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Förkortningar 
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Prop.   Proposition 

REG Rättsfallssamling från Europeiska 

gemenskapernas domstol och förstainstansrätt 

RÅ   Regeringsrättens årsbok 

Sjätte direktivet Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 

maj 1977 om harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning rörande 

omsättningsskatter – Gemensamt system för 

mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och frågeställningar 

Bidrag i olika former är en inte helt ovanlig företeelse i näringslivet. Det kan finnas 

olika skäl till att bidrag ges och givare kan såväl offentligrättsliga som privaträttsliga 

subjekt vara.
1
 En fråga som uppkommer, när bidrag ges till en näringsidkare, är vilka 

konsekvenser detta får i mervärdesskattehänseende. Av särskilt intresse kan vara att 

utreda om, och i så fall hur, bidrag påverkar mottagarens avdragsrätt för ingående mer-

värdesskatt. Enligt svensk rätt gäller nämligen att endast den som bedriver en verksam-

het som medför skattskyldighet för mervärdesskatt får göra avdrag för den ingående 

mervärdesskatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. Då bidrag är en intäkt som 

inte medför skattskyldighet för mervärdesskatt, kan man fråga sig om detta medför att 

det inte föreligger någon avdragsrätt i en helt bidragsfinansierad verksamhet och om 

avdragsrätten begränsas i en delvis bidragsfinansierad verksamhet. 

 

Svensk rätt skiljer sig i vissa avseenden från EU-rätten och det kan av denna anledning 

vara intressant att undersöka om ovannämnda frågor besvaras på samma sätt utifrån den 

svenska rätten som enligt EU-rätten. För det fall frågorna besvaras på olika sätt kan man 

fråga sig vilka konsekvenser detta medför. 

 

Med utgångspunkt i det ovan sagda formulerar jag följande frågeställningar för denna 

uppsats. 

 

 Påverkar bidrag mottagarens avdragsrätt för ingående mervärdesskatt? 

 Om den första frågan besvaras jakande, på vilket sätt påverkas avdragsrätten? 

 Blir svaren på de två första frågorna likadana när man utgår från svensk rätt och 

när man utgår från EU-rätten? 

 Om den sista frågan besvaras nekande, vilka konsekvenser medför detta? 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna framställning är att klargöra hur en näringsidkares rätt till avdrag för 

ingående mervärdesskatt påverkas av mottagna bidrag. Jag har valt att hålla frågor om 

                                                 
1
 Se bl.a. Hansson, Subventioner. 
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skattskyldighet för mottagna bidrag utanför ramen för detta arbete. Av denna orsak 

kommer gränsdragningen mellan ersättningar och bidrag inte att behandlas i uppsatsen. 

Detsamma gäller fråga om vilka bidrag som ska ingå i beskattningsunderlaget på grund 

av 7 kap. 3 c § ML. En annan fråga som jag valt att hålla utanför detta arbete är givarens 

rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt då ett bidrag anses utgöra vederlag för varor 

eller tjänster. 

 

1.3 Metod och material 

Min avsikt har varit att använda mig av den rättsdogmatiska metoden i detta arbete. 

Målet har varit att försöka finna gällande rätt på det område som mina frågeställningar 

avser genom att sammanställa relevant material från olika rättskällor och sedan försöka 

dra slutsatser utifrån detta. Nedan följer en sammanställning över de källor som jag an-

vänt mig av. 

 

Direktivs- och författningstext. De direktivs- och författningstexter som jag använt mig 

av är mervärdesskattedirektivet och ML. Mervärdesskattedirektivet finns i olika språk-

versioner och jag har valt att använda mig av den svenska. Vissa av de domar från EU-

domstolen, som kommer att behandlas nedan, rör tolkningen av vissa artiklar i sjätte 

direktivet. Mervärdesskattedirektivet har upphävt och ersatt det sjätte direktivet från och 

med den 1 januari 2007. Enligt min uppfattning kan dessa domar fortfarande tjäna till 

vägledning vid fastställande av gällande rätt då många av artiklarna i sjätte direktivet 

har en i princip likalydande motsvarighet i mervärdesskattedirektivet. Då mervärdes-

skattedirektivet trädde i kraft skulle det i princip inte leda till några materiella ändringar 

i den befintliga lagstiftningen.
2
 Det framgår även av artikel 411.2 i mervärdesskatte-

direktivet att hänvisningar till de upphävda direktiven ska anses som hänvisningar till 

mervärdesskattedirektivet i enlighet med den jämförelsetabell som är bilagerad till mer-

värdesskattedirektivet. 

 

Förarbeten. I Sverige kan man ofta finna närmare upplysning om en lagregels innehåll 

och tillämplighet i lagens förarbeten. Uttalanden i förarbeten till lagar som bygger på 

direktiv från EU kan dock inte uppfattas som auktoritativa. Lagen ska tolkas så att den 

överensstämmer med vad direktivet föreskriver och vilken tolkning av en direktivtext 

                                                 
2
 Se skäl 3 i mervärdesskattedirektivet. 
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som ska anses vara den rätta bestäms inte slutligt i Sverige utan i EU:s normgivnings- 

och rättskipningssystem.
3
 Sverige har en skyldighet att anpassa ML så att den överens-

stämmer med mervärdesskattedirektivet. Av denna anledning har jag varit sparsam i 

min användning av svenska förarbeten. 

 

Rättspraxis. I denna uppsats har jag använt mig av praxis från EU-domstolen och HFD. 

EU-domstolens domar är formellt sett endast bindande i det konkreta fallet och under-

ordnade domstolar är enligt svensk rätt inte skyldiga att följa de högsta instansernas 

domar. Trots detta råder vanligen en påtaglig prejudikatföljsamhet och avvikelser blir 

oftast rättade efter överklaganden.
4
 Rättspraxis från EU-domstolen och HFD kan därför 

tjäna till vägledning vid fastställande av vad som är gällande rätt på ett visst område. 

