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Förord 
Förutom min handledare finns det väldigt många människor som har bidragit 
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formning som det i slutändan har fått. Eventuella felaktigheter är dock enbart 
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Ett särskilt tack vill jag rikta till: 

 

Helena Sjöberg 

Alla som arbetar på avdelningen för indirekta skatter på Deloitte AB 

Anna Gällstedt Sjöberg 

Ulf Nilsson 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Undantaget från skatteplikt vid tillhandahållande av vissa interna tjänster är ett 

undantag i mervärdesskattedirektivet. Det möjliggör för tjänster att under vissa 

förutsättningar utföras av en aktör för en aktörs räkning utan mervärdesskatt 

när tjänsten annars hade varit mervärdesskattepliktig. För att undantaget ska bli 

tillämpligt måste ett antal villkor vara uppfyllda, men dessa villkor är förutom 

många till antalet också otydliga och kan tolkas på flera olika sätt. 

 

Trots att undantaget först introducerades för mer än trettio år sedan, finns bara 

ett fåtal avgöranden från EU-domstolen som hjälper till att klargöra undan-

tagets tolkning och tillämpning. Vid sidan av detta har också diskussionen om 

undantaget lyst med sin frånvaro i den juridiska doktrinen, vilket har gjort att 

undantaget idag kan vara svårt att ta till sig.  

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att redogöra för det material som finns att 

tillgå rörande undantaget från skatteplikt för omsättning av vissa interna 

tjänster i artikel 132.1 f  i mervärdesskattedirektivet. Vidare är syftet att inom 

ramen för denna redogörelse undersöka om undantagets utformning och 

tillämpning möjliggör för syftet med undantaget att kunna uppfyllas. 

 

Inom ramen för detta syfte ska därför följande frågeställningar besvaras: 

 

- Hur ser utformningen av artikel 132.1 f i mervärdesskattedirektivet och 

den svenska implementeringen ut? 

- Hur tillämpas undantaget och vad innebär de olika villkor som återfinns 

i undantaget? 

- Vad är syftet med undantaget? 

1.3. Metod och material 
För att kunna besvara frågeställningarna och redogöra för det material som 

finns på området kommer först materialet att sammanställas och examens-

arbetet får av den anledningen sägas vara deskriptivt i denna del. Därefter 
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kommer undantaget och dess rekvisit att analyseras med hjälp av det material 

som finns att tillgå och därför är examensarbetet i denna del analytiskt. 

Slutligen kommer både den deskriptiva och den analytiska delen att ses som en 

helhet för att se om det går att dra några generella slutsatser eller några mönster 

i materialet. Den sista delen av examensarbetet får därför sägas vara syntetisk
1
 

så tillvida att det innebär motsatsen till analys enligt en ordboksdefinition.  

 

Samtliga av dessa delar kommer att utgå från den traditionella rättskälleläran. 

Begreppet rättskällelära kan dock inte sägas vara ett fast begrepp med en klar 

innebörd. Inom ramen för detta arbete kommer dock rättskälleläran att 

definieras såsom läran om de rättskällor och deras hierariska ordning som 

används för analys av rätten. Bland dessa återfinns högst upp lagtexten, vilket 

på detta området får anses vara både mervärdesskattelagen och mervärdes-

skattedirektivet. Därefter kommer EU-domstolens och svenska avgöranden på 

området vilket följs av juridisk doktrin och sist de svenska förarbetena som ofta 

saknar motsvarighet på EU-nivå.  

 

Det bör poängteras att på grund av mervärdesskattens starka EU-prägel får 

också den traditionella rättskälleläran sägas vara någorlunda modifierad i 

mervärdesskattesammanhang. Normalt sett anses svensk lagtext såsom den 

normhierarkiskt högsta källan och är också den som svenska domstolar i 

huvudsak dömer i enlighet med. Inom EU-rätten är det dock direktiven och i 

sista hand EU-fördraget som är normhierarkiskt högst vilket innebär att en 

svensk lagtext som omöjligt går att tolka i enlighet med EU-rätten inte ska 

beaktas vid svensk rättstillämpning. 

 

Det material som finns att tillgå gällande undantaget är både när det gäller 

engelskspråkigt och svenskt material som behandlar undantaget från skatteplikt 

vid omsättning av vissa interna tjänster på EU- och svensk nivå knapphändigt. 

Det innebär förstås att det är svårare att finna stöd för generella slutsatser och 

reflektioner och att dessa slutsatser därefter inte står sig särskilt bra vid nya 

                                                 
1
 Sandgren, Claes, ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare”, s. 66 f. 
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avgöranden eller klargöranden, men också att behovet av en sammanställande 

redogörelse finns av samma anledning. 

 

För mervärdesskattens mer allmänna framställning och bakgrund har jag 

använt mig av Mervärdesskatten – En introduktion av Peter Melz. Melz är 

professor i finansrätt vid juridisk fakulteten, Stockholms universitet. Boken är 

främst avsedd som läro- och introduktionsbok och har använts för att den ger 

en väldigt lättförståerlig och pedagogisk bild över mervärdesskattens upp-

byggnad och de problem som konstruktionen kan ge upphov till. Förståelsen 

för mervärdesskattens problem ger också en bakgrund till det undantag som 

detta examensarbete har för avsikt att behandla. 

 

När det gäller EU-rätten och särskilt dess koppling till skatterätten har jag i 

huvudsak hämtat information från boken EU-skatterätt från författarna Kristina 

Ståhl, Roger Persson Österman, Maria Hilling och Jesper Öberg. Samtliga 

författare har en bakgrund som akademiker på olika nivå från olika universitet 

men är alla verksamma på skatterättens område och har i boken gjort mycket 

detaljerade redogörelser över kopplingen mellan EU och den svenska 

skatterätten.  

 

Vissa komplementterande redogörelser, främst gällande den svenska rätts-

källeläran, har hämtats från boken Finna rätt skriven av Ulf Bernitz, Lars 

Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep och 

Hans-Heinrich Vogel som alla har en bakgrund som juris professorer vid 

Stockholms Universitet. Boken redogör på ett generell sett för juridiska 

problem, källmaterial och arbetsmetoder som juristen stöter på inom ramen för 

sitt vardagliga arbete. Jag har använt boken främst för att reflektera över hur 

rättskälleläran kompletteras och förändrats ur ett EU-perspektiv. 

 

För förståelse och tolkning av mervärdesskattedirektivet har boken Mervärdes-

skattedirektivet – En kommentar av Björn Westberg använts. Westberg är 

verksam som professor i finansrätt vid Högskolan i Jönköping och har i boken 

analyserat samtliga av mervärdesskattedirektivets artiklar samt EU-domstolens 

rättsfall rörande dessa. Jag har använt boken för att kunna undersöka undan-
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tagets olika villkor och det har varit en stor tillgång när det gäller olika 

uppfattningar av hur undantaget såväl som mervärdesskatte-direktivet i stort 

ska tolkas. 

 

För förståelsen av vissa ekonomiska termer som saknar juridisk definition har 

en handbok utgiven av Bokföringsnämnden använts. Bokföringsnämnden är en 

statlig förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet som ansvarar för ut-

vecklingen av god redovisningssed i Sverige. Inom ramen för detta ger 

nämnden ut allmänna råd och informationsmaterial i vilket jag också hämtat 

information om innebörden av vissa begrepp. Jag valde Bokföringsnämnden 

därför att deras roll får anses vara mycket central för utvecklingen av just god 

redovisningssed och därför är också deras begreppsapparat normgivande på 

området. 

 

Information om lydelser i mervärdesskattedirektivens svenska och engelska 

språkversioner samt kompletterande information om EU, konkurrensrätten och 

den Europeiska kommissionen och information om andra medlemsstaters 

implementering av mervärdesskattedirektivet är hämtat från Europeiska 

kommissionens press-meddelanden har hämtats från Europeiska kommi-

ssionens hemsida, http://ec.europa.eu/index_sv.html. Utöver detta har jag även 

hämtat information om konkurrensrätten på Konkurrensverkets hemsida, 

http://www.kkv.se. Det innebär att all information som presenterats också kan 

vara speglad av Europeiska kommissionens och/eller Konkurrensverkets 

värderingar men har i mitt tycke presenterats på ett objektivt sätt. 

 

En artikel från International VAT Monitor har också använts inom ramen för 

examensarbetet. Den är skriven av Joep Swinkels som är verksam som skatte-

jurist i Nederländerna. Artikeln har först och främst använts för att visa på hur 

andra tolkat undantagets olika villkor men har också använts som källa vid 

sidan av andra källor för vissa tidsangivelser för mervärdesskattedirektivets 

historiska bakgrund. 

 

Slutligen är samtliga rättsfall och avgöranden till rättsfall från EU-domstolen 

hämtade från Europeiska domstolens officiella hemsida 
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http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=sv samt det svenska rätts-

fallet, svenska förarbetet och innehållet i svensk lagstiftning hämtad från webb-

portalen Infotorg (http://www.infotorg.org). Ställningstaganden samt remiss-

svar från Skatteverket har hämtats från Skatteverkets hemsida för rätts-

information, http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800022.html. 

1.4. Disposition 
Examensarbetet är dispositionerat så att den första delen kommer att innehålla 

ett avsnitt som kortfattat beskriver EU-rätten och dess påverkan på skatte-

området samt mervärdesskattens i allmänhet. Därefter kommer en presentation 

av undantaget från skatteplikt vid omsättning av vissa interna tjänster. 

Presentationen sker genom en kort historisk bakgrund innan en uppställning av 

dels den svenska lydelsen i direktivet och dels den svenska implementeringen i 

mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för att enklare kunna ge en klar bild 

över likheter och skillnader kommer att visas. 

 

Därefter kommer en närmare presentation av de villkor som ska vara uppfyllda 

för att undantaget ska kunna tillämpas vilket sker genom en uppdelning i varje 

villkor för sig. Analysen kommer sedan att göras med samma uppdelning i sex 

olika delar vilket motsvarar respektive villkor men utöver detta kommer syftet 

först kommer att behandlas inom ramen för en egen del och slutligen kommer 

analysen att avslutas i en generell del. Därefter kommer slutsatser från analysen 

kort att presenteras inom ramen för ett eget kapitel i detta examensarbete. 

