

tersom mervärdesskattedirektivet inte ger svar på alla möjliga frågor som kan tänkas upp-

komma inom mervärdesskatteområdet har det uppkommit ett stort antal EU-rättsliga domar på 

                                                
16 Tjernberg, Mats, Fåmansaktiebolag: en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för 

beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., Iustus, Uppsala, 1999, [cit. Tjernberg], s. 44. Det rättskäl-

levärdet andra förarbeten har som inte tillkommit i samband med den aktuella bestämmelsens tillkomst, kan lik-

ställas med doktrin.  
17 HFD 2013 ref. 12, KamR 622–05, Melz, och Kristoffersson, s. 26.  
18 Melz och Kristoffersson, s. 16. 
19 Ingressen till Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervär-

desskatt p. 4, Von Bahr, Stig, Skatteflykt i EG-rättslig belysning, skattenytt 2007 s. 644, [cit. Von Bahr, skatte-

flykt i EG-rättslig belysning], s. 646. 
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området. Denna EU-praxis tillsammans med mervärdesskattedirektivet är de viktigaste 

rättskällorna på mervärdesskatteområdet.20 Dessa rättskällor kompletteras av Rådets genomfö-

randeförordning (EU) nr 282/2011 där ytterligare viktigare bestämmelser finns.21 Det finns 

även förarbeten, ingresser och preambler till direktiven som kan användas som tolknings-

stöd.22  

1.5.2 Svensk rätt  

I svensk rätt kompletteras mervärdesskattelagen av SFL och mervärdesskatteförordningen 

(1994:223), MF. Ramen för statens skatteuttag sätts av ML.23 Om inte rättsläget går att utläsa 

ur lagtexten får man konsultera rättspraxis, förarbeten och doktrin. Det har förts flera diskuss-

ioner i vad mån rättskällor än lag skall tillmätas för rättskällestatus. Enligt 8 kap. 2 § 2 p. RF 

kan skatteregler nämligen endast uppkomma genom lag. 

   Rättspraxis kan sägas precisera en lagbestämmelse varpå HFD:s utslag får en viktig bety-

delse. En skattskyldig ska kunna förlita sig på HFD:s rättspraxis och att lägre instanser följer 

HFD:s linje. Den enda anledning till att lägre instanser inte skulle följa HFD:s praxis är om 

EU-domstolen skulle komma med avgöranden som avviker från HFD:s tidigare rättspraxis.24 

  Vad det gäller förarbetena till lagarna så är det till största delen propositioner, departements-

promemorior och statens offentliga utredningar som ligger till grunden för lagbestämmel-

serna.25 Det kan argumenteras för vilken rättskällestatus förarbetena skall anses ha. Jag anser 

att både rättspraxis och förarbetena kan innehålla kompletterande argument till lagstiftningen 

som enligt RF är den enda rättskällan.  

  I doktrinen finns det ofta bra beskrivningar från ledande jurister på skatteområdet. De brukar 

argumentera väl för hur vissa rättsfrågor bör tillämpas. Jag anser även att doktrinen kan utgöra 

en bas för inhämtning av kompletterande argument till den enligt RF enda rättskällan, lagstift-

ningen. 

  Jag ställer mig kritisk till att SKV:s publikationer skulle utgöra en rättskälla. SKV är part i 

målet om skattebeslut överklagats av en enskild. Jag anser inte att SKV både kan vara part, 

domare och utge bindande skatteregler samtidigt. Deras ställningstagande är endast bindande 

                                                
20 Kleerup, Jan, Kristoffersson, Eleonor, Öberg, Jesper, Mervärdesskatt i teori och praktik, 5:e uppl., författarna 

och Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2016, [cit. Kleerup m.fl.], s. 29. 
21 Melz och Kristoffersson, s. 27. 
22 Hiort af Ornäs, Lena, Kristoffersson, Eleonor, Moms i praktisk tillämpning, 1:a uppl., Liber AB, Malmö, 
2012, [cit Hiort af Ornäs och Kristoffersson], s. 19 
23 Hiort af Ornäs, och Kristoffersson, s. 18. 
24 Kleerup m.fl., s. 28, Melz och Kristoffersson, s. 25. 
25 Melz och Kristoffersson, s. 24.  
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inom myndigheten.26 Anledningen till att skatteverkets ställningstagande27 presenteras i exa-

mensarbetet är för att förstå hur SKV förhåller sig till 8 kap. 13 § ML. 

1.5.3 Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt  

En anledning till att mervärdesskatteområdet kan uppfattas som komplicerat är att EU-rätten 

hela tiden skall beaktas när man löser mervärdesskatterättsliga frågor. Mervärdesskatteområ-

det är som ovan nämnts EU-harmoniserat genom artikel 113 i EUF-fördraget, detta innebär att 

hänsyn även måste tas till de EU-rättsliga källorna.28 

  På andra rättsområden så finns det en tydlig regelhierarki där EU-rätten har företräde framför 

svensk rätt. På skatteområdet är regelhierarkin inte lika tydlig och anledningen till det är att 

det kan argumenteras för att legalitetsprincipen gäller på mervärdesskatteområdet. Kollisionen 

kan sägas utgöras av å ena sidan EU-rättens företrädesrätt och å andra sidan legalitetsprinci-

pens krav på skatteföreskrift i form av lag.29 Vid lösningen av eventuella frågor rörande vil-

ken rättskälla som skall ha företräde menar jag att en bedömning bör göras. De parametrar 

man har att väga in i bedömningen om vilken rättskälla som tillmäts högst värde är enligt mig, 

direkt effekt, EU-konform tolkning och legalitetsprincipen krav på föreskrift meddelad genom 

lag.  

  Av EU-rätten framkommer rättsfiguren direkt effekt, detta betyder att regler som är precisa, 

klara och ovillkorliga och som ger enskilda medborgare rättigheter kan åberopas inför dom-

stolar och nationella myndigheter och skall gälla framför den nationella rätten.30 Beroende på 

en artikels utformning om den är tillräckligt klar, precis och ovillkorlig, kan den alltså ha före-

träde framför nationell rätt.31 Om den motsatsvis inte är tillräckligt klar precis och ovillkorlig, 

kan man då dra slutsatsen att bestämmelse inte har företräde genom direkt effekt.  

  Skyldigheten att göra en EU-konform tolkning gäller dock oavsett om förutsättningarna för 

direkt effekt är uppfyllda, den EU-konformt tolkningen kan därför anses ha ett bredare till-

lämpningsområde än den direkta effekten.32 EUD framtvingar alltid en EU-konform tolkning i 

                                                
26Påhlsson, Robert, Likhet inför skattelag - likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten, 1: 

a uppl., 2007, [cit. Påhlsson, Likhet inför skattelag], s. 181. 
27Avdragsrätt för mervärdesskatt - fördelning efter skälig grund, Dnr:131 446423–15/111, 2015-08-25, Skatte-

verket, [cit. SKV:s ställningstagande, fördelning efter skälig grund]. 
28  Hiort af Ornäs och Kristoffersson, s. 18. 
29 1 kap. 3 § RF, 8 kap. 2 § 2 p. RF. 1 kap. 4 § RF, 8 kap. 3 § 2 p. RF, C- 106/77, Simmenthal, p. 24, C- 6/64 

Costa mot ENEL. 
30 Bernitz och Kjellgren, s. 85. 
31 Kleerup m.fl., s. 29. 
32 Nilsson, Ulf, - Direktivkonform tolkning på mervärdesskattens område, [cit. Nilsson, direktivkonform tolk-

ning], s. 9. 
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fall den nationella rätten medger en sådan tolkning av den nationella lagen.33 EU-konform går 

ut på att man vid tolkningen av nationell rätt lägger den EU-rättsliga källan i förgrunden.34 

Tolkningen skall så långt det är möjligt göras konformt med EU-rätten. Det är legalitetsprinci-

pen som drar den bortre gränsen för hur långt en EU-konform tolkning kan göras. Tolkningen 

skall falla in under antalet möjliga rimliga tolkningar av bestämmelsen i ML. Tolkningen be-

höver således inte göras så att den blir direkt motstridig den svenska lagtexten i ML. Tolk-

ningen får inte göras contra legem.35  

  Mitt svar på vilken rättskälla som skall anses ha företräde är att det beror på utformningen av 

både mervärdesskattelagens bestämmelser och direktivets artiklar. Om direktivets artiklar är 

tillräckligt precisa, klara och ovillkorliga skall dessa anses ha företräde. Vid en EU-konform 

tolkning får dock mervärdeskattelagens bestämmelser företräde om deras ordalydelse är direkt 

motstridig direktivets ordalydelse.  

1.6 Terminologi 

I detta examensarbete kommer mervärdesskattelagen att benämnas ML. Mervärdesskattedi-

rektivet 2006/112/EG kommer att benämnas mervärdesskattedirektivet eller direktivet. Före-

gångaren, Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av med-

lemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: 

enhetlig beräkningsgrund, kommer att kallas för det sjätte mervärdesskattedirektivet eller det 

sjätte direktivet.  

 Huvudregeln avser artiklarna 173.1 och 174–175 i direktivet och undantagsregeln artikel 

173.2 c. De övriga undantagsreglerna i artikel 173.2 a-b och c-d, kallas undantagsreglerna.  

  En beskattningsbar person är den som oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en eko-

nomisk verksamhet oberoende syfte eller resultat.36 Termen beskattningsbar person kan även 

komma att kallas för företag i examensuppsatsen. 

  Blandad verksamhet avser när en beskattningsbar person utför transaktioner som både är 

mervärdesskattefria och mervärdesskattepliktiga inom tillämpningsområdet för mervär-

desskatt.37 Ett köp kommer att benämnas som omsättning eller transaktion. 

                                                
33 Ståhl m.fl., s. 37. 
34 Melz och Kristoffersson, s. 26. 
35 Melz och Kristoffersson, s. 26 och HFD 2013 ref. 12, Ståhl, Kristina, Fusionsdirektivet, Svensk beskattning i 

EG-rättslig belysning, författaren och Iustus Förlag AB, Uppsala, 2015, [cit. Ståhl, Fusionsdirektivet], s. 73. 
36 4 kap. 1 § ML. 
37Se Westberg, Mervärdesskattelag (1994:2004), 8 kap. 13 § ML, Lexino 2016-08-29, Melz och Kristoffersson s. 

83.    
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  En ekonomisk verksamhet definieras i direktivet som varje verksamhet som bedrivs av bl.a. 

en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör.38 Ekonomisk verksamhet har samma be-

nämning i mervärdesskattelagen.39 

   De transaktioner som faller utanför mervärdesskattelagens tillämpningsområde 

benämns som icke-ekonomisk verksamhet.40 Exempel på en icke ekonomisk verksamhet kan 

vara aktieutdelningar till aktieägare.41  

   Om den ingående mervärdesskatten för förvärvet eller importen inte kan fastställas till mer-

värdesskattepliktig respektive mervärdesskattefri verksamhet skall avdraget beräknas efter 

”skälig grund”, enligt 8 kap. 13 § ML. Bestämmelsen om fördelningen av den ingående skat-

ten förutsätter att förvärvet hänför sig både till mervärdesskattepliktig verksamhet och mer-

värdesskattefri verksamhet.42 

 Detta förfarande kommer därför att heta uppdelning av avdragsrätten. (Enligt rubriken till 8 

kap. 13 § ML heter det dock ”uppdelning av avdragsrätten i vissa fall”).  

   I mervärdesskattedirektivets artiklar 173–175 kallas uppdelning av avdraget för proportion-

ellt avdrag. Detta avser samma sak, nämligen beräkningen av den avdragsgilla andelen i blan-

dad verksamhet. Metoden att räkna ut avdraget kan även komma att kallas fördelningsgrund, 

fördelningsmetod eller fördelningsnyckel. 

  De EU-domar som tas upp har tillkommit både under tiden för direktivet samt det sjätte di-

rektivet. Artikel 173–175 i direktivets motsvarighet till det sjätte direktivet är artiklarna 17 

och 19. (Huvudregeln artikel 17.5 första och andra st. och artikel 19, och undantagsregeln i 

17.5 c).43 

    Legalitetsprincipen finns beskriven i olika källor inom doktrinen, det finns alltså inte endast 

en uppfattning om hur legalitetsprincipen ska uppfattas. Jag kommer därför att belysa legali-

tetsprincipen ur flera kunniga juristers synvinklar. 44 

                                                
38 Direktiv 2006/112/EG, artikel 9.1. 
39 4 kap. 1 § 2: a st. ML. 
40 C-437/06 Securenta, p. 31, Kleerup m.fl., s. 62. 
41 Se Westberg, Rådets direktiv 2006/112/EG Artikel 173, Lexino 2016-06-20. 
42 SOU: 1994:88 s. 259. 
43 Direktivet, artikel 411, Bilaga XII Jämförelsetabell.  
44 Det kommer även att inhämtas kunskap om legalitetsprincipen från straffrätten där den först uppmärksamma-

des.  
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1.7 Avgränsning 

Då beräkningarna av den avdragilla ingående mervärdesskatten i en blandad verksamhet kan 

vara relativt komplicerade har jag valt att göra en rättsutredning som inte går på djupet avse-

ende beräkningen. Det finns inte utrymme för en djupgående analys och utredning på bestäm-

melserna i minsta detalj. Examensarbetet kommer därför i huvudsak beröra huvudregeln och 

undantagsregeln i direktivet och hur dessa har införlivats i svensk rätt.  

  Examensarbetet avser huvudsakligen att behandla beskattningsbara personer som utför både 

mervärdesskattepliktiga och mervärdesskattefria transaktioner, s.k. blandade verksamheter.45 

De situationer där en transaktion faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde skall 

även gås igenom som icke ekonomisk verksamhet.46 Anledningen till det är att HFD ansett att 

även icke-ekonomisk verksamhet rymmer under 8 kap. 13 § ML.47 

   Examensarbetet kommer inte att behandla begränsningar av avdragsrätten. Jag kommer 

även att avgränsa bort reglerna i 8 kap. 14–16 §§ ML. 

   Reglerna i inkomstskattelagen (1999:1229) IL, kommer inte att avhandlas då examensar-

betet tar sikte på mervärdesskatteområdet. De kommer däremot att nämnas kort vid presentat-

ionen av legalitetsprincipen och bestämdhetskravet.  

  Examensarbetet kommer endast översiktligt behandla undantagsreglerna i direktivets artikel 

173.2 a-b och d-e. 

  Det ska även tilläggas att det finns en EU-rättslig legalitetsprincip som tar sikte på kompe-

tensfördelningen mellan EU:s institutioner och mellan EU och dess medlemsstater.48 Denna 

EU-rättsliga legalitetsprincip kommer inte att avhandlas i examensarbetet.   

   

1.8 Disposition 

 Examensarbetets syfte är att utreda hur väl 8 kap. 13 § ML är förenlig med EU-rätten och le-

galitetsprincipen. Dispositionen ska spegla mitt syfte och kapitlen kommer därför att presente-

ras i ordningen som följer.  

   I det andra kapitlet kommer en kort beskrivning av mervärdesskattesystemet i Sverige att 

göras för att få en överblick över systemet som sådant.   

                                                
45 Melz och Kristoffersson, s. 83. 
46 Kleerup m.fl., s. 62. 
47 RÅ 2010 ref. 98. 
48 Bernitz och Kjellgren, s. 107. 
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   I det tredje kapitlet kommer en allmän beskrivning av EU-rätten och dess rättsakter följt av 

EU-domstolens uppgifter, direkt effekt och EU-konform tolkning. Anledningen till den all-

männa presentationen av EU-rätten är att senare kunna underlätta jämförelsen mellan 8 kap. 

13 § ML och EU-rätten. 

   För att förenkla förståelsen av reglerna rörande beräkningen av det proportionella avdraget 

skall det i det fjärde kapitlet göras en presentation över direktivets generella avdragsregler. 

Senare i kapitlet följer en beskrivning av beräkningen av det proportionella avdraget enligt di-

rektivet och medföljande rättspraxis.  

  I det femte kapitlet görs en beskrivning av hur rättsläget ser ut i Sverige. En framställning av 

mervärdesskattelagen följt av svensk rättspraxis skall presenteras. En jämförelse mellan EU-

rätten och den svenska rätten kan sedan utföras. 

   I det sjätte kapitlet ska en jämförelse mellan EU-rätten och den svenska rätten göras för att 

upptäcka de problem som föreligger mellan de två rättsordningarna.  