EU-domstolens domar finns i olika språkversioner och jag har valt att använda mig av 

den svenska. I något fall har en dom inte funnits tillgänglig på svenska och då har jag i 

stället använt mig av den engelska språkversionen. 

 

Doktrin. Jag har även sökt information i läroböcker, lagkommentarer, tidskriftsartiklar 

och vissa publikationer från Skatteverket. Jag har använt Skatteverkets skrifter med viss 

försiktighet, då jag anser att det är en rättskälla vars objektivitet kan ifrågasättas med 

tanke på att Skatteverket har till uppgift att uppbära skatt å statens vägnar samt då 

verket är den enskildes motpart i skatterättsliga domstolsprocesser. 

 

1.4 Terminologi 

De förkortningar jag använder mig av i uppsatsen återfinns i förkortningsregistret. I 

noterna kommer jag att använda mig av förkortade litteraturreferenser vilka återges i 

utförlig form i källförteckningen. 

 

Den 1 januari 2011 ändrade dåvarande Regeringsrätten namn till HFD. På motsvarande 

sätt hette EU-domstolen fram till den 1 januari 2010 EG-domstolen. Jag har valt att 

genomgående referera till HFD och EU-domstolen framför de tidigare benämningarna, 

oavsett när i tiden ett eventuellt rättsfall kommer ifrån. I övrigt har jag dock valt att be-

hålla tidigare terminologi, exempelvis vad avser uttrycket länsrätt (som numera heter 

förvaltningsrätt). 

                                                 
3
 Se Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 67 och 113. 

4
 Se Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 69 och 135. 



6 

 

I detta arbete kommer jag genomgående att använda uttrycken bidrag eller subventioner 

när jag syftar på intäkter som inte utgör ersättning för leverans av varor eller tillhanda-

hållande av tjänster oavsett vilken beteckning som använts i det aktuella målet. Intäkter 

som betecknas som anslag, statsstöd etc. faller således in under min användning av ut-

trycken. Sådant som betecknats som bidrag, subventioner etc. men som i själva verket 

utgör ersättning för någon form av motprestation åsyftas dock inte när jag använder 

uttrycken bidrag eller subvention. 

 

När jag i detta arbete använder uttrycket svensk rätt syftar jag på den interna svenska 

rätten. Med detta menar jag den svenska rätten med bortseende från EU-rätten. EU-

rätten kan visserligen sägas ingå i den svenska rätten, men när jag i denna uppsats an-

vänder detta uttryck syftar jag endast på svenska rättskällor. 

 

I avsnitt 4.3 kommer jag att konstatera att det av artikel 168 i mervärdesskattedirektivet 

framgår att bedömningen av avdragsrätten för ingående mervärdesskatt inom EU-rätten 

ska ske transaktionsvis. Trots detta kommer jag att i kapitel 4 emellanåt använda ut-

trycket verksamhet. Denna beror på att uttrycket verksamhet använts i de rättskällor 

som jag använt mig av i det kapitlet (EU-domstolens domar och den juridiska 

doktrinen) och att jag har velat vara dessa källor så trogen som möjligt. 

 

1.5 Disposition 

I de inledande kapitlena avser jag att redogöra för förhållandet mellan EU-rätten och 

svensk rätt (kapitel 2) samt för mervärdesskatten i allmänhet (kapitel 3). Därefter 

kommer jag att beskriva hur avdragsrätten för ingående mervärdesskatt ser ut i EU-

rätten (kapitel 4) och i svensk rätt (kapitel 5). I vart och ett av de sistnämnda kapitlena 

redogörs till en början för avdragsrätten i allmänhet och sedan för avdragsrätten i 

bidragsfinansierade verksamheter. I slutet av respektive kapitel finns också ett avsnitt 

med mina slutsatser. Avslutningsvis finns ett kapitel av sammanfattande karaktär.  
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2 EU-rättens förhållande till svensk rätt 

 

Sverige är sedan 1 januari 1995 medlem i EU. På mervärdesskattens område har en 

harmonisering skett inom EU genom att flera direktiv har utfärdats. EU-domstolen har 

därtill meddelat ett stort antal förhandsavgöranden gällande innebörden av olika artiklar 

i direktiven. I det följande avser jag att diskutera vilket förhållande mervärdesskatte-

direktivet och EU-domstolens praxis har till svensk rätt. 

 

Av artikel 4.3 FEU framgår att unionen och medlemsstaterna ska respektera och bistå 

varandra enligt principen om lojalt samarbete när de fullgör de uppgifter som följer av 

fördragen. Enligt EU-domstolen är nationella myndigheter och domstolar, mot bak-

grund av denna solidaritets- eller lojalitetsprincip, skyldiga att tolka nationell rätt i ljuset 

av direktiven.
5
 Detta kallas ibland principen om direktivkonform tolkning.

6
 Notera att 

tolkning av nationell rätt ska ske mot bakgrund av EU-rätten såväl till de skattskyldigas 

fördel som nackdel.
7
 Lojalitetsplikten innebär också att EU-domstolens praxis följs av 

nationella myndigheter.
8
 

 

Solidaritetsprincipen är också grunden till begreppet direkt effekt. Att en EU-rättslig 

bestämmelse har direkt effekt innebär att en enskild person har rätt att inför nationella 

organ åberopa den rättighet som framgår av bestämmelsen.
9
 Utgångspunkten är att 

direktivsbestämmelser inte har direkt effekt. Enligt praxis från EU-domstolen kan dock 

direktiv ha direkt effekt om tre förutsättningar är uppfyllda. Först och främst måste tids-

fristen för genomförandet i medlemsstaterna har gått ut utan att direktivet har genom-

förts i en medlemsstat eller så har det skett på ett felaktigt sätt. Vidare måste det röra sig 

om en direktivsbestämmelse av vertikal karaktär (det vill säga en regel som ger privata 

rättssubjekt rättigheter mot det allmänna). Direkt effekt kan således inte åberopas av det 

allmänna utan kan endast tillämpas till förmån för enskilda. Detta beror på att medlems-

staterna är skyldiga att implementera direktiven. Om de underlåter att göra det är de inte 

skyddsvärda.
10

 Slutligen måste direktivsbestämmelsen vara ovillkorlig och tillräckligt 

                                                 
5
 Se Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 76 samt Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 28. 