1.5. Avgränsningar 
Detta examensarbete tar sikte på att redogöra för det material som idag finns att 

tillgå när det gäller undantaget från skatteplikt vid omsättning av vissa interna 

tjänster. På grund av detta förutsätts läsaren ha vissa grundläggande kunskaper 

om mervärdesskatt. Mervärdesskattens allmänna konstruktion och uppbyggnad 

behandlas av den anledningen endast kortfattat inom ramen för den första delen 

i detta examensarbete. Den läsare som önskar att tillgodogöra sig mer info-

rmation om mervärdesskatt i allmänhet hänvisas därför i första hand till 

”Mervärdesskatten –En introduktion” av Peter Melz, vilket ger en både 

pedagogisk och snabb presentation av mervärdesskatten och dess uppbyggnad. 

Inte heller EU-rätten behandlas på ett fullständigt sätt, utan den läsare som vill 
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läsa mer om EU-rätten och dess koppling till skatterätten hänvisas till boken 

”EU-skatterätt” av Kristina Ståhl, Roger Persson Österman, Maria Hilling och 

Jesper Öberg och för EU-rätt i allmänhet till någon annan bok på området. 

 

När det gäller redovisning och inbetalning av mervärdesskatt finns det förutom 

en mervärdesskattedeklaration också en rad olika resurser att tillgå på Skatte-

verkets hemsida för den som vill läsa mer om hur frågor relaterade till redo-

visning och regelefterlevnad av mervärdesskattelagstiftningen fungerar i 

praktiken. Detta är i allra högsta grad frågor relaterade till det undantag som 

avhandlas inom ramen för detta examensarbete, även om dessa aspekter i sig 

inte inkluderas i denna framställning. Anledningen till detta är dels utrymmes-

skäl och för att redovisningsområdet är ett mycket stort område som kräver en 

djupare insikt i redovisning och dess principer. 

 

Inom ramen för villkoret om snedvridning av konkurrensen har den Europeiska 

konkurrensrätten behandlats kortfattat. Detta är endast att se som en mycket 

kortfattad presentation för att kunna göra enklare jämförelser mellan undan-

tagets villkor och konkurrensrätten och är därför inte att betrakta som någon 

djupare analys av europeisk konkurrensrätt. Detta på grund av att konkurrens-

rätten i stort skiljer sig från skatterätten och därför inte på ett tillfredställande 

sätt kan inkluderas inom ramen för detta examensarbete. Också på detta 

område hänvisas istället till läroböcker i europeisk konkurrensrätt  för den som 

önskar veta mer. 
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2.  Mervärdesskatten och undantaget från 
skatteplikt för omsättning av vissa interna tjänster 

2.1. Inledning 

Sverige införde sin första mervärdesskattelagstiftning 1969
2
 och var då inte 

bundet av några rättsakter från EU, men sedan det svenska inträdet i unionen 

vilar idag den svenska lagstiftningen tungt mot bestämmelserna i mervärdes-

skattedirektivet.
3
 Av den anledningen är EU-rättens uppbyggnad och behörig-

het samt något om de tolkningsprincipen som EU-domstolen använder sig av 

för att tolka EU-rätten mycket relevanta när det kommer till tolkning och 

tillämpning av den svenska mervärdesskatten. När det gäller undantaget från 

skatteplikt vid omsättning av vissa interna tjänster är detta ett undantag som 

måste ses i sitt sammanhang i det sätt som flerledsskatter är utformade. 

2.2. Europeisk rätt och något om 
mervärdesskattedirektivet 

All den makt som EU utövar har sin grund i EU-fördraget och EUF-fördraget.
4
 

Fördraget innehåller bland annat den behörighet som EU har när det gäller 

möjligheten att utfärda för medlemsstaterna bindande rättsakter. Det är vanligt-

vis sett Europeiska kommissionen som utarbetar lagstiftning som sedan 

godkänns av Europeiska rådet innan den offentliggörs. EU:s bindande rätts-

akter kommer i form av förordningar eller direktiv. Förordningar är direkt 

tillämpliga i alla medlemsstater medan direktiv måste införlivas i varje 

medlemsstat.
 5

 

 

När medlemsstaterna införlivar direktiven är det upp till varje medlemsstat att 

själva välja den utformning som medlemsstaterna anser att lagstiftningen ska 

ha. Det krävs dock att direktiven införlivas i den nationella rättsordningen på 

ett sådant sätt att de uppfyller och tillgodoser de krav som ställs.
6
 Om så inte 

sker eller om medlemsstaterna undlåter att implementera direktivet kan 

enskilda medborgare i en medlemsstat under vissa förutsättningar ändå åberopa 

                                                 
2
 Melz, Peter, ”Mervärdesskatt – En introduktion”, s. 14 ff.  

3
 Melz, a.a., s. 21. 

4
 För en fullständig redogörelse över EU och EU-rättens uppbyggnad och karaktär, se Ståhl, 

Kristina, mfl, ”EU-skatterätt”,  s. 21 ff. 
5
 Ståhl, a.a., s. 24. 

6
 Ståhl, a.a., s. 25. 
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innehållet i dessa direktiv och bortse från den nationella lagstiftningen, vilket 

brukar kallas för EU-rättens direkta effekt.
7
  

 

Det är också viktigt att alla rättsakter tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att 

det inte uppstår skillnader i tillämpningen medlemsstater emellan. Detta kallas 

för att rätten ska tolkas EU-konformt och är en princip som slagits fast av EU-

domstolen i målet Von Colsen.
8
 Även om det ankommer på respektive 

medlemsstats myndigheter och domstolar att tolka den nationella lagstiftningen 

EU-konformt finns ofta hjälp att få genom det organ inom EU som är ytterst 

ansvarigt för att tolka EU-rätten, EU-domstolen.
9
 

 

Bernitz m.fl. beskriver i boken Finna rätt
10

 att EU-domstolen i syfte att bättre 

försöka förstå en lagstiftning brukar använda sig av olika metoder för lag-

tolkning. Beskrivningen av dessa metoder varierar men enligt Ståhl, m.fl. i 

boken EU-skatterätt kan i vart fall föreligger konsensus kring att tolknings-

metoderna kan specifieras såsom fyra stycken olika.
11

 Den första kallas för 

textuell tolkning och innebär en strikt bokstavstolkningsmetod.
12

 Här kan 

problem uppkomma i de fall två olika språkversioner av rättsakten använder 

sig av olika begrepp eftersom alla språkversioner har samma rättskällestatus.
13

 

Vid sådana tillfällen har EU-domstolen istället konstaterat att syftet och den 

kontextuella betydelsen av reglerna därför ska vara vägledande för att tolka 

bestämmelsen, vilket har gett upphov till den andra metoden som kallas för en 

kontextuell tolkning.
14

 Utöver dessa två tolkningsmetoder förekommer också 

en historisk tolkning där den historiska bakgrunden läggs till grund för 

tolkning. Den sista och avslutande tolkningsmetoden kallas för teleologisk och 

innebär att man försöker att tolka lydelsen i ”lagens anda” där syftet bakom 

bestämmelserna ges betydelse.
15

  

                                                 
7
 Ståhl, a.a., s. 34. 

8
 Mål 14/83, Von Colson. 

9
 Ståhl, a.a., s. 28. 

10
 Se bland annat Bernitz, Ulf, mfl., ”Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder”, s. 

68f. 
11

 För en fullständig redogörelse över dessa tolkningsprinciper, Se Ståhl, a.a., s. 41. 
12

 Ståhl, a.a., s. 42. 
13

 Ståhl, a.a., s. 41. 
14

 Ståhl, a.a., s. 43. 
15

 Ståhl, a.a., s. 47. 
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Enligt Melz är den absolut viktigaste rättsakten från EU när det gäller mer-

värdesskatt mervärdesskattedirektivet.
16

 Direktivet har sin bakgrund i ett antal 

beslut som togs av dåvarande Europeiska gemenskapen, numera EU, under 

1960- och 1970-talen.  Ett av de största besluten var det sjätte mervärdes-

skattedirektivet som antogs 1977. Efter 1977 har ett stort antal direktiv på 

mervärdesskattens område tillkommit enligt Melz men alla dessa konsoli-

derades under 2007 till ett enda direktiv.
17

 Direktivet innehåller både artiklar 

som medlemsstaterna är tvungna att implementera
18

 men också frivilliga 

artiklar som står medlemsstaterna fritt att implementera.
19

  

2.3. Kort om mervärdeskatt och kumulativa effekter 

Mervärdesskatt är en allmän konsumtionskatt på varor och tjänster.
20

 Enligt 

huvudregeln i 1 kap 1 § ML infaller skattskyldighet för mervärdesskatt när en 

skattskyldig part omsätter en vara eller tjänst i yrkesmässig verksamhet. Om-

sättning är ett centralt begrepp inom mervärdesskatterätten och innebär att en 

vara överlåts eller en tjänst utförs mot ersättning.
21

  

 

En av anledningarna bakom mervärdeskattens utformning är enligt Melz att 

den i så liten utsträckning som möjligt ska belasta de skattskyldiga närings-

idkarna. Det är enligt honom ett uttalat syfte att mervärdesskatten ska fungera 

neutralt mellan olika näringsidkare och att skatten övervältras på konsument-

erna.
22

 Detta sker genom att näringsidkare erhåller avdrag
23

 för den ingående 

mervärdesskatt som de själva betalar när de köper in varor och tjänster och 

debiterar utgående mervärdesskatt på de varor och tjänster de säljer. Den totala 

skatteinbetalningen utgörs sedan av skillnaden den utgående och ingående 

mervärdesskatten i varje led.
24

  

 

                                                 
16

 Melz, a.a., s. 26. 
17

 Melz, a.a. 
18

 Se t.ex. artikel 132.1,”Medlemsstaterna skall”. 
19

 Se t.ex. artikel 11 om momsgrupper för finansiella företag, ”Efter samråd […] får 

medlemsstaterna”. 
20

 För en fullständig redogörelse över mervärdesskattens konstruktion, se Melz, a.a., s. 14 ff. 
21

 2 kap 1 § ML 1 st 1 p och 2 st 1 p. Uttag av vara och tjänst har bortsetts ifrån.  
22

 Melz, a.a., s. 13. 
23

 8 kap 2 § ML. 
24

 Melz, a.a., s. 14. 
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Vidare anför Melz att neutraliteten mellan näringsidkare dock kan störas när en 

näringsidkare av någon anledning inte erhåller avdrag för den mervärdesskatt 

som belastar hans eller hennes inköp av varor och tjänster. Detta får till följd 

att mervärdesskatten då kommer att ingå som en kostnadskomponent vid 

bestämmandet av priset som näringsidkaren måste ta ut vid vidareförsäljning. 