  I det sjunde kapitlet påbörjas jämförelsen mellan 8 kap. 13 § ML och legalitetsprincipen.  

En presentation av legalitetsprincipens beståndsdelar baserat på olika kunniga jurister på mer-

värdesskatteområdet skall göras. Legalitetsprincipens olika delar redogöras för mer ingående 

efter presentationen.  

  I det åttonde kapitlet kommer de konsekvenser som medföljer en alltför otydlig lag att pre-

senteras. Dessa konsekvenser kan uppkomma om en lag inte är tillräckligt bestämd.  

  I det nionde kapitlet ska jag skriva en analys av min jämförelse mellan 8 kap. 13 § ML och 

EU-rätten samt en analys av jämförelsen mellan 8 kap. 13 § ML och legalitetsprincipen. I ana-

lysen kommer examensarbetet innehålla förslag på lösningar till problemet och det är således 

ett de lege ferenda resonemang. 

2 Introduktion till mervärdesskattesystemet i Sverige  

2.1 Allmän kunskap om systemet och kriterier för skattskyldighet 

Mervärdesskatten har funnits i Sverige sedan den 1 januari 1969 och är en av de största in-

komstkällorna för den svenska staten.49 Mervärdesskatten är en indirekt skatt och känneteck-

nas av att den betalas in till staten av vissa personer (de skattskyldiga näringsidkarna) men att 

den övervältras och bärs av andra personer (konsumenterna).  För att detta ska vara möjligt 

krävs det att det finns en avdragsrätt för näringsidkaren då det är konsumenten som ska stå för 

                                                
49 Melz och Kristoffersson, s. 30.  
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den slutliga kostnaden av mervärdesskatten. (Det är vanligt att tro att mervärdesskatten är en 

kostnad för näringsidkaren, detta är felaktigt då näringsidkaren endast agerar uppbördsman åt 

staten.) Mervärdesskattesystemet är uppbyggt så att säljaren av en vara eller tjänst lägger på 

utgående moms och har avdragsrätt för ingående moms för kostnaden av varan eller tjänsten 

som köpts in i den mervärdesskattepliktiga verksamheten.50   

  Mervärdesskatt ska betalas till staten i de fall de kriterierna i 1 kap. 1 § ML är uppfyllda. 

Detta kan ske vid tre olika fall och dessa är vid en omsättning av en vara eller tjänst inom lan-

det som är skattepliktig och som görs av en beskattningsbar person i dennes egenskap samt att 

inte omsättningen är undantagen skatteplikt, eller vid unionsinternt förvärv, eller vid en skat-

tepliktig import.51  

  I 2 kap. ML regleras vad som är en omsättning av varor eller tjänster. För att det ska vara 

fråga om en omsättning ska det utgå en ersättning för varorna eller tjänsterna eller att uttag 

skett i verksamheten.  

  I 3 kap. ML finns det regler om vad som är skattepliktiga transaktioner. Utgångspunkten en-

ligt 3 kap. 1 § ML är att det föreligger en generell skatteplikt om det inte föreligger något un-

dantag. Dessa undantag kan föreligga p.g.a. allmänintresse eller praktiska omständigheter.52 

   I 4 kap. ML finns regler vad som menas med en beskattningsbar person och dennes ekono-

miska verksamhet. En beskattningsbar person är den som självständigt bedriver en ekonomisk 

verksamhet oavsett på vilken plats och oberoende av dess syfte eller resultat. En ekonomisk 

verksamhet avser varje verksamhet som bedrivs av en producent en handlare eller tjänsteleve-

rantör m.fl.  

  I det 5 kap. ML finns det regler om omsättningsland, dessa regler besvarar huruvida en om-

sättning av en vara eller tjänst är utförd inom i Sverige.  

    När den totala mervärdesskatten som ska betalas in till staten räknas ut subtraheras den in-

gående mervärdesskatten från den utgående mervärdesskatten. I de fall den utgående mervär-

desskatten är större betalas detta in till staten och om den ingående mervärdesskatten är större 

än den utgående får den skattskyldige tillbaka pengar från staten.53   

                                                
50 Kleerup, m.fl., s. 17–19. 
51 Se 1 kap. 1 § p. 1–3 ML. 
52 Ståhl m.fl., s. 225. 
53 Nilsson, Ulf, Moms för bank och finans, 1:a uppl., författaren och Norstedts juridik AB, Stockholm, 2014, [cit. 

Nilsson, moms för bank och finans], s. 16. 
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2.2 Definitioner av utgående och ingående mervärdesskatt och reciprocitetsprincipen  

1 kap. 8 § ML definieras både utgående och ingående mervärdesskatt. Med den utgående 

skatten förstås den mervärdesskatt som ska redovisas till staten vid omsättning, unionsinternt 

förvärv eller import enligt 1 kap. 1 § ML. Med ingående skatt avses skatt såsom vid förvärv 

eller import som anges i 8 kap. 2 § ML.  Den ingående skattens storlek enligt 8 kap. 6 § ML 

uppgår till samma belopp som den utgående skatten hos den som är skattskyldig för omsätt-

ningen. Detta brukar benämnas att det föreligger en reciprocitet mellan ingående och utgående 

skatt. Den ingående skatten för en köpare är alltså den utgående skatten för en säljare.54  

2.3 Avdragsrätt 

Avdragsrätten är en viktig del i mervärdesskattesystemet och reglerna återfinns i 8 kap. ML.55 

Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt för förvärv eller import ska medges skattepliktiga 

verksamheter enligt 8 kap. 3 § ML. Denna bestämmelse innebär motsatsvis att ingående mer-

värdesskatt för förvärv eller import hänförlig till mervärdesskattefria verksamheter inte skall 

medges avdrag.56 

  Om en näringsidkare i ett produktions eller distributionsled saknar rätt till avdrag kan kumu-

lativa effekter uppstå. Dessa effekter fördyrar varorna då säljaren måste ta ut ett högre pris på 

varan för att täcka sina egna kostnader för mervärdesskatten.57 För att erhålla rätt till avdrag 

skall en näringsidkare kunna styrka att han haft kostnader i sin verksamhet genom en faktura 

enligt 8 kap. 17 § ML. Näringsidkaren har således bevisbördan för att han skall ha rätt till av-

drag.58  

  I 8 kap. 13 § ML finns det regler för hur man skall hantera situationer då det finns begräns-

ningar i avdragsrätten, eller då en beskattningsbar person med flera olika verksamheter bed-

rivs där någon verksamhet är skattefri eller då en beskattningsbar person har en verksamhet 

som utför både mervärdesskattefria och mervärdesskattepliktiga transaktioner. En uppdelning 

av avdraget skall då ske så att den ingående skatten för förvärvet eller importen kan hänföras 

till den mervärdesskattepliktiga verksamheten eller den mervärdesskattepliktiga delen av 

verksamheten. Om inte avdraget kan hänföras till någon verksamhet eller del av verksamhet 

                                                
54 Melz och Kristoffersson, s. 79–80. 
55 Melz och Kristoffersson, s. 79. 
56 Melz och Kristoffersson, s. 51. 
57 Ståhl m.fl., s. 200. 
58 C-268/83 Rompelman, p. 24, 8 kap. 5 § ML, 8 kap. 17 § ML. 
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skall avdraget beräknas efter ”skälig grund”.59 Bestämmelsen om fördelningen av den ingå-

ende skatten förutsätter att förvärvet hänför sig både till mervärdesskattepliktig verksamhet 

och mervärdesskattefri verksamhet.60 

3 Allmänt om EU-rätt 

3.1 Något allmänt om EU-rätten och EU:s gemensamma marknad 

De rättsakter som utgör EU:s “grundlagar” består av dels fördraget om den Europeiska un-

ionen (EU-fördraget) och fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. (EUF-fördra-

get). EU-rätten är bindande för medlemsstaterna och kännetecknas av att den är en slags mel-

lanform av folkrätt och nationell lagstiftning.61 Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som 

krävs för att säkerställa att EU-rätten efterlevs.62  

  EU-rätten består av primär och sekundär rätt. Den primära rätten baseras på fördragstex-

terna, tillägg och ändringar av dessa. Den kan motsvaras av en enskild stats grundlag.63 För-

dragen är ramfördrag vilket innebär att de i huvudsak utgör principer och allmänna målsätt-

ningar för EU:s samarbete.64 Den sekundära rätten är underordnad den primära rätten och an-

tas av EU:s institutioner. Deras olika rättsakter på skatteområdet är förordningar, direktiv, bin-

dande beslut och rekommendationer, vilket framgår av artikel 288 i EUF-fördraget.65 Förord-

ningar är EU:s egen lagstiftning och är omedelbart tillämplig i alla medlemsstater och det be-

hövs inte några nationella åtagande för dess giltighet.66 Direktiven skall dock implementeras 

för att bli gällande.67 Direktiven är dock endast bindande till de mål och resultat de avser att 

uppnå inom en viss angiven tid. Medlemsstaterna kan vidare bestämma vilken form av tillvä-

gagångssätt man avser uppnå målet genom. Direktivet är en indirekt lagstiftning då den går 

                                                
59 Melz och Kristoffersson, s. 84. 
60 SOU: 1994:88 s. 259. 
61 Ståhl m.fl., s. 20–21, Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europe-

iska unionens funktionssätt - Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version) - Fördraget om Europe-

iska unionens funktionssätt (konsoliderad version) - Protokoll - Bilagor - Förklaringar som fogas till slutakten 

från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget undertecknat den 13 december 2007 – Jämförelseta-

beller. (Tas med i not p.g.a. textens omfång). 
62 Hiort av Ornäs och Kristoffersson, s. 21. 
63 Ståhl m.fl., s. 21. 
64 Ståhl m.fl., s. 24. 
65 Ståhl m.fl., s. 21. 
66 Hiort av Ornäs och Kristoffersson, s. 19. 
67 Bernitz och Kjellgren, s. 32-33. 
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genom nationell rätt, vanligtvis lagstiftning för att uppnå sitt syfte.68 Den vanligaste formen av 

rättsakt för mervärdesskatt är direktiv, förmodligen p.g.a. praktiska skäl.69  

 Uppbyggnaden av ett enhetligt mervärdesskattesystem är en viktig del i EU-samarbetet och 

skapandet av en gemensam marknad.70 EU:s kompetens på mervärdesskatteområdet kan här-

ledas ur artikel 113 i EUF- fördraget. Här framkommer det att rådet skall i den mån en harmo-

nisering är nödvändig anta bestämmelser om harmonisering av omsättningsskatter, i den mån 

en sådan harmonisering är nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden upprättas och 

fungerar och för att undvika snedvridning av konkurrensen.  

3.2 EU-domstolens och dess uppgifter 

EU-domstolen är den institution inom EU som har att tolka EU- rätten och se till så att den ef-

terlevs av medlemsstaterna. Vid brott mot fördragen kan en fördragsbrottstalan ske enligt arti-

kel 258 och 259. Talan kan väckas av en medlemsstat eller av kommissionen. Vid en fällande 

dom kan skadestånd utkrävas av den medlemsstat som brutit mot fördraget. EUD:s avgörande 

är bindande för den hänskjutande domstolen men i praktiken blir dessa prejudicerande även 

för andra domstolar när liknande fall på området uppkommer.71   

3.3 Direkt effekt  

EU:s medlemsstater har en lojalitetsplikt gentemot EU:s mål och syfte. Detta har givit upphov 

till något som kallas för direkt effekt och direkt tillämplighet. Den direkta tillämpligheten 

medför att EU-rätten blir en del av den nationella rätten och att denna ska tillämpas av med-

lemsstaten. Den direkta effekten innebär att EU-rätt som är precis, klar och ovillkorlig för 

medlemsstaterna och ger enskilda medborgare rättigheter kan åberopas inför domstolar och 

nationella myndigheter.72 Det krävs även att den tidsfrist som direktivet skall ha implemente-

rats inom har löpt ut för att direkt effekt ska kunna bli gällande.73 I realiteten innebär detta att 

en enskild medborgare kan åberopa EU-rätten i de fall den nationella rätten har misslyckats 

att inkorporera denna.74 Meningen är att en medlemsstat inte ska kunna dra nytta av sin egen 

försummelse att inte ha implementerat ett direktiv. Den direkta effekten gäller endast mellan 

                                                
68 Ståhl m.fl., s. 25–27. 
69 Ståhl m.fl., s. 201 
70 Kleerup m.fl., s. 23.  
71 Ståhl m.fl., s. 28–31. 
72 Kleerup m.fl., s. 29. 
73 Hultqvist, Anders, Moms och finansiella tjänster, 1: a uppl., Hultqvist, Anders och Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 1998, [cit Hultqvist, Moms och finansiella tjänster], s. 49. 
74 Ståhl, m.fl., s. 34. 
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medborgare och stat, s.k. vertikal direkt effekt.75 I det EU-rättsliga målet C-106/77 Sim-

menthal, slog EU-domstolen fast att vid en konflikt mellan nationell rätt och EU-rätt och den 

EU- rättsliga regeln har direkt effekt ska den nationella regeln åsidosättas.76 I rättsfallet C- 

9/70 Franz grad, framgick det att direktivets regler rörande omsättningsskatter kan ha direkt 

effekt.77  

3.4 EU-konform tolkning 

För att EU-rätten ska kunna upprätthållas inom medlemsstaterna är det viktigt att direktivet 

tillämpas på samma sätt i hela unionen. De nationella regler som har blivit ett resultat av di-

rektivet ska tolkas i samstämmighet med direktivet. Detta benämns EU-konform tolkning och 

är en del av lojalitetsplikten. Det är EUD:s mål C-14/83 Von Colson som har givit upphov till 

EU- konform tolkning.78 EUD framtvingar en EU-konform tolkning ifall den nationella rätten 

medger en sådan tolkning av nationell lag, medlemsstaternas tolkningsprinciper är alltså av 

största vikt. Vid tillämpningen av svenska rättsregler har det framkommit i litteraturen att en 

tolkning ska inrymmas inom en av flera “rimliga tolkningar”. Den tolkningen ska väljas som 

uppfyller direktivets syfte och ska anses ha företräde framför övriga tolkningar.79 Den EU-

konforma tolkningen ska alltså göras så långt det är möjligt.80 Legalitetsprincipen drar grän-

sen för hur långt EU-konform tolkning kan göras.81 Detta innebär inte att en nationell regel 

ska tolkas i strid mot dess klara ordalydelse. Den nationella domstolen behöver således inte 

göra en tolkning contra legem.82 En EU-konform tolkning är enligt mig möjlig då 8 kap. 13 § 

ML är öppet utformad och tolkas således inte i strid med dess klara ordalydelse. 

 

                                                
75 Hultqvist, moms och finansiella tjänster, s. 49. 
76 C-106/77 Simmenthal, p. 24. 
77 C- 9/70 Franz grad, p. 9. 
78 C-14/83 Von Colson, p. 26.  
79 Ståhl m.fl., s. 36–38. 
80 C-106/89 Marleasing, p. 8.  
81 Melz och Kristoffersson, s. 26 och HFD 2013 ref. 12. 
82 Nilsson, Ulf, Direktivkonform tolkning, s. 2, Bernitz och Kjellgren, s. 96, Ståhl, Fusionsdirektivet, s. 73. 
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4 Avdragsrätt enligt mervärdesskattedirektivet och beräkning av proport-

ionellt avdrag 

4.1 Inledning 

Detta examensarbete har sitt huvudfokus på avdragsrätten för beskattningsbara personer som 

bedriver blandade verksamheter. För att lättare förstå hur en uppdelning av ett avdrag skall 

göras då en skattskyldig person bedriver en blandad verksamhet, skall en generell introdukt-

ion göras för avdragsreglerna i direktivet.  Med denna förkunskap blir det lättare att förstå hur 

reglerna rörande den avdragsgilla andelen skall tillämpas. Reglerna rörande en skattepliktig 

verksamhets avdragsrätt regleras i direktivets artiklar 167–192. I direktivets artiklar 173–175 

finner man bestämmelser om beräkningen av avdrag för blandade verksamheter. Direktivets 

artiklar 173–175 som berör beräkningen för blandad verksamhet kallas för “proportionellt av-

drag”. 

