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1 Inledning 

1.1 Ämnesval och syfte 
Mervärdesskatten är en huvudsakligen fiskal skatt som år 2010 inbringade 

motsvarande 30 procent av statens totala skatteintäkter.1 Mervärdesskatten är 

således en för staten viktig inkomstkälla och i syfte att förhindra skatteundan-

dragande förfaranden tillkommer frekvent nya regler på det mervärdesskatte-

rättsliga området. Bland annat kan nämnas den omvända skattskyldigheten vid 

handel med utsläppsrätter i 1 kap. 2 § p. 4 d ML2 som trädde ikraft den 1 juli 

2013.  

Mervärdesskattelagen saknar en generalklausul som behandlar frågan om hur 

skatteundandragande förfaranden ska behandlas. Inte heller är mervärdesskat-

telagen knuten till skatteflyktslagen3, som enbart omfattar kommunal och stat-

lig inkomstskatt, 1 kap. 1 § SFL. Frågan har dock uppkommit om inte den EU-

rättsliga principen om förfarandemissbruk kan användas i nationell rätt trots 

avsaknaden av implementering. Principen fick kompetens på det mervär-

desskatterättsliga området i och med Halifax-målet som avgjordes 2006.4 

EU-rättsliga argument kan aktualiseras på det mervärdesskatterättsliga området 

i och med att mervärdesskatten till stora delar harmoniserats på en EU-rättslig 

nivå. Frågan om principen om förfarandemissbruks nationella tillämpning har 

bland annat tagits upp i Scania Metall-målet5 från den 15 mars 2013. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka och analysera missbrukslärans förenlighet med 

den nationella rätten utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. 

1.2 Problemformulering 
Uppsatsen kommer att utreda missbrukslärans innebörd samt hur denna ska 

tillämpas i svensk rätt. Utredningen och tillämpningsfrågan kommer ha sin 

utgångspunkt i den vägledande praxis som har utvecklats efter målet Halifax 

C-255/02 från 2006 i EU-domstolen genom vilken missbruksläran infördes på 

mervärdesskatteområdet. En strikt tillämpning av EU-domstolens praxis är 

dock inte helt problemfri; svårigheter uppkommer när EU-rätten ska införlivas 

                                                            
1 Skattestatistisk årsbok 2013, s. 10. 
2 Mervärdesskattelag (1994:200). 
3 Lag (1995:575) mot skatteflykt. 
4 Mål nr C-255/02. 
5 Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 5686-11 - 5687-11. 
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i gällande svensk nationell rätt. Särskilt problematisk är konflikten mellan den 

EU-rättsliga och den svenska nationella rättsordningen. 

Utredningen begränsas till att avgöra missbrukslärans tillämplighet och omfatt-

ning utifrån ett svenskt nationellt perspektiv.  

1.3 Material och Metod 
Metoden för denna uppsats är rättsdogmatisk med grund i EU-rätt. Med rätts-

dogmatisk metod avses att tolka och systematisera lagen och övriga relevanta 

rättskällor. För att kunna bedöma relevansen och hållbarheten hos olika argu-

ment kommer inledningsvis de grundläggande rättsinstituten av relevans för 

den fortsatta utredningen att kortfattat förklaras. Detta syftar att bidra till en 

ökad förståelse för vilka problem som uppkommer genom införlivande av 

missbruksläran i svensk rätt.  

En viss historisk utredning av hur regleringen på mervärdesskattens område 

vuxit fram krävs för att ge bakgrund och motiv till tolkning och tillämpning av 

missbruksläran. 

Därefter kommer analys av missbruksläran ske med utgångspunkt i svensk rätt 

med beaktande av EU-rätten och övriga traditionella svenska rättskällor. Ut-

gångspunkten för tolkningen av lagstiftningen på mervärdesskatteområdet 

kommer främst hänföras till mervärdesskattedirektivet, eftersom mervär-

desskatten är harmoniserad inom EU. Detta till följd av att lagstiftning som 

grundas på EU-direktiv, så som mervärdesskattelagen, ska tolkas EU-kon-

formt. Även praxis från EU-domstolen kommer vara central för den fortsatta 

utredningen. Utgångspunkt tas i Halifax-domen, var missbruksdoktrinen til-

lämpades på mervärdesskatteområdet, och i andra EU-domar vari doktrinen 

formats. Vidare kommer även praxis från svenska nationella domstolar som 

rört doktrinens tillämplighet tas upp i diskussionen. Mot bakgrund av den be-

gränsade tillgången till avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen inom 

området kommer även mål från underinstanser att behandlas i den fortsatta 

utredningen i ett belysande syfte. 

Beträffande svensk rätt kommer missbruksdoktrinen jämföras med de svenska 

reglerna om skatteflykt, eftersom dessa två områden har stora likheter i kon-
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flikten mot legalitetsprincipen. Skatteflyktslagens förhållande till legalitets-

principen har diskuterats av Hultqvist i dennes avhandling från 1995, Legali-

tetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Även Bergströms bok Förutsebarhet 

och Burmeisters bok Verklig innebörd har gett vägledning i frågeställningarna 

avseende legalitet och missbruk.  

Avseende EU-rätten, dess tillämpning och tolkning har Europarättens grunder 

av Bernitz och Kjellgren, Internationell beskattning av Dahlberg, EU-rättslig 

metod teori och genomslag i svensk rättstillämpning av Hettne och Oetken och 

EU-skatterätt av Ståhl, Österman Persson m.fl. använts. Mervärdesskattens 

innehåll och begränsningar har utretts med hjälp av Mervärdesskatten rättsliga 

grunder och problem och Mervärdesskatt, båda av Melz samt Neutral uttags-

beskattning på mervärdesskatteområdet av Sonnerby. En stor del av rättsut-

vecklingen på området har skett relativt nyligen, vilket fått till följd att många 

författare valt att publicera tolkningar av rättsläget i tidskrifter istället för i 

böcker. Artiklar från Svensk skattetidning, Skattenytt samt Juridisk tidskrift har 

således nyttjats. 

 1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse för mervärdeskattens bakgrund och lega-

litetsprincipen som får anses ha en stor betydelse för analysen av missbrukslä-

rans tillämpning i svensk nationell rätt, kapitel 2. Därefter följer en beskrivning 

av EU-domstolen, domstolens uppgift och de tolkningsprinciper som denna 

använder sig av, i syfte att skapa förståelse för hur EU-domstolens praxis på-

verkar nationell rätt, kapitel 3 och 4. I kapitel 5 definieras missbruksförfarandet 

och missbruksläran. Kapitlet innehåller genomgångar och analyser av EU-

domstolens praxis kring missbruk på mervärdesskattens område. I kapitel 6 

analyseras förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt. Det är mot denna 

bakgrund som nationell praxis diskuteras i kapitel 7. Kapitel 8 sammanfattar de 

slutsatser som dras angående missbruksläran i svensk rätt.  
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2 Bakgrund 

2.1 Mervärdesskattens reglering 
Mervärdesskattelagen är den centrala lagstiftningen på mervärdesskatteområdet 

i svensk rätt. Lagen kan dock inte tolkas självständigt utan måste läsas i ljuset 

av dess förarbeten, praxis samt med hänsyn till EU-rätten, då mervärdesskatte-

lagen är utformad efter EU-direktiv.  

Det mest omfattande och generella direktivet med hänsyn till tillämpningsom-

råde på mervärdesskatteområdet är Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 

november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, momsdirektivet. 

Mervärdesskattelagen måste således läsas mot bakgrund av direktivet, vilket 

innebär att lagen ska tolkas EU-konformt. 

Mervärdesskattelagen är vidare sekundär rättighetsstadgan i regeringsformens 

andra kapitel. Särskilt nämnvärt på det skatterättsliga området är retroaktivi-

tetsförbudet såväl som legalitetsprincipen. 

2.2 Legalitetsprincipen 

2.2.1 Allmänt 
Legalitetsprincipen är en central princip för statens maktutövning och innebär 

att all offentlig maktutövning kräver författningsstöd.6 På det skatterättsliga 

området anses legalitetsprincipen bestå av fyra aspekter: (1) föreskriftskravet7, 

(2) analogiförbudet8, (3) retroaktivitetsförbudet9 samt (4) bestämdhetskra-

vet10.11 Dessa aspekter, med undantag för bestämdhetskravet, framgår av ett 

flertal bestämmelser i regeringsformen. Tydligast kommer legalitetsprincipen i 

uttryck i bland annat 1 kap. 1 § st. 3, 2 kap. 10 § st. 2 samt 8 kap. 2 § p. 2 RF. 

Legalitetsprincipen är således en grundlagsstadgad princip som på skatteområ-

det kortfattat kan förklaras med devisen ingen skatt utan lag.12 Legalitetsprinci-

pen är dock mer vidsträckt än detta och har en betydande roll i den skatterätts-

liga rättskälleläran och därmed även i förlängningen i lagtolkningsläran. 
                                                            
6 För vidare resonemang se bl.a. Warling-Nerep m.fl., s. 39 f. 
7 Krav på att beskattningen sker med stöd av lag, se Hultqvist, s. 73 ff. 
8 Förbud mot att lagregler från kringliggande rättsområden tillämpas med utfyllande verkan på 
skatterättens område. 
9 Förbud mot i tiden bakåtverkande beskattning, se Hultqvist, s. 100 ff. 
10 Krav på att skatteutlösande lagregler ska vara preciserade, se Skattenytt 2013 s. 10 ff., Hul-
tqvist. 
11 Skattenytt 2013, s. 16, Hultqvist. 
12 Skattenytt 2013, s. 17, Hultqvist. 
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Utgångspunkten för legalitetsprincipen är att enbart riksdagen får stifta lag. 

Detta kompletteras med kompetensfördelningsreglerna i 8 kap. RF som be-

handlar till vilken grad riksdagen kan delegera lagstiftningsbehörigheten. På 

skatteområdet finns ingen möjlighet till en sådan delegering, se 8 kap. 2 § st. 2 

RF, med undantag från 8 kap. 9 § RF. Undantaget omfattar dock inte det mer-

värdesskatterättliga området.13 Kompetensfördelningen innebär vidare att myn-

digheter eller regeringen inte med bindande verkan kan ange egna lagregler på 

skatteområdet.14  

2.2.2  Lagtolkning och legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen ska tillämpas när lagtexten öppnar för fler alternativa tolk-

ningar av skatterättslig reglering. I en sådan situation ska en gränsdragning ske 

för att fastställa vilka tolkningar som faller inom legalitetsprincipens yttre 

gräns. Legalitetsprincipen syftar vidare till att öka rättssäkerheten för den en-

skilde genom att öka förutsebarheten – tolkningen ska vid tvivel gynna den 

enskilde.15 På skatteområdet gäller således att enbart de tolkningar som hamnar 

inom lagtextens ordalydelse är förenliga med legalitetsprincipen. Legalitets-

principen används sålunda inte för att avgöra hur en tolkning ska gå tillväga, 

utan för att fastställa tolkningens yttre ram.16 

Förarbetenas rättskällevärde anses mot bakgrunden av legalitetsprincipen vara 

begränsad. Anledningen härtill är att riksdagen endast fastslår lagtexten och 

inte förarbetena. Förarbetena bör därför med viss skepsis tjäna som vägledning. 

Det innebär således att förarbetena inte ska följas i de fall dessa kan anses på-

visa brister. Dessa brister kan ha sina rötter i ett flertal olika grunder, främst 

torde brist föreligga om motivet i förarbetet kan anses vara föråldrat. Vid kon-

flikt mellan innehållet i förarbetet och lagtexten har lagtexten företräde.17 

Legalitetsprincipen uppställer följaktligen gränser för lagtolkningen i skatte-

rättsliga sammanhang. Gränserna avser tolkningens räckvidd samt de argument 

som kan tas hänsyn till vid lagtolkningen. Tolkningen får således inte utmynna 

                                                            
13 Enligt undantaget i 8 kap. 9 § RF kan kommuner bemyndigas att meddela föreskrifter avse-
ende skatt i samband med reglering av trafikförhållandena i kommunen. Av denna anledning 
lämnas vidare resonemang beträffande undantaget därhän.  
14 Skattenytt 2013, s. 17, Hultqvist. 
15 Hultqvist, s. 113 f. 
16 Skattenytt 2013, s. 21, Hultqvist. 
17 Bergström, s. 17. 
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i bildandet av nya skattenormer, utan ska enbart precisera lagtexten, vilket föl-

jer av det ovan nämnda föreskriftskravet. 18 Det ska i sammanhanget även anfö-

ras att denna precisering av lagtext inte får utmynna i en utvidgning av skatte-

basen eller skärpa avdragsrätten.   

Vid tolkningen av en bestämmelses innebörd är, till skillnad från andra rätts-

områden, förarbetena utan betydelse – bestämmelsens ordalydelsetolkning om-

fattas av legalitetsprincipen. I första hand ska tolkningen av ord utgå ifrån en 

legaldefinition på området. Om detta inte är möjligt ska ordet i andra hand tol-

kas utefter den juridiska kontexten och hur det definieras i andra rättsområden. 

I de fall ordet saknar en juridisk bas ska detta tolkas utifrån sitt sammanhang.19 

I den följande utredningen har främst bestämdhetskravet och föreskriftskravet 

stor betydelse vid bestämmandet av missbruksläran. Mot bakgrund av att be-

stämdhetskravet uppställer ett hinder att gynna det allmänna vid otydliga be-

stämmelser och att föreskriftskravet begränsar det allmännas möjligheter att 

genom lagprecisering utvidga skattebasen eller skärpa avdragsrätten, uppställs 

för denna uppsats viktiga utgångspunkter i tillämpningen av missbruksläran.  