6
 Principen utvecklades första gången i mål 14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann v. Land 

Nordrhein-Westfalen REG 1984 s. 1891. 
7
 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 28. 

8
 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 27. 

9
 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 27. 

10
 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 28. 
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klar och precis.
11

 För mervärdesskattens område har EU-domstolen slagit fast att 

bestämmelser i beslut och direktiv rörande omsättningsskatt äger direkt effekt.
12

 Det har 

också mer specifikt slagits fast att artikel 17.2 i sjätte direktivet
13

 kan anses ha direkt 

effekt.
14

 

 

För det fall oöverenskommelse föreligger mellan EU-rätten och nationell rätt hävdar 

EU-domstolen att EU-rätten tar över den nationella rätten. Detta kallas ibland principen 

om EU-rättens företräde.
15

 Om en konflikt uppstår mellan nationell rätt och EU-rätt och 

den EU-rättsliga bestämmelsen har direkt effekt, måste den nationella domstolen åsido-

sätta nationell rätt och kan därmed inte avvakta ogiltigtalan av nationell lagstiftning.
16

 

Företrädesrätten, sådan den följer av EU-domstolens praxis, har numera blivit fördrags-

fäst genom en särskild Förklaring om företräde, fogad till Lissabonfördraget. 

 

Enligt min mening kan man dra följande slutsatser om svensk rätts förhållande till EU-

rätten på mervärdesskattens område. Svenska myndigheter och domstolar är skyldiga att 

tolka bestämmelserna i ML mot bakgrund av mervärdesskattedirektivets ordalydelse 

och syften såväl till fördel som nackdel för enskilda. Svenska myndigheter och dom-

stolar bör också följa EU-domstolens praxis. Mervärdesskattedirektivets bestämmelser 

har direkt effekt, vilket innebär att enskilda personer och företag – men inte det all-

männa – har rätt att åberopa de rättigheter som följer av direktivet inför svenska 

myndigheter och domstolar. Om det skulle föreligga någon oöverensstämmelse mellan 

svensk rätt och EU-rätten har EU-rätten företräde.  

                                                 
11

 Se Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 75. 
12

 Se mål 9/70 Franz Grad v. Finanzamt Traunstein REG 1970 s. 825. 
13

 Som numera motsvaras av artikel 168 i mervärdesskattedirektivet. 
14

 Se mål C-62/93 BP Soupergaz Anónimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion 

och Republiken Grekland REG 1995 I-1883. 
15

 Se Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 76. 
16

 Se mål 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA REG 1978 s. 629. 
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3 Mervärdesskatten i allmänhet 

 

3.1 Mervärdesskattens karaktär och syften 

Mervärdesskatten är en så kallad konsumtionsskatt. Med detta menas att den ska utgå på 

värdet av konsumtionen i Sverige och bäras av konsumenterna. Mervärdesskatten inbe-

talas dock inte av konsumenterna utan av de näringsidkare som tillverkar och säljer de 

mervärdesskattepliktiga varorna och tjänsterna. Mervärdesskatten är således en indirekt 

skatt, då den ska inbetalas av vissa personer men bäras av andra. Näringsidkarna för-

väntas kunna övervältra mervärdesskatten på konsumenterna genom att höja priserna på 

sina varor och tjänster.
17

 

 

Mervärdesskatten anses i stort sett bara utformad i fiskalt syfte. Av bland annat fördel-

nings- och näringspolitiska skäl har emellertid skattesatsen för vissa varor och tjänster 

sänkts. Exempel härpå är försäljning av livsmedel och uthyrning av bostad.
18

 Vidare är 

omsättning av vissa typer av varor och tjänster helt undantagna från mervärdesskatte-

plikt. Exempel härpå är viss typ av sjukvård och utbildning samt bank- och 

finansieringstjänster. 

 

3.2 Mervärdesskattens konstruktion och grundläggande principer 

Mervärdesskatten är en flerledsskatt, vilket innebär att den uttas i varje led av 

produktions- och distributionskedjan fram till och med försäljningen till konsumenten. 

Varje skattskyldig ska vid mervärdesskattepliktig omsättning i Sverige debitera 

utgående mervärdesskatt, oavsett om köparen har avdragsrätt eller inte. För att mer-

värdesskatten ska bibehålla sin karaktär av konsumtionsskatt har varje skattskyldig rätt 

att dra av all den ingående mervärdesskatt som är hänförlig till förvärv för den skatt-

skyldiga verksamheten. Denna konstruktion säkrar mervärdesskattens övervältring 

mellan skattskyldiga näringsidkare men gäller inte i det sista ledet där köparna är 

konsumenter. På så sätt kan det försäkras att konsumenterna blir de slutliga bärarna av 

mervärdesskatten och inte de skattskyldiga näringsidkarna.
19

 

 

                                                 
17

 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 15-17. 
18

 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 22. Se även Melz, Mervärdesskatt – En 

introduktion, s. 12. 
19

 Se Melz, Mervärdesskatt – En introduktion, s. 14 och 18. 
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Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt är således en av de byggstenar som gör mer-

värdesskatten till en mervärdesskatt. Om avdrag inte skulle medges skulle mer-

värdesskatten bli kumulativ och belasta beskattningsbara personer som en kostnad. 