4.2 Avdragsrätt enligt mervärdesskattedirektivet 

I direktivets artikel 168 finner man förutsättningarna för avdragsrätt. Bestämmelsen medger 

att ett avdrag tillåts då en beskattningsbar person använder varorna och tjänsterna till sina be-

skattade transaktioner. Avdraget skall göras i den medlemsstat där transaktionerna utförs. Av 

bestämmelsen framkommer det även att den beskattningsbara personen får göra avdrag för 

bl.a. mervärdesskatt som betalats för import och gemenskapsinterna förvärv.83  

  I EU-rättspraxis har EU-domstolen understrukit att rätten till avdrag för mervärdesskatt avser 

ingående skatt på varor och tjänster som den skattskyldige har använt i samband med mervär-

desskattepliktiga transaktioner.84 Det krävs en direkt och omedelbart samband mellan de varor 

och tjänster och de utgående transaktionerna som ger rätt till avdrag.85  EUD har i sin praxis 

även utvecklat att avdrag för allmänna omkostnader medges om de har ett direkt och omedel-

bart samband med företagets samlade ekonomiska verksamhet.86 När ett företag utför tjänster 

eller säljer varor som är undantagna från skatt är den ingående mervärdesskatten som har ett 

direkt och omedelbart samband till de undantagna transaktionerna motsatsvis inte avdrags-

gilla.87 

                                                
83 Direktivet, Artikel 168 a-e. 
84 C-204/03 Kommissionen mot Spanien, p. 21.  
85 C-16/00 Cibo Participations, p. 28. 
86 C-16/00 Cibo participations, p. 35 och C-29/08 SKF, p. 73. 
87 Ståhl m.fl., s. 229. 
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   EU-domstolen inleder ofta sina domar med att klargöra att avdragsrätten utgör en oskiljaktig 

del av mervärdesskattesystemet och att den ingående skatten inte till någon del skall belasta 

företaget självt. Mervärdesskattedirektivet skall således garantera en neutralitet rörande skat-

tebördan under förutsättning att verksamheten är mervärdesskattepliktig.88 

4.3 Direkt och omedelbart samband med utgående transaktion för rätt till avdrag 

Som ovan nämnts krävs det direkt och omedelbart samband för avdragsrätt för ingående mer-

värdesskatt för förvärv av vara eller tjänst och en utgående skattepliktig transaktion. Detta 

framkommer bl.a. av fallen mål C-98/98 Midland bank, mål C-126/14 Sveda, mål C-16/00 

Cibo Participations och mål C- 408/98 Abbey National.89 I mål C-16/00 Cibo Participations p. 

28, uttryckte EUD tydligt att; 

 

“... Avdragsrätten… förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan de va-

ror eller tjänster som har förvärvats och de utgående transaktionerna som ger rätt till av-

drag.”  

 

 Det är den nationella domstolens uppgift att göra bedömningen huruvida det är frågan om ett 

direkt och omedelbart samband mellan den ingående mervärdesskatten och den utgående mer-

värdesskattepliktiga transaktionen.90  Motsatsvis gäller att om en den ingående skatten kan 

hänföras direkt och omedelbart till en skattefri transaktion ska den inte medges avdrag.91  

4.4 Allmänna omkostnader i ekonomisk verksamhet för rätt till avdrag 

Det finns även en möjlighet att medges avdrag i sådana fall den ingående mervärdesskatten 

för varan eller tjänsten kan hänföra sig till ett företags allmänna omkostnader i dess samlade 

ekonomiska verksamhet. För att få göra avdraget krävs det att de allmänna omkostnaderna ska 

ha ett direkt och omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten för företa-

get. I mål C-29/08 SKF p. 73, uttalade EUD att;  

 

“... Det föreligger rätt till avdrag… för ingående mervärdesskatt på tjänster som förvärvats i 

samband med en avyttring av aktier under förutsättning att det finns ett direkt och omedelbart 

                                                
88 C-126/14 Sveda, p. 16–17, C-108/14 och C-109/14, Larentia och Minerva, p. 22, C-29/08 SKF, p. 56, C- 

465/03 Kretztechnik, p. 34. 
89 C-98/98 Midland bank, p. 24 och C- 408/98 Abbey National, p. 40, C-126/14 Sveda, p. 27. 
90 C- 98/98 Midland bank, p. 33. 
91 Se Westberg, Rådets direktiv 2006/112/EG Artikel 168, Lexino 2016-06-20.  
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samband mellan kostnaderna för de ingående tjänsterna och den beskattningsbara personens 

samlade ekonomiska verksamhet…”  

 

  Ett avdrag kan alltså även medges om den ingående skatten går att hänföra till ett företags 

allmänna omkostnader i deras samlade ekonomiska verksamhet.92  

4.5 Proportionellt avdrag enligt mervärdesskattedirektivet 

Efter en redogörelse av de grundläggande reglerna rörande avdragsrätten enligt direktivet 

skall de regler presenteras som rör beräkningen av avdraget när en beskattningsbar person be-

driver blandad verksamhet. Som ovan nämnts utgörs en blandad verksamhet av skattepliktiga 

och skattefria transaktioner inom mervärdesskattens tillämpningsområde.93 När en skattskyl-

dig person genomför både transaktioner som är mervärdesskattepliktiga och mervärdesskatte-

fria skall avdrag för ingående mervärdesskatt endast medges för de mervärdesskattepliktiga 

transaktionerna.94 Ett exempel på en mervärdesskattepliktig person som bedriver blandad 

verksamhet kan vara en läkare som både bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet och 

mervärdesskattefri verksamhet.95 Uppdelning av avdraget blir aktuellt om läkaren exempelvis 

köper in ett datorsystem som han ämnar att använda i de båda verksamheterna.  

  När en uppdelning av avdraget för den ingående skatten för ett förvärv eller en import i en 

blandad verksamhet ska göras kallas det i direktivet för proportionellt avdrag, dessa regler 

finns i artiklarna 173–175 i direktivet. Artiklarna är utförliga och innehåller många strecksat-

ser och bokstavsindelningar. Det kan vara aningen svårt att tyda strukturen i artiklarna men 

reglerna tar sikte på vem som får göra avdraget och vilka metoder som är möjliga tillämpa. 

För att lättare följa med i genomgången av artiklarna kan det underlätta att ha artiklarna i di-

rektivet framför sig.96 EUD har även uttryckt att medlemsstaterna inte får frångå de uttryck-

liga reglerna i direktivet.97  

  Vem som får göra avdraget är den beskattningsbara personen som utför mervärdesskatteplik-

tiga transaktioner.98 Övriga transaktioner skall således inte medges avdrag.  

                                                
92 Se även mål C-126/14 Sveda, p. 28. 
93 C- 332/14 Wolfgang und doctor Wilfried Rey, p. 25. 
94 C-98/07 Nordania, p. 20, C-174/08 NCC, p. 28, C-332/14, doctor Wilfried Rey, p. 25 
95 Sandberg, Nilsson, Anna, Westfahl, Lena, Mervärdesskattens grunder, författarna och Bonnier utbildning AB, 

Stockholm, 2011, [cit Sandberg, Nilsson och Westfahl], s. 100. 
96 Se Bilaga längst ner i examensarbetet. 
97 C- 204/03 Kommissionen mot Spanien, p. 28. 
98 Direktivet, 173.1 1 st. korresponderar med artiklarna 168–170. 
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   Den huvudsakliga metoden för beräkningen av det proportionella kallas nedan för huvudre-

geln eller omsättningsmetoden.99 Denna metod bygger på uppställandet av ett matematiskt 

bråk där den avdragsgilla andelen bestäms utifrån omsättningen av den mervärdesskatteplik-

tiga verksamheten delat med företagets totala omsättning.  

  Den andra metoden för beräkningen kallas nedan för undantagsregeln. Denna undantagsregel 

uttrycker att medlemsstaterna själva får vidta åtgärder genom att tillåta eller ålägga den be-

skattningsbara personen att göra avdraget på grundval av användningen av varorna eller tjäns-

terna.100 Det ska även tilläggas att direktivet erbjuder ett antal flera undantagsregler men dessa 

skall endast presenteras översiktligt.101  

4.6 Beräkning enligt huvudregeln, årsomsättningen  

I detta avsnitt skall en presentation göras av huvudregeln som framkommer av artikel 173.1 

och artiklarna 174–175 i direktivet.  

  När huvudregeln tillämpas skall beräkningen göras genom uppställandet av ett matematiskt 

bråk med utgångspunkt i företagets årsomsättning.102 Den avdragsgilla andelen skall vara re-

sultatet av ett bråk bestående av följande belopp enligt artikel 174 i direktivet.  

 

”I täljaren, det sammanlagda beloppet, exklusiva mervärdesskatt, av den 

omsättning per år som kan hänföras till transaktioner som medför rätt till avdrag  

enligt artiklarna 168 till 169.”103 

A= ——————————————————————————————————————— 

”I nämnaren, det sammanlagda beloppet exklusive mervärdesskatt, av den 

omsättning per år som kan hänföras till transaktioner som ingår i täljaren och till 

transaktioner som inte medför rätt till avdrag.”104 

 

(Uppställningen av bråket är en pedagogisk presentation för hur beräkningen skall utföras och 

existerar inte i direktivet. A står för avdrag. ) 

                                                
99 Direktivet, 173.1, 174 och 175. 
100 Direktivet, artikel 173.2 c.  
101 Direktivet, artikel 173.2 a, b, d och e.  
102 Direktivet, artikel 173.1 2 st. korresponderar med artikel 174 och 175, Se även Mål, C- 77/01 EDM, p. 73. 
103 Direktivet, artikel 174 a. 
104 Direktivet, artikel 174 b. 
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  När resultatet av bråket räknats fram skall detta multipliceras med den totala ingående mer-

värdesskatten för den vara eller tjänst som avdraget avser, sedan görs avdraget med det belopp 

som räknats fram.105 

  Det skall dock bortses från vissa belopp vid beräkningen av den avdragsgilla andelen.106 En-

ligt artikel 175.1 skall den avdragsgilla andelen bestämmas varje år och omräknas till ett pro-

centtal, avrundat uppåt till nästa heltal. Avrundningsregeln får dock ej tillämpas vid beräkning 

enligt någon undantagsregel.107 

  Vid beräkningen av avdraget görs en preliminär beräkning baserat på föregående års resultat. 

Denna beräkning skall senare justeras när man känner till det påföljande årets resultat.108 Vid 

avsaknad av föregående års transaktioner skall den beskattningsbara personen beräkna den av-

dragsgilla andelen i sina prognoser med skattemyndigheternas överinseende.109 

4.7 EU- rättspraxis, huvudregeln 

I EU:s rättspraxis har det framkommit att det är årsomsättningen som är den primära metod 

som ska ligga till grund för beräkningen av avdraget. 

Det är i Mål C-183/13 Banco Mais p. 18 som EU-domstolen bekräftade ordningen mellan hu-

vudregel och undantagsregeln,  

”Nämnda bestämmelse motsvarar således i sak regeln för fastställande av avdragsrätten i ar-

tikel 17.5 tredje stycket c i sjätte direktivet, som är en undantagsbestämmelse i förhål-

lande till regeln enligt artiklarna 17.5 första stycket och 19.1 i direktivet.”110 

I Mål C-511/10 BLC Baumarkt p. 17 anförde EU-domstolen att det skulle strida mot sjätte di-

rektivets syfte att anta en lagstiftning som rent allmänt avviker från huvudregeln som var arti-

kel 17.5 första och andra stycket och 19.1 i det sjätte direktivet. EUD ansåg att en sådan lag-

stiftning skulle äventyra syftet med direktivets 12:e skäl, nämligen att avdraget bör beräknas 

                                                
105 Melz och Kristoffersson, s. 84. 
106 Direktivet, artikel 174.2 a-c. 
107 C-488/07 Royal Bank of Scotland, p. 25. 
108 Direktivet, artikel 175.2 och 175.3. 
109 Direktivet, artikel 175.2.  
110 17.5 tredje stycket c i Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlems-

staternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräknings-

grund, motsvarar artikel 173.2 c i direktivet, (undantagsregeln) och artiklarna 17.5 första och andra stycket och 

artikel 19 i det sjätte direktivet motsvarar (huvudregeln) i 173.1 och 174–175 i direktivet, Se artikel 411, bilaga 

XII, jämförelsetabell i direktivet. 
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lika i alla medlemsstater.  Även Kleerup m.fl., bekräftar att det är omsättningsmetoden som 

skall betraktas som huvudregel.111  

   I mål C-77/01 EDM, beskriver EU-domstolen att en beräkning skall göras enligt omsätt-

ningsmetoden i det dåvarande sjätte direktivet, när ett företag både genomför transaktioner 

som medför avdragsrätt och sådana transaktioner som inte medför avdragsrätt.112 EU-domsto-

len har även uttryckt i dom C-378/15 Mercedes Benz Italia så som jag tolkar det att direkti-

vets artiklar rörande undantagsregeln inte utgör ett hinder för en medlemsstats lagstiftning att 

endast tillämpa den omsättningsbaserade metoden.113 

    Sammanfattningsvis är det alltså huvudregeln som ska tillämpas först och främst.  

 

4.8 Undantagsregeln 

EU-rätten tillåter medlemsstaterna att vidta andra åtgärder vid beräkningen av den avdrags-

gilla andelen.114 Kleerup m.fl. skriver i sin bok mervärdesskatt i teori och praktik att 

 om en avvikelse från huvudregeln skall göras som fördelningsgrund måste den införlivas i 

nationell rätt för att bli gällande, detta framkom av målen C-204/03 Kommissionen mot Spa-

nien och mål C-234/03 Kommissionen mot Frankrike.115   

  Medlemsstaterna får exempelvis tillämpa eller ålägga den beskattningsbara personen att be-

stämma en andel för varje gren av sin verksamhet och föra separata räkenskaper för varje 

verksamhetsgren.116 Medlemsstaterna får även föreskriva att mervärdesskatt som inte medför 

avdragsrätt hos den beskattningsbara personen och som är ringa inte alls skall beaktas vid be-

räkningen.117 Den undantagsregeln jag ska analysera mer ingående är artikel 173.2 c. Undan-

tagsregeln möjliggör för medlemsstaterna att tillåta eller ålägga den beskattningsbara perso-

nen att göra avdraget på grundval av användningen av alla eller en del av varorna eller tjäns-

terna.118 Medlemsstaterna får införa bestämmelser om att en annan metod än huvudregeln får 

ske under förutsättning att man med hjälp av metoden kan få fram en beräkning som är mer 

                                                
111 Kleerup m.fl., s. 62. 
112 C-126/14 EDM, p. 72–73.  
113 C-378/15, Mercedes Benz Italia, p. 50. 
114 Direktivet, artikel 173.2 a-e. 
115 Kleerup m.fl., s. 61–62. 
116 Direktivet, artikel 173.2 a-b, undantagsreglerna. 
117 Direktivet, artikel 173.2 e, undantagsreglerna. 
118 Direktivet, artikel 173.2 c, undantagsregeln. 
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exakt.119 Förutsättningen är således att om artikel 173.2 c ska kunna tillämpas är att medlems-

staterna införlivat denna bestämmelse i deras nationella rätt.120  

  Sammanfattningsvis är Artikel 173.2 c således en undantagsbestämmelse i förhållande till 

artiklarna 173.1 och 174–175.121 Syftet med bestämmelsen är att medlemsstaterna skall möta 

de olika skattskyldiga personens verksamheter för att kunna räkna ut ett mer exakt avdrag.122 

Om medlemsstaterna väljer att utöva befogenheten att använda sig av undantagsregeln skall 

medlemsstaten ta hänsyn till syftet med och systematiken i direktivet samt de principer som 

utgör grunden för det gemensamma systemet för mervärdesskatt.123 

4.9 Icke-ekonomisk verksamhet 

Det medges inte rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt för förvärv som hänförs till en 

icke-ekonomisk verksamhet.124 En icke-ekonomisk verksamhet är sådan verksamhet som inte 

omfattas av direktivet.125 Sådana verksamheter ska inte heller påföras någon utgående mervär-

desskatt. Avdrag för den ingående skatten ska inte heller medges.126 EU-domstolen har be-

handlat frågan i ett antal domar.127 Det är då medlemsstaterna som ska bestämma metod för 

beräkningen av avdraget.128 EU-domstolen uttrycker att fastställandet av metoder för uppdel-

ning av den ingående mervärdesskatten faller inom medlemsstaternas utrymme för sköns-

mässig bedömning. Vid bedömningen skall det sjätte direktivets syfte och systematik beak-

tas.129 Vid beräkningen av avdraget så ska medlemsstaterna se till att den avdragsgilla andelen 

avspeglar den faktiska fördelningen mellan den ekonomiska och den icke-ekonomiska verk-

samheten.130 Beräkningar för icke-ekonomisk verksamhet omfattas i Sverige av 8 kap. 13 § 

ML bestämmelse om ”skälig grund”.131  

                                                
119 C-332/14 Wolfgang und doctor Wilfried Rey, p. 32–33. 
120 C-204/03 Kommissionen mot Spanien och C-234/03 Kommissionen mot Frankrike.  
121  Westberg, Rådets direktiv 2006/112/EG Artikel 173, Lexino 2016-06-20, C-183/13 Banco Mais, p. 18. 
122 C-332/14 Wolfgang und doctor Wilfried Rey, p. 32–33. 
123 C- 183/13 Banco Mais, p. 27, C- 511/10 BLC Baumarkt, p. 22.  
124  Securenta C-437/06, p. 30. 
125 Securenta C-437/06, p. 31. C-515/07 Vereniging Noordelijke, p. 36. 
126  C-126/14 Sveda, p. 32. 
127 C-437/06 Securenta och C-496/11 Portugal Telecom. 
128 C-496/11 Portugal Telecom, p. 49. 
129 C-437/06 Securenta, p. 38 och 39. C-108/14 och C-109/14 Larentia och Minerva, p. 27. 
130 C-437/06 Securenta, p. 37. 
131 Kleerup m.fl., s. 62.  
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4.10 Medlemsstaternas skyldighet att införa bestämmelser enligt direktivet  

I direktivet så finns det vissa regler som tillåter medlemsstaterna att införa vissa bestämmelser 

i enlighet med direktivet. Ett exempel på detta är undantagsregeln i artikel 173.2 c där det står 

att medlemsstaterna får vidta vissa åtgärder. Det finns ytterligare uttryckliga handlingsregler 

från EU-domstolen som tar sikte på fastställandet av metoder för beräkning av den avdrags-

gilla andelen för icke-ekonomisk verksamhet. EU-domstolen menar att det ankommer på 

medlemsstaterna att fastställa dessa lämpliga metoder.132 Jag tolkar detta som om undantags-

regeln eller metoden för beräkningen av den icke-ekonomiska verksamheten skall ha imple-

menterats i den svenska lagstiftningen för att kunna tillämpas. 