  

                                                            
18 Andra problem som till exempel att föra ett mer koherent system är inte acceptabelt enligt 
legalitetsprincipen.  
19 Skattenytt 2013 s. 21 f., Hultqvist. 
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3 EU-domstolen och dess uppgift  

3.1 Inledning 
Uttolkning av EU-rätt är centralt på det mervärdesskatterättsliga området med 

anledning av den stora graden harmonisering som skett på området. För att 

undvika en splittrad praxis medlemsstater emellan skapades en domstol med 

kompetens att bestämma i frågor med EU-anknytning.20 EU-domstolens upp-

gift enligt unionsfördragets art 19 är att ”säkerställa att lag och rätt följs vid 

tolkning och tillämpning av fördragen”.21 Det är således endast de frågor som 

kan hamna inom EU domstolens kompetensområde som kan prövas av denna. 

 

3.2 EU-domstolens kompetens på skatteområdet 

3.2.1 Inledning 
Det finns huvudsakligen två vägar för en fråga att nå EU-domstolen. Antingen 

hänskjuts frågan av en nationell domstol (huvudsakligen)22 genom ett besked 

om förhandsavgörande, alternativt stämmer EU-kommissionen in en stat till 

EU-domstolen. Det sistnämnda inträffar i de fall en stat vägrat att rätta sig efter 

gällande EU-rätt.23 Eftersom förhandsavgörandeförfarandet är det vanligaste 

kommer den följande framställningen huvudsakligen fokuserar på detta.  

3.2.2  Förhandsavgörande 
Förhandsavgöranden är ett förfarande som tillkommit för att möjliggöra en 

korrekt och enhetlig EU-rättslig tolkning i mål som behandlas inför nationell 

domstol. Eftersom privatpersoner och företag har möjlighet att använda EU-

rätten som rättskälla, har en anknytningspunkt mellan nationella domstolar och 

EU-domstolen skapats. När EU-rättsliga tolkningsfrågor uppkommer har den 

nationella domstolen en möjlighet att begära ett förhandsavgörande från EU-

domstolen. Förhandsavgörandet är utformat som frågor ställda till EU-dom-

stolen. Frågorna utgör dock inte gränsen för EU-domstolens behörighet i det 

                                                            
20 Bernitz och Kjellgren, s. 64. 
21 FEU art 19. 
22 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 28 f. 
23 Se http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1111_sv.htm – om mervärdesskatt på post-
tjänster. 
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konkreta fallet, utan det står EU-domstolen fritt att lyfta de frågor som är aktu-

ella i det konkreta fallet.24 

När ett förhandsavgörande når EU-domstolen utgörs gränserna för prövningen 

av principen om kompetensfördelning. Enligt denna saknar EU-domstolen be-

hörighet att avgöra rättsfrågan, inte heller prövas omständigheterna i målet. 

EU-domstolens kompetens är begränsad på så vis att domstolen inte får uttala 

sig i frågor om bevisning i det hänskjutna målet. Detta kan leda till vissa pro-

blem avseende direktiv av hög detaljgrad – så som mervärdesskattedirektivet.25 

En central bevisfråga i mervärdesskattemål vilken EU-domstolen inte får pröva 

är frågan ifall det har skett en äganderättsövergång som medför att mervär-

desskatt ska utgå eller inte.26 EU-domstolen undersöker enbart hur en EU-rätts-

lig regel ska tolkas. Det bör noteras att EU-domstolen inte alltid håller fast vid 

denna begränsning – ibland överskrids kompetensen i syfte att meddela ett 

praktiskt relevant beslut.27 

Det finns vidare vissa begränsningar beträffande vilka som får begära för-

handsavgöranden. Riktlinjen är att enbart domstolar kan hänskjuta frågor till 

EU-domstolen.28 Avgörande för bedömningen huruvida organet kan anses ut-

göra en domstol och därigenom vara behörigt att begära förhandsavgörande är 

inte knutet till det direkta namnet. Istället är det organets funktioner och befo-

genheter som är avgörande. Hur bedömningen ska gå till för avgörande om 

möjlighet att begära förhandsavgörande föreligger finns angivet i Ijsselmij-

målet29. Kraven som uppställts är att organet ska vara upprättat genom lag, 

vara självständigt, varaktigt och utgöra en obligatorisk prövningsinstans.30  

Vissa organ är däremot närmast tvungna att begära förhandsavgöranden. Skyl-

dighet att kräva förhandsavgöranden föreligger för sista instanser, till exempel 

Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, i frågor om tolkning av 

                                                            
24 Bernitz och Kjellgren, s. 170 ff. 
25 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 31 f. 
26 Mål nr 127/86 Yves Ledoux. 
27 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 31 f. 
28 Mål C-134/97 Victoria Film samt Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 31. 
29 Mål nr C393/92. 
30 Bernitz och Kjellgren, s. 174. Nämnvärt i sammanhanget är att skatterättsnämnden som av-
ger förhandsavgöranden i olika skattemässiga frågor inte ansågs uppfylla dessa krav och där-
med inte heller fick rätt att begära förhandsavgörande hos EU-domstolen (se Mål C-134/97 
Victoria Film). 
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EU-rätt.31 Undantagsfall från begäran om förhandsavgöranden föreligger i 

främst två situationer; dels den situation när domstolen inte ska fatta ett slutligt 

beslut, utan enbart ett interimistiskt beslut som sedan kan komma att prövas 

materiellt igen, och dels den situationen som behandlas av acte clair-doktri-

nen.32  

Acte clair föreligger när tolkningen av en EU-rättslig rättsakt anses så pass klar 

att det inte behövs ytterligare vägledning från EU-domstolen. Bedömningen 

när acte clair anses föreligga avgörs utefter CILFIT-kriterierna33. Dessa krite-

rier resulterar i att det ställs ett krav på domstolen om att ingen annan domstol 

bland medlemsländerna ska kunna nå ett annat resultat än det den nationella 

domstolen kommer att nå.34 Detta undantag anses ofta vara så snävt att det inte 

praktiskt kan tillämpas. Effekten av detta har blivit att det ibland fullständigt 

bortses från av de nationella domstolarna som trots skyldigheten undgår att 

begära förhandsavgöranden. Anledningen är att ett efterföljande av CILFIT-

kriterierna skulle resultera i en opraktiskt stor arbetsbörda för EU-domstolen, 

eftersom alldeles för många förhandsavgöranden skulle behöva begäras. Ex-

empelvis skulle EU-domstolen nästintill alltid bli tvungen att avgöra mål inne-

fattande mervärdesskattefrågor. Dessa har nämligen en väldigt nära anknytning 

till EU-rätt på grund av de bakomliggande direktiven. 

Det är emellertid inte en praktisk lösning för HFD att hänskjuta alla mål om 

mervärdesskatt till EU-domstolen – då det kan dröja upp till två år eller mer för 

att erhålla ett förhandsavgörande av EU-domstolen.35 

I samband med reglerna om förhandsavgöranden bör även en viktig begräns-

ning noteras som innebär att en part i en rättegång saknar möjlighet att tvinga 

domstolen att begära ett förhandsavgörande.36 

                                                            
31 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 29. 
32 Bernitz och Kjellgren, s. 180. 
33 Mål nr 283/81. 
34 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 29. 
35 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 30. 
36 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 28. 
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3.2 EU-domstolens avgörandens rättsverkningar på skatteområ-
det 
Rättsverkningarna av ett beslut är enbart bindande för den domstol som begärt 

förhandsavgörandet. Även om denna snäva rättsverkan av ett beslut utgör grän-

sen för EU-domstolens formella behörighet, anses EU-domstolens beslut vara 

av sådan dignitet att beslutet anses ha prejudicerande verkan.37 Det är dock av 

vikt att notera att, som ovan redogjorts för, EU-domstolen inte prövar målet in 

casu utan endast klargör hur EU-rätten ska tolkas på det rättsligt berörda områ-

det. EU-domstolen tar således inte steget vidare och undersöker den EU-rätts-

liga förenligheten med den nationella rätten.38 Om EU-rätten får genomslag 

genom implementering eller lagtolkning av redan befintliga regler är emellertid 

irrelevant så länge medlemsstaten följer EU-rätten.  

  

                                                            
37 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 29.  
38 Mål nr C-231/05 p. 46. 
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4 EU-domstolens tolkningsmetoder 
EU-rättslig lagtolkning följer inte samma principer som svensk lagtolkning. 

För att korrekt kunna tolka mervärdesskattelagen och i förlängningen mervär-

desskattedirektivet krävs därför en förståelse för vilka rättskällor och tolk-

ningsprinciper EU-domstolen tillämpar. EU-domstolens tolkningsstil har be-

nämnts som relativt fri, starkt ändamålsbestämd och dynamisk.39  

Hur den EU-rättsliga tolkningen går till är inte helt klart. Det kan dock enas om 

att det föreligger tre centrala rättstolkningsmetoder som vanligtvis tillämpas 

vid EU-rättslig tolkning: texttrogen tolkning, systematisk tolkning och teleolo-

gisk tolkning.40 Även en fjärde tolkningsgrund, historisk tolkning, brukar räk-

nas med bland de grundläggande tolkningsmetoder som EU-domstolen tilläm-

par i tolkningen av EU-rätten.41  

Texttrogen tolkning42 är den kanske naturligaste tolkningsformen som hänför 

sig till den konkreta texten i bestämmelsen. En nämnvärd svårighet med denna 

tolkningsform är det faktum att EU-samarbetet erkänner att alla språkversioner 

har samma rättskällestatus. Oavsett hur gediget arbete som utförs på översätt-

ningsplanet inom EU-rätten kommer alltid några av språkversionerna ha inne-

håll som skiljer sig åt. För att lindra eventuella skillnader har EU-rätten en 

autonom begreppsautomat, vilket medför att det kan uppkomma skillnader i 

hur EU-rätten och svensk rätt definierar juridiska begrepp.43 När språkbarriären 

resulterar i så pass märkvärda skillnader att vad som verkligen fastställts fram-

står som oklart gör EU-domstolen en avvägning mellan samtliga språkvers-

ioner för att finna det uttryck för bestämmelsen som gäller.44 Den texttrogna 

tolkningsmetoden utgår ifrån bestämmelsens ordalydelse och grammatikaliska 

struktur.45 Ser man exempelvis till Hoffman-målet var EU-domstolen drog en 

skiljelinje mellan advokat- och domararbete använde EU-domstolen en texttro-

gen tolkning i avgörandet. Den texttrogna tolkningen används dock sällan, då 

                                                            
39 Bernitz och Kjellgren, s. 35. 
40 Bernitz och Kjellgren, s. 37. 
41 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 41. 
42 Även kallad textuell tolkning.  
43 Bernitz och Kjellgren, s. 37. 
44 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 43. 
45 Bernitz och Kjellgren, s. 37. 
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den är snäv i sin tillämpning och svårligen leder till ett klart och tydligt slut, 

samtidigt som en systematisk tolkning ofta ligger nära till hands.46 

Den systematiska tolkningen47 tar sin utgångspunkt i bestämmelsens uppbygg-

nad och relation till övriga bestämmelser inom området. För en systematisk 

tolkning kan det till exempel vara av intresse att förstå hur de andra bestäm-

melserna på området är uppbyggda. Genom att finna ett mönster, en systematik 

i lagens övriga uppbyggnad, utgås ifrån att bestämmelsen i fråga följer samma 

tankemönster. Tolkningsmetoden är dock mer vidsträckt än detta och innefattar 

även en undersökning av bestämmelsens utformning samt dess placering i 

självaste rättsakten.48 Konkret har detta gett uttryck för en generell regel som 

anger att undantagsbestämmelser ska tolkas snävt, samtidigt som huvudregler 

ska tolkas vitt och kanske även till och med analogiskt.49 Vidare bör poängteras 

att det vid eventuella språkskillnader i direktiv ska de mest liberala språkbruket 

gälla, förutsatt att det kan ge ett tillräckligt svar. Den systematiska tolkningen 

medför att EU-domstolen får ett stort spelrum vid uttolkningen av EU-rätten.50  

En ytterligare tolkningsmetod är den teleologiska tolkningen som är ända-

målsinriktad. Den teleologiska tolkningen behandlar syftet bakom bestämmel-

sen, dess funktion och jämför tillämpningsresultatet i förhållande till syftet.51 

Vid bestämmandet av en regels ändamål kan EU-domstolen ta ett vitt perspek-

tiv och tillvarata EU-rättens mest fundamentala grundsatser.52  

Dessa ovannämnda tolkningsmetoder utgör de huvudsakliga tolkningsme-

toderna EU-domstolen nyttjar. De är dock inte uttömmande.  

Det finns ytterligare en metod som bör omnämnas, nämligen den så kallade 

historiska tolkningen. Den historiska tolkningen delar stora likheter med den 

teleologiska tolkningsmetoden och grundar sig i tolkning av förarbeten, i detta 

fall ingressen till fördrag och direktiv. Tolkningsprincipen syftar till att genom 

att söka efter den historiska bakgrunden till ett beslut finna ett objektivt syfte. 
                                                            
46 Mål nr 6/60. 
47 Även kallad kontextuell tolkning.  
48 Bernitz och Kjellgren, s. 37. 
49 Denna regel är dock generell och som undantag gäller till exempel att fundamentala fri och 
rättigheter, inte under några omständigheter, ska tolkas restriktivt. 
50 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 43 ff. 
51 Bernitz och Kjellgren, s. 37. 
52 Mål nr C-292/94 
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Denna tolkningsprincip tillämpas dock sällan, trots det stora arbetsmaterial som 

omgärdar EU-rättslig lagstiftning. En möjlig förklaring är att EU-ländernas 

rättstradition i största allmänhet inte fäster särskilt stor vikt vid förarbeten, var-

för även de hamnar i skymundan i EU-domstolen.53 

EU-domstolen nyttjar således olika tolkningsmetoder i sitt arbete, vilket torde 

bero på dels svårigheterna som uppkommer när olika rättskulturer krockar samt 

dels på EU-domstolens roll som vägledare och inte sällan även skapare av rätt. 