Effekterna av att mervärdesskatten blir kumulativ är att konsumentpriserna och mer-

värdesskatteuttaget blir större än vad de i princip borde bli. Avdragsrätten ska därför 

garantera att de beskattningsbara personernas verksamhet inte belastas med mer-

värdesskattekostnader. Detta kan också benämnas att mervärdesskatten ska vara neutral 

för de beskattningsbara personerna.
20

 EU-domstolen har definierat denna neutralitets-

princip på följande sätt. Syftet med avdragssystemet är att helt befria aktörer från den 

mervärdesskatt som ska betalas inom ramen för den ekonomiska verksamheten. Det 

gemensamma mervärdesskattesystemet garanterar fullständig neutralitet, med avseende 

på skattebördan, för all ekonomisk verksamhet oavsett resultat eller syfte, förutsatt att 

verksamheten är mervärdesskattepliktig. Neutralitetsprincipen gäller i avdrags-

hänseende således endast för verksamhet som är mervärdesskattepliktig.
21

 Principen 

gäller därför inte för sådana verksamheter (vilka beskrivits i avsnitt 3.1) som är undan-

tagna från mervärdesskatteplikt. Enligt min tolkning borde principen inte heller gälla för 

sådan verksamhet som är mervärdesskattefri på grund av att den faller utanför tillämp-

ningsområdet för mervärdesskattedirektivet eller inte utgör omsättning i mer-

värdesskattelagens mening.  

                                                 
20

 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 18 och 57. Se även Westberg, 

Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, s. 7. 
21

 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 57. 
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4 Rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt enligt EU-rätten 

 

4.1 Allmänt 

Enligt artiklarna 2.1 a och c i mervärdesskattedirektivet ska en beskattningsbar person 

som mot ersättning levererar varor eller tillhandahåller tjänster redovisa utgående mer-

värdesskatt på sin försäljning. Av de skäl som redogjorts för i kapitel 3 har den beskatt-

ningsbara personen rätt att från den utgående mervärdesskatten dra av den ingående 

mervärdesskatten. Detta framgår av artikel 168 i mervärdesskattedirektivet där bland 

annat följande stadgas. I den mån varor och tjänster används för en beskattningsbar 

persons beskattade transaktioner ska han ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt 

avseende varor eller tjänster som tillhandahållits till honom av en annan beskattningsbar 

person. 

 

EU-domstolen har vid flera tillfällen uttalat att det i princip krävs ett direkt och omedel-

bart samband mellan en viss ingående transaktion och en eller flera utgående trans-

aktioner, för vilka rätt till avdrag föreligger, för att avdragsrätt för ingående mer-

värdesskatt ska tillerkännas den skattskyldige och för att avgöra omfattningen av en 

sådan rättighet.
22

 Detta tolkar jag som att EU-domstolen menar att den ingående mer-

värdesskatten på förvärvade varor eller tjänster endast kan dras av i den mån varorna 

eller tjänsterna används för mervärdesskattepliktiga transaktioner. 

 

För situationer då det inte är möjligt att direkt allokera den ingående mervärdesskatten 

till en eller flera utgående transaktioner har EU-domstolen myntat begreppet allmänna 

omkostnader.
23

 Allmänna omkostnader kan enkelt uttryckt sägas vara sådana kostnader 

som är gemensamma för hela den skattskyldiges verksamhet. Sådana kostnader har ett 

direkt och omedelbart samband med hela den skattskyldiges verksamhet. Den ingående 

mervärdesskatt som hänför sig till allmänna omkostnader är avdragsgill om den verk-

samhet som bedrivs ger rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt.
24

 

 

                                                 
22

 Se främst målen C-98/98 Commissioners of Customs & Excise v. Midland Bank plc REG 2000 s. I-

4177, C-408/98 Abbey National plc v. Commissioners of Customs & Excise REG 2001 s. I-6663, C-

16/00 Cibo Participations SA v. Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais REG 2001 s. I-

1361 och C-29/08 Skatteverket v. AB SKF REG 2009 s. I-10413. 
23

 Se bl.a. C-98/98 Commissioners of Customs & Excise v. Midland Bank plc REG 2000 s. I-4177. 
24

 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 60. 
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När varor och tjänster används av en beskattningsbar person såväl för transaktioner som 

medför rätt till avdrag för mervärdesskatt, som för transaktioner som inte medför rätt till 

avdrag, ska bara den andel av mervärdesskatten vara avdragsgill som kan hänföras till 

de förstnämnda transaktionerna. Detta framgår av artikel 173.1 i mervärdesskatte-

direktivet. Enligt artikel 174.1 i mervärdesskattedirektivet ska den avdragsgilla andelen 

beräknas genom uppställandet av ett bråk. Täljaren ska bestå av det sammanlagda be-

loppet, exklusive mervärdesskatt, av den omsättning per år som kan hänföras till trans-

aktioner som medför rätt till avdrag. I nämnaren ska stå det sammanlagda beloppet, ex-

klusive mervärdesskatt, av den omsättning per år som kan hänföras både till trans-

aktioner som medför rätt till avdrag och till transaktioner som inte medför rätt till av-

drag. 

 

Vad avser tillämpningsområdet för artiklarna 173-174 måste man skilja mellan å ena 

sidan sådan verksamhet som inte är mervärdesskattepliktig på grund av att den faller 

utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattedirektivet, och å andra sidan verksam-

het som inte är mervärdesskattepliktig på grund av att den är undantagen från skatte-

plikt. Verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattedirektivet 

utgör inte ekonomisk verksamhet. Verksamhet som inte är mervärdesskattepliktig på 

grund av att den är undantagen från skatteplikt enligt någon bestämmelse i mer-

värdesskattedirektivet utgör dock ekonomisk verksamhet. En näringsidkare kan således 

bedriva verksamhet av tre olika slag. För det första icke-ekonomisk verksamhet, vilken 

faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattedirektivet. För det andra ekono-

misk verksamhet, vilken omfattas av mervärdesskattedirektivet men är undantagen från 

mervärdesskatteplikt. För det tredje ekonomisk verksamhet som är mervärdesskatte-

pliktig. EU-domstolen har uttalat att det inte finns några bestämmelser i mer-

värdesskattedirektivet som har till syfte att reglera de metoder eller kriterier som med-

lemsstaterna ska tillämpa när de antar bestämmelser som gör det möjligt att dela upp 

den ingående mervärdesskatten beroende på om de kostnader som mervärdesskatten 

avser hänför sig till ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Artiklarna 173-174 i 

mervärdesskattedirektivet avser den ingående mervärdesskatt som avser kostnader som 

uteslutande hänför sig till ekonomisk verksamhet, genom att det sker en uppdelning 

mellan den verksamhet som är mervärdesskattepliktig, vilken medför rätt till avdrag, 
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och den verksamhet som är undantagen från mervärdesskatteplikt, vilken inte medför 

rätt till avdrag.
25

 