Resultatet av detta blir att det slutgiltiga priset för konsumenten därför blir 

högre jämfört med det i vart fall teoretiska pris som en annan näringsidkare, 

som erhållit avdrag för den ingående momsen, kan erbjuda för samma vara 

eller tjänst. Dessa brister i neutraliteten kallas för kumulativa effekter.
25

  

2.4. Undantaget från skatteplikt för omsättning av vissa  
interna tjänster 

Undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster förekommer för första 

gången i ett utkast till mervärdesskattedirektivet 1973.
 26

 
27

 Det ursprungliga 

förslaget till direktivet var begränsat till att från skatteplikt undanta omsättning 

av vissa tjänster som tillhandahölls inom sjukvårdssektorn. När man sedan 

antog det slutgiltiga förslaget 1977 hade tillämpningsområdet utvidgats från att 

omfatta sjukvårdssektorn till att ha ett betydligt bredare tillämpningsområde 

utan någon uttrycklig motivering om varför från Europeiska kommissionen.
28

  

Bestämmelsen infördes i Sverige i juli 1998 och återfinns i 3 kap 23a § ML.
29

 I 

förarbetet till lagen angavs ingen förklaring till varför implementeringen av 

undantaget inte gjorts i samband med Sveriges inträde i EU 1995
30

 utan lag-

stiftaren uttalade endast att ”I det nu aktuella sammanhanget har det visat sig 

lämpligt att också införa en särskild EG-regel om skattefrihet i vissa fall när 

tjänster tillhandahålls inom en sammanslutning av fysiska och juridiska 

personer […]”
31

.  

                                                 
25

 Melz, a.a. s. 17 f. Se även ”Kumulativa effekter” i Ordlistan till SOU 2006.90, ” På väg mot 

en enhetlig mervärdesskatt – slutbetänkande av Mervärdesskatteutredningen”. 
26

 Förslag till rådets direktiv KOM 73(950) från den 29 juni 1973. 
27

 Se punkt 109 i förslag till avgörande i mål C-8/01 samt Swinkels, Joep, ”The EU VAT 

exemption for Cost-Sharing Associations”, International VAT Monitor, s. 13. 
28

 Swinkels, a.a., s. 13. 
29

 Prop. 1997/98:148. 
30

 Framgår bland annat av Europeiska kommissionen hemsida ”Om Sverige i EU”, 

http://ec.europa.eu/sverige/eu_facts/sweden_in_eu/index_sv.htm (30 juli 2013, kl 20:22). 
31

 Se Prop. 1997/98:148 s. 1 5 st. 
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Båda bestämmelserna lyder enligt följande: 

 

Artikel 132.1
32

 

mervärdesskattedirektivet 

 

Medlemsstaterna skall undanta 

följande transaktioner från 

skatteplikt: 

 

f) Tillhandahållande av tjänster av 

fristående grupper av personer vilka 

bedriver en verksamhet som är 

undantagen från mervärdesskatt eller 

för vilken de inte är en 

beskattningsbar person, i syfte att 

tillhandahålla medlemmarna av dessa 

grupper tjänster som är direkt 

nödvändiga för att bedriva denna 

verksamhet, om grupperna endast 

begär ersättning av sina medlemmar 

för deras andel av gemensamma 

utgifter, förutsatt att undantaget inte 

kan befaras vålla snedvridning av 

konkurrensen. 

3 kap 23 a § ML  

 

 

Från skatteplikt undantas omsättning 

av tjänster som tillhandahålls inom 

fristående grupper av fysiska eller 

juridiska personer, om 

- verksamheten i övrigt inte medför 

skattskyldighet hos gruppen eller hos 

de fysiska eller juridiska personerna, 

- tjänsterna är direkt nödvändiga för 

utövandet av verksamheten, och 

- ersättningen för tjänsterna exakt 

motsvarar den fysiska eller juridiska 

personens andel av de gemensamma 

kostnaderna för tjänsternas 

tillhandahållande. 

 

Undantaget avser endast sådana 

tjänster som normalt inte 

tillhandahålls av någon annan 

utanför gruppen. 

 

Trots att Europeiska kommissionen aldrig angett någon motivering till 

undantagets syfte eller anledningen till att undantagets tillämpningsområde 

utvidgades har det antagits av bland annat Westberg att undantagets syfte varit 

att eliminera kumulativa effekter inom undantagets områden.
33

 

 

                                                 
32

 Från 1977 fram tills 2007 var undantaget placerat i artikel 13 a.1 f, men flyttades till artikel 

132 1 f i samband med konsolideringen av det sjätte mervärdesskattedirektivet utan förändring 

av innehållet. 
33

 Westberg, Björn, ”Mervärdesskattedirektivet – En kommentar”, Kommentar till Artikel 

132.1 f. Samt punkt 118 i förslag till avgörande i mål C-8/01, Taksatorringen. 
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De kumulativa effekterna uppstår när en näringsidkare är yrkesverksam på ett 

område som är undantaget från skatteplikt. Anledningen är att näringsidkaren 

då inte får göra avdrag för ingående mervärdesskatt eftersom näringsidkarens 

eventuella omsättning inte är skattepliktig.
34

  Detta vållar enligt generaladvokat 

Mischo i EU-domstolen samt Westberg problem om en näringsidkare på grund 

av sin storlek ser sig tvungen att samarbeta med andra aktörer för att kunna 

tillhandahålla en för verksamheten nödvändig tjänst. Denna tjänst blir då vid 

leveransen till näringsidkaren en skattepliktig omsättning för vilken närings-

idkaren måste betala ingående mervärdesskatt och som denne sedan inte får 

dras av. 
35

 

 

Mervärdesskatten blir därför i dessa fall en kostnadskomponent. Denna ingår 

därför sedan i det pris som näringsidkaren tar ut vid en vidareförsäljning vilket 

innebär ett högre pris jämfört med det pris som en annan näringsidkare kan ta 

ut eftersom denne på grund av sin storlek har resurser att tillhandahålla samma 

tjänst internt inom den egna personen.
36

 Undantaget från skatteplikt för om-

sättning av vissa interna tjänster syftar därför enligt generaladvokat Mischo till 

att eliminera dessa skillnader genom att omsättningen av dessa tjänster under 

vissa förutsättningar behandlas på samma sätt som en transaktion som ägt rum 

internt.
37

 

  

                                                 
34

 8 kap 2 § ML. 
35

 Westberg, a.a., Kommentar till artikel 132.1 f. samt punkt 118 i förslag till avgörande i mål 

C-8/01, Taksatorringen. 
36

 Punkt 118 i förslag till avgörande i mål C-8/01, Taksatorringen. 
37

 A.a., p. 119. 



17 

 

3. Villkoren i undantaget 

3.1. Inledning 
För att undantaget från skatteplikt för omsättning av tjänst ska kunna tillämpas 

krävs det att hela sex stycken olika villkor är uppfyllda. Om det sker, ska det 

tillhandahållande som faller inom ramen för tillhandahållandet undantas från 

mervärdesskatt. Detta innebär att om undantaget brister i något avseende av 

dessa villkor faller också tillämpningen av undantaget. 

3.2. Tjänster 

Vad som är en tjänst definieras negativt i mervärdesskattedirektivet. Artikel 24 

i mervärdesskattedirektivet stadgar att med tillhandahållande av tjänster avses 

varje transaktion som inte utgör leverans av varor. Leverans av varor definieras 

i sin tur i artikel 14 och 15 i mervärdesskattedirektivet som överföring av rätten 

att förfoga över materiella tillgångar, inklusive el, gas och värme samt kyla. 

Den svenska lagstiftningen definierar också begreppet tjänst på ett negativt sätt 

genom 1 kap 6 § ML. Bestämmelsen stadgar att med vara avses ett materiellt 

ting samt fastigheter, gas, värme samt kyla och elektrisk kraft. Allt annat som 

kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet är att betrakta som tjänst i ML:s 

mening.
38

 

3.3. Fristående grupper 
För att omsättningen av tjänsterna som tillhandahålls ska kunna undantas från 

skatteplikt krävs det enligt bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet att 

tjänsterna tillhandahålls av fristående grupper av personer. Bestämmelsen i ML 

pratar om fristående grupper av fysiska eller juridiska personer.
39

  

 

Det framgår inte vad som avses med en grupp eller vad en fristående grupp är 

av varken mervärdesskattedirektivet eller ML. Genom EU-domstolens dom i 

SUFA
40

 framgår det dock att det av ordalydelsen i direktivet inte finns någon 

möjlighet att tillämpa undantaget på en stiftelse som mot kostnadsersättning 

tillhandahåller tjänster till en annan stiftelse utan att någon av dessa stiftelser 

                                                 
38

 1 kap 6 § 2 men ML. 
39

 För en överskådlig jämförelse mellan bestämmelserna, se avsnitt 2.4. 
40

 Mål 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties (SUFA). 
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på något sätt är att betrakta som medlem i den andra.
41

 Utöver detta tillade 

också EU-domstolen att undantaget utgör ett avsteg från den huvudsakliga 

principen om att mervärdesskatt ska tas ut vid all skattepliktig omsättning och 

att undantaget därför ska tolkas restriktivt.
42

 

 

EU-domstolens dom i CBO
43

 är också klargörande för hur begreppet fristående 

grupper ska tolkas. CBO var en grupp bestående av sjukhus och andra vård-

inrättningar. Gruppen tillhandahöll mot vederlag sina medlemmar vissa tjänster 

inom hälso- och sjukvårdsområdet och inom ramen för detta tillämpade 

gruppen också undantaget från skatteplikt för dessa omsättningar och tog inte 

ut någon mervärdesskatt för tjänsterna. Frågan som EU-domstolen kom att 

besvara handlade visserligen om den ersättning som medlemmarna betalade, 

men enligt förutsättningarna angav Hoge Raad der Nederlanden att det i målet 

var ostridigt att CBO var att betrakta som en sådan fristående grupp som avses 

i artikel 132.1 f
44

 vilket också godtogs av EU-domstolen
45

.  Man har också 

godtagit att kalla en grupp bestående av ett antal försäkringsbolag där syftet var 

att för sina medlemmars räkning värdera motorfordonsskador för fristående 

grupp i målet Taksatorringen
46

. 