4.11 Underlåtelse att uppfylla mervärdesskattedirektivets regler  

I vissa fall underlåter medlemsstaterna att följa de regler som direktivet uppställer antingen 

genom att undanta vissa transaktioner från skatteplikt eller att de medför felaktiga avdragsbe-

gränsningar i strid med direktivet. I vissa fall så underlåter medlemsstaterna att införa de reg-

ler som direktivet eller EU-domstolen uttrycker att medlemsstaterna skall göra.  

  I mål C-150/99 Lindö Park hade svenska staten undantagit viss verksamhet från skatteplikt 

som inte gick att stödja i det sjätte mervärdesskattedirektivet. EU-domstolen sade att en sådan 

överträdelse av gemenskapsrätten kan föranleda en skadeståndsskyldighet för medlemssta-

ten.133 I mål C-243/03 Kommissionen mot Frankrike införde Frankrike begränsningar av av-

dragsrätten. EU-domstolen underkände avdragsbegränsningarna då direktivet inte tillät en be-

gränsning av avdragsrätten.134 Även i mål C-204/03 Kommissionen mot Spanien hade Spa-

nien underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapsrätten. Spanien hade infört en 

regel om beräkning som utgjorde en begränsning av rätten att göra avdrag.135  

  Enligt mig kan det anses som en underlåtelse att uppfylla mervärdesskattedirektivets regler 

genom att inte ha implementerat varken huvudregeln eller undantagsregeln in i ML. 

  

                                                
132 C-437/06 Securenta, p. 34. 
133 C-150/99 Lindö Park, p. 42. 
134 C-243/03 Kommissionen mot Frankrike, p. 33. 
135 C-204/03 Kommissionen mot Spanien, p. 31.  
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5 Svensk rätt, Avdragsrätt och uppdelning av avdragsrätten  

5.1 Inledning  

För att underlätta förståelsen av hur 8 kap. 13 § ML är uppbyggd kan det vara på sin plats 

med en initial förklaring för hur avdragssystemet i 8:e kap. ML är uppbyggt. Det kommer se-

nare att göras en beskrivning av reglerna i 8 kap. 13 § ML som tar sikte på uppdelning avdra-

get tillsammans med en genomgång av förarbeten, rättspraxis och SKV:s ställningstagande 

för samma bestämmelse.  

  För att ge ett exempel på när en uppdelning av avdraget av den ingående mervärdesskatten 

blir aktuellt kan vi återgå till illustrationen med läkaren. Läkaren kan göra inköp av förvärv, 

som ska användas både i den mervärdesskattepliktiga verksamheten och i den mervärdesskat-

tefria verksamheten. Bestämmelsen om fördelningen av den ingående skatten förutsätter att 

förvärvet hänför sig både till mervärdesskattepliktig verksamhet och mervärdesskattefri verk-

samhet.136 

 

5.2 Avdragsrätt  

Regler rörande avdragsrätt finns i 8 kap. ML. Enligt 8 kap. 3 § ML får avdrag för ingående 

mervärdesskatt för förvärv eller import endast göras för verksamheter som är mervärdesskat-

tepliktiga. Avdragsrätten anknyter till förvärv i en verksamhet som medför mervärdesskatt-

skyldighet.137 För att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt skall medges för ett förvärv 

krävs det att det finns ett direkt och omedelbart samband med de mervärdesskattepliktiga ut-

gående transaktionerna. Det kan även medges avdrag om den ingående skatten för förvärvet 

avser en allmän omkostnad i en verksamhet som medför skattskyldighet till mervärdesskatt.138 

Om den ingående mervärdesskatten för förvärvet är gemensam för både en skattepliktig och 

skattefri verksamhet samt att den inte kan fastställas får en uppdelning göras efter ”skälig 

grund” enligt 8 kap. 13 § ML.139 Det gemensamma systemet för mervärdesskatt skall garan-

tera en fullständig neutralitet och mervärdesskatten skall inte till någon del belasta näringsid-

karen själv.140 

                                                
136 SOU 1994:88 s. 259. 
137 RÅ 2003 not. 3. 
138 RÅ 2010 ref. 98. 
139 Hiort av Ornäs och Kristoffersson, s. 17. 
140 RÅ 2004 not. 6. 
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5.3 Närmare om uppdelning av avdragsrätten 

De regler som tar sikte på uppdelningen av avdragsrätten för beskattningsbara personer som 

bedriver blandade verksamheter återfinns i 8 kap. 13 § ML. Det är direktivets artiklar 173 till 

175 som är grunden till 8 kap. 13 § ML.141 

  Bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML är lång och tar sikte på 3 olika scenarier då uppdelning av 

den ingående mervärdesskatten skall göras. Det första scenariot beskriver att en uppdelning 

skall göras om det föreligger någon form av begränsning av avdragsrätten för ett förärv eller 

en import. Det andra scenariot beskriver att uppdelning av avdraget skall göras då ett förvärv 

eller en imports som görs gemensamt för flera verksamheter av vilken någon verksamhet inte 

medför skattskyldighet. I det sista scenariot görs uppdelningen av avdragsrätten då förvärvet 

eller importen görs till en verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet. Om den in-

gående skatten inte kan fastställas får avdraget istället bestämmas genom en uppdelning efter 

”skälig grund”, enligt 8 kap. 13 § ML.  Mer än så uttrycker inte mervärdesskattelagen. För att 

bringa mer klarhet i vad 8 kap. 13 § ML innebär skall det sökas ledning i förarbetena och i 

rättspraxis.  

   

5.4 Förarbeten 

När man söker efter förarbetena till 8 kap. 13 § ML, finner man inget som kan ge ledning hur 

8 kap. 13 § ML skall tillämpas. I prop. 2007/08:25 har endast ett begreppsutbyte gjorts i 8 

kap. 13 § ML och detta ger ingen vägledning för tolkningen. En sökning i tidigare förarbeten 

krävs för att finna någon förklaring. 

  Det finns tre viktiga händelser då förarbeten till mervärdesskattelagen skrivits. Den första är 

propositionen till den gamla mervärdesskattelagen (1968:430).142 Den andra är propositionen 

som tillkom under omarbetningen av mervärdesskattelagen under den stora skattereformen 

som skedde 1990–1991.143 Det tredje är förarbeten till EU-inträdet 1995.144Anledningen till 

att jag tar upp dessa förarbeten är att de säger någonting om förekomsten av 8 kap. 13 § ML 

och underlättar förståelsen för problemen som är kopplade till denna bestämmelse.   

  I propositionen till gamla mervärdesskattelagen beskrev utredaren att det skulle ankomma på 

                                                
141 Melz och Kristoffersson, s. 16. 
142 Prop. 1968:100. 
143 Prop. 1993/1994:99. 
144 Prop. 94/95:57 och SOU 1994:88.  
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den dåvarande riksskattenämnden att bestämma vad som ska anses utgöra ”skälig grund”.145 

Ett utdrag ur förarbetet bevisar detta. 

 

  “Är verksamhet skattepliktig endast till viss del gäller avdragsrätten endast denna del. I så-

dant fall får avdragsgill ingående skatt beräknas enligt uppdelning efter skälig grund. Utred-

ningen pekar här på möjligheten för riksskattenämnden att fastställa schabloner för sådan 

uppdelning eller att anvisa efter vilka grunder fördelningen bör ske.” 

 

 Vid skattereformen 1990, uttrycktes det att ett förtydligande över 8 kap. 13 § ML första me-

ningen behövde göras. Det nämndes ingenting om uttrycket ”skälig grund”.146 

  Vid EU-inträdet 1995 gjordes en något större utredning om huruvida de svenska bestämmel-

serna var förenlig med EU-rättens motsvarande bestämmelser. Det ansågs att de svenska reg-

lerna varit förenlig med EU-rätten i flera fall. Utredaren kom fram till att de nuvarande 

svenska reglerna skulle vara oförändrade rörande uppdelning av ingående mervärdeskatt.147 

De interna svenska reglerna skulle således behållas.148 Sedan fortsatte resonemanget om var-

för 8 kap. 13 § ML skulle vara oförändrad.149 Utredaren skrev att dåvarande RSV gav ut en 

anvisning 1969:27:7 att fördelning efter ”skälig grund” lämpligen bör göras utifrån omsätt-

ningen. Utredaren ansåg dock att det fanns risk för att ordalydelsen i 8 kap. 13 § ML skulle 

kunna avse att den var huvudsakligen till för undantagsregeln.  

   Resonemanget resulterade i att de svenska reglerna och de motsvarande reglerna i EU-rätten 

bars upp av samma syfte men att metoderna att uppnå syftet skiljde sig åt. De eventuella skill-

nader som förelåg skulle inte få någon större ekonomisk betydelse. Utredaren menade dock 

samtidigt att det förelåg oklarheter i vad bestämmelsen faktiskt innebar.150 Trots detta resone-

mang bibehölls de svenska reglerna.151 

                                                
145 Prop.1968:100 s. 137. 
146 Prop. 1993/94:99 s. 213. 
147Prop. 1994:1995 s. 125. 
148 SOU 1994:88 s. 259. 
149SOU 1994:88 s. 259 till s. 268. 
150 SOU 1994:88 s. 259 till s. 268. 
151 SOU 1994:88 s. 259, Anledningen till att det står de svenska bestämmelserna i plural är att det även var 8 

kap. 14 § ML som utreddes. 
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5.5 Svensk rättspraxis och osäkerheter kring begreppet ” skälig grund” 

HFD har ett flertal gånger uttryckt att det inte klart framgår av 8 kap. 13 § ML vad som kan 

anses utgöra ”skälig grund”.152 HFD har uttryckt att bestämmelsen är “flexibel” och att det 

inte gjorts några exemplifieringar om vad som kan utgöra “skälig grund”.  HFD hänvisar till 

direktivet och menar att reglerna i direktivet där är mer utförliga. HFD säger att en ”skälig 

grund” kan beräknas med hjälp av omsättningen men att en annan fördelningsgrund ska an-

vändas om denna ger ett mer exakt resultat.153 I ett annat rättsfall har HFD även uttryckt att 

det föreligger en diskrepans mellan 8 kap. 13 § ML och motsvarande bestämmelser i det sjätte 

direktivet.154 

  Sammanfattningsvis verkar det således vara så att HFD anser att det är undantagsregeln i di-

rektivet som är den regel som skall tillämpas i första hand.155 Samma resonemang tycks även 

förekomma i underrättspraxis.156 

 HFD uttalar att om undantagsregeln skall tillämpas så ska medlemsstaterna ta hänsyn till syf-

tet och systematiken i direktivet.157 

5.6 Icke ekonomisk verksamhet 

I målet RÅ 2010 ref. 98 refererade HFD till EU-domstolens mål C-437/06 Securenta p. 31 

och p. 39 och sa att det ankom på medlemsstaterna att fastställa lämpliga metoder och krite-

rier som på ett objektiv sätt ska avspegla den faktiska fördelningen av den ingående mervär-

desskatten för icke-ekonomiska verksamheter. Några sådana metoder hade emellertid inte 

fastställts i mervärdesskattelagen och HFD bestämde istället hur den avdragsgilla andelen 

skulle beräknas.158  

 

 5.7 Nya fördelningsgrunder utan stöd i EU-rätten 

Det förekommer att fördelningsmetoder som vid en närmare studie inte omnämnts varken i 

direktivet eller i EU-praxis förekommit i svensk praxis. En fördelningsgrund som tillåtits är 

exempelvis arbetstid som lagts ner på mervärdesskattepliktig respektive mervärdesskattefri 

                                                
152 I HFD 2014 ref. 18 del 1. 
153 HFD 2014 ref .18 del 1. 
154 RÅ 2003 not. 3. 
155 Direktivet, artikel 173.2 c, “Undantagsregeln”. 
156 KamR 830-12.  
157 HFD 2014 ref. 18 del 1. 
158 RÅ 2010 ref. 98. 
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verksamhet.159 Visserligen är dessa avgöranden från kammarrätten och kan komma att korri-

geras av HFD senare.  

 

5.8 Skatteverkets ställningstagande 

För att förstå hur 8 kap. 13 § ML tillämpas i Sverige är det nödvändigt att göra en redogörelse 

för hur SKV ser på saken. Det ska inledningsvis nämnas att ett ställningstagande inte är juri-

diskt bindande för de skattskyldiga. SKV:s ställningstagande finns till för en enhetlig tillämp-

ning av skattebestämmelserna inom landet och är endast bindande inom SKV.160   

  SKV skriver i sitt ställningstagande hur de hanterar avdragsrätten för beskattningsbara perso-

ner som bedriver mervärdesskattepliktig och från mervärdesskatt undantagen verksamhet. De 

redogör även för hur de hanterar uppdelningen av avdraget för icke-ekonomisk verksamhet.    

  SKV anser att när användningen ska bedömas efter ”skälig grund” kan olika fördelnings-

nycklar användas. Med fördelningsnyckel menar SKV den beräkningsmetod som ska använ-

das för att få fram den avdragsgilla andelen. SKV anser att det med stöd av HFD 2014 ref. 18 

del I, skall göras en uppdelning efter ”skälig grund”.  Denna uppdelning skall så långt som 

möjligt motsvara resursförbrukningen i de olika verksamhetsgrenarna.  

 SKV anser att det i normalfallet skall vara omsättningsmetoden (huvudregeln) som ska an-

vändas. Om det däremot finns en metod som kan beräkna avdraget med större precision och 

visa hur de förvärvade tjänsterna och varorna använts i verksamheten ska denna metod använ-

das, (undantagsregeln).  

  Det är alltid den fördelningsnyckeln som bäst speglar användningen av avdraget som ska till-

lämpas. Den fördelningsnyckeln som blir aktuell kan även bero på vilken typ av verksamhet 

som bedrivs. De fördelningsnycklar som SKV tar upp är följande, omsättningsmetoden (hu-

vudregeln) som ska beräknas efter direktivets regler om proportionellt avdrag. Yta som ut-

gångspunkt för beräkningen, i det fall där en mervärdesskattepliktig verksamhet respektive 

mervärdesskattefri verksamhet bedrivs på olika ytor. Timtid för en maskins arbete som an-

vänds i mervärdesskattefri och mervärdesskattepliktig verksamhet. Körsträcka för ett fordon 

som används i både skattefri och mervärdesskattepliktig verksamhet. Nedlagd arbetstid för en 

anställd som arbetar med mervärdesskattefri och mervärdesskattepliktig verksamhet.  