  

                                                            
53 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 46. 
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5 Missbruksförfarandet 

5.1 Inledning 
Den skatterättsliga regleringen karaktäriseras till viss del av bestämmelser som 

avser att förhindra förfaranden som leder till skatteundandraganden. Detta 

åskådliggörs bland annat av skatteflyktslagen och den omfattande regleringen 

kring hur skatt ska redovisas. Inte sällan uppkommer dock situationer var den 

skattskyldige handlar på ett sätt som resulterar i att skattebördan blir lägre än 

vad lagstiftaren avsett för den att vara. Den skattskyldige har lyckats skaffa sig 

fördelar som inte varit avsedda för denne. I en sådan situation har EU-domsto-

len karaktäriserat transaktionen som ett förfarandemissbruk.54  

EU-rättsligt är ett förfarandemissbruk enligt EU-domstolen ett kringgående och 

utnyttjande av svagheter i det EU-rättsliga systemet. Effekten av ett sådant be-

teende är enligt EU-domstolen att personen bakom missbruket inte är skydds-

värd ur ett rättighetsperspektiv. På så viss har EU-domstolen försökt skapa en 

motvikt mot skatteundandragande genom att inte ge den skattskyldiga samma 

skydd som andra har.55  

Det bör dock noteras att det görs skillnad mellan skatteplanering och skatteun-

dandragande förfaranden. För att en regel ska kunna missbrukas krävs att en 

tröskel överträds. I de ledande målen Centros56, Cadbury Schweppes57 och 

Thin Cap Group58 förklarade EU-domstolen att det krävdes ett artificiellt upp-

lägg som skulle sakna ekonomisk förankring för att förfarandemissbruk skulle 

kunna aktualiseras och att skattesubjektet i sådant fall inte skulle åtnjuta EU-

rättsligt skydd.59 Förfarandemissbruk på mervärdesskatteområdet aktualisera-

des för första gången på mervärdesskatteområdet genom Halifax-målet60. 

I svensk rätt är förfaranden som anses utgöra missbruk annorlunda definierade. 

Centralt för svensk rätt är principen om genomsyn som numera utvecklats till 

principen om verklig innebörd. Principen tillämpas på transaktioner vars civil-

rättsliga rubricering inte är kopplad till de reella omständigheterna. Allmänt 
                                                            
54 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 51 f. 
55 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 51. 
56 Mål nr. C-212/97. 
57 Mål nr C-196/04. 
58 Mål nr C-524/04. 
59 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 52. 
60 Mål nr C-255/02. 
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kan anges att en civilrättslig överlåtelse medför en rad omedelbara konsekven-

ser av ekonomisk och även rättslig art. För att beskattningen ska följa den civil-

rättsliga handlingen krävs att konsekvenserna av handlingen ska återspeglas i 

verkligheten.61 

  

5.2 Svensk rätt i förhållande till EU-rätt 

5.2.1 Inledning 
För att utreda samspelet mellan den nationella rätten och EU-rätten kommer 

den fortsatta utredningen att ta sikte på ett tudelat perspektiv. I första skedet 

kommer det redogöras för hur den svenska rätten behandlar missbruksförfaran-

den, fristående från EU-rätten, för att därefter i det följande avsnittet redogöra 

för EU-rättens behandling av frågan.  

5.2.2  Svensk rätt 

5.2.2.1 Inledning 
Mervärdesskattelagen saknar för tillfället lagstiftning om missbruksförfarande 

och inte heller är mervärdesskattelagen knuten till skatteflyktslagen. För att 

begränsa möjligheter till kringgående av skattelagstiftningen är principen om 

verklig innebörd central.  

5.2.2.2  Verklig innebörd 
Trots att principen om verklig innebörd, eller genomsyn, är av stor betydelse 

för bedömningen av missbruksförfaranden inom svensk rätt, är den kontrover-

siell till följd av avsaknaden av lagstöd. Principen om verklig innebörd tar sikte 

på att beskatta den reella innebörden av en transaktion istället för den civilrätts-

ligt giltiga rättshandlingen. Det innebär att principen om verklig innebörd även 

kan tillämpas på flera till synes separata rättshandlingar för att fastställa ett 

sammanhängande missbruksförfarande.62 Utgångspunkten är således att det 

civilrättsliga avtalet ligger till grund för hur transaktionen ska uppfattas på det 

skatterättsliga området, medan principen om verklig innebörd utgör en undan-

tagsregel som aktualiseras när parter använder sig av avtalskonstruktioner som 

                                                            
61 Melz 1990, s. 275. 
62 RÅ 2004 ref. 27. 



 
 

17 

saknar anknytning till verkligheten.63 Det bör dock noteras att principen om 

verklig innebörd även kan tillämpas till den enskildes fördel.64  

Som ovan nämnts ämnar principen om verklig innebörd att utröna det reella 

syftet med rättshandlingen. Principen kan sägas utgöra en variant av den civil-

rättsliga tanken om att det är avtalsinnehållet som definierar vilken typ av avtal 

det rör sig om och inte avtalsrubriken. På det skatterättsliga området är det där-

emot inte avtalsinnehållet som är primärt utan istället tas hänsyn till partsviljan 

och vilken effekt parterna önskade uppnå med avtalet.65 Principen om verklig 

innebörd ska enbart tillämpas i uppenbara fall och med stor restriktivitet.66 Frå-

gor uppkommer därmed om hur och när principen ska tillämpas.67  

Avgörande för att rättshandlingars verkliga innebörd ska kunna medföra en 

omrubricering är att transaktionen är felaktigt rubricerad. Detta kan framstå 

som självklart, men innebär att en avtalsrättslig konstruktion inte kan under-

kännas genom tillämpning av genomsyn enbart på grund av att dess syfte har 

varit att uppnå en skatterättslig fördel. Bedömningen om verklig innebörd ska 

således ske oberoende av eventuella skattesyften.68 Detta exemplifieras i ett 

nyligen avgjort kammarrättsmål69. I målet hade den skattskyldige importerat en 

båt från Belgien. Köpet var konstruerat på så vis att båten först hyrdes i tre må-

nader, varefter båten leasades till den skattskyldige. Genom denna konstruktion 

undgick den skattskyldige att betala mervärdesskatt, eftersom båten dels ansågs 

vara begagnad i och med att den tagits i bruk under de tre månaderna som den 

hyrts70 och dels eftersom leasing inte utgör omsättning enligt mervärdesskattel-

agens mening. Med stöd av genomsyn konstaterades att den verkliga innebör-

den av transaktionen var att det var fråga om ett köp av båten. Bedömningen 

delades upp på de två relevanta frågorna: om det förelåg ett köp av begagnad 

vara samt om leasing förelåg. På den första frågan undersökte domstolen de 

                                                            
63 Juridisk tidskrift 2012-13, s. 604, Simon-Almendal. 
64 Burmeister, s. 149. 
65 Burmeister s. 144 f. 
66 Burmeister, s. 144. 
67 Problem som uppkommer vid avgörande om förenlighet med legalitetsprincipen föreligger 
bortses ifrån i den fortsatta framställningen. Se även juridisk tidskrift 2012-13, s. 607 ff., Si-
mon-Almendal för hur civilrättsligt ogiltiga handlingar ska behandlas skatterättsligt. 
68 Juridisk tidskrift 2012-13, s. 607, Simon-Almendal. 
69 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2497-12. 
70 3 kap. 30 f § ML. 
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objektiva omständigheterna kring förhyrningen av båten och konstaterade att 

det faktum att den fortfarande befann sig på varvet i Belgien under de tre första 

månaderna medförde att den inte kunde anses ha tagits i bruk varmed båten 

inte kunde anses vara begagnad. Hyra av båt kunde därmed inte anses före-

ligga. Leasingavtalet angreps å andra sidan genom ett antal avtalsbestämmelser 

vilka fick till följd att transaktionen snarare utgjorde ett köp istället för lea-

sing.71 Denna typ av omrubricering skulle inte kunnat ha skett ifall de civil-

rättsliga avtalen skulle ha varit riktiga. En omrubricering av hyresavtalet skulle 

omöjliggöras ifall båten faktiskt skulle ha använts under hyresperioden. 

Ett typiskt problem med principen om verklig innebörd är problemet med för-

utsägbarheten. Principen har ett väldigt vitt tillämpningsområde och trots att 

HFD i praxis enbart har tillämpat principen i ”uppenbara fall” så är det svårt att 

avgöra gränserna för principens tillämpningsområde.72  

5.2.3 EU-rätt 

5.2.3.1 Inledning 
I och med den EU-rättsliga harmoniseringen på mervärdesskatteområdet har 

svensk rätt följt utvecklingen från EU-domstolen. Förfarandemissbruk har 

länge funnits inom den unionsrättsliga läran. På mervärdesskatteområdet intro-

ducerades dock läran för första gången genom Halifx-, University of Hudders-

field- och BUPA-målen.  

5.2.3.2 Fiktiva upplägg – Halifax, University of Huddersfield och 
BUPA  
I Halifax-målet ställde EU-domstolen upp två grundläggande principer om när 

missbruksläran skulle bli tillämplig. Frågan i målet var om mervärdesskattedi-

rektivet kunde tolkas på så vis att avdragsrätten kunde nekas om transaktioner-

na som legat till grund för avdragsrätten inneburit ett förfarandemissbruk.  

Omständigheterna i målet var sådana att banken Halifax skulle bebygga ett 

antal fastigheter. Eftersom bankverksamheten var av sådant slag att enbart 5 % 

avdragsrätt kunde tillgodoräknas, genomförde banken ett antal transaktioner 

inom samma koncern samt med utomstående bolag för att kunna erhålla full 

                                                            
71 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2497-12, s. 4 f. 
72 Burmeister, s. 144. 
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9. Leeds betalar 44,8 miljoner GBP inklusive mervärdesskatt till County i 

förskott för dennes åtagande enligt p. 7. 

10. Arrendet i p. 5 aktualiseras och Leeds betalar 7,4 miljoner GBP i ersätt-

ning till Halifax. Beloppet är undantaget mervärdesskatt. 

11. Leeds åtar sig att till Property överlåta arrendet mot Halifax. 

12. Property åtar sig att hyra ut fastigheterna till Halifax i andra hand.  

13. County gav i uppdrag till utomstående byggnadsentreprenörer att ge-

nomföra de arbeten som County åtagit sig i punkt 7.74 

Syftet med transaktionerna var att: 

a) Halifax skulle få rätt till avdrag för hela den ingående mervärdesskatten 

för de arbeten som angavs i avtalen med dotterbolaget Leeds.  

b) Leeds skulle kunna göra avdrag för mervärdesskatten som redovisats 

mot County. 

c) County skulle kunna deklarerade hela den utgående mervärdesskatt som 

angavs på fakturorna till Halifax m.fl. och skulle kunna göra avdrag för 

den ingående mervärdesskatt som företaget hade erlagt till underentre-

prenörer.  

d) Leeds Developments avtal om överlåtelse till Property av arrenderätt 

avseende de fyra fastigheterna skulle vara undantagna från skatt. Ef-

tersom dessa var hänförliga till en annan verksamhetsperiod, skulle de 

inte medföra någon ändring av Leeds Developments möjligheter att få 

tillbaka ingående skatt för deklarationsperioderna februari och mars 

2000. 

För att de ovanstående syftena skulle kunna uppfyllas krävdes att följande för-

utsättningar skulle uppfyllas: 

a) Att var och ett av bolagen Halifax, Leeds Development och County var 

registrerade i mervärdesskattehänseende. 

b) Att den del av Leeds Developments produktion som beskattades till 

normalskattesats skulle utgöra en så hög andel som möjligt av företa-

gets totala produktion under den första verksamhetsperioden (för att få 

så hög avdragsrätt som möjligt) och att Leeds Developments skattebe-
                                                            
74 Skattenytt 2008, s. 4, Norberg och Pettersén. 
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friade verksamhet (överlåtelsen av rättigheterna i fastigheterna till Pro-

perty) skulle anses hänförlig till en senare verksamhetsperiod. 

c) Att fastigheterna inte skulle anses vara anläggningstillgångar för Leeds 

Development, eftersom överlåtelsen av rättigheterna till Property i an-

nat fall skulle ha påverkat rätten till avdrag.75 

En viktig utgångspunkt i denna situation är att samtliga transaktioner som varit 

förenade med Halifax-målet var fullt lagliga och civilrättsligt giltiga. Den fråga 

som aktualiseras i målet är om Halifax-koncernen skulle beviljas avdragsrätten 

som överskred de 5 % som moderbolaget Halifax var berättigat till. Den eng-

elska motsvarigheten till Skatteverket bestred avdragsrätten med hänvisning till 

att den skulle vara otillbörlig. Resonemanget grundades på tanken att Halifax 

kunde uppnå exakt samma effekt i verkligheten (att fastigheterna skulle be-

byggas) genom att själva sluta avtal med entreprenadföretaget och utomstående 

byggföretag, fast då med enbart 5 % avdragsrätt. 

Den nationella domstolen ställde två frågor till EU-domstolen. 

”1.      a)     Kan, under relevanta förhållanden, transakt-
ioner 
i)      som var och en av deltagarna har genomfört en-
bart i syfte att uppnå en skattefördel, och 
ii)      som inte har något oberoende affärssyfte, anses 
utgöra leveranser eller tillhandahållanden från eller till 
förmån för deltagarna i samband med deras affärsverk-
samhet? 
b)      Vilka faktorer skall, under relevanta förhållanden, 
beaktas för att fastställa identiteten hos mottagarna av 
leveranser eller tillhandahållanden från fristående 
byggnadsentreprenörer? 
 