 

Den absolut tydligaste förklaringen till begreppet fristående grupper har 

emellertid HFD gett uttryck för i RÅ 2001 ref 34 (I), där man uttalat att 

”Uttrycket "fristående grupp" får såväl i ML:s som i direktivets mening anses 

ha den innebörden att en sådan grupp kan utgöra en självständig juridisk 

person, t.ex. en ideell förening, men att den också kan bestå av flera personer 

som utan någon fast organisatorisk överbyggnad samverkar inom ett visst 

område.”. Målet gällde ett antal fackföreningar som genom avtal inlett ett 

samarbete i form av ett gemensamt kansli med vissa tillhörande tjänster. 

 

                                                 
41

 Punkt 15 i Mål 348/87, SUFA. 
42

 Punkt 13 i Mål 348/89, SUFA. 
43

 Mål C-407/07, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing 

(CBO). 
44

 Punkt 12 i mål C-407/07, CBO. 
45

 Se bland annat punkt 31, 32 och 35 i mål C-407/07, CBO. Observera dock punkt 27. 
46

 Mål C-8/01, Taksatorringen. 
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3.4. Verksamhet undantagen från mervärdesskatt 

Eftersom undantaget enligt bland annat Westberg införts i syfte att eliminera de 

kumulativa effekter som uppkommer på grund av att en näringsidkare är 

yrkesverksam på ett område som är undantaget från skatteplikt
47

 krävs det för 

också för tillämpningen av undantaget att de medlemmar som kan komma att 

ingå i gruppen också bedriver en sådan verksamhet som är undantagen från 

skatteplikt eller för vilken de inte är en beskattningsbar person. I ML används 

istället uttrycket ”verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet”. Skatte-

verket har i ett ställningstagande från 2009
48

 redogjort för att man anser att 

begreppet endast innefattar de verksamhetsgrenar inom vilka de interna 

tjänsterna tillhandahålls respektive förvärvas. 

Alla undantag från skatteplikt för omsättning av tjänst framgår av avdelning 9 i 

mervärdesskattedirektivet.
49

 För att omsättningen av en tjänst ska vara undan-

taget från skatteplikt enligt den svenska mervärdesskattelagen måste om-

sättningen vara undantagen i 3 kap eller 9c kap ML vilket följer av 3 kap 1 § 

ML. 

 

Det finns tre stora områden där omsättning generellt sett är undantagen från 

mervärdesskatt. Det första stora området är fastighetsområdet och tjänster 

relaterade till fastigheter där omsättningen undantagen från mervärdesskatt 

enligt artikel 135.1 j-k samt artikel 135.2 a-d. Motsvarande undantag finns 

implementerat i den svenska lagstiftningen och återfinns i 3 kap 2 § ML. Det 

andra området är undantag från skatteplikt för omsättning av varor och tjänster 

som är ett led i sjukvård, tandvård och social omsorg vilket följer av artikel 

132.1 b-e samt h i mervärdesskattedirektivet. Motsvarande bestämmelse i ML 

är 3 kap 3 §. Det tredje stora området med undantag från skatteplikt för 

omsättning rör finansiella tjänster. Med finansiella tjänster avses bland annat 

tjänster som utförs av banker, försäkrings- och värdepappersbolag samt 

försäkringsförmedlare och framgår av artikel 135.1 a-g och motsvaras av 3 kap 

9 och 10 §§ i ML. 

                                                 
47

 Se avsnitt 2.3. om kumulativa effekter. 
48

 Skatteverkets ställningstagande, ”Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster”, 2009-

07-03, dnr 131 521627-09/111. 
49

 Mervärdesskattedirektivet, Avdelning IX och artikel 131. 
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Utöver dessa större områden förekommer också undantag från skatteplikt vid 

omsättning på det kulturella området vilket framgår av artikel 132.1 n och 

artikel 380. Dessa undantag motsvaras av 3 kap 11 § ML. Omsättning av 

tjänster varigenom någon bereds tillträde till ett idrottsligt evenemang är 

undantaget från skatteplikt enligt artikel 132.1 m och 3 kap 11 a § ML. Det 

finns också ett undantag för omsättning av tjänster relaterade till lotteri- och 

spelverksamhet vilket framgår av artikel 135.1 i och motsvaras av 3 kap 23 § 5 

st ML. 

 

Även verksamhet för vilken en medlem av en fristående grupp inte är en 

beskattningsbar person omfattas enligt lydelsen i artikel 132.1 f i undantaget. 

För att avgöra vad som inte är en beskattningsbar person måste ett e contrario-

slut göras från definitionen av beskattningsbar person. Enligt artikel 9 i 

mervärdesskattedirektivet innebär med beskattningsbar person den som, 

oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, 

oberoende av dess syfte eller resultat. Begreppet är enligt Westberg tänk att 

vara brett och täcka in affärsaktiviteter som genomförs under kort tid, till 

exempel juridiska eller fysiska personers förvärv och leverans under loppet av 

en enda dag.
50

 Någon motsvarande bestämmelse saknades tidigare i ML men 

infördes den 1 juli 2013 och återfinns idag i 4 kap 1 §
51

. 

 

Det är Europeiska kommissionen uppfattning att medlemsstaterna inte själva 

får begränsa eller ställs upp andra villkor än de som redan finns för tillämp-

ningen av undantaget. Det följer av två pressmeddelanden riktade till den 

tyska
52

 såväl som den luxemburgiska
53

 staten där Europeiska kommissionen 

uppmanat respektive stat att ändra sin respektive lagstiftning gällande undan-

taget för vissa tjänster eftersom varken Tyskland eller Luxemburg enligt 

Europeiska kommissionen implementerat undantaget på ett korrekt sätt. Enligt 

                                                 
50

 Se Westberg, a.a., ”Kommentar till artikel 9”. 
51

 Som tidigare definierade vad som var att betrakta som yrkesmässig verksamhet, se Prop. 

2012/13:155. 
52

 Europeiska kommissionen, ”Taxation: Commission requests Germany to extend VAT 

exemptions for sharing costs of services”. Publicerad den 6/4 2011. Diarienummer IP/11/428. 
53

 Europeiska kommissionen, “European Commission calls on Luxembourg to change its rules 

on VAT”.  Publicerad den 26/1 2012. Diarienummer IP/12/63. 
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den tyska lagstiftningen är undantaget begränsat till att endast omfatta  

sjukvårdssektorn och enligt luxemburgsk rätt är all omsättning av tjänst inom 

fristående grupper undantagen från skatteplikt under förutsättning att den 

annars skattepliktiga omsättning inte överstiger 30 procent av den totala 

omsättningen per år.
54

. I juli 2013 hade ingen av dessa pressmeddelanden lett 

till några ändringar hos medlemsstaterna
55

 och några ytterligare åtgärder från 

Europeiska unionen hade heller inte vidtagits.
56

 

3.5. Tjänsterna som tillhandahålls är direkt nödvändiga  
För att omsättningen av tjänsterna ska kunna undantas från skatteplikt krävs det 

att tjänsterna måste vara direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten. 

Någon definition av vad som är direkt nödvändigt för en verksamhet finns inte 

i varesig mervärdesskattedirektivet eller ML. Något klargörande från EU-

domstolen angående begreppet har heller inte gjorts i några av de rättsfall som 

tidigare refererats. Begreppet har dock mycket kortfattat kommenterats av en 

jurist i den juridiska tidskriften International VAT Monitor
57

 där artikel-

författaren menar att villkoret inte ska ges en restriktiv tillämpning så länge 

som de undantagna tjänsterna som tillhandahålls inom gruppen inte ska nekas 

på grund av det senare villkoret om snedvridning av konkurrensen.
58

 

 

3.6. Ersättning för de gemensamma utgifterna 

Den ersättning som begärs av gruppen måste enligt direktivlydelsen för att 

uppfylla villkoren i undantaget endast motsvara den exakta andelen av 

respektive gruppmedlems andel av de gemensamma utgifterna. Motsvarande 

villkor i den svenska lagstiftningen stadgar att ersättningen ska motsvara den 

fysiska eller juridiska personens andel av de gemensamma kostnaderna för 

tjänstens tillhandahållande. 

                                                 
54

 Se respektive pressmeddelanden, som dock utgör Europeiska kommissionens tolkning av 

respektive lands lagstiftning. 
55

 Pressmeddelandena finns kvar på Europeiska kommissionens hemsida, och det har inte 

kommit några nya pressmeddelanden. Vid lagändring brukar det införas noteringar på 

Europeiska kommissionens hemsida om att medlemsstaterna ändrat sin lagstiftning. Se t.ex. 