  Vad det gäller icke-ekonomiska verksamheter bör fördelningen spegla hur resurserna förbru-

                                                
159 KamR 830–12 och KamR 7651–11. 
160 Påhlsson, Likhet inför skattelag, s. 181. 
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kas i varje verksamhet. En annan metod som SKV tillåter är den s.k. justerade omsättnings-

metoden.161 Denna metod innebär att vissa omsättningar inte räknas med i fördelningsgrun-

den. SKV härleder metoden från EU-rättspraxis.162 

  Sammanfattningsvis anser SKV att det är huvudregeln/omsättningsmetoden som skall an-

vändas i normalfallet. Samtidigt säger de att om det finns en fördelningsgrund som är mer ex-

akt ska denna alltid tillämpas.  

  SKV beskriver ett flertal olika sätt att beräkna avdraget på utöver huvudregeln. SKV har fun-

nit egna fördelningsmetoder som inte återfunnits i direktivet. Ett exempel på detta är en beräk-

ningsmetod som tar sikte på ett företags olika ytor i en fastighet som utgörs av mervärdesskat-

tepliktig och mervärdesskattefri verksamhet. Denna beräkningsmetod har inte stöd i direkti-

vet.163 

6 ML och EU rättens överensstämmande rörande 8 kap. 13 § ML 

Jag anser att den svenska rätten och EU-rätten inte är förenliga. Jag har bevisat detta genom 

att gå igenom EU-rättsliga regler, direktiv och EU-rättspraxis samt den svenska rätten, mer-

värdesskattelagen och svensk rättspraxis. Genom att studera 8 kap. 13 § ML och direktivets 

artiklar 173–175 kan man dra slutsatsen bestämmelserna är väldigt olika utformade, (se bi-

laga). Direktivet beskriver noggrant hur huvudregeln skall tillämpas och hur undantagsregeln 

är tillåten om medlemsstaterna vill frångå huvudregeln. Vid studiet av 8 kap. 13 § ML och 

särskilt delen “uppdelning efter ”skälig grund ” så skall alltså läsaren kunna lista ut att det är 

finns en huvudregel och en undantagsregel. Även HFD har kommit fram till att 8 kap. 13 § 

ML inte stämt överens med utgångspunkt i sjätte direktivets ordalydelse.164    

  Direktivets regler ska implementeras i svensk rätt för att bli gällande. Varken direktivets hu-

vudregel eller undantagsregel har implementerats i svensk rätt. Enligt mig kan inte huvudre-

geln och undantagsregeln läsas ur bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML om uppdelning av avdraget 

efter ”skälig grund”. Direktivet stipulerat att medlemsstaterna får vidta åtgärder som undan-

tagsregeln.165 Denna undantagsregel har inte blivit implementerad i ML. 

                                                
161 SKV:s ställningstagande, fördelning efter skälig grund. 
162 Kleerup m.fl., s. 63. 
163 Melz och Kristoffersson, s. 85. 
164 RÅ 2003 not. 3. 
165 Direktivet artikel 172.  
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  Vad det gäller icke-ekonomisk verksamhet har EU-domstolen anfört att medlemsstaterna får 

bestämma metodval för att räkna ut den andel som hänför sig till företagets mervärdesskatte-

pliktiga verksamhet.166 Detta metodval har inte den svenska lagstiftaren implementerat utan 

HFD har bestämt hur beräkningen skall göras.167 Jag anser att det är anmärkningsvärt att vare 

sig huvudregeln, undantagsregeln eller beräkningsmetod för icke-ekonomisk verksamhet har 

implementerats i svensk rätt.  

  Stöd för denna uppfattning ges i Kleerup, m.fl.  Författarna anser att inga fördelningsgrunder 

alls har införlivats i svensk rätt och att detta är enligt deras uppfattning olyckligt. De skulle 

vilja se ett förtydligande i lagstiftningen för berörda artiklar.168 Enligt författarna krävs det 

även ett uttryckligt införlivande av de icke obligatoriska bestämmelserna för att de ska gälla i 

svensk rätt.169 

   Kristoffersson skriver i en artikel att artikel 173.2 c består av fördelningsgrunder som är fri-

villiga för medlemsstaterna vilka kräver ett uttryckligt införlivande. Hon ifrågasätter om be-

greppet “skälig grund” är ett tillräckligt konkret införlivande. Hon anser att det inte är det och 

att ”skälig grund” endast kan begränsas till direktivets obligatoriska fördelningsgrunder.170 

Min tolkning av vad Kleerup m.fl., och Kristoffersson menar är att huvudregeln är den som 

har stöd i direktivet och alltså kan betraktas som en obligatorisk bestämmelse.  

  Även Thomas Karlsson anser i sin artikel att det finns skäl att ifrågasätta om skälig fördel-

ningsgrund är förenlig med mervärdesskattedirektivet.171 

  Min slutsats är att den svenska lagstiftaren inte införlivat direktivets artiklar 173–175 på ett 

korrekt sätt. Vid en jämförelse mellan artiklarna ser man att de skiljer sig väsentligen åt. Den 

svenska lagstiftaren låter 8 kap. 13 § ML vara som en helhetslösning som skall tolka in alla 

olika typer av situationer som kan uppkomma vid uppdelning av avdrag. Det står tydligt i arti-

kel 173.2 c att det krävs ett införlivande i nationell för att undantagsreglerna skall gälla. 

  Den svenska lagstiftaren verkar dock anse att den svenska rätten och EU-rätten är förenliga. 

Stödet för min uppfattning får jag av både förarbeten och rättspraxis.172  

                                                
166 C-437/06, Securenta, p. 39 och C-108/14 Larentia + Minerva, p. 33. 
167 RÅ 2010 ref. 98. 
168 Kleerup m.fl., s. 61–62. 
169 Kleerup m.fl., s. 64. 
170 Kristoffersson, Eleonor, Skattenytt, Avdrag för ingående mervärdesskatt enligt rättsfallen Larentia + Minerva 

och Sveda, 2017 s. 128–129, [cit. Kristoffersson, Larentia + Minerva], s. 128–129. 
171 Karlsson, Thomas, Avdragsrätt för ingående moms – skälig fördelningsgrund, Svensk Skattetidning, 2016:9–

10, [cit. Karlsson, avdrag för ingående moms], s. 600. 
172 SOU 1994:88 s. 259- 268, RÅ 2003 not. 3, RÅ 1999 not. 282. 
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7 Legalitetsprincipen i svensk rätt 

7.1 Inledning 

Ett av syftena med examensarbetet var att göra en jämförelse mellan 8 kap. 13 § ML och lega-

litetsprincipen. Vad legalitetsprincipen innebär är inte helt oomstritt och har diskuterats flitigt 

i doktrinen. För att fördjupa förståelsen skall legalitetsprincipen belysas från flera olika er-

kända juristers synvinklar inom skatteområdet. Jag kommer även att nämna något om legali-

tetsprincipen inom straffrätten.  

  Inledningsvis ska det nämnas något om vad en princip egentligen innebär. Kari S. Tikka an-

ser att en princip är en grundläggande sats eller en grundregel som har en sammanhållande 

funktion i rättssystemet. Han beskriver principerna som värdeordningar som länkar samman 

olika regler. Principerna har varierande stöd i rättssystemet, vissa kan ha stöd i lagstiftningen 

så som legalitetsprincipen har i RF och andra inte. Han anser att principerna bidrar till en mer 

rationell argumentation i skatterätten, samt att systemet blir mer koherent. Principerna blir ett 

stöd att upprätthålla konsekventa och tydliga linjer vid tolkningen av skattelagstiftningen då 

skattesystemet är mycket komplicerat och ändras i snabb takt.173 

  Mattias Dahlberg anser att principer är grunden för att skapa ny lagstiftning. Han anser att 

dessa principer kommer till hjälp vid tolkningen och förståelsen av gällande rätt i den rättsve-

tenskapliga forskningen.174 

  Legalitetsprincipen finns på flera olika offentligrättsliga områden och har framhävts mest 

inom straffrätten. Det var Ljungman som påtalade den skatterättsliga legalitetsprincipen för 

första gången 1947, med straffrätten som förebild. Legalitetsprincipen inom skatterätten bru-

kar uttryckas som ”nullum tributum sine lege” vilket betyder ingen skatt utan lag. Detta har 

givit upphov till lex scriptakravet som betyder att det ska vara krav på föreskrift för att skatt 

ska tas ut.175 Även lagrådet har bekräftat att legalitetsprincipen gäller och att myndigheter 

skall tillämpa lagen utifrån dess ordalydelse.176 

  I legalitetsprincipen är det föreskriftskravet som är den mest centrala delen.177 Skälet till 

detta är att den även tar sikte på kompetensfrågan, nämligen vem som får besluta om skatt, 

                                                
173 Kari, S, Tikka - om principer vid tolkningen av skattelag Skattenytt 2004, [Tikka, om principer vid tolk-

ningen], s. 656–658 och s. 663. 
174 Dahlberg, Mattias, Om principer vid tolkning av skattelag, Skattenytt 2004, [cit. Dahlberg, om principer vid 

tolkning av skattelag], s. 666. 
175 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 3–5. 
176 Lagrådet, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16, Lagrådets yttrande över förslag till lag om skatte-

reduktion för utgifter för hushållsarbete, [cit. Lagrådets yttrande]. 
177 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 73. 
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som är riksdagen. Legalitetsprincipen skiljer vidare på beslut om förutsättning för skatteuttag, 

(lagstiftning) och beslut i ett enskilt ärende (beskattning). Legalitetsprincipen drar på så sätt 

en gräns mellan normgivning och normtillämpning och kan därför sägas ha sin grund i kom-

petensfördelningen. Denna princip är mycket gammal och kan härledas ur 57 § i 1809 års RF;  

 

“Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksdagen allena”.178  

 

Detta stadgande existerar inte längre idag utan riksdagens kompetens att meddela skatteföre-

skrifter genom lag följer av 1 kap. 4 § RF, 8 kap. 2 § 2 p. RF, och 8 kap. 3 § 2 p. RF.  

  I förarbetet 1993:62, “rättssäkerhet vid beskattningen” tar utredaren upp legalitetsprincipen. 

Utredaren skriver att legalitetsprincipen är en rättssäkerhetsaspekt på skatteområdet. Myndig-

heter får endast fatta beslut genom i förväg meddelade föreskrifter. Utredaren uttrycker att ret-

roaktivitetsförbudet och analogiförbudet är delar av legalitetsprincipen.179 

7.2 Legalitetsprincipen i RF 

Jag har funnit delar av legalitetsprincipen i flera olika lagrum i RF. För att få en sammanhål-

len överblick vilka dessa är ska dessa lagrum kort presenteras. 1 kap. 1 § 3 st. RF tar sikte på 

att den offentliga makten skall utövas under lagarna. 1 kap. 4 § RF stipulerar att det är riksda-

gen som stiftar lag och beslutar om skatt till staten. I 8 kap. 2 § p. 2 RF står det att föreskrifter 

skall meddelas genom lag om de avser förhållandet mellan enskilda och det allmänna under 

förutsättning att de avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Av RF 

8 kap. 3 § p. 2 RF, framkommer det att riksdagen inte kan bemyndiga regeringen att meddela 

föreskrifter om skatt förutom tull på införsel av varor. I 8 kap. 7 § p. 2 RF står det att Rege-

ringen inte kan meddela föreskrifter som enligt lag skall meddelas av riksdagen. I 8 kap. 9 § 

RF tillåts kommunen att meddela skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden inom kom-

munen. Legalitetsprincipen är som presenterats ovan utspridd i RF.  

7.3 Legalitetsprincipen i doktrinen 

Legalitetsprincipen har ofta blivit omnämnd i doktrinen och det råder olika uppfattningar om 

vad den innebär. Robert Påhlsson anser att legalitetsprincipen är en allmän rättsprincip som 

kommer till uttryck i RF och att den har betydelse för hela den offentliga rätten. Påhlsson be-

skriver att legalitetsprincipen är en av de offentliga rättens byggstenar och utgör en garant för 

                                                
178 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 6. 
179 SOU 1993:62 Rättssäkerheten vid beskattningen, [cit. SOU 1993:62], s. 78. 
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en rättssäker tillämpning. Han anser vidare att legalitetsprincipen är ett krav på att offentlig 

makt utövas under lagarna och att skatt för att tas ut skall ha stöd i lag enligt det s.k. före-

skriftskravet. Påhlsson hävdar att legalitetsprincipen är ett skydd för den enskilde vid offentlig 

maktutövning genom kravet på lagstöd. Han anser även att den offentliga maktutövningen 

medför ett krav på att fiscus endast tar ut skatt då lagen kräver det. Annars skulle de skattskyl-

diga kunna förlora pengar på om domstolarna gick längre än vad lagen gav stöd för.180 

  Kari. S. Tikka anser att legalitetsprincipen är den princip som har störst relevans inom skat-

terätten. Han skriver att legalitetsprincipen kommer till uttryck i grundlagen och ger den skatt-

skyldige skydd genom att skatteuttaget skall ha stöd i lag. Han anför vidare att legalitetsprin-

cipen ger skydd för att skattemyndigheterna inte ska ta ut mer skatt än vad lagen medger.  

Tikka belyser de värden som han anser utgör grunden för legalitetsprincipen, vilka är en kon-

junktion av flera principer. Han lyfter fram rättssäkerheten och beskattningens förutsebarhet 

som två av dessa. Han lyfter även fram betydelsen av att skydda riksdagens beskattningsmakt 

i kompetensfördelningen, mellan rättstillämpare och lagstiftare. Tikka anser att analogier inte 

bör vara tillåtna med stöd av förutsebarhetsintresset men att den snabba utvecklingen av eko-

nomin ändå kan förespråka en analog tillämpning av skattelagar. En annan aspekt Tikka lyfter 

fram är att principen ger skydd åt den enskilde skattebetalaren då skattemyndigheter eller 

domstolar inte efter eget skön ska kunna ta ut mer skatt än vad lagen tillåter.181   

  Stefan Ersson skriver i en artikel att föreskrifter om skatt enligt 8 kap. 3 § RF måste medde-

las genom lag.182 Ersson bekräftar att skattelagar “bör kunna hävdas omfattas av legalitets-

principen”. Han menar att ingen skatt skall kunna tas ut utan stöd i lag.183   

  Två författare som verkar ha en annan syn på legalitetsprincipen är Gunnar Rabe och Ingrid 

Melbi. De hävdar att legalitetsprincipen finns men att det är tveksamt vilken betydelse princi-

pen har i dagsläget. De hävdar att det finns exempel där skattskyldighet förelegat trots att det 

saknades klara lagregler medan legalitetsprincipen i andra fall verkar ha upprätthållits. De an-

ser därför att det inte klart går att bevisa legalitetsprincipens betydelse i svensk rätt. Det har 

enligt Rabe och Melbi verkat som om legalitetsprincipen fått en mindre betydelse då de anser 

att en friare rättstillämpning tenderar att ta form.184  

                                                
180 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 58-59, Påhlson, Robert, Skattenytt 2014, Principer eller regler? Legali-

tet och likabehandling i beskattningen, [cit. Påhlsson, Principer eller regler], s. 558. 
181 Tikka, om principer vid tolkningen, s. 658–659. 
182 Ersson, Stefan, Skatteavtal och rättspraxis, IUR Information 2/3–2007, [cit. Ersson, skatteavtal och rätts-

praxis], s. 9. 
183 Ersson, skatteavtal och rättspraxis, s. 10. 
184 Melbi, Ingrid och Rabe, Gunnar, Det svenska skattesystemet, upplaga 20:1, författarna och Norstedts Juridik, 

AB, Stockholm, [cit. Melbi och Rabe] s. 522. 
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   Eleonor Alhager, skriver att det på skatteområdet ingår ett krav på legalitet. Hon lyfter fram 

vikten av förutsebarhet, och att lagstiftningen på dessa områden ska vara så klar att de skatt-

skyldiga kan förutse konsekvenserna av sitt handlande. Vidare anför hon att ingen skatt får tas 

ut utan stöd i lag.185 Hultqvist menar att förutsebarheten snarare är en grund för straffrättens 

legalitetsprincip och att skatterättens legalitetsprincip snarare härrör ur kompetensfördel-

ningen. Hultqvist menar att skatterätten i modern tid har upptagit idéerna om förutsebarhet 

och att dessa diskuterats som rättssäkerhetsfaktorer snarare än som en del av legalitetsprinci-

pen. Hultqvist menar att legalitetsprincipen och rättssäkerheten går i varandra men att man 

bör låta dom vara “levande i sina konturer”.186 Hultqvist anser även att legalitetsprincipen kan 

ha olika betydelse på olika rättsområden.187 Även Mattias Dahlberg menar på att legalitets-

principen inte behöver ha identiskt innehåll på straffrättens och skatterättens område.188 