 

Det kan vidare noteras att begränsningen av avdragsrätten enligt artikel 173.1 i mer-

värdesskattedirektivet endast gäller personer som har genomfört såväl transaktioner som 

berättigar till avdrag som andra transaktioner och inte personer som enbart har genom-

fört avdragsberättigande transaktioner.
26

 

 

Enligt artikel 174.1 andra stycket får medlemsstaterna i nämnaren inräkna beloppet av 

andra subventioner än sådana som är direkt knutna till priset på leveransen av varor eller 

tillhandahållandet av tjänster som avses i artikel 73. För att det ska föreligga skyldighet 

att inräkna sådana subventioner i nämnaren, krävs det lagstiftning av denna innebörd i 

den berörda medlemsstaten. Beaktande av detta slag av subventioner gäller vidare en-

bart personer som har utfört såväl avdragsberättigade transaktioner som sådana som inte 

berättigar till avdrag.
27

 

 

För det fall varor och tjänster används av en beskattningsbar person såväl för trans-

aktioner som är mervärdesskattepliktiga, som för transaktioner som inte är mer-

värdesskattepliktiga, är utgångspunkten således att den avdragsgilla andelen ingående 

mervärdesskatt ska beräknas utifrån årsomsättningen. Som framgår av artikel 173.2 

lämnar dock mervärdesskattedirektivet utrymme för att medlemsstaterna får tillåta den 

beskattningsbara personen att beräkna den avdragsgilla andelen på ett sätt som avviker 

från huvudregeln. För att en beskattningsbar person ska få tillämpa någon av de alterna-

tiva metoder som anges i artikel 173.2 krävs emellertid att medlemsstaten har infört 

nationella bestämmelser härmed.
28

 

 

4.2 Rätten till avdrag i bidragsfinansierade verksamheter 

Utöver artikel 174.1 andra stycket finns det inga bestämmelser i mervärdesskatte-

direktivet som reglerar hur avdragsrätten för ingående mervärdesskatt påverkas av mot-

                                                 
25

 Se bl.a. mål C-437/06 Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG v. 

Finanzamt Göttingen REG 2008 s. I-1597. 
26

 Se bl.a. mål C-204/03 Kommissionen mot Spanien REG 2005 s. I-8389 och C-243/03 Kommissionen 

mot Frankrike REG 2005 s. I-8411. Se även Westberg, Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, s. 556. 
27

 Se Westberg, Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, s. 559. 
28

 Se bl.a. mål C-204/03 Kommissionen mot Spanien REG 2005 s. I-8389 och C-243/03 Kommissionen 

mot Frankrike REG 2005 s. I-8411. Se även Westberg, Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, s. 557 

och Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 62. 
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tagna bidrag. Av denna anledning kommer jag i detta avsnitt att fokusera på praxis från 

EU-domstolen. Jag kommer inledningsvis att redogöra för de domar som avser helt och 

delvis bidragsfinansierade verksamheter (avsnitt 4.2.1 och 4.2.2). Då bidrag är en sådan 

typ av intäkt som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt
29

 kommer jag 

även att redogöra för en dom som berör avdragsrätten för en skattskyldig person som 

bedriver såväl sådan verksamhet som faller in under tillämpningsområdet för mer-

värdesskatt som sådan som faller utanför (4.2.3). Som nämnts i avsnitt 4.1 kallas detta 

också för ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet. 

 

4.2.1 Helt bidragsfinansierade verksamheter 

EU-domstolen har i domen Hong-Kong Trade Development Council
30

 uttalat sig om 

hur en helt bidragsfinansierad verksamhet ska bedömas. Bakgrunden i målet var att en 

organisation bland annat tillhandahöll information om staten Hong Kong. Organi-

sationen tog inte betalt för tillhandahållandet av dessa tjänster eller någon annan del av 

sin verksamhet utan verksamheten finansierades i sin helhet genom bidrag. Frågorna i 

målet var om organisationen kunde anses vara en skattskyldig person samt om organi-

sationen hade rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt på varor och tjänster som an-

vändes för att tillhandahålla tjänsterna. 

 

EU-domstolen uttalade att en person som regelmässigt tillhandahåller tjänster utan att 

utta någon ersättning inte kan anses utgöra en skattskyldig person. Som en följd av detta 

förelåg inte heller någon rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt. 

 

4.2.2 Delvis bidragsfinansierade verksamheter 

I målet PARAT Automotive Cabrio
31

 slog EU-domstolen fast att det inte är tillåtet att 

begränsa avdragsrätten för ingående mervärdesskatt som hänför sig till varor eller 

tjänster som finansierats med allmänna bidrag. Bakgrunden i målet var att företaget 

PARAT Automotive Cabrio hade beviljats allmänna bidrag för sin produktion av 

suffletter och liknande tak för cabrioletbilar. I den ungerska lagstiftningen fanns en be-

stämmelse som stadgade att en skattskyldig person som erhållit allmänna bidrag för 

                                                 
29

 Se Grefberg Nyberg & Kleerup, ”Out of scope of VAT”. 
30

 Mål 89/81 Staatssecretaris van Financiën v. Hong-Kong Trade Development Council REG 1982 s. 