återkallelse av förfarande mot Cypern (diarienummer IP/10/1253). 
56

 Någon fördragstalan mot Tyskland eller Luxemburg för bristande implementering av artikel 

132.1 f har inte kunnat hittas (den 29 juli 2013). 
57

 Swinkels, Joep, a.a., s.13 ff. 
58

 Swinkels, a.a., s. 15 
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Begreppen utgift respektive kostnad definieras inte i svensk lagstiftning, även 

om båda begreppen är frekvent återkommande i lagstiftning med anknytning 

till bland annat redovisningsrätt, bokföring och skatterätt
59

 Begreppen har sitt 

ursprung ur redovisning
60

. Bokföringsnämnden definierar begreppet utgift som 

”alla kontanta utbetalningar, t.ex. löner, hyra eller inköp av varor” och 

begreppet kostnader som ”periodiserade utgifter” där periodisering handlar om 

att utgifterna ska redovisas under den period där de anförskaffade resurserna 

förbrukas”.
61

 

 

Det har också uppmärksammats i den ovan nämnda artikeln i International 

VAT Monitor  att både begreppen kostnad respektive utgift används för samma 

sak i olika språkversioner. Artikelförfattaren nöjer sig dock med att efter en 

jämförelse mellan den tyska, franska och engelska språkversionen anta att man 

i det fall begreppet kostnad använts egentligen avser begreppet utgift.
62

 

Westberg har nöjt sig med att konstatera att det borde vara fråga om ersättning 

enligt en självkostnadsprincip.
63

 

 

Det krävs inte att samtliga gruppmedlemmar tar del av de tjänster som till-

handahålls inom ramen för gruppen. Detta följer av EU-domstolens dom i det 

ovan referade målet CBO
64

 där EU-domstolen konstaterade att det inte följer 

av ordalydelsen i undantaget att det undantag som beskrivs endast ska gälla för 

tjänster som de fristående grupperna tillhandahåller samtliga sina med-

lemmar.
65

 

 

3.7. Snedvridning av konkurrensen 

Slutligen är det sista villkoret i artikel 132.1 f i mervärdesskattedirektivet 

utformat så att undantaget från skatteplikt, under förutsättning att de övriga 

                                                 
59

 Se årsredovisninglagen (1995:1554),  bokföringslagen (1999:1078) och inkomstskattelagen 

(1999:1229) samt ML. 
60

 Se bland annat Bokföringsnämnden, ”Att föra bok – En handledning i bokföring från 

bokföringsnämnden”, s. 7, ”Grundläggande begrepp inom bokföringen”. 
61

 Bokföringsnämnden, a.a. 
62

 Swinkels, a.a., s. 16 
63

 Westberg, a.a,. 
64

 Mål C-407/07, CBO. För redogörelse över målet, se avsnitt 3.3. 
65

 Punkt 43 i C-407/07, CBO. 
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villkoren är uppfyllda, får tillämpas ”förutsatt att undantaget inte kan befaras 

vålla snedvridning av konkurrensen”. Den svenska implementeringen har 

utformats på ett lite annorlunda sätt och stadgar istället att ”Undantaget avser 

endast sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför 

gruppen”
66

  

Det är den svenska lagstiftarens uppfattning att utformningen är överens-

stämmande och tillgodoser direktivlydelsens krav på att undantaget inte skulle 

tillämpas om det kunde befaras snedvrida konkurrensen.
67

 Avsikten med att 

utforma det sista villkoret i undantaget på det sätt som det gjordes var att det 

vid en restriktiv tillämpning skulle resultera i att endast tjänster som var starkt 

knutna till den fristående gruppens speciella inriktning skulle kunna komma att 

inkluderas. Dessa tjänster skulle på grund av denna speciella inriktning vara 

sådana tjänster som normalt sett inte tillhandahölls på den öppna marknaden. 

Resultatet av utformningen skulle vara att vissa tjänster som uppfyllde de 

övriga villkoren i undantaget inte skulle kunna inkluderas, till exempel vissa 

IT- och bokföringstjänster.
68

   

EU-domstolen har i målet Taksatorringen uttalat att det i fråga om villkoret 

måste föreligga en verklig risk för att undantaget i sig vållar en snedvridning av 

konkurrensen och att villkoret inte får ges en så restriktiv tolkning att undan-

taget från skatteplikt i praktiken aldrig blir tillämpligt.
69

 Taksatorringen, som 

var en fristående grupp bestående av ett antal försäkringsbolag där syftet var att 

för sina medlemmars räkning värdera motorfordonsskador, hade nekats 

tillämpning av undantaget med hänvisning till att de tjänster som tillhandahölls 

inte principiellt skiljde sig från andra värderingstjänster och därför kunde 

befaras snedvrida konkurrensen. EU-domstolen tillade dock att även om det 

måste vara fråga om en verklig risk innebär emellertid inte detta att villkoret 

bara avser en sådan snedvridning som undantaget kan vålla för närvarande, 

utan också den snedvridning som undantaget kan vålla i framtiden.
70
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 Prop. 1997/1998:148 s. 64. Se även avsnitt 3.2. 
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 A.a. 
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 C-8/01, Traksatorringen., p. 62-63. 
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Vidare uttalade EU-domstolen i målet Taksatorringen också att om tillhanda-

hållaren av tjänsterna genom avtal eller på annat sätt är garanterad att få 

tillhandahålla dessa tjänster oberoende av om huruvida omsättningen av 

tjänsterna är skattepliktig eller inte, kan inte tillämpningen av undantaget i sig 

riskera att stänga ute oberoende aktörer från marknaden.
71

  

I Sverige har HFD i RÅ 2001 ref 34 (I) vid tillämpningen av den svenska 

formuleringen nekat tillämpning av undantaget på fakturerings- och 

redovisningstjänster som tillhandahölls inom en fristående grupp med 

hänvisning till att dessa tjänster var av ett sådant slag som tillhandahölls på den 

öppna marknaden. I samma rättsfall godtogs tillämpning av undantaget för 

förhandlingstjänster eftersom dessa inte tillhandahölls på den öppna 

marknaden. 

EU-domstolen och HFD har dock aldrig så vitt jag har kunnat finna i några 

rättsfall berört frågan kring vad en snedvridning av konkurrensen faktiskt 

innebär. Generaladvokat Mischo har dock i sitt förslag till avgörande i 

Taksatorringen angett att det inte är fråga om att vägra medge undantag från 

skatteplikt på grund av att man kan föreställa sig ett händelseförlopp, utan att 

det är tillämpningen av undantaget som utgör den avgörande orsaken till att en 

oberoende aktör rent faktiskt stängs ute från marknaden.  

Begreppet snedvridning av konkurrensen förekommer också inom konkurrens-

rättens regler om otillåtet statsstöd
72

 som återfinns i artikel 107 i EU-

fördraget.
73

 Artikel 107.1 i EU-fördraget innehåller regler som innebär att ”stöd 

som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det 

än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna 

vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den 

utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna”. Vidare finns i 

artikel 107.2 ett antal möjligheter att bortse från reglerna i den delen av 

artikeln, bland annat gällande statsstöd av social karaktär. Det behöver enligt 
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 A.a. punkt 59. 
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 Se t.ex. Konkurrensverkets hemsida, ”Statsstöd”, http://www.kkv.se/t/ Page____5108.aspx 

(29 augusti 2013 kl 06:30) 
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 Sedan den 1 juli 2013 finns även en svensk lag om otillåtet statsstöd som endast innehåller 

en hänvisning till EU-rätten och ett antal förfaranderegler 
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Konkurrensverket och uttalanden i EU-domstolen inte vara fråga om ett riktat 

bidrag, utan det otillåtna statsstödet även kan ske i form av skattelättnader eller 

försäljning till underpris.
74

 

Europeiska rådet också i anslutning till artikel 107 i EG-fördraget tagit fram ett 

antal tillämpningsföreskrifter
75

 där det framgår att det är Europeiska kommi-

ssionen som ansvarar för att EU:s konkurrenspolitik tillämpas på ett korrekt 

sätt. Europeiska kommissionen är också det organ som inleder förfaranden mot 

medlemsstater för EU:s räkning när man anser att en medlemsstat bryter mot 

bestämmelserna. Vid förfaranden kring otillåtet statsstöd är Europeiska 

kommissionen också skyldiga att motivera sina beslut med samtliga relevanta 

sak- och rättsfrågor
76

. Detta sker genom att Europeiska kommissionen med en 

ekonomisk förklaring eller modell försöker att konkret påvisa hur ett visst 

företag eller viss produktion i jämförelse med andra företag gynnas eller 

missgynnas när dessa i övrigt befinner sig i en jämförbar situation.
77
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4. Analys 

4.1. Syftet bakom undantaget 
Syftet med undantaget har aldrig varit föremål för något officiellt uttalande, 

och det går därför inte med säkerhet avgöra vad syftet med undantaget är. 

Emellertid kan man hitta antaganden från andra håll. Westberg anser att syftet 

är att eliminera kumulativa effekter medan generaladvokat Mischo menar att 

syftet med undantaget varit att möjliggöra att ett tillhandahållande av tjänst 

inom den fristående gruppen, som skulle ha utgjort skattepliktig omsättning, 

istället får samma behandling i mervärdesskattehänseende som om tjänsten 

hade tillhandahållits inom den egna personen. 

 

Det finns ingenting som tvingar EU-domstolen eller någon annan att tolka en 

bestämmelse i enlighet med syftet, men det kan ändå göra det enklare att förstå 

hur bestämmelsen ska tolkas. Som exempel kan nämnas hur begreppet sned-

vridning av konkurrensen skulle kunna tolkas om syftet med undantaget skulle 

vara att eliminera alla kumulativa effekter. Begreppet skulle då underlätta 

tolkningen i de fall man hamnar i den gråzon där elimineringen av kumulativa 

effekter står mot villkoret om snedvridning av konkurrensen. Syftet hjälper till 

att avgöra hur två i undantaget motstående intressen, kumulativa effekter mot 

konkurrens på lika villkor, ska ställas mot varandra. Det innebär också att ju 

tydligare syftet är, desto mer kommer det att kunna användas för att underlätta 

förståelsen och inbyggda konflikter mellan och av undantagets villkor. 

4.2. Undantagets utformning och tillämpning 
Undantaget från skatteplikt vid omsättning av vissa interna tjänster har 

utformats med inte mindre än sex villkor som ska vara uppfyllda för att 

undantaget ska kunna tillämpas.  

4.2.1. Tjänst 

För att undantaget ska vara tillämpbart måste det vara fråga om tjänster som 

tillhandahålls.  Distinktionen mellan vara och tjänst borde normalt sett inte 

orsaka några problem. Det kan dock uppstå gränsdragningsproblem när en vara 

och en tjänst sammanblandas på ett sådant sätt att det inte går att separera 

dessa. EU-domstolen har genom sin praxis urvecklat ett antal principer för att 
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lösa denna typ av gränsdragningsproblem.
78

 Den egentligen risken ligger därför 

endast i att olika medlemsstater gör olika bedömningar och tillämpar dessa 

principer olika. 