  Lodin m.fl. skriver i sin gemensamma lärobok att legalitetsprincipen innebär att samhälls-

medlemmar endast får beskattas om det finns uttryckligt stöd i lagen. Detta kallar de för före-

skriftskravet och säger att lagen skall tolkas utan hänsyn till vad skattemyndigheterna menar 

är skäligt. Författarna understryker betydelsen av förutsebarheten då det är viktigt att de skatt-

skyldiga ska kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande. Skattetrycket i Sverige är högt 

och ett felaktigt beslut kan få enorma konsekvenser för en enskild persons ekonomi. Förfat-

tarna säger att analogislut till den enskildes nackdel talar mot rättssäkerheten.189  

   Enligt Hultqvist är legalitetsprincipen ett resultat av en studie av RF. Han anser att legali-

tetsprincipen handlar om kompetensfördelning, alltså om vem som har rätt att ålägga befolk-

ningen att betala skatt (riksdagen) och på vilket sätt detta ska genomföras, (genom föreskrift i 

lag).190 Ur föreskriftskravet har Hultqvist dock argumenterat för att det existerar tre andra de-

lar av legalitetsprincipen, dessa är retroaktivitetsförbudet, analogiförbudet och bestämdhets-

kravet.191 Ett stöd för dessa fyra delar av legalitetsprincipen kan även hämtas ur Petter Asps 

syn på legalitetsprincipen inom området för straffrätt där den först uppmärksammades.192 

                                                
185 Alhager, Eleonor, Deklarationer på internet, - Rättssäkert eller osäkert, författaren och Norstedts Juridik AB, 

Uppsala, 2007, [cit. Deklarationer på internet] s. 154. 
186  Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 6. 
187 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 73. 
188 Dahlberg, om principer vid tolkning av skattelag, s. 665. 
189 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg Christer, Simon, Almendal, Teresa, In-

komstskatt en läro-och handbok i skatterätt, 15:e uppl., författarna och Studentlitteratur AB, Lund, 2015, [cit. 

Lodin m.fl.], s.733–734. 
190 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 74 och s. 93. 
191 Hultqvist, Anders, Skattenytt 2013, [cit. Hultqvist skattenytt 2013], s. 15.  
192 Asp, Petter, Svensk juristtidning, 1999, [cit. Asp, bokföringsbrott och legalitet], s. 27.  
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  Jag instämmer att legalitetsprincipens beståndsdelar tillsammans med kompetensfördel-

ningen består av de ytterligare fyra delar som Hultqvist lyfter fram, alltså, föreskriftskravet, 

analogförbudet, retroaktivitetsförbudet och bestämdhetskravet. Den intressantaste delen i 

detta examensarbete är de delar av legalitetsprincipen som rör kompetensfördelningen samt 

bestämdhetskravet då det enligt mig råder tveksamheter huruvida 8 kap. 13 § ML uppfyller 

dessa krav. Nedan skall de fem olika delarna av legalitetsprincipen så som Hultqvist argumen-

terat för presenteras tillsammans med förarbeten och ytterligare några kunniga juristers syn-

vinklar. Riksdagens kommunikationsväg rörande beslut om skatter skall även presenteras. 

7.4 Kompetensfördelningen 

Kompetensfördelningen syftar på vem som har behörighet att ålägga skatt.193 Det är riksdagen 

som är det enda organet som kan meddela föreskrifter om skatt enligt, 1 kap. 4 § RF och 8 

kap. 2 § p. 2. 

   Enligt 8 kap. 2 § p. 2 RF skall föreskrifter meddelas genom lag om de avser “förhållandet 

mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för 

enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden”. 

Skatteuttag är ett ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden och därför skall dessa före-

skrifter meddelas genom lag. Detta betyder att det är riksdagen som är behörig att besluta om 

skatter eftersom riksdagens enda sätt att utöva sin beskattningsmakt är genom att meddela fö-

reskrifter i lag.194 

Denna kompetens tillhör det obligatoriska lagområdet vilket betyder att den inte kan delegeras 

bort från riksdagen till regeringen, kommuner eller myndigheter enligt 8 kap. 3 § p. 2 RF, och 

8 kap. 7 § p. 2 RF.195 

   Riksdagen är alltså det enda behöriga organ att meddela föreskrifter om skatt. Det finns 

dock vissa undantag av mindre karaktär då kompetensen kan delegeras bort t.ex. verkställig-

hetsföreskrifter enligt 8 kap. 7 § p. 1 RF, eller tull på införsel av varor 8 kap. 3 p. 2 RF eller 

skatt som avser att reglera trafikförhållanden i kommunen 8 kap. 9 § p. 2 RF.   

  Domstolar och myndigheter är de organ som ska tillämpa föreskrifterna genom att bedöma 

och fatta beslut i enskilda fall.196 Skattemyndigheten får endast tolka och tillämpa lagen.197 

Det är således helt klart att regeringen och skattemyndigheterna är utan beskattningsmakt. Det 

                                                
193 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 93. 
194 8 kap. 1 § RF. 
195 Hultqvist, legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 94. 
196 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 96. 
197 SOU: 1993:62 s. 81. 



 

 

44 
 

är alltså riksdagen med ett par mindre undantag som är det enda organ i Sverige som besitter 

kompetensen att fatta beslut rörande uttag av skatter.198 

7.5 Riksdagens kommunikationsväg rörande beslut om skatter 

Lagen är den enda kommunikationsväg som riksdagen meddelar beskattningsbesluten till of-

fentligheten. Lagen uppkommer genom att riksdagen fattar beslut med enkel majoritet och re-

geringen skall sedan kungöra lagen enligt 8 kap. 19 § RF. Sammanfattningsvis kan man alltså 

säga att riksdagens enda sätt att fatta beslut rörande skatter är via föreskrifter genom lag. 199 

7.6 Föreskriftskravet 

Föreskrifter om skatt skall meddelas genom lag.200 Skattskyldighet skall uppkomma av före-

skrifter som meddelas genom lag och detta är den huvudsakliga innebörden av legalitetsprin-

cipen i skatterätten, även kallat föreskriftskravet.201 Att riksdagen beslutar om skatt till staten 

framkommer av 1 kap. 4 § RF och 8 kap. 2 § 2 p. RF. Föreskrifter skall då meddelas genom 

lag om de avser förhållandet mellan den enskilde och det allmänna under förutsättning att fö-

reskrifterna gäller skyldighet för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga el-

ler ekonomiska förhållanden. Skatteuttag är enligt mig att betrakta som ett ingrepp i enskildas 

ekonomiska förhållanden.    

  Föreskriftskravet stöds dessutom av 2 kap. 10 § 2 st. RF där det står att “Skatt eller statlig 

avgift inte får tas ut i vidare mån än vad som följer av föreskrifter som gällde när den omstän-

digheten inträffade som utlöste skatt eller avgiftsskyldigheten”. Visserligen tar bestämmelsen 

sikte på retroaktivitetsförbudet men uttrycker även ett krav på föreskrift för att skatt ska få tas 

ut.202  

 Sammanfattningsvis med stöd av; 1 kap. 4 § RF, 8 kap. 2 § p. 2 och 2 kap. 10 § 2 st. RF lästa 

tillsammans kan det konstateras att skatt skall tas ut med stöd av föreskrift och det genom lag. 

På så vis ger den svenska RF stöd åt föreskriftskravet.203  

                                                
198 Hultqvist, Anders, svensk skattetidning 6–7/2007, om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet 

vid internprissättning, [cit. Hultqvist, dokumentationskravet], s. 405. 
199 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 96. 
200 SOU 1993:62 s. 81, 8 kap. 3 § RF. 
201 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 73. 
202Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 93. 
203 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 113. 
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7.7 Retroaktivitetsförbudet  

I 2 kap. 10 § 2 st. RF framkommer det att det finns ett förbud mot retroaktiv lagstiftning rö-

rande skatter.204 Retroaktivitetsförbudet betyder att föreskrifter om skatter inte fattas för tiden 

retroaktivt utan endast framåt i tiden.205 Skatt får endast tas ut om det fanns en bestämmelse 

som gällde när den omständigheten inträffade som framkallade skatt eller avgiftsskyldig-

heten.206 Bestämmelsen riktar sig till både riksdagen och de rättstillämpande organen och är 

ett absolut skydd för medborgarnas fri och rättigheter.207 Denna bestämmelse är viktig för för-

utsebarhet och rättssäkerhetsskäl.208 Det finns dock en undantagsregel i 2 kap. 10 § 2 st. RF, 

som säger att skatt får tas ut om lagen inte hade trätt i kraft under förutsättning att regeringen 

eller riksdagsutskottet hade lämnat förslag till riksdagen. Med förslag jämförs ett meddelande 

i en skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att vänta.  

7.8 Analogiförbudet 

Det som hittills framkommit i examensarbetet är att legalitetsprincipens kärna är föreskrifts-

kravet. Som ett resultat av föreskriftskravet medföljer det ett förbud mot att utföra analogier, 

det s.k. analogiförbudet.209 En analogi innebär enligt Hultqvist att man går bortom den rimliga 

tolkningen av föreskrifterna vid tillämpningen i ett enskilt fall.210 Tikka anser att analogier 

inte är tillåtna med hänsyn till förutsebarhetsintresset. Han menar dock på att de skulle kunna 

tillämpas i vissa fall med väldigt stor försiktighet.211 Lodin m.fl. menar att ett analogislut är 

när man går utöver lagens ord men håller sig inom dess syfte. De anser att det av rättssäker-

hetsskäl talar mot ett analogislut i fall det skulle innebära en nackdel för den enskilde.212 

7.9 Bestämdhetskravet 

Det är inte vanligt att ledande skatterättsliga jurister skriver om bestämdhetskravet.  

Jag anser därför att det är på sin plats med en argumentation om varför detta krav är så viktigt 

att upprätthålla inom skatterätten. Anledningen till att detta krav är så viktigt är att det annars 

                                                
204 Påhlsson, likhet inför skattelag, s. 208. 
205 SOU 1993:62. 
2062 kap. 10 § 2: a st. RF, Ingrid Melbi Skattenytt 2010, [cit. Melbi, skattelagstiftningstekniken och stoppskrivel-

ser], s. 218. 
207 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 100–101. 
208 Hultqvist, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, Skattenytt 2016 s. 730, [cit Hultqvist, om bestämd-

hetskravet i legalitetsprincipen], s. 731. 
209 SOU: 1993:62 s. 78. 
210 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 731. 
211 Tikka, om principer vid tolkningen, s. 658. 
212 Lodin m.fl., s. 734. 
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kan öppna upp möjligheter för vaga bestämmelser såsom 8 kap. 13 § ML. Bestämdhetskravet 

finns till för att lagtexten ska vara så önskvärt tydlig som möjligt.213  

  Inom straffrätten har bestämdhetskravet belysts av Asp som skriver i sin artikel att straffbe-

stämmelser inte får vara så vaga att inte medborgarna kan förstå innebörden av bestämmel-

serna.214 

Lodin skriver i en artikel att det är viktigt för förutsebarheten att lagstiftningen är klar. Om 

inte lagstiftningen är klar bli det problem vid tolkningen och det öppnar upp för bedömnings-

frågor.215 

  Utifrån rättssäkerheten ställs det krav på att skattelagar skall vara så tydliga som möjligt. Det 

är inte frågan om att lagarna skall vara kasuistiska, alltså göra anspråk på att vara exakta, utan 

skapa en så bra precision för förutsebarhetens skull. En tillämpning av en vag föreskrift som 

faller utanför en rimlig tolkning av föreskriften är det samma som ett överskridande av myn-

digheten eller domstolens behörighet. Förutsebarheten eroderas när beskattningsmakten för-

skjuts till från riksdagen till de rättstillämpande organen. I de fall föreskriften är vag öppnar 

det upp för domstolarnas godtycke vilket är ett problem för de skattskyldiga då de inte kan 

förutse konsekvenserna av sitt handlande.216 

  Bestämdhetskravet har fått minst uppmärksamhet i den skatterättsliga litteraturen och det är 

oklart varför denna del inte tillmäts större uppmärksamhet.217 Diskussioner kan föras om dess-

viktiga roll för att säkra ett kvalitativt innehåll i skatteföreskrifterna.  

Utredaren i SOU: 1993:62 kallar vaga rättsnormer för svåra fall.218 Att tillämpa vaga normer 

på enskilda fall är enligt Hultqvist en mycket komplicerad uppgift även för erfarna jurister. 

Vid tolkningen och preciseringen som görs såväl i allmänhet som i det enskilda fallet ska tolk-

ningen ske för att fastställa normen så nära dess ursprung som möjligt. Det är dock inte ovan-

ligt att den vaga föreskriften tolkas så som uttolkaren medvetet eller omedvetet vill förstå den. 

Tolkningen kan således bero på rättstillämparens egna värderingar vid avgörandet. Det är där-

för viktigt att beskattningsbesluten har stöd i riksdagens föreskrifter och normerna som kan 

                                                
213 Hultqvist, 5/6-delsmålet, s. 10. 
214 Asp, bokföringsbrott och legalitet, s. 28. 
215 Lodin, Sven-Olof, Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, Skattenytt 2007, [cit Lodin några kvali-

tetskrav], s. 483. 
216 SOU: 1993:62 s. 81–82. 
217 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 732. 
218 SOU 1993:62, s. 77. 
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uttolkas ur dessa. Det bör eftersträvas att olika tolkningar begränsas när skatterättsliga före-

skrifter tillämpas då det är frågan om en omfattande och ingripande åtgärd i den enskilde per-

sonens ekonomi.219   

  Det bör därför med ovanstående resonemang i tanken vara ett mål att skattereglerna är så 

precisa, tydliga och klara som möjligt. Om reglerna är otydliga kan det få ett väldigt negativa 

effekter för enskilda personer.220 Tvingas man ändå av exempelvis praktiska skäl och effekti-

vitetsskäl att ha en vag lag måste det ställas höga krav på att beslutsfattarnas eller domarnas 

kompetens rörande skatter.221  

7.10 Normer rörande skatter 

Då föreskrifter kan sägas vara språkliga satser är normerna tankeinnehållet den förmedlar, det 

kan därför sägas att föreskrifter är bärare av rättsnormer.222  

  För återkoppla till själva bestämdhetskravet så kan föreskrifter vara antingen mycket be-

stämda eller å andra sidan mycket generella, vaga eller mångtydiga. Jurister ägnar sig till 

största delen av tolkning av lagen för att finna normen och tillämpa den. Detta blir en väldigt 

svår uppgift när föreskrifterna är vaga. Det är därför märkligt att arbetet med lagstiftningskva-

liteten inte varit mer uppmärksammad inom forskningen för att förhindra vaga föreskrifter.    

Om man vid tillkomsten av föreskrifterna varit mer proaktiv genom att vara noggrann och 

mer precis hade samhället kunnat undvika flera tvister som uppkommit till följd av de vaga 

föreskrifterna. Det blir kostsamt för både staten och den enskilda individen att verka reaktivt 

till följd av de vaga föreskrifterna.223 En skatteregel bör även vara så enkel som möjligt att 

tillämpa.224 

   Det som sker vid tillämpningen av vaga föreskrifter är att normen inte kan utläsas av före-

skriften utan preciseringen av normen görs i rättspraxis. Det är då domstolen som agerar lag-

stiftare istället för det rättmätiga organet som är riksdagen.225 Brister i bestämdhetskravet får 

alltså påverkan på tillämpningen av lagen på olika sätt. Bestämdhetskravet riktar sig emeller-

tid till lagstiftaren som har möjlighet att få lagstifta fram tydliga föreskrifter. Problemen kring 

                                                
219 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 733. 
220 SOU 1993:62 s. 84 och s. 161. 
221 SOU:62 s. 83–84. 
222 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 733. 
223 Hultqvist om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 734. 
224 Lodin, Några kvalitetskrav, s. 478. 
225 SOU 1993:62 s. 81. 
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bestämdhetskravet uppkommer ej vid dess tillkomst utan aktualiseras först då en vag före-

skrift skall tillämpas.226  

7.11 Tecken på att en föreskrift är för obestämd 

Det saknas forskning inom området för svensk skatterätt om vad som skall utgöra en tillräck-

lig bestämdhet i en föreskrift.227 Petter Asp tar några exempel ur straffrätten då han anser att 

en föreskrift är för obestämd. Han säger att det kan vara fråga om att en föreskrift som inne-

håller obestämda rekvisit. Den kan även vara för tekniskt komplicerade eller en föreskrift som 

hänvisar till ett stort antal andra föreskrifter.228 

  Vaga bestämmelser medför att normen i föreskriften blir otydlig och svårtillämpad. Det finns 

flera olika områden där obestämdheter har uppmärksammats. Dessa regler har berört ränteav-

dragsbegränsningar och skatteflyktslagen.  