1277. 
31

 Mål C-74/08 PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft. v. Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési 

Hivatal, Hatósági Főosztály, Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály REG 2009 s. I-3459. 
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förvärv av vissa varor kunde utöva sin avdragsrätt högst till ett belopp motsvarande den 

del som inte subventionerats. Skattemyndigheten i Ungern hade därför begränsat före-

tagets avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. EU-domstolen konstaterade att artikel 

17.2 i sjätte direktivet
32

 tydligt ger uttryck för principen att den skattskyldige har rätt att 

dra av den mervärdesskatt som fakturerats för tillhandahållande av varor och tjänster i 

den mån som dessa varor eller tjänster används i samband med den skattskyldiga 

personens skattepliktiga transaktioner. Mot denna bakgrund menade domstolen att 

undantag endast är tillåtna när detta uttryckligen anges i sjätte direktivet. EU-domstolen 

ansåg att bestämmelsen i den ungerska lagstiftningen, som införde en begränsning av 

avdragsrätten beträffande förvärv av varor och tjänster som finansierats med sub-

ventioner, inte var tillåten enligt artikel 17.2 i sjätte direktivet. 

 

I målet Kommissionen mot Spanien
33

 hade EU-kommissionen väckt en fördragsbrotts-

talan mot Spanien. I den spanska lagstiftningen fanns en allmän bestämmelse som 

angav att avdragsrätten för ingående mervärdesskatt skulle begränsas genom upp-

ställandet av ett bråk när den skattskyldiga personen tagit emot bidrag, även om det 

rörde sig om en person som i sin helhet var skattskyldig, och att mottagna bidrag skulle 

inkluderas i nämnaren. Vidare fanns det en särskild bestämmelse i den spanska lagstift-

ningen som angav att bidrag för att finansiera inköp av vissa varor eller tjänster, vilka 

förvärvats inom ramen för skattepliktiga transaktioner och som inte var undantagna från 

mervärdesskatteplikt, endast skulle minska avdraget för mervärdesskatt som påförts 

eller betalats vid sådana transaktioner i samma omfattning som de hade bidragit till att 

finansiera dessa transaktioner. EU-domstolen uttalade bland annat att domstolen vid 

upprepade tillfällen erinrat om att varje begränsning av avdragsrätten påverkar skatte-

nivån och måste tillämpas på ett liknande sätt i alla medlemsstater. Undantag är endast 

tillåtna när så uttryckligen anges i direktivet. Därefter uttalade domstolen följande. Be-

stämmelsen i artikel 19.1 andra strecksatsen i det sjätte direktivet
34

, avseende sub-

ventioner som inte är kopplade till priset på den levererade varan eller tjänsten och inte 

ingår i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt, ska läsas mot bakgrund av artikel 

17.5 i sjätte direktivet.
35

 Såsom uttryckligen framgår av dess ordalydelse avser sist-

nämnda artikel endast delvis skattskyldiga. Den allmänna bestämmelsen i den spanska 

                                                 
32

 Som numera motsvaras av artikel 168 i mervärdesskattedirektivet. 
33

 Mål C-204/03 Kommissionen mot Spanien REG 2005 s. I-8389. 
34

 Som numera motsvaras av artikel 174.1 andra stycket i mervärdesskattedirektivet. 
35

 Som numera motsvaras av artikel 173 i mervärdesskattedirektivet. 
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lagstiftningen innebar att avdragsrätten utsträckts till att omfatta helt skattskyldiga. 

Härigenom hade det införts en begränsning som gick utöver vad som uttryckligen anges 

i artiklarna 17.5 och 19 i sjätte direktivet, och denna bestämmelse var således oförenlig 

med direktivet. Gällande den särskilda bestämmelsen i den spanska lagstiftningen 

uttalade EU-domstolen att det var tillräckligt att konstatera att det därigenom hade 

införts ett system för begränsning av avdragsrätten som varken anges i artiklarna 17.5 

och 19 i sjätte direktivet eller i någon annan bestämmelse i det direktivet. Ett sådant 

system var således inte tillåtet enligt nämnda direktiv. Mot bakgrund av detta 

konstaterade EU-domstolen att Spanien hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter 

enligt EU-rätten genom att införa en regel om beräkning av avdragsgill andel av mer-

värdesskatt för skattskyldiga personer som endast utför skattepliktiga transaktioner och 

genom att införa en särskild bestämmelse om begränsning av rätten att göra avdrag för 

mervärdesskatt som hänför sig till förvärv av subventionerade varor eller tjänster. 

 

EU-domstolen har vidare i målet Kommissionen mot Frankrike
36

 gjort en liknande 

bedömning som i målet Kommissionen mot Spanien. Bakgrunden i målet var att EU-

kommissionen hade väckt en fördragsbrottstalan mot Frankrike på grund av en be-

stämmelse som fanns i den franska lagstiftningen. Enligt denna regel förelåg rätt till 

avdrag för förvärv av en subventionerad vara endast under förutsättning att avskriv-

ningarna på varan i fråga övervältrats på priset på den skattskyldiges transaktioner. 

Domstolen erinrade inledningsvis om att det av fast rättspraxis följer att den rätt till av-

drag som avses i artikel 17 och följande artiklar i sjätte direktivet är oskiljaktigt förenad 

med mervärdesskattesystemet och därför i princip inte kan inskränkas. Varje begräns-

ning av avdragsrätten påverkar skattenivån och måste därför tillämpas på ett liknande 

sätt i alla medlemsstater. Undantag är endast tillåtna när så uttryckligen anges i direkti-

vet. Därefter uttalade EU-domstolen att de villkor som föreskrivs i den ifrågavarande 

nationella bestämmelsen inte anges i sjätte direktivet och således utgjorde en begräns-

ning av avdragsrätten som inte var tillåten enligt detta direktiv. Det kunde därmed kon-

stateras att Frankrike hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-rätten 

genom att införa en särskild bestämmelse om begränsning av rätten till avdrag för mer-

värdesskatt som hänförde sig till förvärv av subventionerade investeringsvaror. 