2.      Får principen om rättsmissbruk, såsom den ut-
vecklats av domstolen, till följd att klagandenas krav 
skall avvisas i den mån dessa avser återbetalning av el-
ler avdrag för ingående skatt som härrör från genomfö-
randet av de relevanta transaktionerna?”76 

 

EU-domstolen kom fram till att transaktionerna skulle anses vara artificiella 

transaktioner som enbart hade till syfte att erhålla en större avdragsrätt. Ef-

                                                            
75 Mål nr C-255/02 p. 30-31. 
76 Mål nr C-255/02 p. 43. 
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tersom det inte kunde finnas någon övrig affärsmässig motivering, bortsett från 

det skattemässiga, bakom det upplägg som Halifax använt ansågs det vara 

otillbörligt.  

EU-domstolen avgjorde Halifax-målet i full sittning och i målet ställdes två 

kriterier upp för att avgöra ifall missbruk förelegat eller inte.  

”För att konstatera att förfarandemissbruk föreligger 
fordras att de ifrågavarande transaktionerna, trots att 
villkoren i relevanta bestämmelser i sjätte direktivet 
och i nationell lagstiftning om införlivande av detta di-
rektiv formellt sett har uppfyllts, får till följd att en 
skattefördel uppnås som strider mot dessa bestämmel-
sers syften. Det skall även framgå av de objektiva om-
ständigheterna att det huvudsakliga syftet med de ifrå-
gavarande transaktionerna är att uppnå en skatteför-
del.”77 

Således valde EU-domstolen att erkänna att transaktionerna i det aktuella målet 

uppfyllde de formella kraven för att avdragsrätt skulle beviljas. EU-domstolen 

ansåg dock att avdragsrätten kunde inskränkas i de fall som transaktionernas 

inneburit ett förfarandemissbruk. 

I målet University of Huddersfield prövade EU-domstolen om transaktioner 

som vidtagits enbart i syfte att medföra skattelättnader kunde anses uppfylla 

rekvisiten för avdragsrätt i mervärdesskattedirektivet.  

I målet skulle University of Huddersfield, hädanefter Huddersfield, renovera en 

av sina byggnader. Att Huddersfield enbart hade begränsad avdragsrätt med-

förde att en del av mervärdesskatten som betalades för renoveringen togs upp 

som en kostnad. För att undvika detta genomfördes ett antal transaktioner som 

tog sitt ursprung i att fastigheten arrenderades ut till en trust som var under 

Huddersfields kontroll. För denna transaktion valde Huddersfield att frivilligt 

registrera sig som skattskyldiga i egenskap av arrendator. Detta följdes av att 

stiftelsen samma dag arrenderade ut fastigheten i andra hand till universitetet. 

Universitetet lät vid denna tidpunkt ett helägt dotterbolag renovera fastigheten. 

Full avdragsrätt begärdes för renoveringskostnaderna. Den engelska skatte-

myndigheten nekade avdragsrätten med hänvisning till att transaktionerna varit 

                                                            
77 Mål nr C-255/02 p. 99. 
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artificiella och utan ekonomiskt syfte, vilket skulle medföra att Hudderfield 

inte hade levererat vara eller tjänst samt inte heller haft någon ekonomisk verk-

samhet. Därmed ansågs inte Huddersfield uppfylla de uppställda kriterierna för 

att avdragsrätt skulle beviljas.78 

Frågan som ställdes av den engelska nationella domstolen till EU-domstolen 

omfattade endast en bedömning av transaktioner som skett i syfte att uppnå en 

skattefördel kunde anses vara en ekonomisk aktivitet. Om missbrukslärans till-

lämplighet frågades emellertid inte, eftersom frågan redan var under behand-

ling i Halifax-målet.  

Huddersfield hade i likhet med Halifax vidtagit transaktioner som endast kunde 

förklaras med hänsyn till den ökade avdragsrätten. I Huddersfield-målet förtyd-

ligade EU-domstolen ståndpunkten att det subjektiva syftet med transaktionen 

var utan betydelse vid bedömningen av om transaktionen skulle anses uppfylla 

de rekvisit som uppställts i mervärdesskattedirektivet för avdragsrätt.  Det krav 

som kan ställas på en transaktion är att den ska uppfylla direktivets objektiva 

kriterier.  

”[O]m de [transaktionerna] uppfyller de objektiva krite-
rier som dessa begrepp grundar sig på och även om de 
genomförts i det enda syftet att uppnå en skattefördel 
och utan något annat ekonomiskt syfte.”79 

Således fastställde EU-domstolen att missbruksläran inte underkände de civil-

rättsliga avtalen som föranledde att en missbrukssituation uppkom. Istället fo-

kuserade EU-domstolen på att missbruksläran kan ha som följd att avdragsrät-

ten skulle begränsas.80 EU-domstolens slutsats var att bedömningen av 

huruvida rekvisiten för avdragsrätt uppfyllts eller inte endast skulle ta hänsyn 

till de formella omständigheterna. 

I BUPA prövades rättsfrågan hur uttrycket ”leverans av varor” skulle tolkas på 

det mervärdesskatterättsliga området. Även detta mål behandlade utvidgad 

avdragsrätt, men istället för att omfatta mer eller mindre komplexa transaktion-

                                                            
78 Mål nr C-233/03 p. 27. 
79 Mål nr C-223/03 p. 54. 
80 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 53 f. 
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er mellan moder och dotterbolag samt utomstående aktörer, begärde BUPA 

istället avdragsrätt för i förskott inköpta varor.  

I målet aktualiserades en situation var BUPA-koncernen internt genomfört ett 

arrangemang med förskottsbetalningar, i syfte att utnyttja en nollskattesats81 

som skulle försvinna genom ny lagstiftning. Nollskattesatsen förelåg vid denna 

tidpunkt på leveranser av bland annat läkemedel och proteser. BUPA-

koncernen ville genom arrangemanget med förskottsbetalningar uppnå ett läge 

var transaktionerna skulle bedömas utifrån den då gällande mervärdesskatte-

lagstiftningen och således medföra skattelättnad. Detta skulle ske genom att 

datum för fakturans utfärdande – och inte leverans – skulle utgöra redovis-

ningstidpunkten.82 Det civilrättsliga avtalet som låg till grund för transaktionen 

innehöll klausuler som medförde att köparen när som helst kunde ångra köpet 

samt att avtalet kunde ändras när som helst av köparen och säljaren. Vidare 

hade köpet finansierats med ett lån från säljaren och de beställda varorna hade 

inte preciserats i avtalet. 

Efter en bedömning av det faktiska innehållet i det civilrättsliga avtalet som låg 

till grund för beställningen fastställde EU-domstolen att kravet på ”leverans av 

varor” inte hade uppfyllts. Motiveringen tog sikte på att avtalet var för allmänt 

hållet för att kunna utgöra en förskottsbeställing. Som grund för denna bedöm-

ning hänvisade EU-domstolen till avtalets innehåll. Avtalet medförde för 

många möjligheter att ångra köpet utan något som helst risktagande för köpa-

ren. Eftersom EU-domstolen kom till slutsatsen att de objektiva omständighet-

erna för att leverans av varor inte skulle ha skett, kunde inte heller avdragsrätt 

beviljas. Frågan om missbruksläran var tillämplig på målet blev inte aktuell, 

eftersom rekvisiten för avdragsrätten inte uppfyllts. 

EU-domstolens slut i detta mål är dock av vikt för bestämmandet av ramarna i 

Huddersfield-målet och Halifax-målet. I avgörandet ger nämligen EU-

domstolen en fingervisning för hur bedömningen ska gå till vid avgörande av 

ifall transaktionerna uppfyller de objektiva kriterierna som begreppen grundar 

sig på. Att ett civilrättsligt avtal ligger för handen är därmed i sig självt inte 

                                                            
81 En nollskattesats är en form av en skattelättnad som går ut på att avdragsrätt medges trots att 
utgående moms inte redovisats. 
82 Mål nr C-419/02 p. 17. 



 
 

25 

tillräckligt för att avdrag på grund av förskott ska aktualiseras. Det framgår 

dock inte klart var gränsen går men ett rimligt antagande är att precisering av 

varor ska krävas samt att avtalet ska medföra ett risktagande.  

5.2.2.3 Missbrukslärans materiella innehåll  
Genom tre ovan redovisade målen har missbruksläran införlivats på det mer-

värdesskatterättsliga området. Praxisen ger uttryck för allmänt hållna ställ-

ningstaganden, men ger viss vägledning i hur missbruksläran ska tillämpas. 

Halifax-målet är det mest centrala för missbrukslärans utveckling på mervär-

desskatteområdet. I följande redogörelse kommer lärans materiella innehåll att 

definieras.  

I Halifax-målet uppställs som bekant två kriterier för att ett missbruk ska anses 

föreligga. Hur dessa kriterier ska tolkas är emellertid inte givet. Det första kri-

teriet hänvisar till att missbruksläran enbart kan aktualiseras i de fall de for-

mella kraven för avdragsrätt uppfyllts samt att den aktuella transaktionen med-

för en skattefördel som strider mot mervärdesskattedirektivets syfte.  

Detta kriterium är inte särskilt svårtolkat och den relevanta bedömningen i kri-

teriet grundas i ett fastställande av mervärdesskattedirektivets syfte. Nedan 

följer en kort redogörelse för mervärdesskattedirektivets syfte som utgångs-

punkt för den fortsatta analysen.  

Mervärdesskattedirektivets syfte är att skapa ett unionsinternt system var trans-

aktioner beskattas proportionellt mot sin prissättning samt där avdragsrätt 

medges för det mervärdesskattebelopp som burits av näringsidkare i tidigare 

försäljningsled.83 Direktivet har uppkommit för att säkerställa att den inre 

marknaden fungerar och för att undvika snedvridning av konkurrens.84 Skatten 

ska vara konstruerad så att den är konkurrensneutral och således inte påverkar 

konkurrensen på den inre marknaden. Det finns självklart undantag från denna 

vida skattebas i direktivet. En transaktion som strider mot direktivets syfte kan 

vara en transaktion genom vilken någon agerar på ett vis som undandrar mer-

värdesskatt som egentligen bör ha utgått. 

                                                            
83 Mervärdesskattedirektivet, Avdelning I, artikel 1. 
84 FEUF art 113. 
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För att missbruksläran ska kunna aktualiseras krävs enligt det andra kriteriet att 

transaktionens huvudsakliga syfte är att uppnå en skattefördel. Syftet ska en-

bart bedömas utifrån de objektiva omständigheterna. Detta kriterium som upp-

ställs i Halifax-målet ger utrymme för flera avvägningar och bedömningar. I 

det följande kommer redogöras för hur en bedömning av de objektiva omstän-

digheterna ska gå till, vad en sådan bedömning innefattar samt hur bedömning-

en om huvudsakligt syfte görs. 

Centrala avgöranden för klassificeringen av missbrukslärans innehåll på det 

mervärdesskatterättsliga området är Part Service85 från 2008 och RBS 

Deutschland86 från 2010. 

I målet Part Service hade EU-domstolen att avgöra dels (1) huruvida sjätte di-

rektivet (numera ersatt av mervärdesskattedirektivet) ska tolkas så att det ska 

anses föreligga missbruk när det huvudsakliga syftet med transaktionen eller 

transaktionerna i fråga är att uppnå en skattefördel eller om det endast är miss-

bruk om strävan att uppnå en skattefördel utgör det enda eftersträvade målet 

och några andra ekonomiska syften inte föreligger och dels (2) huruvida trans-

aktionerna i fråga i målet vid den nationella domstolen kunde anses utgöra 

missbruk enligt sjätte direktivet. 

Sakomständigheterna i målet vid den nationella domstolen var i huvuddrag 

följande: den i målet privata parten, Part Service Srl (nedan Part Service) 

ingick i samma koncern som leasingbolaget IFIM Leasing Sas (nedan IFIM). 

Bolagen samarbetade kring leasingtransaktioner avseende främst fordon. IFIM 

träffade nyttjanderättsavtal till motorfordon samt avtal om möjlighet till för-

värv av det samma med en användare. Användaren förpliktades att erlägga 

leasingavgifter, ställa säkerhet för den del av egendomens värde som inte täck-

tes av leasingavgiften, samt tillhandahållande av ett obegränsat borgensåta-

gande gentemot IFIM. Användarens andra motpart i transaktionen var Part 

Service som försäkrade egendomen mot andra risker än civilrättsligt ansvar och 

till IFIM utställde säkerhet och ett obegränsat borgensåtagande för användarens 

skyldigheter för användarens räkning. För denna tjänst erlade användaren ett 

                                                            
85 Mål nr C-425/06. 
86 Mål nr C-277/09. 
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vederlag till Part Service, ett förskottsbelopp, motsvarande en sänkning av to-

talbeloppet för de avgifter som användaren avtalat om med IFIM, på så sätt att 

avgifterna i förhållande till IFIM i de flesta fall sänktes till belopp som obetyd-

ligt översteg egendomens värde, utöver en provision på en procent av vederla-

get till en rådgivare. Part Service fick i uppdrag att för användarens räkning 

erlägga det finansierade beloppet till IFIM i enlighet med nyttjanderättsavtalet 

och överlät till IFIM att fullgöra avtalet med användaren. Part Service betalade 

även en förmedlingsersättning till IFIM samt ett ytterligare belopp för det fall 

användaren inte fullgjorde sina skyldigheter. IFIM var det bolag som bedrev 

skattepliktig verksamhet. Part Service bedrev verksamhet som var undantagen 

från skatteplikt. Den italienska skattemyndigheten ansåg att transaktionerna 

delats upp i syfte att minska beskattningsunderlaget. 