  Det är svårt att med säkerhet säga vad som är obestämdhet eller tillräcklig bestämdhet. Ex-

empel på vad som skulle kunna vara i obestämdheter i skatterätten är, ” Att skatt ska utgå efter 

vad som är skäligt” Eller som vid ovan nämnda skatteflyktslagen, och reglerna om ränteav-

dragsbegränsningarna, där det obestämda uttrycket “väsentlig skatteförmån” återfinns.229 Be-

stämmelsen 8 kap. 13 § ML innehåller uttrycket ”skälig grund”. Med ovanstående resone-

mang drar jag slutsatsen att denna bestämmelse också är obestämd.  

  I skatteflyktslagen finns föreskrifter innehållande uttryck såsom ”lagstiftningens syfte” och i 

ränteavdragsbegränsningsreglerna ”affärsmässigt motiverat”. Det senare begreppet fick lagrå-

det att invända då de ansåg att det är oklart vad som inte är affärsmässigt och att det får anses 

vara affärsmässigt att ta hänsyn till skattekonsekvenser. Rörande båda dessa bestämmelser är 

dessa svåra att förklara innebörden av eller att förutse.  

  Även en studie av antalet rättsfall som sorterar in under en viss paragraf kan indikera på om 

bestämmelsen varit vag. Om denna analys resulterar i att det är mycket praxis som produceras 

så är det en indikator på att föreskrifterna är vaga och svåra att applicera. Hultqvists förslag är 

att man förutom att föreskrifterna genomgår remissomgång och lagrådsberedning att den tol-

kas och tillämpas av ett antal kunniga jurister. Om dessa juristers bedömningar blir väldigt va-

rierande kan man då anta att även andra tillämpande jurister skulle stöta på samma problem. 

                                                
226 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 736–737  
227 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 737. 
228 Asp, bokföringsbrott och legalitet, Svensk juristtidning 1999 s. 28.  
229 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 737. 
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På detta sätt skulle man kunna förhindra att vaga föreskrifter promulgerades och blev skatte-

lag, på så sätt skulle ett flertal konsekvenser kunna undvikas.230 

  Robert Påhlsson har fört resonemang om att legalitetsprincipen i sig är för obestämd och att 

den faller på sitt eget bestämdhetsrekvisit.231 

8 Konsekvenser av en alltför otydlig lag  

De konsekvenser som medföljer vid en alltför vag eller obestämd lagstiftning är många.  

Den primära konsekvensen som medföljer en obestämd lagstiftning är att förutsebarheten ge-

nerellt minskar. Skattebetalarna och deras rådgivare ställs inför problem när de ska ingå rätts-

handlingar som på något sätt kan bli föremål för en vag bestämmelse. De vet helt enkelt inte 

hur de ska agera. Till följd av detta kan utvecklingen på varierande områden avstanna då det 

föreligger en osäkerhet på marknaden.232  

 Det kan även tänkas att SKV kan få problem att tyda en vag bestämmelse. Detta kan i sin tur 

generera problem då flera olika rimliga tolkningar kan stå i strid med varandra. Till följd ökar 

risken för dyra processer, såväl för samhället och de enskilda skattebetalarna. 

  Det tar lång tid för prejudikatinstanserna att komma med en någorlunda tydlig linje om vad 

som ska gälla för de vaga bestämmelserna. Tyvärr kan denna rättspraxis ibland vara till föga 

ledning då de juridiska problemen som uppkommer behöver svar på flera frågor.233 

  Ett ytterligare och kanske allvarligare bekymmer är att de konstitutionella kraven åsidosätts 

vid tillämpande av vaga föreskrifter. Bristande precision i lagstiftningen får konsekvensen att 

myndigheter får utökade befogenheter.234 Kompetensen skall enligt legalitetsprincipen ligga 

på riksdagen och detta uppfylls ej då det i realiteten blir rättstillämparen som bestämmer vid 

tolkningen av de vaga föreskrifterna. Beroende på hur stor obestämdheten är frånhänder sig 

riksdagen ansvaret ju svagare föreskriften är.235 

  Legalitetsprincipen kan sägas existera som en kontrollstation för en god lagstiftning.236  

                                                
230 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 738–740 och sidan 742. 
231 Påhlsson, Principer eller regler, s. 563, Om jag tolkar Hultqvist rätt så han anser att legalitetesprincipen är till-

räckligt bestämd se, Hultqvist, om bestämdhetskravet s. 736. 
232 Hultqvist, om bestämdhets i legalitetsprincipen, s. 742. 
233 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 742. 
234 SOU 1993:62 s. 78. 
235 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 743. 
236 Påhlsson, principer och regler, s. 568. 
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 Underlåter man att tillämpa legalitetsprincipen kan det innebära att man skadar rättssystemets 

legitimitet, trovärdighet och systemacceptans.237 Om inte legalitetsprincipen respekteras blir 

likabehandlingen lidande då lika fall kan behandlas på olika sätt.238   

  Slutsatsen blir därför den att preciseringen i rättspraxis av obestämda föreskrifter blir ett då-

ligt tillvägagångssätt då det bidrar till en kompetensförskjutning från riksdagen till domsto-

larna. Domstolen skall egentligen inte ägna tid åt att skapa normer för beskattningen utan 

ägna sig åt de uppgifter som tillkommer dem, nämligen rättskipning. 

  Som ovan nämnts skapar det problem när det inte är säkert att föreskriften kommer att tolkas 

likadant av olika beslutsfattare. Detta kan leda till att tolkningar görs som inte var önskvärda 

eller som följer av beslutfattarnas egna värderingar. 

  Vid tillämpningen av de vaga föreskrifterna skulle förvaltningsdomstolarna kunna för att un-

derstryka att ansvaret vilar på riksdagen, döma så att skatt inte ska åläggas i den mån det inte 

framkommer av lagstiftningen.239 Slutsatsen jag drar då är att staten skulle fått in mindre 

pengar till statskassan vilket blir en följd av att lagstiftaren skapat för obestämda skattelagar.  

9 Analys och Förslag på lösningar 

9.1 Inledning  

Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur väl 8 kap. 13 § ML var förenlig med 

EU-rätten och legalitetsprincipen. Nedan skall göras en analys av det jag kommit fram till un-

der examensarbetets gång. Jag vill uppmärksamma att jag redan gått igenom förenligheten 

mellan 8 kap. 13 § ML och EU-rätten i kapitel 6. En utveckling av resonemanget sker nedan 

följande avsnitt 9.2.  

  Vid analysen av förenligheten mellan 8 kap. 13 § ML och legalitetsprincipen har jag i kapitel 

8 beskrivit de konsekvenser som kan uppstå om legalitetsprincipen inte följs. En utveckling 

av dessa konsekvenser skall göras och analyseras ytterligare under avsnitt 9.4. 

9.2 Förenlighet mellan 8 kap. 13 § ML och EU-rätten 

När en beskattningsbar person bedriver blandade verksamheter skall endast avdrag av den in-

gående mervärdesskatten för de förvärv av varor eller tjänster medges avseende de mervär-

desskattepliktiga transaktionerna som den beskattningsbara personen utför.240 Uppdelningen 

                                                
237 Påhlsson, principer och regler, s. 568. 
238 SOU 1993:62 s. 78. 
239 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 743. 
240 Melz och Kristoffersson, s. 83. 
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av avdraget skall göras enligt 8 kap. 13 § ML efter ”skälig grund ”. De motsvarande reglerna i 

direktivet utgörs av artikel 173–175 och kallas för proportionellt avdrag. 

  De metoder som framkommer av direktivet har jag benämnt huvudregeln/omsättningsme-

toden eller undantagsregeln.241 

  Huvudregeln, uttrycker att avdraget skall beräknas baserat på omsättningen genom uppstäl-

landet av ett matematiskt bråk.242 Undantagsregeln beskriver att en medlemsstat får vidta åt-

gärder genom att tillåta eller ålägga den beskattningsbara personen att göra avdraget på grund-

val av användningen av alla eller en del av varorna och tjänsterna.243  

  Jag anser att 8 kap. 13 § ML och motsvarande artiklar i direktivet 173–175 inte är förenliga 

med varandra. Anledningen till mitt ställningstagande skall jag motivera. Till att börja med 

kan man konstatera att 8 kap. 13 § ML och artiklarna 173–175 inte alls har samma utform-

ning.244 Direktivets artiklar 173–175 är väldigt noggrant utformade och pedagogiska rörande 

reglerna för beräkningen av huvudregeln. Det står klart och tydligt vad som skall tas med i 

nämnaren, i täljaren och vilka belopp som skall uteslutas ur det matematiska bråket.245 

 Artikel 173.2 c öppnar även upp för en möjlighet att låta medlemsstaterna införa en undan-

tagsregel i förhållande till huvudregeln.246  

  Vid studiet av 8 kap. 13 § ML kan jag konstatera att regeln är öppet utformad och de enda 

instruktioner den ger är att avdraget skall beräknas efter “skälig grund”. Denna utformning är 

inte lik motsvarande artiklar i direktivet. 

  Det är omöjligt att med hjälp av 8 kap. 13 § ML skönja några fördelningsmetoder. De regler 

som artiklarna i direktivet erbjuder (huvudregeln och undantagsregeln) kan inte anses vara 

implementerade med bestämmelsen att avdraget skall göras efter “skälig grund”. Jag anser 

inte att det finns någonting i 8 kap. 13 § ML som tyder på att man skall göra en beräkning en-

ligt varken huvudregeln eller undantagsregeln. Stöd för min uppfattning får jag av Kleerup, 

m.fl. som hänvisar till EU-domstolen som uttryckt att en tillämpning av undantagsregeln krä-

ver att den införlivats i svensk rätt. De menar att varken huvudregeln eller avvikelser från hu-

vudregeln alls har implementerats i svensk rätt och detta anser de är olyckligt.247  

                                                
241 Huvudregeln, artikel 173.1 och artiklarna 174–175, undantagsregeln, artikel 173.2 c. 
242 Huvudregeln, artikel 173.1 och artiklarna 174–175. 
243 Undantagsregeln, artikel 173.2 c. 
244 Se bilaga 1 i detta examensarbete. 
245 Direktivet, artikel 173.1 och 174. 
246 Direktivet, artikel 173.1 och 174–175, huvudregeln. 
247 Kleerup m.fl., s. 61–62. 
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  Jag anser även att det är märkligt att inga åtgärder vidtagits från lagstiftarens sida då EUD 

uttryckt att medlemsstaterna inte får frångå direktivets uttryckliga bestämmelser.248 

  För att försöka få någon förklaring om hur detta problem kunnat uppstå kan man försöka 

följa resonemanget i förarbetet SOU 1994:88 som tillkom inför Sveriges inträde i EU. 

  Enligt mig är utredaren i SOU 1994:88 inte helt solklar i sitt resonemang. Utredaren hävdar 

att bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML är förenlig med EU-rätten men att den kan öppna upp för 

flera olika tolkningar.249 En rimlig förklaring till att utredarens resonemang om att 8 kap. 13 § 

ML är förenlig med EU-rätten skulle kunna vara att direktivets regelkomplex är väldigt kom-

plicerat samtidigt som det kanske rådde brist på tid för implementering. 

  Slutsatsen som jag drar är att lagstiftaren måste instämt i det utredaren i SOU 1994:88 kom 

fram till då de ansåg att någon ytterligare förändring inte krävts för en korrekt implementering 

av direktivets artiklar 173–175 i ML. 

  Av svensk praxis framkommer det att även HFD tyckt att de interna svenska reglerna ansetts 

vara förenliga med direktivet samt anpassats därefter.250 Det anser jag är mycket märkligt, då 

8 kap. 13 § ML inte innehåller någon fördelningsmetod som direktivet erbjudit.  

  Min slutsats är alltså att den svenska rätten och EU-rätten inte är tillräckligt förenliga. Jag 

anser att 8 kap. 13 § ML och artikel 173–175 inte är lika varandra till varken form eller inne-

håll. Jag anser även att lagstiftaren i Sverige inte implementerat några av de fördelningsme-

toder som direktivet föreskrivet. Det som blir intressant att veta då är hur de svenska domsto-

larna hanterar denna situation då det föreligger en oförenlighet mellan EU-rätt och svensk rätt 

på mervärdesskatteområdet genom bristen i implementeringen av direktivets artiklar 173–175. 

  Det som händer enligt mig när en artikel i ett direktiv inte blivit korrekt implementerad är att 

en prövning kan göras om artikeln har direkt effekt eller utföra en EU-konform tolkning av 

den nationella bestämmelsen.  

  De rättigheter som följer av direktivet kan en enskild åberopa genom direkt effekt om be-

stämmelsen i direktivet är klar, precis och ovillkorlig.251 Huvudregeln i artikel 173.1 och 174–

175 kan argumenteras för att ha direkt effekt då jag anser att den är noga formulerad i direkti-

vet. Jag anser alltså att huvudregeln är tillräckligt klar, precis och ovillkorlig och kan åberopas 

av enskilda. Frågan huruvida undantagsregeln i artikel 173.2 c kan anses ha direkt effekt är 

mera tveksam. Den hänvisar till att medlemsstaterna får vidta andra metoder för beräkning av 

                                                
248 C- 243/03 Kommissionen mot Frankrike, p. 35.  
249 SOU 1994:88 s. 259 till s. 268. 
250 RÅ 2003 not. 3, RÅ 1999 not. 282. 
251 Kleerup m.fl., s. 29. 
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den avdragsgilla andelen. Den preciserar inte hur avdraget ska beräknas. Jag anser därför att 

undantagsregeln inte är tillräckligt klar precis och ovillkorlig att den därför inte har direkt ef-

fekt.  

  Oavsett om en regel har direkt effekt eller inte finns det en skyldighet för domstolarna att 

göra en EU-konform tolkning. Tillämpningsområdet är på så sätt större för den EU-konforma 

tolkningen än för tillämpningsområdet för direkt effekt.252 

  Vid en EU-konform tolkning skall den nationella bestämmelsen tolkas EU-konformt med di-

rektivets motsvarande bestämmelser. Den EU-konforma tolkningen kan göras så långt som de 

nationella tolkningsreglerna tillåter. Det är legalitetsprincipen som sätter stopp för hur långt 

den EU-konforma tolkningen kan göras.253 Så som jag förstår det kan man inte tolka den 

svenska bestämmelsens i strid med dess ordalydelse, contra legem.254 Jag anser dock inte att 

legalitetsprincipen sätter stopp för en EU-konform tolkning av 8 kap. 13 § ML då den är så 

pass öppet utformad och en tolkning av artiklarna 173-175 i direktivet inte skulle strida mot 8 

kap. 13 § ML:s ordalydelse. 

  Den EU-konforma tolkningen har resulterat i att Svenska domstolar har ansett att det är un-

dantagsregeln som ska tillämpas om den ger ett mer exakt resultat än huvudregeln.255 

  Det är aningen besvärande då det står att medlemsstaterna får vidta åtgärder som syftar till 

att beräkna avdraget på grundval av användningen av varorna eller tjänsterna.  

  Den EU-konforma tolkningen har således lett till att de svenska domstolarna tillämpar un-

dantagsregeln som huvudregel. I HFD 2014 ref. 18 del I, konstaterar domstolen att en annan 

fördelningsmetod omsättningsmetoden (huvudregeln) ska användas om den kan fastställa ett 

mer exakt resultat. Det en skattskyldig och den skattskyldiges skattejurist bör komma ihåg är 

att de kan om de vill, åberopa huvudregelns direkta effekt och tillämpa den istället för undan-

tagsregeln.  