 

Det är dock inte ett problem som är unikt för tillämpningen av undantaget 

eftersom begreppet tjänst och framförallt distinktionen mellan vara och tjänst 

är så central för alla delar av mervärdesbeskattningen. Denna typ av skillnader 

i tillämpning mellan medlemsstater ger därför av den anledningen snabbt en 

effekt på alla verksamheter som tillhandahåller tjänster. Detta leder i sin tur till 

att sådana problem därför borde uppmärksamma relativt skyndsamt av 

Europeiska kommissionen i de fall en sådan skillnad uppstår. 

4.2.2. Fristående grupper 

Tjänsterna måste tillhandahållas av fristående grupper till sina medlemmar. 

Begreppet har i både direktivet och i ML lämnats odefinierat men HFD har 

uttalat att ”Uttrycket "fristående grupp" får såväl i ML:s som i direktivets 

mening anses ha den innebörden att en sådan grupp kan utgöra en självständig 

juridisk person, t.ex. en ideell förening, men att den också kan bestå av flera 

personer som utan någon fast organisatorisk överbyggnad samverkar inom ett 

visst område.”.  

 

HFD ger här uttryck för att en fristående grupp kan vara en juridisk person. Jag 

anser att detta inte kan vara det som HFD faktiskt menar eftersom det följer av 

lydelserna i både direktivet och ML att undantaget är tillämpligt på tjänster 

som den fristående gruppen tillhandahåller till sina medlemmar. Om en fri-

stående grupp bara skulle bestå av en enda person som tillhandahåller en tjänst 

till sig själv skulle tillämpningen av undantaget inte göra någon skillnad efter-

som en självständig person ändå inte är skattepliktig för omsättning som sker 

inom den egna personen. För att det ska vara fråga om en fristående grupp 

måste det enligt min uppfattning därför vara fråga om minst två aktörer. Det 

borde också stämma överens med den allmänt vedertagna uppfattningen om 

hur många personer som krävs för att utgöra en grupp. 
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tjänst, se Ståhl, m.fl., a.a., s. 213 ff. 
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Min tolkning av vad HFD har tagit sikte på med uttalandet har att göra med 

vem som inom en fristående grupp kan vara tillhandahållare av tjänsterna. En 

fristående grupper kan dock inte bara utgöras utav tillhandahållaren eftersom 

tjänsterna bara får tillhandahållas till sina medlemmar, vilket innebär att det 

som avses med begreppet fristående grupp måste vara både tillhandahållaren 

och mottagaren av dessa tjänster. Anledningen till att tillhandahållaren kan 

vara både en och flera personer har enligt min tolkning att göra med att 

aktörerna själva ska vara fria att avgöra inom vilken associationsform man vill 

samarbeta. Detta kan ske genom att en av aktörerna tillhandahåller tjänster till 

alla medlemmar eller genom att aktörerna tillsammans tillskjuter resurser för 

att inrätta en egen juridisk person som för alla aktörers räkning tillhandahåller 

tjänsterna. 

 

HFD uttalar förutom det att en fristående grupp kan bestå av flera juridiska 

personer som ”utan någon fast organisatorisk överbyggnad samverkar inom ett 

visst område”. Detta för mina tankar till målet SUFA
79

 där undantaget inte 

tillämpades eftersom ingen av aktörerna kunde anses vara en medlem av den 

andra. Om aktörerna är minst två och det inte krävs någon fast organisatorisk 

överbyggnad för att vara en del av en fristående grupp, vad krävs då för att man 

ska anses som medlem av en sådan grupp? Det är min uppfattning att eftersom 

aktörerna själva ska få välja den samarbetsform som de anser bäst lämpar sig, 

borde kravet på medlemskap i gruppen endast bestå i att man inom ramen för 

gruppen samarbetar och att detta samarbete på något sätt förefaller som ett 

starkare förhållande än det som normalt sett annars utmärker en affärsmässig 

relation. Detta skulle till exempel kunna vara att man genom ett avtal, ett 

medlemskap, genom en stiftelseurkund eller att man som ledamot eller del av 

en kommitté förutom skyldigheten att betala fakturor också erhåller någon 

form av inflytande i den fristående gruppen. 

 

Om man direkt i direktivet eller ML hade definierat vad som var att anse som 

en fristående grupp, hade det varit mycket enklare för alla att kunna förutse 
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vilka aktörer som skulle kunna innefattas i begreppet fristående grupper. Att 

närmare definiera vad som avses skulle dock lätt kunna resultera i att minska 

den flexibilitet som aktörerna idag har när det gäller att välja form för sam-

arbetet. Fördelen med att inte definiera en fristående grupp ligger därför i att 

begreppet hela tiden anpassar sig till nya förhållanden och förändringar på de 

områden där medlemmarna av dessa fristående grupper verkar. 

4.2.3. Verksamhet undantagen från mervärdesskatt 

För undantaget krävs att verksamheten som bedrivs inom ramen för de 

fristående grupperna är undantagen från mervärdesskatt eller tjänsterna 

tillhandahålls till någon som för mottagandet av tjänsten inte är en 

beskattningsbar person. Villkoret är en begränsning av vilka verksamhets-

områden som kan komma att inkluderas inom ramen för undantaget. 

 

Det är viktigt att endast de verksamheter som inte är skattepliktiga innefattas 

inom ramen för undantaget, eftersom detta annars riskerar att snedvrida hela 

mervärdesskattens system. Tanken bakom mervärdesskatten är att kostnaderna 

ska betalas av konsumenterna. Inom vissa verksamheter har man lagstiftaren 

dock ansett att mervärdesskatt inte ska betalas överhuvudtaget, eftersom man 

av olika skäl inte velat fördyra det pris som konsumenten betalar på just detta 

område. Ibland kan det i alla fall uppstå mervärdesskatt på dessa områden, till 

exempel när en icke undantagen tjänst tillhandahålls mellan två aktörer som 

verkar inom ett område undantaget från mervärdesskatt. 

 

Under förutsättning att generaladvokat Mischos antagande om syftet är korrekt, 

blir effekten av att undantaget tillämpas att mervärdesbeskattningen tas bort. 

Detta eftersom mervärdesskatten i slutändan annars hade drabbat konsumenten, 

som därmed kanske valt en annan aktör. Om den verksamheten som bedrevs 

inom ramen för de fristående grupperna också tilläts vara verksamhet där 

generell skatteplikt vid omsättning av tjänsterna föreligger skulle detta få 

konsekvenser för mottagarna av tjänsterna. När plötsligt en medlem kan bli 

tillhandahållen tjänster utan mervärdesskatt i en verksamhet som i övrigt är 

skattepliktig kommer medlemmen på grund av detta riskera att förlora sin 

avdragsrätt i den del som inte längre medför skattskyldighet med nya 
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kumulativa effekter som följd. Skulle undantaget därför få ett bredare 

tillämpningsområde vad gäller verksamhet skulle detta störa utformningen av 

mervärdesskattesystemet i sig. 

 

Samma sak kan hända för mottagare vars verksamhet består både i verksamhet 

som är undantagen från mervärdesskatt och normal skattepliktig sådan. När en 

tjänst köps in till en sådan blandad verksamhet och tjänsten kan nyttjas i båda 

verksamheterna brukar det normalt sett i Sverige ske en uppdelning efter det 

som kallas för skälig grund. För att inte orsaka en snedvridning av konku-

rrensen borde detta också gälla inom ramen för undantaget, vilket följer av 

borde vara tolkningen av direktivet också säger att ”verksamhet undantagen 

från mervärdesskatt eller om verksamheten i övrigt inte medför skatt-

skyldighet”.   

 

Detta innebär dock samtidigt att tillhandahållaren av tjänsten får stå för en 

administrativ börda om undantagets syfte är att ingen mervärdesskatt ska utgå. 

Utan att föregå tolkningen av villkoret om ersättning kan det antas att den som 

tillhandahåller tjänsten normalt begär ersättningen av mottagarna genom att 

utfärda en faktura. Det uppstår inga problem med faktureringen om hela 

tjänsten är undantagen från mervärdesskatt och fakturan därför inte innehåller 

någon utgående respektive ingående mervärdesskatt. Om det däremot är så att 

endast en del av samma tjänst utgör skattepliktig omsättning hos mottagaren 

uppkommer ett problem. I normala fall behöver inte den som tillhandahåller en 

tjänst bekymra sig för vad mottagaren kan erhålla avdragsrätt för eller inte utan 

utfärdar faktura med utgående mervärdesskatt beräknat på hela tjänstens värde, 

som mottagaren sedan delvis erhåller avdrag för och i övrigt tar som en 

kostnad. Inom ramen för undantaget blir detta en omöjlighet eftersom mot-

tagaren saknar avdragsrätt, och undantaget ju enligt generaladvokat Mischos 

uppfattning är avsett att göra att dessa kostnader inte uppstår. Det innebär att 

det är tillhandahållaren som måste dela upp tjänsten och lägga mervärdes-

skatten på den del som är skattepliktig för mottagaren, vilket förutom en 

administrativt börda också innebär att tillhandahållaren av tjänsten måste veta 

dels vad mottagaren faktiskt gör med tjänsterna, och dels också måste kunna 

avgöra vad som är en skälig grund i mottagarens verksamhet. Till detta 
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kommer också en risk att behöva ta emot administrativa sanktioner eller 

kostnader på grund av hur ett annat företag nyttjar de tjänster de tar emot, om 

detta på något sätt skulle innebära att man debiterat mervärdesskatten felaktigt. 

4.2.4. Direkt nödvändig 

När det gäller vad som är att anse som direkt nödvändiga tjänster för att 

bedriva verksamheten saknas både definition och i huvudsak någon vägledning 

i praxis kring vad detta innebär.  