I den första frågan som EU-domstolen hade att avgöra klargjorde domstolen att 

missbruk ska anses föreligga när det huvudsakliga syftet med transaktionen 

eller transaktionerna i fråga är att uppnå en skattefördel. En transaktion med 

fler syften än enbart att uppnå skattefördel kan således träffas av missbrukslä-

ran under förutsättningen att det huvudsakliga syftet varit av skatteundandra-

gande karaktär. EU-domstolen gick vidare med att för den andra i målet ställda 

frågan precisera vilka omständigheter som ska bedömas vid avgörandet av syf-

tet. EU-domstolen kom fram till att uppdelningen mellan Part Service och 

IFIM inte kunde anses vara affärsmässigt motiverad.87 De faktorer som ska tas 

hänsyn till är om transaktionen är helt artificiell samt eventuell intressegemen-

skap mellan de berörda bolagen. Enligt EU-domstolen skulle hänsyn tas till 

följande förhållanden:  

”Vad beträffar det andra kriteriet kan den nationella 
domstolen, i samband med den prövning som det an-
kommer på den att göra, beakta att dessa transaktioner 
är helt konstlade och vilka rättsliga, ekonomiska och 
personliga band som föreligger mellan aktörerna i fråga 
(domen i det ovannämnda målet Halifax m.fl., punkt 
81), eftersom sådana omständigheter kan visa att det 
huvudsakliga syftet är att uppnå en skattefördel. Detta 
gäller oaktat att det dessutom eventuellt föreligger 

                                                            
87 Mål nr C-425/06 p. 62 
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andra ekonomiska syften, exempelvis avseende mark-
nadsföring, organisation och garantier.”88 

Det är vidare av vikt att uppmärksamma att EU-domstolen uttalade sig om att 

en företagares val mellan två transaktioner inte medför en skyldighet, enligt 

sjätte mervärdesskattedirektivet, att välja den transaktion som medför högst 

mervärdesskatt. Det står den skattskyldige fritt att utforma sin verksamhet så 

skatteeffektivt som möjligt. 

I målet ger EU-domstolen ett viktigt klargörande i frågan om hur bedömning 

av det huvudsakliga syftet ska gå till. För att bolag inom samma koncern ska 

kunna genomföra transaktioner som medför skattelättnader, utan att behöva 

riskera att göra sig skyldiga till förfarandemissbruk, torde krävas att bolagen 

dem emellan inte tar hänsyn till sin intressegemenskap utan behandlar transakt-

ionen som en transaktion med en utomstående.  

I målet RBS Deutschland var den relevanta frågan för utredningen om förfa-

randemissbruk kunde konstateras när ett bolag utnyttjade skillnader i två med-

lemsstaters mervärdesskattelagar. 

I målet köpte ett tyskt bolag bilar i England. Bolaget leasade sedan dessa bilar 

till ett engelskt bolag som nyttjade bilarna i Storbritannien. Utifrån engelska 

nationella regler ska leasing av transportmedel beskattas i landet var leasegiva-

ren har sitt fasta driftställe, i detta fall Tyskland. Tysk nationell rätt betecknade 

dock den uppkomna transaktionen som leverans av varor istället för leasing, 

vilket medförde att tysk rätt förespråkade att beskattning skulle ske i England. 

Således uppkom inte skyldighet att betala in mervärdesskatt för transaktionen, 

eftersom inget av de två länderna ansåg sig vara behöriga att ta ut mervär-

desskatt för transaktionen.89 Problematiken uppkom när det tyska bolaget kräv-

de avdragsrätt för kostnaden som uppkommit genom köpet av bilarna. Den för 

denna uppsats relevanta grunden som den engelska skattemyndigheten åbero-

pade för vägrat avdrag, var att transaktionen utgjorde ett förfarandemissbruk, 

                                                            
88 Mål nr C-425/06 p. 62. 
89 Mål nr C-277/09 p. 20. 
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eftersom avtalet var konstruerat på så viss att skillnaderna mellan lagstiftningen 

skulle utnyttjas otillbörligt.90 

I målet avgjordes frågan främst utifrån det andra kriteriet som uppställts i Hali-

fax-målet, nämligen om transaktionens syfte huvudsakligen varit att undgå 

skattskyldighet. I sitt avgörande fäste EU-domstolen vikt vid det faktum att det 

saknas juridiska band mellan de två parterna i transaktionen.91 Detta till skill-

nad från Halifax var majoriteten av transaktionerna skett mellan bolag inom 

samma koncern. Domstolen konstaterade vidare att transaktionerna inte heller 

varit artificiella utan att de varit affärsmässigt motiverade.92 Att bolaget valt en 

organisatorisk struktur som skulle medföra skattelättnader ansågs inte vara ett 

förfarandemissbruk. EU-domstolen ansåg att det står bolag fritt att välja den 

organisatoriska struktur och form för transaktioner som är lämpligast för verk-

samheten och som kan medföra skattelättnader.93 Således förelåg inte ett förfa-

randemissbruk. 

I målet verkar EU-domstolen ha koncentrerat sig på transaktionen som sådan. 

Hur bolagets verksamhet drivs hamnar i andra rummet. Om det föreligger en 

giltig transaktion som upprättats mellan två parter som inte står i ägargemen-

skap med varandra står det bolagen fritt att välja den mest skatteeffektiva lös-

ningen. Domstolen fäster därmed vikt vid att det förelegat affärsmässiga skäl 

för transaktionerna. Genom domen har EU-domstolen begränsat förfarande-

missbruksregelns omfång. De objektiva omständigheter som ska tas hänsyn till, 

enligt Halifax-målets två kriterier, är de som har direkt anknytning till transakt-

ionen. Visar det sig att denna är affärsmässig och inte artificiell så kan inte 

förfarandemissbruk föreligga. Det är dock fortfarande ovisst vilken betydelse 

det skulle ha om bolagen hade varit inom samma koncern. Det framstår dock 

som om koncernförhållandet enbart är en faktor som ska räknas in när det rör 

sig om svårbedömda transaktioner var det affärsmässiga skälet är tvivelaktigt.  

För att svara på de tidigare ställda frågorna måste inledningsvis uppmärksam-

mas att missbrukslärans område fortfarande är diffust och kräver vidare preci-

                                                            
90 Mål nr C-277/09 p. 23. 
91 Mål nr C-277/09 p. 50. 
92 Mål nr C-277/09 p. 51. 
93 Mål nr C-277/09 p. 53. 
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sering. Däremot kan konstateras att missbruksläran inte medför att den enskilde 

är tvungen att betala högsta möjliga mervärdesskatt på samtliga transaktioner. 

Istället lämnas fritt spelutrymme när det kommer till att bestämma verksamhet-

ens organisatoriska uppbyggnad för att erhålla största möjliga skatteeffekt.  

Beträffande vilka objektiva omständigheter som beaktas har viss klarhet givits 

genom att affärsmässighet har ansetts vara en tungt vägande omständighet. 

Transaktionsparternas eventuella intressegemenskap vägs också in i bedöm-

ningen. Det är dock inte fullt självklart vilka omständigheter som är att betrakta 

som irrelevanta – EU-domstolen har endast i förbigående nämnt en icke ut-

tömmande lista var till exempel marknadsföring angivits som en irrelevant om-

ständighet.94 

Hur bedömningen ska gå till är emellertid fortfarande oklart, det åligger den 

nationella domstolen att genomföra den slutliga tillämpningsbedömningen. Det 

är dock klart att transaktionens huvudsakliga syftet måste vara att undandra 

skatt för att missbruksläran ska bli tillämplig. 

5.2.2.4 Missbrukets konsekvenser  
Följden av ett förfarandemissbruk är enligt Halifax-målet att den transaktion 

som ansetts missbruka EU-rätten ska bortses ifrån. 

 ”När förfarandemissbruk konstaterats skall de transakt-
ioner som ingår i missbruksförfarandet omdefinieras för 
att upprätta de förhållanden som skulle ha förelegat om 
de transaktioner som ligger till grund för förfarande-
missbruket inte hade förelegat.”95  
   

Detta har senare utvecklats i Weald leasing96. I de fall användande av ett utom-

stående bolag, en mellanhand, anses utgöra missbruk, ska de transaktioner som 

tillräknas mellanhanden bortses ifrån och beskattning ska ske utifrån den finge-

rade situationen att parterna aldrig använt mellanhanden.97 

                                                            
94 Mål nr C-425/06 p. 62. 
95 Mål nr C-255/02 p. 99.3. 
96 Mål nr C-103/09. 
97 Mål nr C-103/09. 
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Det är dock viktigt att notera att följden inte sträcker sig längre än detta. För att 

en sanktion ska kunna drabba en enskild krävs särskild lagstiftning.98 Avgö-

randet i Part Service-målet blir intressant att diskutera utifrån detta perspektiv. 

Konsekvensen av ett fingerat scenario där vissa transaktionsled bortses ifrån 

kan nog i sig uppfattas som en ekonomisk sanktion av den enskilde som går 

miste om en möjlighet att minska sin skattebörda med förfaranden som inte är 

lagstridiga. Part Service nekades möjligheten att få genomföra en skatteeffektiv 

transaktion, men transaktionen hade förmodligen godtagits ifall den hade varit 

mer jämnfördelad och således affärsmässig mellan Part Service och IFIM. Det 

faktum att en sådan uppdelning riskerar att underkännas kan resultera i att mer 

mervärdesskatt måste erläggas än ifall bolagen hade hittat den optimala grän-

sen för uppdelningen. 

Bristen på förutsebarhet skapar ett osäkerhetsmoment för enskilda; de kan inte 

med säkerhet avgöra var gränsen för förfarandemissbruket löper, vilket hotar 

att resultera i att de inte genomför transaktioner som i övrigt är ekonomiskt 

motiverade, vilket i sin tur skapar en ekonomisk ineffektivitet. 

5.3 Skillnader mellan verklig innebörd och missbruksläran 
Avslutningsvis bör lämpligen kortfattat noteras att det förekommer skillnader 

mellan principen om verklig innebörd och missbruksläran. Dessa tillämpas i 

olika situationer och de har vidare även annorlunda rättsföljd. Regleringen 

kring verklig innebörd strävar efter att de reella handlingarna ska beskattas 

trots eventuella civilrättsliga avtal, medan missbruksläran istället utgår från att 

de civilrättsliga avtalen motsvarar verkligheten. Detta får i sin tur en betydande 

roll i hur resultatet av tillämpningen skiljer sig åt i de båda fallen. Verklig in-

nebörd kan enbart omrubricera ett avtal medan missbruksläran lämnar avtalsled 

utan avseende, som om de aldrig existerat och så att säga klistrar ihop de öv-

riga leden i transaktionen som om transaktionen skett direkt där. Det är viktigt 

att skilja på verklig innebörd och missbruksläran och ha i åtanke att dessa två 

läror är helt skilda från varandra. Det faktum att de ibland kan leda till liknande 

resultat ska inte uppfattas som att de därför är tillämpbara i omväxling med 

varandra.  

                                                            
98 Mål nr C-321/05, p. 45. 
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6 Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt 

6.1 EU-rättens plats i den svenska rättskälleläran 
Ett problem i tolkningen av missbruksläran är att EU-rätten skiljer sig från den 

svenska interna rätten. Vid tillämpning av missbruksläran i svensk rätt måste 

hänsyn nämligen tas till att missbruksläran är en EU-rättslig konstruktion. Pro-

blemet angrips lämpligen med utgångspunkt i förståelse för hur EU-rätten för-

håller sig till svensk rätt samt om hur EU-rätten är uppbyggd.  

Det faktum att EU-rätten utgör en enskild rättsordning har fått till effekt att en 

konflikt kan uppstå mellan en medlemsstats rättsordning och EU-

rättsordningen.99 I detta fall har EU-rätten erkänts som den överordnade rätts-

ordningen efter vilken den inhemska rättsordningen måste rätta sig. Principen 

om EU-rättens företräde fastställdes första gången i Costa mot ENEL.100  På 

senare tid har dock principen kommit att kodifierats i Lissabonfördraget. Det 

faktum att företrädesprincipen inte har införts i någon artikel i fördraget utan 

enbart i förklaringen101, kan dock tolkas som att principens räckvidd är oklar. 

Det finns riklig praxis på området från EU-domstolen som fastslår EU-rättens 

överordnade ställning och kodifieringen i Lissabonfördraget ska ses som en 

ytterligare befästning av principen.102 

 

6.2 Krocken med den överordnade EU-rätten 
Frågan uppkommer ifall EU-rättens överordnade ställning innebär att EU-

rättens sekundära rätt kan anses väga tyngre än en medlemsstats, det vill säga 

svensk, grundlag. EU-rätten består dels av primärrätt och dels av sekundärrätt. 

Den primära rätten är, som namnet antyder, överordnad den sekundära rätten 

och innefattar dels funktionsfördraget103, unionsfördraget104 och rättighetsstad-

gan. Vidare brukar även protokoll, anslutningsfördrag och förklaringarna som 

upprättades i samband med dessa fördrag räknas till primärrätten.105 Även all-

                                                            
99 Bernitz och Kjellgren, s. 75. 
100 Se mål 6/64. 
101 Se Lissabonfördraget ingressen punkt 17. 
102 Bernitz och Kjellgren, s. 75 ff. 
103 FEUF. 
104 FEU. 
105 Bernitz och Kjellgren, s. 28. 
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männa rättsprinciper brukar tillräknas den primära rätten.106 Den sekundära 

rätten omfattar den EU-rättsliga lagstiftningen såväl som rättsbildningen i öv-

rigt. Sekundärrätten består främst av förordningar, direktiv och beslut.107 

I målet Internationale Handelsgesellschaft108 konstaterade EU-domstolen att 

EU-rätten hade företräde framför all nationell rätt och då även grundlag. Denna 

uppfattning har sedan dess varit rådande. 

I Simmenthal-målet109 hade det i Italien införts en lag på ett område som redan 

reglerats genom EU-rättsliga förordningar. Den italienska staten presenterade i 

målet synsättet att den nationella rätten utgjorde lex posteriori i förhållande till 

EU-rätten och att denna därför hade företräde i enlighet med principen om att 

nyare lag gäller före äldre lag. I målet klargjorde EU-domstolen att EU-rättens 

överordnade ställning hade en sådan karaktär att nationella rättsakter som stri-

der mot EU-rätten inte kan antas.110 Den nationella lagen skulle därmed bortses 

ifrån, trots att den trätt i kraft efter den aktuella EU-rättsliga lagen. 