  Min slutsats är att den svenska lagstiftaren har underlåtit att implementera både undantagsre-

geln, och huvudregeln. Det har så som Kleerup m.fl. skriver inte implementerats någon för-

delningsgrund alls.256   

                                                
252 Nilsson, direktivkonform tolkning, s. 9. 
253 HFD 2013 ref. 12. 
254 Nilsson, direktivkonform tolkning, s. 2, se Contra Legem förbudet, Bernitz och Kjellgren, s. 96. 
255 HFD 2014 ref. 18 del 1. 
256 Kleerup m.fl., s. 61–62. 
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    EU-domstolen har hänvisat till att det är medlemsstaterna som ska bestämma metoder för 

hur avdraget för icke-ekonomiska verksamheter skall beräknas.257 Det ska nämnas att några 

sådana metoder inte heller har implementerats i ML. 

  Jag anser att 8 kap. 13 § ML ”brister” då artiklarna 173–175 i direktivet inte har implemente-

rats i mervärdesskattelagen. Jag anser att den EU-konforma tolkningen “lagar” bristen i 8 kap. 

13 § ML men denna lagning leder till att undantagsregeln istället ses som huvudregeln. Ulf 

Nilsson skriver i sin artikel att en direktivkonform tolkning inte bör ersätta en korrekt imple-

mentering av EU-direktivet. Det är inte tillräckligt att medlemsstaterna förlitar sig på en EU-

konform tolkning istället för att göra en korrekt implementering av direktivet. Nilsson hänvi-

sar till två olika mål där EUD påpekat att en EU-konform tolkning inte heller kan anses upp-

fylla kraven på rättssäkerhet.258 

  Sammanfattningsvis skulle man kunna hävda att den EU-konforma tolkningen överbrygger 

brister i implementeringen av EU-rätten till den nationella rätten.259 Detta har lett till att un-

dantagsregeln skall ses som huvudregel i svensk rätt. Detta strider mot både direktivet och 

EU-rättens rättspraxis på området. EU-domstolen verkar dessutom så som jag tolkar det, ge-

nom sin dom i Mercedes Benz Italia ha öppnat upp för att det finns en möjlighet för medlems-

staterna att endast ha huvudregeln som sin fördelningsmetod.260 Med bakgrund av detta blir 

bilden klar att den svenska lagstiftaren bör göra en kursändring bort från undantagsregeln mot 

den ”rätta destinationen” som är huvudregeln. Enligt mig vore det bra om denna kursföränd-

ring skedde både för de mervärdesskatteskyldiga som bedriver blandade verksamheters skull 

samt för utvecklingen av den svenska ekonomin. En större tilltro till mervärdesskattesystemet 

hade då kunnat uppnås om 8 kap. 13 § ML var förenlig med EU-rätten. 

9.3 Förenlighet mellan 8 kap. 13 § ML och legalitetsprincipen 

Jag anser att RF ger tillräckligt stöd för att legalitetsprincipen existerar och är gällande i 

svensk rätt. Vid studiet av RF och den doktrinen som presenterats i examensarbetet kom jag 

fram till att legalitetsprincipen består av, så som Hultqvist anser, en kompetensfördelning, ett 

föreskriftskrav, ett analogförbud, ett retroaktivitetsförbud och ett bestämdhetskrav. Anled-

ningen till att legalitetsprincipen finns till enligt mig, är att säkra kvaliteten på skatteregler 

samt att säkra de konstitutionella kraven på att det endast är riksdagen som får besluta om 

                                                
257 C-437/06 Securenta, p. 31 och p. 39.  
258 Nilsson, Direktiv konform tolkning, s. 2, hänvisar till mål C-144/99, Kommissionen mot Nederländerna, p. 

21 och mål C-197/96, Kommissionen mot Frankrike p. 14–15. 
259 Nilsson, Direktivkonform tolkning, s. 3–4. 
260 C-378/15, Mercedes Benz Italia, p. 50. 
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skatt genom lag.  

  Min analys är den att den svenska regeln 8 kap. 13 § ML inte uppfyller legalitetsprincipens 

bestämdhetskrav genom att ett avdrag ska beräknas efter ”skälig grund”. Jag anser även att 8 

kap. 13 § ML öppnar upp för en förskjutning av kompetensfördelningen från riksdagen till de 

beslutsfattande organen.261 Ansvaret för detta problem ligger dock hos lagstiftaren. Det går 

inte att anklaga SKV för bristerna i lagstiftningen. Det är inte heller SKV:s fel att det i propo-

sitionen till gamla mervärdesskattelagen hänvisades till att det var RN som skulle bestämma 

om hur fördelningsmetoderna skulle utföras.262 Visserligen har denna proposition upphört att 

gälla263 men detta kan vara en anledning till varför denna felaktiga ”vana” att bestämma för-

delningsmetoder kvarstår. SKV försöker endast ”rädda situationen” genom att tillämpa den 

EU-rätt och den praxis som HFD meddelat. Jag anser däremot att SKV borde vara försiktiga 

med att tillämpa egna fördelningsmetoder som inte har någon grund i direktivet eller i EU:s 

rättspraxis. 

   Jag anser att 8 kap. 13 § ML mening om att ett avdrag skall göras efter ”skälig grund ” är 

för vag. En slutsats jag drar är att en föreskrift som är vag och mångtydig kan få en minskad 

betydelse trots att den meddelats i en korrekt föreskrift från riksdagen, föreskriften blir helt 

enkelt för svår att tillämpa.  

  Jag har försökt att finna anledningar till varför denna vaghet har kunnat uppstå. En anledning 

skulle kunna vara att man vid EU-inträdet kände att det förelåg en tidspress att implementera 

det enligt mig komplicerade direktivet i mervärdesskattelagen. 

   En annan intressant anledning som skulle kunna förklara 8 kap. 13 § ML:s brist i uppfyllan-

det av legalitetsprincipens krav på bestämdhet är att legalitetsprincipen i sig själv är aningen 

vag. En liknelse kan göras till ordspråket: ”Äpplet faller inte långt från trädet”. Om legalitets-

principen är vag kan man räkna med att även skatteföreskrifterna kommer att bli vaga. Det 

skulle kunna hävdas att legalitetsprincipen inte uppfyller sitt eget krav om bestämdhet. Stöd 

för denna idé får jag även av Robert Påhlson som skriver i en artikel att han anser att legali-

tetsprincipen faller på sitt eget bestämdhetskrav.264  

  Jag har argumenterat för att legalitetsprincipen finns efter en studie av RF och doktrinen. Det 

krävs dock en ganska noga genomläsning av RF av flera olika bestämmelser för att utröna att 

                                                
261 Hultqvist, om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, s. 743. 
262 Prop. 1968:100 s. 137. 
263 Karlsson, Avdragsrätt för ingående moms, s. 602. 
264 Påhlsson, Principer och regler, s. 563. 
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legalitetsprincipen existerar. Det är svårt att uppfylla legalitetsprincipens krav om det inte pre-

senteras klart, tydligt och sammanhållet i RF.  

  Ett problem som uppstår vid tillämpningen av vaga bestämmelser är att en myndighetsutö-

vare eller en domare kanske det använder sina egna värderingar vid beslutsfattandet. Det är 

som ovan nämnts endast riksdagen som får besluta om uttag av skatter genom lag. Det skulle 

även finnas en risk för olik behandling av olika skattskyldiga beroende på vilken domare som 

dömer i målet. En annan aspekt till som är värd att nämna är att det kan bli väldigt svårt för 

domare att tillämpa en vag föreskrift. De måste känna en frustration när de vet att det är deras 

beslut kan ödelägga en person eller ett helt företags ekonomi, trots att det är riksdagen som 

underlåtit att meddela tydliga lagar. Detta anser jag är problematiskt för alla parter, förutom 

riksdagen då det är de som stiftat den otydliga lagen.  Alla riksdagsledamöter kanske inte för-

står vidden av legalitetsprincipen och varför den är så viktig att upprätthålla till skydd för de 

enskilda. Jag anser att så fort en bestämmelse innehåller ett uttryck som “skälig” på mervär-

desskatteområdet ringer det varningsklockor om att bestämmelsen är obestämd. 

 Om dessa vaga bestämmelser får fortsätta att existera kommer tilliten och systemacceptansen 

att eroderas. Det kommer dessutom att kosta samhället enorma summor i eventuella process-

kostnader till följd av de vaga skattelagarna. De pengar som de skattskyldiga tvingas lägga på 

processföring hade, om obestämda skatteregler inte existerat, istället kunnat satsas på utveckl-

ing i företagen.  

9.4 Förslag på lösningar 

Nedan kommer det att presenteras två förslag på hur man kan få 8 kap. 13 § ML att förenas 

bättre med både EU-rätten och legalitetsprincipen. Det kommer även presenteras ett förslag på 

hur legalitetsprincipen kan förbättras.   

  Ett förslag skulle kunna vara att man implementerade hela mervärdesskattedirektivet och 

gjorde om det till lag. Lagen och direktivet hade haft exakt samma ordalydelse och på så sätt 

skulle det inte bli några problem rörande EU-rätten och den svenska rättens förenlighet. 

  Ett annat förslag är att implementera huvudregeln och undantagsregeln i svensk lagtext. Det 

hade då varit korrekt utformat i enlighet med EU-direktivet och beskattningskompetensen 

hade hamnat på rätt plats igen, nämligen hos riksdagen istället för hos SKV och domstolarna.  

  Ett annat intressant förslag rörande en förbättring av legalitetsprincipen skulle kunna vara att 

den tydliggjordes mer i RF. Alla som arbetar på något sätt med skatterätten, exempelvis, lag-

stiftare eller beslutsfattare på SKV kanske inte vet exakt hur man läser ut legalitetsprincipen 
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ur RF. Ett förtydligande och en strukturering över de bestämmelser i RF som rör legalitets-

principen hade kunnat samlas under en paragraf med namnet legalitetsprincipen. Det hade då 

varit lättare för personer som arbetar med skatterätten på olika sätt att förstå hur viktigt det är 

att riksdagen behåller sin kompetens att meddela föreskrifter genom lag. Annars kommer 

SKV att få bestämma skattereglerna, vara part i skattemålen och fatta beslut rörande mervär-

desskatterättsliga frågor.  

  Ett annat förslag är att man skulle kunna i lagstiftningsprocessen, ”pröva” vissa obestämda 

skatteföreskrifter genom att exempelvis låta kunniga jurister och domare, simulera en dom-

stolsprocess där man ”kvalitetstestar” den nya skatteföreskriften. Domen skulle såklart inte få 

någon rättsverkan för någon part utan endast användas till utvärdering av förslaget om den 

nya skatteföreskriften.  

 Sammanfattningsvis så anser jag att 8 kap. 13 § ML inte är förenlig med EU-rätten och att 

lagstiftaren bör på något sett fundera på hur artiklarna 173–175 i direktivet kan implementeras 

på ett mer korrekt sätt i mervärdesskattelagen. Begreppet ”skälig grund” hade då kunnat un-

danröjas. För att stävja tillkomsten av flera obestämda skatteföreskrifter så som 8 kap. 13 § 

ML skulle man kunna förtydliga legalitetsprincipen i RF. Detta förtydligande hade kunnat 

leda till att osäkerheter vid obestämda föreskrifter minskade. Förhoppningsvis hade då mark-

naden kunnat återgå till en normal utveckling igen samtidigt som både staten och företagen 

sparar enorma summor pengar på att undvika dyra domstolsprocesser. Tilliten och systemac-

ceptansen för skattesystemet hade då kunnat vinnas tillbaka.  
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Bilagor 

Lagtext 8 kap. 13 § ML 

Uppdelning av den ingående skatten i vissa fall 

I de fall den ingående skatten endast delvis avser förvärv eller import som medför avdragsrätt 

eller avser förvärv eller import som görs gemensamt för flera verksamheter, av vilka någon 

inte medför skattskyldighet, eller görs för en verksamhet som endast delvis medför skattskyl-

dighet får avdrag göras endast för skatten på den del av ersättningen eller inköpspriset som 

hänför sig till den del av förvärvet eller importen som medför avdragsrätt respektive hänför 

sig till verksamhet som medför skattskyldighet. Om denna del inte kan fastställas, får avdrags-

beloppet i stället bestämmas genom uppdelning efter skälig grund. 

Första stycket gäller inte om annat följer av 14 eller 16 §. Lag (2007:1376). 

 

Artikel 173–175 Mervärdesskattedirektivet 

Proportionellt avdrag 

Artikel 173 

1.   När varor och tjänster används av en beskattningsbar person såväl för transaktioner som 

avses i artiklarna 168, 169 och 170, vilka medför rätt till avdrag för mervärdesskatt, som för 

transaktioner som inte medför rätt till avdrag, skall bara den andel av mervärdesskatten vara 

avdragsgill som kan hänföras till de förstnämnda transaktionerna. 

Den avdragsgilla andelen skall bestämmas i enlighet med artiklarna 174 och 175 för alla 

transaktioner som utförs av den beskattningsbara personen. 

2.   Medlemsstaterna får vidta följande åtgärder: 

a) tillåta den beskattningsbara personen att bestämma en andel för varje gren av sin 

verksamhet, om han för separata räkenskaper för varje verksamhetsgren, 

 

b) ålägga den beskattningsbara personen att bestämma en andel för varje verksamhets-

gren och att föra separata räkenskaper för varje verksamhetsgren, 

 

c) tillåta eller ålägga den beskattningsbara personen att göra avdraget på grundval av an-

vändningen av alla eller en del av varorna och tjänsterna, 
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d) tillåta eller ålägga den beskattningsbara personen att göra avdraget, i enlighet med be-

stämmelsen i punkt 1 första stycket, med avseende på alla varor och tjänster som an-

vänds för alla transaktioner som avses där, 

 

e) föreskriva att mervärdesskatt som inte medför avdragsrätt hos den beskattningsbara 

personen och som är ringa inte skall beaktas vid beräkningen. 

 

Artikel 174 

1.   Den avdragsgilla andelen skall vara resultatet av ett bråk bestående av följande belopp: 

a) I täljaren, det sammanlagda beloppet, exklusive mervärdesskatt, av den omsättning 

per år som kan hänföras till transaktioner som medför rätt till avdrag enligt artiklarna 

168 och 169. 

 

b) I nämnaren, det sammanlagda beloppet, exklusive mervärdesskatt, av den omsättning 

per år som kan hänföras till transaktioner som ingår i täljaren och till transaktioner 

som inte medför rätt till avdrag. 

Medlemsstaterna får i nämnaren inräkna beloppet av andra subventioner än sådana som är di-

rekt knutna till priset på leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster som avses i ar-

tikel 73. 

2.   Med avvikelse från punkt 1 skall vid beräkningen av den avdragsgilla andelen bortses från 

följande belopp: 

a) den omsättning som kan hänföras till leverans av investeringsvaror som används av 

den beskattningsbara personen i hans rörelse, 

 

b) den omsättning som kan hänföras till transaktioner som har karaktären av bitransakt-

ioner till fastighets- och finansiella transaktioner, 

 

c) den omsättning som kan hänföras till de transaktioner som avses i artikel 135.1 b-g i 

de fall de har karaktären av bitransaktioner. 
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3.   När medlemsstaterna utnyttjar möjligheten i artikel 191 att inte kräva justering med avse-

ende på investeringsvaror, får de låta köpeskillingen vid avyttring av dessa varor ingå i den 

avdragsgilla andelen. 

 

 

Artikel 175 

1.   Den avdragsgilla andelen skall bestämmas varje år och omräknas till ett procenttal, avrun-

dat uppåt till nästa heltal. 

2.   Den andel som skall gälla preliminärt för ett år skall vara den som beräknas på grundval 

av föregående års transaktioner. I avsaknad av sådana transaktioner att jämföra med, eller om 

transaktionerna uppgick till obetydliga belopp, skall den beskattningsbara personen under 

skattemyndighetens överinseende uppskatta den avdragsgilla andelen med utgångspunkt i sina 

prognoser. 

Medlemsstaterna får dock behålla de regler som gällde hos dem den 1 januari 1979 eller, för 

de medlemsstater som anslutit sig till gemenskapen efter den dagen, de regler som gällde hos 

dem på dagen för deras anslutning. 

3.   Avdrag som görs på grundval av en sådan preliminär andel skall justeras när den slutliga 

andelen för året bestämts under det påföljande året. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