 

                                                 
36

 Mål C-243/03 Kommissionen mot Frankrike REG 2005 s. I-8411. 
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I målet Varzim Sol
37

 var bakgrunden att ett portugisiskt bolag bedrev kasino- och 

underhållningsverksamhet. Kasinoverksamheten var i sin helhet undantagen från mer-

värdesskatteplikt medan underhållningsverksamheten – som delvis subventionerades av 

staten – var mervärdesskattepliktig. Den portugisiska skattemyndigheten ansåg att mot-

tagandet av bidrag till underhållningsverksamheten innebar att avdragsrätten skulle 

begränsas i denna rörelsegren. Den i mervärdesskattedirektivet angivna huvudregeln om 

att årsomsättningen ska ligga till grund för beräkningen av den avdragsgilla andelen 

ingående mervärdesskatt hade implementerats i den portugisiska lagstiftningen. Enligt 

den nationella bestämmelsen skulle även mervärdesskattefria subventioner ingå i 

nämnaren. En i mervärdesskattedirektivet angiven möjlighet att avvika från huvudregeln 

om att den avdragsgilla andelen ska beräknas med utgångspunkt i årsomsättningen hade 

dock implementerats i den portugisiska lagstiftningen. Innebörden av denna var att den 

avdragsgilla andelen kunde beräknas utifrån faktiskt användning. Det portugisiska 

bolaget hade använt sig av denna möjlighet. 

 

EU-domstolen ansåg att underhållningsverksamheten i sin helhet var mervärdesskatte-

pliktig. EU-domstolen uttalade vidare att eftersom den skattskyldige fått göra avdrag 

enligt metoden om faktisk användning, var artikel 19 i sjätte direktivet inte tillämplig. 

Denna bestämmelse kunde således inte begränsa avdragsrätten i näringsgrenarna. Mot 

denna bakgrund skulle artiklarna 17.2, 17.5 och 19 i sjätte direktivet tolkas så att de 

utgör hinder för att en medlemsstat – då den tillåter skattskyldiga att göra avdrag utifrån 

användningen av alla eller en del av varorna och tjänsterna – beräknar det avdragsgilla 

beloppet, för de näringsgrenar där den skattskyldige endast utför skattepliktiga trans-

aktioner, på så sätt att icke skattepliktiga subventioner inkluderas i nämnaren i det bråk 

som används för att bestämma den avdragsgilla andelen. 

 

4.2.3 Förekomst av icke-ekonomisk verksamhet 

Bakgrunden i målet Securenta
38

 var att ett företag bedrev verksamhet av tre slag. Det 

rörde sig för det första om icke-ekonomisk verksamhet (vilken inte omfattades av sjätte 

direktivet), för det andra ekonomisk verksamhet (vilken omfattades av sjätte direktivet 

men var undantagen från mervärdesskatteplikt) och för det tredje ekonomisk verksam-

                                                 
37

 Mål C-25/11 Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA v. Fazenda Pública, ännu ej publicerad. 
38

 Mål C-437/06 Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG v. Finanzamt 

Göttingen REG 2008 s. I-1597. 
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het som var mervärdesskattepliktig. Den fråga som EU-domstolen hade att ta ställning 

till var om, och i vilken utsträckning, en sådan skattskyldig person hade rätt att göra 

avdrag för ingående mervärdesskatt som avsåg kostnader som inte kunde knytas till en 

bestämd verksamhet i efterföljande omsättningsled. Det rörde sig således om allmänna 

omkostnader. 

 

EU-domstolen erinrade inledningsvis om att avdragsrätten utgör en oskiljaktig del av 

mervärdesskattessystemet och att den i princip inte kan inskränkas. Det avdragssystem 

som inrättats genom sjätte direktivet har till syfte att säkerställa att den mervärdesskatt 

som näringsidkaren ska betala eller har betalat inom ramen för sin ekonomiska verk-

samhet inte till någon del belastar denne. Domstolen konstaterade dock därefter att det 

inte kan medges rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som avser en skattskyldig 

persons kostnader om mervärdesskatten avser verksamhet som inte omfattas av sjätte 

direktivet på grund av att den inte utgör ekonomisk verksamhet. 

 

Domstolen konstaterade vidare att det inte finns några bestämmelser i sjätte direktivet 

som har till syfte att reglera de metoder eller kriterier som medlemsstaterna ska tillämpa 

när de antar bestämmelser som gör det möjligt att dela upp den ingående mer-

värdesskatten beroende på om de kostnader som skatten avser hänför sig till ekonomisk 

eller icke-ekonomisk verksamhet. Det ankommer på medlemsstaterna att, med iakt-

tagande av de principer som utgör grunden för det gemensamma systemet för mer-

värdesskatt, fastställa de metoder och kriterier som är lämpliga i detta avseende. Där-

efter uttalade EU-domstolen att medlemsstaterna ska utöva sin skönsmässiga befogen-

het på ett sådant sätt att det säkerställs att avdrag endast medges för den del av mer-

värdesskatten som är proportionell mot det belopp som hänför sig till de transaktioner 

som medför rätt till avdrag. Medlemsstaterna ska således se till att beräkningen av den 

proportionella andel som avser den ekonomiska verksamheten respektive den icke-

ekonomiska verksamheten på ett objektivt sätt avspeglar den faktiska fördelningen av 

ingående kostnader på dessa två verksamheter. 

 

4.3 Slutsatser 

Av artikel 168 i mervärdesskattedirektivet framgår uttryckligen att bedömningen av 

avdragsrätten för ingående mervärdesskatt ska ske transaktionsvis. Jag får anledning att 

återkomma till detta i avsnitt 5.1. 
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Den bedömning som EU-domstolen gör i målet Hong-Kong Trade Development 

Council är enligt min mening rimlig. I en helt bidragsfinansierad verksamhet sker inte 

någon mervärdesskattepliktig omsättning och därmed bör inte heller någon rätt till av-

drag för ingående mervärdesskatt föreligga.
39

 

 

Vad gäller delvis bidragsfinansierade verksamheter skulle mervärdesskattesystemet 

enligt min mening vara mest konsekvent om det alltid skedde en avdragsbegränsning 

för ingående mervärdesskatt på grund av mottagna bidrag. Enligt mervärdesskatte-

direktivets bestämmelser ska en avdragsbegräsning ske för det fall varor och tjänster 

används av en beskattningsbar person såväl för transaktioner som är mervärdesskatte-

pliktiga, som för sådana transaktioner som är undantagna från mervärdesskatteplikt. Jag 

anser att det inte är någon större skillnad mellan att bedriva å ena sidan både mer-

värdesskattepliktig verksamhet och från mervärdesskatt undantagen verksamhet, och å 

andra sidan att bedriva en delvis bidragsfinansierad verksamhet. I båda företagen be-

strids en del av företagets kostnader med mervärdesskattefria intäkter. Att inte begränsa 

avdragsrätten för ingående mervärdesskatt i delvis bidragsfinansierade verksamheter 

skulle också, enligt min mening, vara oförenligt med neutralitetsprincipen som endast 

gäller för mervärdesskattepliktiga verksamheter (se avsnitt 3.2). 