 

Med nödvändiga borde i mitt tycke avses tjänster som är kopplade till verk-

samheten som bedrivs av mottagaren av tjänsterna. Enligt huvudregeln vid 

tillhandahållande av tjänst som utgör skattpliktig omsättning krävs det, för att 

näringsidkaren ska erhålla avdrag för den ingående mervärdesskatten, att 

förvärven hänför sig till verksamheten. I detta ligger att förvärv av rent privat 

karaktär inte ska kunna köpas in och nyttjas utan mervärdesskatt. På samma 

sätt bör även begreppet nödvändiga tolkas för undantaget. Tjänster vilket inte 

hänför sig till verksamheten ska heller inte kunna undantas inom ramen för den 

fristående gruppen, utan om tjänsten köps in av andra anledningar än att 

användas i verksamheten bör den beläggas med mervärdesskatt. Det ska dock 

poängteras att privata förvärv av tjänster på de undantagna områdena inte 

utlöser någon mervärdesbeskattning för konsumenten, utan att det måste vara 

fråga om privata förvärv av tjänster från andra områden. 

  

Frågan som återstår är då vad som menas med att tjänsterna måste vara direkt 

nödvändiga för verksamheten. Om vi återigen antar att syftet med undantagit 

varit det som generaladvokat Mischo antagit om att främja konkurrensen 

mellan mindre och större aktörer, måste innebörden av direkt nödvändig vara 

att bara de tjänster som är relaterade till verksamheten och som en större aktör 

normalt hade utfört själv inom den egna personen som ska tillämpas inom 

ramen för undantaget. Om flera tjänster än dessa skulle komma att inkluderas 

inom ramen för undantaget, skulle nämligen här de mindre aktörerna inte 

hamna i samma situation som de större utan snarare i en bättre sits. Det ligger 

här också en inbyggd svårighet i att göra bedömningen kring vilka tjänster som 

en större aktör normalt sett hade tillhandahållit själv, eftersom detta normalt 
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sett bör kunna variera. En annan tolkning av direkt nödvändig är att det som 

kan inkluderas inom ramen för undantaget bara är sådana tjänster som verk-

samheten behöver för att kunna bedrivas, vilket isåfall skulle innebära att 

företagare som satsar på att utveckla verksamheten och tar nya risker eftersom 

tjänsterna riskerar att inte vara av sådan art att de kan undantas  enligt 

undantaget. 

4.2.5. Ersättningen 

Ersättningen som tillhandahållaren av tjänsterna får ta ut av medlemmarna får 

endast uppgå till deras respektive andel av de gemensamma utgifterna. I den 

svenska lagtexten säger man att ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar 

medlemmarnas andel av de gemensamma kostnaderna. 

 

Begreppen kostnad respektive utgift används som synonyma med varandra i 

mervärdesskattedirektivets olika språkversioner och skiljer sig mellan 

direktivets svenska version och ML. Eftersom en kostnad dock är en period-

iserad utgift borde det inom ramen för undantaget inte spela någon roll vilket 

begrepp som används eftersom det ändå i ett längre perspektiv är så att 

resultatet blir detsamma oavsett om det är utgiften eller kostnaden som ersätts. 

 

Ordalydelsen av villkoret innebär att ersättningen i princip ska delas lika 

mellan mottagarna av tjänsterna baserat på deras faktiska användande. Endast 

borde innebära att det utöver ersättningen för kostnaderna inte får tas ut 

ytterligare ersättning, vilket ger att tillhandahållaren av tjänsterna inom den 

fristående gruppen ska agera enligt självkostnadsprincipen. Detta tycks stämma 

väl överens med det syfte som generaladvokat Mischo antagit vara syftet för 

undantaget. Om avsikten är att ge aktörer i samverkan samma behandling i 

mervärdesskattehänseende som en aktör som ensam tillhandahåller tjänsten 

inom sin egen person borde det också innebära att de fristående grupperna inte 

får ta ut vinst. 

 

Normalt sett borde det inte vara några problem att dela upp ersättningen så att 

det motsvarar respektive medlems andel av de gemensamma utgifterna. Det 

kan dock uppstå problem vid en uppdelning av vissa typer av kostnader. Om 
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till exempel en fristående grupp bestående av ett antal sjukhus gemensamt 

köper in en maskin som används för att analysera blod inom ramen för verk-

samheten uppkommer frågan om kostnaden för maskinen ska delas lika mellan 

alla gruppens medlemmar så att de bär lika stor del av inköpskostnaden, eller 

om ersättningen ska delas efter det faktiska nyttjandet av maskinen. Om ett 

sjukhus nyttjar maskinen dubbelt så många gånger som alla de övriga sjuk-

husen, motsvarar då ersättningen deras andel av kostnaden för maskinen om 

engångskostnaden delats exakt lika mellan sjukhusen? Innebär detta att isåfall 

att sjukhuset i efterhand ska betala ersättning till de övriga sjukhusen som kom-

pensation för att man nyttjat maskinen i större utsträckning? Om ersättningen 

istället erläggs i samma takt som avskrivningen av inventarien är frågan vad 

som isåfall ska ske om en medlem lämnar den fristående gruppen när invent-

arien uppnått nollvärde och en ny aktör träder in istället? 

 

Det anges inte heller i varesig direktivet eller i ML om när eller hur ersätt-

ningen ska erläggas. Det borde i praktiken gå till så att varje medlem vid sitt 

nyttjande av tjänsten erhåller en faktura.  Emellertid går det att fråga sig vad 

som händer om en sådan kredittid skulle vara onormalt lång? Jag har tidigare 

antagit att en fristående grupp kan vara två aktörer som genemsamt bestämt sig 

att inrätta ett tredje oberoende person för utförandet av tjänster till de bägge 

aktörerna. I samband med att denna person startar upp kommer det att krävas 

resurser som antingen sker genom tillskott från de två aktörerna eller lån från 

någon annan finansör. Får dessa lån räknas av mot andelen av de gemensamma 

utgifterna och är det isåfall tillåtet för aktörerna att ta ut ränta för utlåningen? 

4.2.6. Snedvridning av konkurrensen 

Det sista villkoret för undantaget från skatteplikt är det som handlar om 

snedvridning av konkurrensen. Utformningen av bestämmelsen i mervärdes-

skattedirektivet och den svenska lagstiftningen är utformade på ett lite annor-

lunda sätt men det är den svenska lagstiftarens uppfattning att utformningen 

stämmer överens med direktivet.  

 

Den svenska lagstiftningen skulle också mycket väl kunna stämma överens 

med direktivet om ett antal förutsättningar skulle vara sanna. Under förut-
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sättning att HFD:s domskäl i RÅ 2001 ref 34 (I) har allmän giltighet på 

tjänsterna som tillhandahålls, innebär den svenska lagstiftningen att undantaget 

endast avser tjänster som inte tillhandahålls på den öppna marknaden. Jag har 

här därför bortsett att både lydelsen i ML såväl som det svenska förarbetet 

använder ”som normalt” inte tillhandahålls av någon annan/på den öppna 

marknaden eftersom detta ord inte förekommer i HFD:s domskäl. Vi förutsätter 

också att min tolkning av begreppet fristående grupp samt att det med 

begreppet ”direkt nödvändigt” bara avser sådana tjänster som utgör en förut-

sättning för att verksamheten ska kunna bedrivas.  

 

För svensk del innebär detta att vi först måste fråga oss vad som med den 

öppna marknaden. Någon definition av vad den öppna marknaden innebär har 

inte förklarats av HFD eller EU-domstolen i någon av de rättsfall som finns på 

undantagets område. Begreppet kan dock enligt min uppfattning endast förstås 

som den öppna marknaden på det område där en aktör är tänkt att vara 

verksam.   

 

Tjänsten måste på marknaden antingen tillhandahållas aktören inom ramen för 

en fristående grupp redan från början av sin verksamhet eller genom ett internt 

tillhandahållande om aktören ska kunna tillämpa undantaget. Om aktören har 

köpt in tjänsten externt kan han eller hon sedan enligt den svenska rätten inte 

tillämpa undantaget eftersom den då tillhandahålls på den öppna marknaden. 

Om aktören istället inte alls tillhandahålls tjänsten vid början av sin verksamhet 

går det att ifrågasätta om undantaget är tillämpligt på grund av att undantaget 

inte är direkt nödvändigt för verksamheten. Snedvridningen av konkurrensen 

innebär därför att tjänsten inte kan undantas om den tillhandahållits på den 

öppna marknaden, eller om tjänsten inte har tillhandahållits alls.  

 

När det istället gäller artikel 132.1 f:s utformning och villkoret om att undan-

taget ska tillämpas under förutsättning att det inte kan befaras vålla sned-

vridning av konkurrensen finns det ingenting som säger att samma tjänst inte 

får tillhandahållas på den öppna marknaden. Det innebär således att enligt 

artikel 132.1 f  så kan en aktör som vill tillämpa undantaget kunna tillhanda-

hållas en nödvändig tjänst både internt, från externt håll och inom ramen från 
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en fristående grupp redan från början. Om aktören tillgodogör sig tjänsten 

internt borde det inte kunna anses snedvrida konkurrensen. Inte heller är det 

fråga om en snedvridning av konkurrensen om aktören från början ingår i en 

fristående grupp som tillhandahåller tjänsten eftersom aktören då aldrig haft för 

avsikt att köpa tjänsten på den öppna marknaden i och med att tjänsten alltid 

tillhandahållits inom ramen för den fristående gruppen. 

 

Det kan inte heller vara fråga om en snedvridning av konkurrensen om aktören 

hela tiden köper in tjänsten på den öppna marknaden. Man skulle dock kunna 

hävda att det sker en snedvridning av konkurrensen om en aktör först köper in 

tjänsterna på den öppna marknaden men sedan tar del i en fristående grupp och 

därmed inte längre köper in tjänsterna från den öppna marknaden. Det är i mitt 

tycke absolut rimligt att anta att detta skulle kunna anses vara en snedvridning 

av konkurrensen, vilket i så fall ger att med snedvridning av konkurrensen 

menas även på europeisk nivå att en tjänst för att kunna anses snedvrida kon-

kurrensen måste tillhandahållas på den öppna marknaden. 