6.3 När svensk rätt skiljer sig från EU-rätt 

6.3.1 Inledning 
Mervärdesskattelagen är som tidigare angivits grundad på ett sekundärrättsligt 

EU-direktiv. Direktiv karaktäriseras av att de anger vilka resultat den nationella 

lagstiftningen ska uppnå. Hur lagen ska införlivas överlämnas till medlemssta-

terna. Därmed erhåller de nationell kompetens för att avgöra vilken lagstift-

ningsteknik som är lämpligast på det aktuella området.111 

Detta innebär att Sverige tvingats införliva direktivets bestämmelser i svensk 

lag, mervärdesskattelagen. Det kan tyckas att den svenska implementeringen 

har resulterat i att lagtolkningsfrågor kan avgöras utifrån den nationella lagtex-

ten. Detta är dock inte helt korrekt. Även om den svenska mervärdesskattela-

gen strävat efter att innefatta alla de bestämmelser som direktivet föreskriver, 

                                                            
106 Bernitz och Kjellgren, s. 105. 
107 Bernitz och Kjellgren, s. 28. 
108 Mål nr 11/70. 
109 Mål nr 106/77. 
110 Sonnerby, s. 60 f. 
111 Bernitz och Kjellgren, s. 32 f., jfr EU-förordningar som måste införlivas ordagrant i nation-
ell lag. 
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skiljer sig lagstiftningstekniken så pass åt att skillnader uppkommer.112 På 

grund av detta kan en lagtolkningsfråga inte enbart avgöras utifrån vad som 

kan återfinnas i den svenska rätten, utan vägledning måste hämtas ur det aktu-

ella direktivet. Frågor som kan anses självklara behöver inte alltid vara det. 

Som exempel på när mervärdesskattelagen nödvändigtvis inte följer mervär-

desskattedirektivet kan anges att Europakommissionen har stämt Sverige inför 

EU-domstolen för Sveriges tolkning om att mervärdesskatt ska utgå på 

porto.113  

6.3.2 EU-konform tolkning 
Det kan förekomma situationer då nationell lagstiftning med grund i ett EU-

direktiv kan vara svårtolkad. I ett sådant fall ska tillämpningen ske utifrån en 

EU-konform tolkning. Den EU-konforma tolkningen114 faller in under med-

lemsstaternas lojalitetsplikt115 gentemot den EU-rättsliga rättsordningen.116 

Den EU-konforma tolkningen aktualiseras när den nationella lagtexten ger ut-

rymme för ett flertal alternativa tolkningar. I ett sådant fall ska den tolkning 

som bäst överensstämmer med EU-direktivet tillämpas.117  

EU-domstolen förde ett resonemang om detta i Von Colson-målet118 och me-

nade att tolkningen skulle följa en tvåstegsmodell. I första hand skulle direk-

tivstexten tolkas med hjälp av EU-rättsliga tolkningsprinciper. Först därefter 

skulle den nationella lagen tolkas och utefter resultatet av denna tolkning skulle 

det avgöras om det fanns utrymme för en EU-konform tolkning. Den EU-

konforma tolkningens yttre gräns utgörs således av den nationella lagstiftning-

ens tolkningsutrymme utifrån nationella lagtolkningsprinciper.119  

Den EU-konforma tolkningen har sedan dess introduktion utvecklats, tillämp-

ningsområdet för tolkningsprincipen är dock trots detta inte helt klarlagd. Med 

utgångspunkten att EU-konform tolkning inte kan göras mer långtgående än 

den svenska lagtolkningen tillåter, framförde EU-domstolen i Björnekulla-

                                                            
112 Melz, s. 21. 
113 Se http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1111_sv.htm. 
114 Även känd som EU-konform tolkning. 
115 FEU art. 4.3 samt FEU art. 288 st. 3. 
116 Bernitz och Kjellgren, s. 110. 
117 Bernitz och Kjellgren, s. 94. 
118 Mål nr 14/83. 
119 Sonnerby, s. 64. 
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målet120 synen att EU-konform tolkning ska ske trots att det kan leda till ett 

resultat som går emot vad som enligt de svenska förarbetena är önskvärt. En 

tänkbar motivering till detta slut i Björnkulla-målet torde kunna vara att förar-

beten ämnar återge syftet med lagen och att detta syfte bör överensstämma med 

syftet bakom direktivbestämmelsen. Vidare anses förarbeten vara en sådan 

rättskälla som inte strikt ska följas, förarbeten ska enbart följas när det är lämp-

ligt.121 Ett alternativt synsätt är att det bör ske en bedömning i det enskilda fal-

let. Som nämnts ska den nationella lagtolkningen ske utifrån nationella princi-

per. Det bör därmed vara domarens roll att i detta skede avgöra om vikt ska 

fästas vid förarbetenas innehåll eller inte. Om domaren väljer att använda för-

arbetena som en tolkningskälla torde det inte finnas utrymme för en EU-

konform tolkning som strider mot dessa. Samtidigt bör dock en EU-konform 

lagtolkning vara fullt möjlig i de fall när den leder till ett resultat som strider 

mot förarbetena om domaren anser att dessa ska bortses från i sin nationella 

lagtolkning. Principen om att den nationella lagtolkningen avgör vilket ut-

rymme som finns för EU-konform tolkning som fastställdes i Von Colson-

målet torde således alltjämt gälla. 

EU-domstolen redogjorde i Kolpinghuis-målet122 för en mer konservativ in-

ställning. I målet presenterade domstolen uppfattningen att EU-konform tolk-

ning skulle ta hänsyn till förutsägbarhet samt motverkande av retroaktivitet. 

Det bör dock noteras att målet gällde straffrätt. EU-domstolen valde emellertid 

att inte begränsa uttalandet till enbart straffrätten, men anförde att detta var 

särskilt tillämpligt på det straffrättsliga området. Skatterätten är i detta hänse-

ende ett av de till straffrätten närmast liggande områdena, då båda avser det 

offentligas ingrepp mot enskilda. Även om retroaktivitetsförbudet på det skat-

terättsliga området innehåller undantag till skillnad från retroaktivitetsförbudet 

på det straffrättsliga området, så uppställer båda rättsområdena högre krav på 

bland annat rättssäkerhet än andra rättsområden. Uppfattningen att det skatte-

rättsliga området skulle åtnjuta samma skydd som det straffrättsliga för den 

enskilde har dock försvagats. I målen Hutchison123 och Kofoed124 uttalade ge-

                                                            
120 Mål nr C-371/02. 
121 Bergström, s. 17. 
122 Mål nr 80/86. 
123 Mål nr C-369/04. 
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neraladvokaten att det skatterättsliga området inte åtnjöt något särskilt skydd 

och att EU-konform tolkning kan tillämpas även till nackdel för den enskilde. 

EU-domstolen verkar i skälen till bedömningen ha delat generaladvokaternas 

uppfattning.125 Därmed har en något motstridig praxis utvecklats på området. 

Mot bakgrund av detta går det inte att fullt ut klargöra den EU-konforma tolk-

ningens tillämpningsområde. Det bör dock konstateras att den yttersta ramen 

utgörs av de alternativ som följer av den nationella lagtolkningen.126 Denna 

inställning bör gälla trots utfallet i Björnkulla-målet. Det finns emellertid en 

uppfattning att den EU-konforma tolkningen kan skilja sig åt från olika rätts-

områden utan hänsyn till rättssäkerhetstanken. Istället är måttstocken för tolk-

ningens möjligheter direkt beroende av till vilken grad det rättsliga området 

harmoniseras på det EU-rättsliga planet. Mervärdesskatteområdet är i detta fall 

ett perfekt exempel på när den EU-konforma tolkningen skulle kunna vara mer 

vidsträckt.127 Harmoniseringsändamålet torde dock inte ha företräde framför 

den enskildes rätt till en förutsägbar rättstillämpning, varför eventuell vid-

sträckt EU-konform tolkning i vart fall inte bör sträcka sig utöver de redan 

uppsatta ramarna för tolkningsprincipen. 

Den allmänna uppfattningen är att den EU-konforma tolkningens absoluta ram 

i vart fall utgörs av ett förbud mot en tolkning som går direkt emot lagtexten.128 

Detta torde följa av tanken att en tolkning emot lagtextens uttryckliga stad-

gande inte längre är en tolkning utan snarare än direkt tillämpning av direktiv-

bestämmelsen. En sådan tillämpning skulle medföra en för stor oförutsägbarhet 

för den enskilde, och kan därför inte tillåtas.129 Det bör dock noteras att en di-

rekt tillämpning av direktivbestämmelser enbart anses förbjuden mot den en-

skilde och inte mot det allmänna. En sådan tillämpning av direktivbestämmel-

ser kallas för att bestämmelsen får direkt effekt.130 Det görs en skillnad mellan 

direkt effekt av primärrättsliga bestämmelser och sekundärrättsliga bestämmel-

                                                                                                                                                             
124 Mål nr C-321/05. 
125 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 37. 
126 Se RÅ 1999 not 245. 
127 Sonnerby, s. 67. 
128 Sonnerby, s. 66, se även mål nr C-212/04, C-106/89 och C-268/06. 
129 Mål nr C-321/05. 
130 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 34. 
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ser. Skillnaden är att direkt effekt av EU-rättens primärrätt i vissa fall erkänts 

ha direkt effekt mot enskilda.131 

6.3.3 Direkt effekt 
Direkt effekt kan ha både vertikal- och horisontell effekt. I denna framställning 

kommer enbart vertikal effekt behandlas då denna avser den enskildes rättig-

heter och skyldigheter mot det allmänna, medan den horisontella effekten be-

handlar frågor mellan enskilda.132 

Alla bestämmelser har inte direkt effekt. Bedömningen huruvida direkt effekt 

föreligger är oberoende av om den avser en primärrättslig bestämmelse eller 

direktivbestämmelse. För att direkt effekt ska uppnås krävs att tre kriterier upp-

fylls; bestämmelsen ska vara ovillkorlig, eventuella övergångsperioder ska ha 

gått till ända och bestämmelsen ska vara klar och precis. Kriteriet avseende 

övergångsperioder torde knappast föranleda några tolkningssvårigheter, däre-

mot bör kravet på ovillkorlighet samt kravet på klar och precis innebörd när-

mare utredas. För att uppfylla kriteriet om ovillkorlighet krävs att det inte får 

förekomma krav på kompletterande åtgärder eller kompletterande utfärdande 

av regler. Med klar och precis innebörd avses att det inte får vara fråga om en 

lämplighetsbedömning i bestämmelsen. Kravet medför att tolkningssvårigheter 

får uppkomma.133 Den bristande rättssäkerheten vid tillämpning av skatte-

flyktsklausuler och förfarandemissbruk har särskilt uppmärksammats i Stig von 

Bahrs uttalande: 

”När fråga är om tillämpning av EG-rättens allmänna 
principer - proportionalitet, rättssäkerhet, berättigade 
förväntningar och förfarandemissbruk – tillkommer ett 
ytterligare element som minskar förutsebarheten, näm-
ligen att inslaget av subjektivitet ofrånkomligen är stort. 
Min erfarenhet från Regeringsrätten och EG-domstolen 
är att magkänslan lika mycket som en rättslig analys 
avgör om ett enskilt fall skall omfattas av en skatte-
flyktsklausul alternativt en princip om förfarandemiss-
bruk.”134 

                                                            
131 Bernitz och Kjellgren, s. 84. 
132 Ståhl, Persson Österman, Hilling och Öberg, s. 34. 
133 Bernitz och Kjellgren, s. 85. 
134 Skattenytt 2007 s. 644, von Bahr. 
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Uttalandet belyser tämligen klart omfattningen av problemet med denna tolk-

ningssvårighet och visar samtidigt att domstolarna inte heller anser sig kunna 

få någon rätsida på problemet.   
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7 Nationell tillämpning 

7.1 Rättsgrundens karaktär 
I Halifax-målet redogör EU-domstolen tidigt i sin bedömning att ”[p]rincipen 

om förbud mot förfarandemissbruk är tillämplig även på mervärdesskatteområ-

det”.135 Innebörden av uttalandet är emellertid oklar. Inledningsvis kommer 

redogöras för betydelsen av vilken rättsgrund missbruksläran har sitt ursprung 

i. Det finns huvudsakligen två potentiella grunder för missbruksläran. Antingen 

kan den anses utgöra en materiell regel i mervärdesskattedirektivet i form av en 

EU-rättslig tolkningsprincip, eller så kan den anses utgöra en allmän EU-

rättslig princip. Frågan vilken rättsgrund missbruksläran utgör är avgörande för 

tillämpligheten i nationell rätt.  

Om missbruksläran ska anses falla inom direktivets tolkningsområde och där-

med utgöra en del av mervärdesskattedirektivet är missbruksläran en del av den 

sekundära rätten. Med detta menas att missbruksläran ska klassificeras som en 

tolkningsprincip som fastställer hur avdragsrätten i mervärdesskattedirektivet 

ska tolkas.136 Följden av detta är att svensk rättstillämpning ska ta hänsyn till 

missbruksläran i den mån som möjliggörs genom en EU-konform tolkning av 

mervärdesskattelagen. Som framkommit tidigare finns det vissa situationer var 

sekundärrätt kan bli direkt tillämplig. Eftersom det här rör sig om direktivbe-

stämmelser som staten kan göra gällande mot den enskilde saknas utrymme för 

sådan direkt tillämpning.137  

Den EU-konforma tolkningen är avhängig den nationella lagtolkningen. Därför 

kan inte en EU-konform tolkning resultera i en mer vidsträckt tolkning än den 

som följer av den nationella lagen. Eftersom det inte finns någon begränsning 

av avdragsrätten i svensk rätt kan således inte missbruksläran tillämpas på nat-

ionell nivå utan lagstöd.138 

Frågan uppkommer då istället om missbruksläran inte har sin grund i en allmän 

rättsprincip. Detta skulle innebära att missbruksläran skulle ha sin grund i pri-

märrätten. Resultatet skulle då vara att principen kan tillämpas i nationell dom-

                                                            
135 Mål nr C-255/04 p. 70. 
136 Svensk skattetidning 2008:2 s. 134, Nilsson. 
137 Bernitz, s. 87 f. 
138 Bernitz, s. 93 f. 
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stol utan att behövas implementeras i den nationella lagstiftningen.139 För att en 

allmän rättsprincip ska tillämpas direkt i den svenska rättsordningen utan krav 

på implementering krävs att den uppfyller kriterierna om direkt effekt och så-

ledes är tydlig, precis och klar. 