 

Med detta vill jag inte påstå att det här är på det här sättet som begreppet 

snedvridning av konkurrensen ska tolkas eftersom hela resonemanget bygger 

på en rad olika förutsättningar som det i nuläget inte går att avgöra om de är 

sanna eller inte. Min avsikt är istället endast att illustrera att den svenska och 

den europeiska lagstiftningen i mitt tycke ger ungefär samma resultat. Emeller-

tid går det inte enligt min uppfattning att med någon säkerhet avgöra vad en 

snedvridning av konkurrensen faktiskt innebär på europeisk nivå. 

 

Även vid den svenska tillämpningen går det enligt min uppfattning att rikta 

kritik mot den uppfattning som HFD har get uttryck för i RÅ 2001 ref 34 (I). 

Om tjänster inte kan omfattas av undantaget om tjänsten tillhandahålls på den 

öppna marknaden innebär detta nämligen en väldig osäkerhet för de aktörer 

som verkar på området. Vad händer om två aktörer tillämpar undantaget inom 

ramen för en fristående grupp när en tredje aktör plötsligt börjar sälja tjänsten 

på den öppna marknaden? Går det då inte att tillämpa undantaget?  
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Detta skulle isåfall innebära en betydande osäkerhet för alla aktörer som till-

ämpar och som tänkt att tillämpa undantaget eftersom det gör det svårt att få 

någon förutsägbarhet i vad som kan komma att inkluderas i undantaget och att 

göra en beräkning på vad som kan tänkas vara lönsamt.  Det innebär också att 

två aktörer inte själva kan påverka sin situation, eftersom endast det faktum att 

en tredje aktör börjar sälja tjänsten på den öppna marknaden omöjliggör till-

ämpningen. Om man istället väljer att även beakta ordet normalt som före-

kommer i både direktivet och ML, vad är att betrakta som normalt? När tre av 

totalt fem aktörer tillhandahåller eller köper tjänsten på den öppna marknaden? 

För att kunna avgöra vad en snedvridning av konkurrensen innebär behöver 

därför begreppet först definieras. 

 

Jag anser dock att det finns starka skäl att anta att Europeiska kommissionen 

inte haft för avsikt att på merärdesskattens område införa ett eget konkurrens-

begrepp. Detta då det skulle vålla problem och förvirring inom EU-rätten om 

varje område hade en egen begreppsapparat med egna lydelser som skiljer sig 

från konkurrensrätten. Konkurrensrättens regler skulle därför möjligtvis enligt 

min uppfattning kunna användas för att att fastställa vad som är en sned-

vridning av konkurrensen. Till detta följer också att konkurrensrätten också har 

modeller och definitionen för att kunna fastställa vissa begrepp, till exempel 

vad som i varje givet fall är marknaden.
80

 Detta är dock inte klart att det är 

dessa regler och den konkurrensrättsliga bedömningen som faktiskt avses 

eftersom det saknas några uttalanden eller exempel ur praxis från EU-

domstolen som tydligt klargör att det är fråga om en sådan bedömning. 

4.3. Generellt om utformning och tillämpningen 
På en generell nivå tycker jag att det inte med säkerhet går att besvara frågan 

kring hur undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster faktiska ska 

tillämpas. Undantagets tillämpningsområde och hur de olika villkoren ska 

tolkas har inte klart beskrivits i undantagets utformning, och avsaknaden av 

klargöranden i form av mål från EU-domstolen såväl som uttalanden från 

Europeiska kommissionen om detta gör att det är svårt att tolka och tillämpa 
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bestämmelsen. Denna uppfattning styrks enligt min uppfattning också av att  

att implementeringen av undantaget varierar i olika länder inom EU. 

 

Till detta kommer också att undantagets syfte aldrig har fastställts eller 

förklarats. Syftet med bestämmelserna har istället från olika håll antagits vara 

olika saker men det finns ingen som med klarhet kan säga vad det egentliga 

syftet faktiskt är. Detta leder också till att tillämpningen av undantaget för-

svåras eftersom syftet bakom ett undantag eller ett direktiv också brukar 

användas för tolkning av bestämmelsen. Även Skatteverket har, i ett remisssvar 

till Europeiska kommissionen inom ramen för en utvärdering av mervärdes-

skattesystemet, ansett att undantaget bör slopas eller i vart fall omformuleras 

eftersom ändamålet med undantaget är oklart och tillämpningen varierar 

mellan medlemsstaterna.
81

 

 

För vår del blir detta extra tydligt på grund av det sätt som svenska jurister 

vanligtvis tolkar lagstiftning. Om en svensk lagstiftning är oklar tillhör det den 

allmänna uppfattningen om rättskälleläran
82

 att juristen ska välja att läsa praxis 

på området och om denna inte ger någon vägledning eller någon praxis på 

området inte finns bör juristen försöka att söka ledning i lagens förarbeten.  I 

det här fallet är det svenska förarbetet mycket kort och ger egentligen ingen 

ledning mer än att den svenska lagstiftningen ska tolkas i ljuset av direktivet. 

Direktivet ger i sin tur ingen ledning för hur lagstiftningen ska tolkas och inte 

heller EU-domstolens klargöranden ger någon bild av alla de oklarheter som 

uppkommer när man försöker tolka och tillämpa den svenska lagstiftningen 

och därigenom undantaget i direktivet. 

 

På grund av de många oklarheter som föreligger när det gäller hur villkoren ska 

tolkas går det därför inte att med säkerhet säga hur många av de villkor som 

finns i undantaget ska tillämpas. Avsaknaden av ett uttalat syfte gör att det inte 

heller går att besvara frågan om syftet med undantaget faktiskt tillgodoses. 

Emellertid borde det enligt min uppfattning kunna antas vara så att om både 

tolkning och tillämpning av undantaget gör att det framstår som oklart och 
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otydligt för jurister, kommer de olika aktörer som reglerna är tänkt att omfatta 

knappast att uppfatta reglerna med någon större klarhet.  

 

Alla aktörer som är verksamma på ett område fattar under normala förut-

sättningar sina affärsbeslut efter ekonomiska kalkyler och analyser av risker. 

Om det i förväg inte går att avgöra om tjänster som köps in i verksamheten 

kommer att innebära en ökad kostnad till följd av att aktören också tvingas 

erlägga ingående mervärdesskatt eller inte kommer det ekonomiskt mest 

rationella vara att välja en alternativ lösning.  

 

Resultatet av detta är att aktörer avskräcks från att ens försöka att tillämpa 

reglerna. För att regler som är till för att hjälpa för företagare att hantera 

mervärdesskatten också ska få den effekt som avsetts krävs reglerna är ut-

formade på ett sådant sätt att de är förutsägbara för företagarna, att det går att 

överblicka konsekvenser av sina beslut och att det också går att räkna på risker 

förknippade med ett affärsbeslut.  I nuläget är riskerna helt enkelt för stora. 

 

Genom att undantaget är utformat och tillämpat så annorlunda i olika medlems-

länder råder det också stor osäkerhet kring vad som faktiskt gäller för undan-

taget. På det hela taget leder det därför till att undantaget omöjligt kan till-

godose det syfte som undantaget har för avsikt att uppnå, oavsett vad detta 

syfte faktiskt är. 
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5. Slutsatser 
Det går inte med säkerhet att säga vad syftet med undantaget från skatteplikt 

vid omsättning av vissa interna tjänster faktiskt är. I huvudsak tycks två an-

taganden om syften förekomma, dels att det har att göra med att ta bort 

kumulativa effekter och dels att det handlar om att främja konkurrens. 

 

Undantaget har också utformats så att sex stycken olika villkor ska vara upp-

fyllda för att få tillämpa undantaget. Samtliga villkor innehåller åtminstone 

några oklarheter och möjligheter för olika tolkningar vilket gör att det kan vara 

svårt att förstå vad som faktiskt gäller för att få tillämpa undantaget. Beroende 

på vad man antar att syftet med undantaget är innebär dessa villkor också att 

man måste göra en avvägning mellan dels undantagets syfte, och dels det av-

slutande villkoret om snedvridning av konkurrensen.  

 

När undantaget utformats på ett sådant sätt som det är och med villkor som är 

öppna för flera olika tolkningar och som saknar klargöranden, blir det svårt att 

förutse om undantaget är tillämpligt eller inte kommer. Risken finns att före-

tagare därför skräms bort från att försöka tillämpa undantaget eftersom riskerna 

helt enkelt är för stora. Om undantaget heller inte tillämpas av den anled-

ningen, kommer inte undantagets syfte att kunna uppnås. Detta oavsett vad 

detta syfte faktiskt innebär.  



40 

 

6. Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att redogöra för det material som finns att 

tillgå när det gäller undantaget från skatteplikt vid omsättning av vissa interna 

tjänster. Trots att undantaget funnits i över trettio år har det endast kommit ett 

fåtal avgöranden från EU-domstolen och någon diskussion om undantaget har 

inte heller förekommer i någon större utsträckning inom den juridiska 

doktrinen. I Sverige finns endast ett rättsfall från HFD gällande undantaget. 

 

För att undantaget ska kunna tillämpas krävs att sex villkor är uppfyllda. Dessa 

villkor är på många sätt oklara när det gäller hur de ska tillämpas och möjlig-

göra för en rad olika tolkningar. Det sista villkoret om att undantaget inte ska 

tillämpas om det riskerar att snedvrida konkurrensen  har också implementerats 

i svensk rätt på ett sätt som skulle kunna vara mer restriktivt än direktivet. Det 

är också oklart vad syftet med undantaget faktiskt är även om det antagits vad 

syftet med undantaget är från olika håll. Eftersom de olika villkoren gör att 

många avvägningar måste göras mellan olika intressen skulle detta annars 

kunna användas för att tolka bestämmelserna. 

 

Om undantaget är otydligt och det inte går att förutse alla risker med undan-

taget kommer detta resultera i att företagare istället använder sig av andra mer 

förutsägbara alternativ eller att man  helt enkelt avstår från att ge sig i en 

marknad där dessa problem kan uppstå. Detta skulle isåfall innebära att syftet 

med undantaget inte kan uppnås, oavsett vad det faktiskt innebär.  
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