Missbruksläran behandlar som bekant den enskildes skyldigheter mot staten, 

vilket främst drar tankarna till hur missbruksläran är förenlig med bland annat 

rättssäkerhetsprincipen140 såväl som proportionalitetsprincipen141. Vidare bör 

nämnas att missbruksläran även har visst stöd i den mervärdesskatterättsliga 

neutralitetsprincipen142. Detta ger tecken på ytterligare ett problem med miss-

bruksläran, nämligen att dess tillämpning medför att principer kolliderar med 

varandra. 

I Halifax-målet fördes ingen ingående analys av EU-domstolen ifall dessa all-

männa principer skulle vägas mot varandra. Förfarandemissbruk anses dock 

generellt medföra att den missbrukande parten förlorar sina rättigheter och 

därmed inte kan åberopa ovannämnda principer, rättssäkerhet eller skydd för 

berättigade förväntningar.143  

Bedömningen av vilken slags princip missbruksläran ska anses vara är inte 

självklar. I EU-rätten finns nämligen ingen metod för hur principer ska klassi-

ficeras.144 För att visa den splittring som finns i denna fråga kan inledningsvis 

nämnas att generaladvokaten i Halifax-målet angav att missbruksläran skulle 

kunna tillämpas i nationell rätt utan implementering. I Kofoed-målet angav 

generaladvokaten däremot en motsatt inställning. Detta var dock enbart genera-

ladvokaternas uttalanden och problematiken behandlades inte av EU-

domstolen.145 I följande avsnitt kommer först redogöras för relevanta argument 

på ämnet utifrån vilka en bedömning kommer göras om hur missbruksläran bör 

klassificeras.  

                                                            
139 Skattenytt 2007, s. 650 f., von Bahr. 
140 Se Europarättens grunder av Bernitz och Kjellgren, s. 137 ff. för vidare läsning. 
141 Se EU-rättslig metod av Hettne, s. 260 ff. för en utförlig redogörelse över proportionalitets-
principen. 
142 Mer om neutralitetsprincipen på mervärdesskatteområdet kan läsas i Sonnerbys avhandling 
Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet 2010. 
143 Mål nr C-285/09, p. 54. 
144 Svensk skattetidning 2008:2, s. 135, Nilsson.                                                                                                                                     
145 Ståhl, Persson Österman, Hilling, Öberg, s. 53. 
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7.2  Scania Metall 

7.2.1 Inledning 
Ledning för hur bedömningen om missbrukslärans tillämpning i svensk rätt 

görs, kan hämtas från Scania Metall-målet146 som avgjordes av Högsta förvalt-

ningsdomstolen den 15 mars 2013.  I målet prövades frågan ifall mervär-

desskattebedrägeri kunde tillämpas i nationell rätt utan behov av direkt lagstöd. 

Domstolen uttalade sig även obiter dicta om missbrukslärans tillämpning i 

svensk rätt och klargjorde rättsläget något i det avseendet. Den föreliggande 

redogörelsen kommer inledningsvis behandla domstolens inställning beträf-

fande mervärdesskattebedrägerifrågan som gjorts aktuell i målet. Därefter 

kommer domstolens obiter dicta-uttalanden beträffande missbruksläran att be-

handlas. 

7.2.2  Mervärdesskattebedrägeri 

7.2.2.1 Inledning 
På det mervärdesskatterättsliga området har EU-domstolen länge tillämpat 

principen om förfarandemissbruk vid bedrägerifall på mervärdesskatteområdet. 

Inledningsvis måste uppmärksammas att tillämpningsområdet för mervär-

desskattebedrägeri ska skiljas från missbrukslärans tillämpningsområde. Miss-

bruksläran tar, som tidigare redogjorts för, sikte på fullt lagliga transaktioner 

medan mervärdesskattebedrägeri tar sikte på olagliga förfaranden som resulte-

rar i skattefördelar. Principen om mervärdesskattebedrägeri har framtagits ur 

praxis från EU-domstolen och EU-rättslig praxis kommer därför att gås igenom 

på området för att klargöra när bedrägeri anses föreligga och vilken konse-

kvens det kan få.  

Både vid tillämpning av principen om motverkande av bedrägeri147 och av 

missbruksläran har EU-domstolen ansett att de EU-rättsliga rättigheterna får en 

begränsad tillämpning – skyddet mot bland annat skattemyndighets retroaktiva 

utkrävande av återbetalning av avdragen mervärdesskatt kan således åsidosätts 

vid missbruk och bedrägeri. Detta redogjordes för i Inzo-målet148 som behand-

lade skattemyndighetens möjlighet att ompröva beslut om rätt till avdrag för 

                                                            
146 HFD, mål nr 5686-11, 5687-11. 
147 Den unionsrättsliga principen om motverkande av bedrägeri, se t.ex. HFD mål nr 5686-11, 
5687-11, på s. 5. 
148 Mål nr C-110/94. 
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ingående mervärdesskatt vid förändrade omständigheter. EU-domstolen fast-

slog att omprövning enbart kunde ske i särskilda fall. Omprövning skulle där-

emot inte kunnat ske om uppgifterna som lämnats till skattemyndigheten, inför 

myndighetens beslut, lämnats i god tro.149 

Mervärdesskattebedrägeri har senare kommit att preciserats till situationer vari 

avdragsrätt kan vägras för den bedrägliga parten ifall de objektiva omständig-

heterna tyder på att bedrägeri skulle föreligga.150 Vidare kan parter i tidigare 

led eller senare försäljningsled, under förutsättningen att personen känt till om-

ständigheterna kring mervärdesskattebedrägeriet, träffas av konsekvenserna 

även om denne inte tagit del i det bedrägliga handlandet. Denna person anses 

nämligen vara en medgärningsman i bedrägeriförfarandet. Medgärningsman-

nens prövning skiljer sig från den som genomförs när huvudmannens skyldig-

het till bedrägeriet ska bedömas. Även denna bedömning ska utgå ifrån de ob-

jektiva omständigheterna, men prövningen syftar till att fastställa om den miss-

tänkte medgärningsmannen varit i god alternativt ond tro när denne köpt alter-

nativt sålt varorna.151 Eftersom vägran att medge avdragsrätt anses vara ett un-

dantag ankommer det på skattemyndigheten att styrka att den beskattningsbara 

personen varit i ond tro beträffande skattebedrägeriet.152 

7.2.2.2  Omständigheterna i Scania Metall 
I målet handlade Scania Metall KB (hädanefter Scania Metall) med silvergra-

nulat. Silver förvärvades av två tyska bolag. Därefter försålde Scania Metall 

silver till ett danskt bolag. Det danska bolaget sålde sedan silver till ett antal 

bolag i Helsingborg153, från vilka Scania Metall sedan köpte silver. Helsing-

borgbolagen redovisade inte utgående moms för försäljningen, vilket resulte-

rade i att Scania Metall nekades avdragsrätt när de sedan sålde vidare silver till 

ett utomstående bolag.  

Skatteverket menade att samtliga transaktioner i vilka silvergranulatet behand-

lats hade ett skatteundandragande syfte. Helsingsborgbolagens syfte skulle 

enligt Skatteverket ha varit att sälja silvret till Scania Metall till ett pris under-

                                                            
149 Mål nr C-110/94 p. 21 och 24. 
150 Mål nr C-32/03 p. 32 – 34. 
151 Mål nr C-354/03, C-355/03 och C-484/03 p. 52, se även mål nr C-439/04 och C-440/04. 
152 Mål nr C-80/11 och C-142/11 p. 49 respektive 43. 
153 Samtliga bolag hade samma företrädare och adress.  
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stigande marknadsvärdet, då bolagen aldrig haft för avsikt att redovisa mervär-

desskatt. Scania Metall anklagades därmed för att ha gjort sig skyldiga till 

mervärdesskattebedrägeri.  

7.2.2.3  Nationell tillämpning – mervärdesskattebedrägeri 
HFD resonerade kring att uttryckliga bestämmelser om tillämpning mervär-

desskattebedrägeri i svensk rätt saknas. Däremot finns det från EU-domstolen 

en uppsatt regel för hur tolkning av direktivet ska gå till vid missbruk- och be-

drägeriförfaranden. HFD konstaterar att en EU-konform tolkning blir möjlig 

även om det rör sig om uttag av skatt.154 Resonemanget tar sin utgångspunkt i 

att ordalydelsen i 8 kap. 3 § ML inte motsäger att bedrägerifall kan tillmätas 

betydelse varför EU-konform tolkning blir möjlig. Således bortser domstolen 

ifrån legalitetsprincipens föreskriftskrav i sin extensiva tolkning av avdragsrät-

ten.  

I målet ledde denna tolkning till att god tro ansågs utgöra ett formellt krav för 

att avdragsrätt ska beviljas. Detta resulterade i att målet återförvisades till 

kammarrätten för fortsatt utredning beträffande detta kriteriums uppfyllande. 

7.2.3  Nationell tillämpning – förfarandemissbruk 

7.2.3.1  Skatteflykt trots begränsning i lagen? 
Genom att möjliggöra en direkt tillämpning av mervärdesskattebedrägeriets 

regler i svensk rätt uppkommer en konflikt mot legalitetsprincipens föreskrifts-

krav.  

I sin genomgång av målet uttalade sig HFD obiter dicta i frågan om missbruks-

lärans tillämplighet i svensk rätt. Inledningsvis nämnde HFD att missbrukslä-

ran inte är främmande för den svenska rättsordningen då den ”ligger nära regle-

ringen i lagen (1995:575) mot skatteflykt, som tillämpas vid fastställande av 

underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt.”155 Vilken betydelse 

man kan tillmäta detta uttalande är oklart. Det framstår dock som om HFD an-

ser att skatteflyktslagen kan legitimera nationell tillämpning av missbruksläran 

                                                            
154 HFD, mål nr 5686-11, 5687-11, s. 12. HFD försvårar dock bedömningen något genom att 
enbart behandla missbruksförfarandet och inte bedrägeri-begreppet enskilt. 
155 HFD, s. 9. 
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genom en analog tolkning. Ett sådant argument strider dock mot legalitetsprin-

cipens strikta analogiförbud.156 

7.2.3.2  Missbruksläran 
Utöver den för målet aktuella frågan om mervärdesskattebedrägeri utredde 

HFD även frågan om hur principen om förfarandemissbruk ska tillämpas i den 

nationella rätten. Argumentationen beträffande detta tog sin utgångspunkt i att 

missbruksläran utgjorde en tolkningsprincip som medförde att domstolen varit 

skyldig att tolka lagen i linje med mervärdesskattedirektivet.157 Vidare ansåg 

HFD att mervärdesskattelagen är en fullständig implementering av mervär-

desskattedirektivet varmed EU-domstolens tolkning av mervärdesskattedirekti-

vet är direkt tillämplig på mervärdesskattelagen.158 

HFD:s argumentation framstår dock som något oklar. I domskälen kom HFD 

fram till att principen om förfarandemissbruk är en princip med direkt tillämp-

lighet i svensk rätt.159 Vägen dit är dock inte självklar – HFD förde nämligen 

en argumentation om att principen ska tillämpas genom en EU-konform tolk-

ning, men slutsatsen domstolen kom till torde istället ha grundat sig i en till-

lämpning med direkt effekt. HFD:s utgångspunkt i den EU-konforma tolkning-

en kan avläsas ur bland annat detta uttalande: 

”En förutsättning för att mervärdesskattelagen ska 
kunna tolkas i enlighet med direktivet, som detta ska 
förstås enligt domarna från EU-domstolen, får ändå an-
ses vara att detta kan medges inom ramen för direktiv-
konform tolkning. När det gäller tolkningen av mervär-
desskattelagen, som anpassats till den unionsrättsliga 
regleringen, har Högsta förvaltningsdomstolen vid flera 
tillfällen konstaterat att mervärdesskattelagen inte kan 
tolkas på annat sätt än som följer av direktivet, se bl. a. 
RÅ 2005 ref. 70, RÅ 2007 ref. 13, RÅ 2007 ref. 57 och 
RÅ 2009 ref. 54.”160 

 

Uttalandet följs sedan upp av ett resonemang om att utrymme för EU-konform 

tolkning finns i och med att en tolkning av mervärdesskattelagen inte uttryckli-

                                                            
156 Skattenytt 2013 s. 16, Hultqvist, jfr mål nr C-285/09 p. 54. 
157 HFD, mål nr 5686-11, 5687-11, s. 10. 
158 HFD, mål nr 5686-11, 5687-11, s. 12. 
159 HFD, mål nr 5686-11, 5687-11, s. 13. 
160 HFD, mål nr 5686-11, 5687-11, s. 12. 
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gen utesluter att mervärdesskattebedrägeri kan inskränka på avdragsrätten.161 

Detta framstår dock som en något svårförstådd argumentation, särskilt mot 

bakgrund av legalitetsprincipens föreskriftskrav, det vill säga att skatt inte kan 

påföras den enskilde utan stöd i lag. Detta strider särskilt mot tanken om att en 

tolkning inte får begränsa rätten till avdrag.162 HFD:s bedömning kan förstås 

innebära att den enskilde på grund av sitt bedrägliga beteende inte ska kunna 

åberopa allmänna rättsprinciper till skydd för rättssäkerhet vid förfarandemiss-

bruk.163  

 

HFD:s domskäl ger inte heller någon klarhet ifall HFD tillämpat missbrukslä-

ran genom en EU-konform tolkning eller genom direkt tillämplighet. HFD 

fastställer nämligen inte att missbruksläran utgör en allmän EU-rättslig princip 

med direkt tillämplighet. Istället uttalar HFD att missbruksläran utgör en tolk-

ningsprincip som ska beaktas ”för tolkning och tillämpning av mervär-

desskattedirektivet.”164 Detta torde snarare anknytas till det tidigare uttalandet 

om komplett implementering av mervärdesskattedirektivet i svensk rätt, vilket 

medför att de slutsatser EU-domstolen drar även kan tolkas fram i nationell 

rätt. 

 

HFD kan dock inte anses ha kommit till slutet genom en ren EU-konform tolk-

ning i och med frångången från legalitetsprincipen genom uttalandet om att 

intolkning av begränsningar i avdragsrätten vid mervärdesskattebedrägeri inte 

uttryckligen förbjudits. EU-konform tolkning ska som ovan angivits ske i två 

steg. I första taget ska den nationella domstolen ta fram de tolkningsalternativ 

av bestämmelsen som det ges utrymme för i den svenska lagtexten utifrån 

svenska principer om lagtolkning. En av dessa principer är legalitetsprincipen. 

Legalitetsprincipens föreskriftskrav innebär att allt som inte omfattas av lagtex-

ten direkt blir förbjudet. HFD:s resonemang kring att avsaknad av uttryckligt 

förbud ska kunna resultera i att en sådan tolkning ska kunna göras, framstår 

som svårförståeligt. Som tidigare nämnts skulle ett sådant resonemang kunna 

försvaras med utgångspunkt i att principen om förfarandemissbruk medför att 

                                                            
161 HFD, mål nr 5686-11, 5687-11, s. 12. 
162 Skattenytt 2013 s. 22, Hultqvist. 
163 HFD, mål nr 5686-11, 5687-11, s. 10 f. 
164 HFD, mål nr 5686-11, 5687-11, s. 13. 
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tillämpningen av legalitetsprincipen kan inskränkas till den enskildes nackdel. 

Detta förutsätter dock att principen om förfarandemissbruk i sådant fall skulle 

vara direkt tillämplig som en svensk lagtolkningsprincip, vilket enbart kan ske 

om missbruksläran skulle utgöra en allmän EU-rättslig princip. Mot denna 

bakgrund kan HFD inte ha tillämpat en EU-konform tolkning. 

 

HFD:s avgörande tydliggör inte riktigt missbrukslärans ställning inom den 

svenska rätten. Trots slutsatsen om att principen om förfarandemissbruk kan 

tillämpas direkt i svensk rätt har HFD inte redovisat bakgrunden till resone-

manget. Inte heller har avsteget från legalitetsprincipen diskuterats. HFD har 

snarare endast konstaterat att rättigheter kan åsidosättas utan någon motivering. 

Med hänsyn till att HFD här avgjort en viktig principiell fråga bör det påpekas 

att motiveringen inte har lyckats ge några klara svar på de svårigheter som till-

lämpningen av missbruksläran medför. Det bör även nämnas att prejudikat inte 

slutligt avgör en fråga – prejudikat bör, men måste inte, följas.165  

I doktrinen har frågan om missbrukslärans rättsliga grund varit föremål för ett 

flertal artiklar i diverse tidskrifter. Inte heller har de avgöranden som skett i 

diverse kammarrätter runt om i landet fört rättstillämpningen åt en tydlig rikt-

ning. Nedan kommer en genomgång av de mest relevanta argumenten för båda 

sidor redogöras för och analyseras. 

Ett av de första målen i Sverige om missbrukslärans tillämplighet i svensk rätt 

var en kammarrättsdom166 som konstaterade att missbruksläran inte var till-

lämplig i svensk rätt utan uttryckligt lagstöd. I domskälen utgick bedömningen 

ifrån att missbruksläran utgjorde tolkningsinnehåll i mervärdesskattedirektivet 

och att det således inte kunde utgöra svensk rätt utan direkt effekt eller EU-

konform tolkning. Kammarrätten ansåg inte att missbruksläran kunde ha direkt 

effekt med hänvisning till uttalandet om att ”enbart precisa direktivbestämmel-

ser kan ges direkt effekt och endast om det är till förmån för den skattskyl-

dige”.167 Beträffande EU-konform tolkning konstaterade kammarrätten att 

                                                            
165 Svensk skattetidning 2011:10 s. 837, Kristoffersson. För mer om prejudikatvärdet av obiter 
dicta uttalanden kan Melz redogörelse Obiter dicata i Regeringsrättens prejudikatbildning, i 
Lundin m.fl. (red.) Regeringsrätten 100 år, s. 345. 
166 Kammarrätten i Göteborg Mål nr 622-05. 
167 Kammarrätten i Göteborg Mål nr 622-05, s. 7. 
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missbruksläran skulle falla utanför gränsområdet för sådan tolkning i och med 

att legalitetsprincipen medför att missbruksläran inte kan innefattas i den nat-

ionella lagstiftningen. 

Kammarrättens slutsatser kring tillämpningen av missbruksläran har kritiserats. 

Den EU-konforma tolkningen har inte ansetts aktualiserats med hänsyn till att 

missbrukslärans inte kan klassificeras som en materiell bestämmelse i direkti-

vet.168 Istället har det anförts att missbruksläran är primärrättslig med direkt 

effekt, mot bakgrund av att det i Halifax-målet inte framställts något krav på 

nationell lagstiftning för att principen skulle bli tillämplig.169 Vidare har det 

argumenterats för att anknytningen till primärrätten grundas i att principen om 

förfarandemissbruk har sina rötter i skyddet av de fyra friheterna.170 

Att missbruksläran som allmän EU-rättslig princip skulle ha direkt tillämplig-

het har bemötts med argument tagna från EU-domstolens praxis om att be-

stämmelser på rättsområden som harmoniserats i EU-rätten ska bedömas med 

utgångspunkt i de harmoniserade reglerna och inte de primärrättsliga bestäm-

melserna.171 Detta torde dock kunna förklaras med att missbruksläran skulle 

kunna ses som tudelad. Den ena delen består av en primärrättslig grund i prin-

cipen om förfarandemissbruk. Den andra delen är sekundärrättslig och består 

av direktivtolkning som redogör för hur förfarandemissbruket ska tillämpas på 

mervärdesskatteområdet. Ett sådant argument måste dock ses i ljuset av att det 

skulle medföra ett undergrävande av principen om direkt effekt och dess om-

fattning om plötsligt tidigare okända bestämmelser skulle kunna införas i direk-

tiv med hänvisning till förfarandemissbruk utan någon faktisk anknytning till 

lagtexten.172  

Genom uttalandet om att sanktionsåtgärder kräver tydligt lagstöd har Halifax-

målet ansetts ge stöd för en tolkning som innebär att nationella regler inte ska 

behövas för missbrukslärans genomslag.173 Det faktum att domstolen inte utta-

lar sig om krav på lagstöd vid nationell tillämpning har genom ett e contrario-

                                                            
168 Skattenytt 2007, von Bahr, s 650. 
169 Skattenytt 2007, von Bahr, s. 650. 
170 Skattenytt 2007, von Bahr, s. 649. 
171 Svensk skattetidning 2007:5, Karlsson och Öberg, s. 364. Se även C-210/03 p. 81. 
172 Se generaladvokatens uttalande i C-321/05. 
173 C-255/02 p. 93.  
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slut ansetts medföra att ett sådant krav inte finns, med reservation för att det är 

riskabelt att tolka in innehåll i domar, eftersom det lätt kan resultera i felslut.174 

Ett annat resonemang på denna linje är att EU-domstolen inte uttryckligen har 

angett att principen om förfarandemissbruk utgör en allmän EU-rättslig princip 

i Halifax-målet. Benämningen som allmän rättsprincip lyfts av den engelska 

domstolen i frågan till EU-domstolen,175 men uttrycket anammades inte av EU-

domstolen som istället endast konstaterade att ”principen om förfarandemiss-

bruk är tillämplig på mervärdesskatteområdet.”.176 En jämförelse kan här göras 

med Mangold-målet177 på arbetsrättens område var EU-domstolen tydligt mar-

kerade att principen om likabehandling var en allmän EU-rättslig princip.178 

En svårighet med tillämpningen av missbruksläran är bedömningen om den 

verkligen kan tillmätas direkt effekt. Frågan är om missbruksläran kan anses 

vara tillräckligt klar för att kunna tillämpas i nationell rätt utan implementering. 

HFD:s uttalanden på ämnet kan inte i sig anses vara tillräckligt klara för att 

besvara denna fråga. Det bör uppmärksammas att det inte har gjorts en pröv-

ning huruvida förfarandemissbruket är tillräckligt klart, precist och ovillkorligt. 

Detta tyder på att HFD inte ansett att missbruksläran kan ha direkt effekt. Där-

emot har HFD samtidigt kringgått det svenska rättssäkerhetsskyddet som upp-

ställts av legalitetsprincipens föreskriftskrav, vilket torde ha sin grund i att 

principen om förfarandemissbruk ansetts ha direkt tillämpning. Det bör noteras 

att missbrukslärans tillämpning alltjämt måste anses vara oklar. Denna oklarhet 

torde inte göra det möjligt för principen att tillämpas i nationell rätt utan stöd i 

lagtext på grund av rättssäkerhetsskäl. Det bör således konstateras att det före-

ligger en brist i mervärdesskattelagens konformitet med mervärdesskattedirek-

tivet. Denna brist bör inte kunna läkas genom EU-konform tolkning på så sätt 

som HFD gjort, utan frågan bör hänskjutas till lagstiftaren. Det bör dock note-

ras att lagstiftning inte kommer kunna räta ut alla frågetecken på ämnet, ef-

tersom principen om förfarandemissbruk är för oklar. Detta kan resultera i att 

lagstiftningen får ett tillämpningsområde som är för vitt alternativt för snävt 

                                                            
174 Svensk skattetidning 2011:10 s. 840, Kristoffersson. 
175 C-255/02 p. 37 och 63. 
176 Mål nr C-255/02 p. 70. Jfr detta med mål nr C-321/05 där det anges att principen om rätts-
missbruk är en allmän gemenskapsrättslig princip. 
177 Mål nr C-144/04. 
178 Mål nr C-144/04 p. 75, 76 och 78. 
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och på så vis strider mot EU-rätten. Detta är dock inte ett problem som rättsvä-

sendet borde tillåta att gå ut över den enskilde. 
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8 Slutsatser 
Lagtolkning på det mervärdesskatterättsliga området måste följa legalitetsprin-

cipen och får inte utvidga skattebasen eller begränsa avdragsrätten. Otydlig 

reglering ska inte lasta den enskilde, vilket följer av bestämdhetskravet.  

Missbruk på mervärdesskatterättens område skiljer sig från mervärdesskattebe-

drägeri genom att missbruk är ett lagligt utnyttjande av mervärdesskatteregle-

ringen som dock orsakar att syftet med regleringen kringgås. Eftersom det i 

missbruksfall handlar om fullt lagliga transaktioner torde läran tillämpas med 

viss försiktighet, särskilt mot bakgrund av den enskildes intresse av förutsebar-

het. Det kan i sammanhanget nämnas att bristande förutsebarhet kan skapa 

ekonomisk ineffektivitet, vilket i sig påverkar statens skatteintäkter. I viss mån 

ligger det således även i statens ekonomiska intresse att den skatterättsliga re-

gleringen uppfattas som förutsebar och att rättstillämpningen är rättssäker. För 

att missbruk ska föreligga krävs att förfarandet strider mot mervärdesskattedi-

rektivets syfte samt att transaktionens huvudsakliga syfte varit att uppnå en 

skattefördel. Om affärsmässiga skäl förelegat för transaktionen och parterna 

inte har några andra juridiska band sinsemellan är det inte fråga om missbruk 

(se RBS Deutschland-målet). 

Genom Sveriges inträde i EU har Sverige förpliktat sig att efterfölja den EU-

rättsliga utvecklingen. Den nationella rätten ska anpassas till EU-rätten, vilket 

den svenska lagstiftaren och domstolarna eftersträvat att anpassa sig efter. När 

svensk rätt skiljer sig från EU-rätten är de svenska rättstillämparna emellertid 

endast bundna att följa svensk nationell rätt och har endast i undantagsfall (vid 

direkt effekt) möjlighet att frångå svensk gällande rätt till förmån för EU-rätt. 

Vid EU-domstolens uppbyggnad av missbruksläran tillämpades huvudsakligen 

en ändamålsenlig tolkning av mervärdesskattedirektivet. Mervärdesskattedirek-

tivet har implementerats i svensk nationell rätt genom mervärdesskattelagen, 

men mervärdesskattelagen innehåller inte någon uttrycklig reglering mot miss-

bruk, och eftersom legalitetsprincipen inte tillåter inskränkning i avdragsrätten 

för ingående mervärdesskatt utan lagstöd kan direktivet i denna mening inte 

anses vara korrekt implementerat i Sverige. De lösningar som HFD presenterat 

i Scania Metall-domen för att svensk rätt ska stämma överens med EU-
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domstolens praxis kan av rättssäkerhetshänsyn inte anses vara tillfredsstäl-

lande. 

Min slutsats är att missbruksläran inte uppfyller kraven för att ha direkt effekt i 

svensk nationell rätt och inte heller är en sådan primärrättslig källa så att miss-

bruksläran kan tillämpas utan implementering i svensk rätt. Sverige är skyldigt 

att implementera missbruksläran som utgör en del av mervärdesskattedirekti-

vet, men detta har enligt min uppfattning ännu inte skett.  
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