 

Det har även anförts i den juridiska doktrinen att principiellt sett bör mervärdesskatte-

basen beräknas så att avdrag endast medges för ingående mervärdesskatt på förvärv som 

har samband med mervärdesskattepliktiga transaktioner.
40

 

 

Vidare har EU-domstolen i Securenta konstaterat att det inte kan medges avdragsrätt för 

ingående mervärdesskatt som avser en skattskyldig persons kostnader om mervärdes-

skatten avser verksamhet som inte omfattas av direktivet på grund av att den faller utan-

för tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Detta tolkar jag som att en avdragsbe-

gränsning ska ske för det fall en skattskyldig har intäkter som faller utanför tillämp-

ningsområdet för mervärdesskatt. Då bidrag utgör en sådan typ av intäkt vore mer-

värdesskattesystemet således mest konsekvent om det skedde en avdragsbegränsning 

även i delvis bidragsfinansierade verksamheter. 

                                                 
39

 Jfr Grefberg Nyberg & Kleerup, ”Out of scope of VAT”. 
40

 Se Melz, Inskränkningar i avdragsrätten. 
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Mot bakgrund av Securenta skulle man visserligen kunna tolka EU-domstolens praxis 

på så sätt att en avdragsbegränsning ska ske i delvis bidragsfinansierade verksamheter. 

EU-domstolens praxis avseende delvis bidragsfinansierade verksamheter verkar dock 

tyda på en tämligen stark restriktivitet när det kommer till att i den nationella rätten be-

gränsa avdragsrätten för ingående mervärdesskatt på grund av mottagna subventioner. 

Som framgår av målen Kommissionen mot Spanien och Kommissionen mot Frankrike 

är endast i mervärdesskattedirektivet uttryckligen angivna undantag från avdragsrätten 

tillåtna. Den möjlighet till avdragsbegränsning som finns i direktivet kan vidare endast 

tillämpas för delvis skatteskyldiga personer och inte fullt skattskyldiga personer. För det 

fall ett företag beräknar den avdragsgilla andelen utifrån den faktiska användningen 

verkar det sist sagda – mot bakgrund av EU-domstolens dom i målet Varzim Sol – även 

gälla för olika rörelsegrenar. 

 

Med hänsyn till att EU-domstolens uttalanden i målet Securenta gäller generellt för 

icke-ekonomisk verksamhet medan övrig praxis gäller specifikt för delvis bidrags-

finansierade verksamheter tror jag att följande tolkning av EU-domstolens praxis är den 

mest korrekta. En avdragsbegränsning i delvis bidragsfinansierade verksamheter är 

endast möjlig då en medlemsstat gjort en korrekt implementering av artikel 174 andra 

stycket mervärdesskattedirektivet och företaget i fråga är delvis skattskyldigt. Den be-

gränsning som då är tillåten är den som framgår av artikel 174 andra stycket – det vill 

säga att subventioner får ingå i nämnaren vid beräkning av den avdragsgilla andelen. 

 

För det fall det i stället är den andra tolkningen som är korrekt, att en avdragsbegräns-

ning alltid ska ske i delvis bidragsfinansierade verksamheter, har det i den juridiska 

doktrinen anförts att en sådan begränsning inte bör gälla allmänna omkostnader.
41

 

Visserligen finns det exempel på praxis från EU-domstolen av denna innebörd.
42

 Mot 

bakgrund av att EU-domstolen i Securenta begränsade avdragsrätten just för allmänna 

omkostnader, anser jag dock att en begränsning av allmänna kostnader skulle vara i 

överensstämmelse med EU-domstolens praxis.  

                                                 
41

 Se Grefberg Nyberg & Kleerup, ”Out of scope of VAT”. 
42

 Se t.ex. mål C-465/03 Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz REG 2005, s. I‑4357. 
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5 Rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt enligt svensk rätt 

 

5.1 Allmänt 

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får enligt 8 kap. 3 § ML 

göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksam-

heten. Av 8 kap. 13 § ML framgår att i de fall den ingående skatten endast delvis avser 

förvärv eller import som görs gemensamt för flera verksamheter, av vilka någon inte 

medför skattskyldighet, eller görs för verksamhet som endast delvis medför skattskyl-

dighet får avdrag göras endast för skatten på den del av förvärvet eller importen som 

medför skattskyldighet. Om denna del inte kan fastställas får den avdragsgilla andelen 

bestämmas genom uppdelning efter skälig grund. Den del av den ingående mer-

värdesskatten som inte kan dras av inom mervärdesskattesystemet får dras av som en 

kostnad i verksamheten. Detta framgår av 16 kap. 1 och 16 §§ IL. 

 

Av 1 kap. 7 § ML framgår att med verksamhet avses såväl hela verksamheten som en 

del av verksamheten. I förarbetena finns inget klart uttalande om vad som ska förstås 

med begreppet del av verksamhet. Skatteverket anser dock att frågan om en del av en 

verksamhet föreligger får avgöras genom en samlad bedömning av samtliga omständig-

heter i det enskilda fallet. Exempel på omständigheter som talar för att det är fråga om 

en verksamhetsdel är förekomsten av egen finansiering, personal, resultatuppföljning 

och budget. Enbart det faktum att en aktivitet är bidragsfinansierad medför inte i sig att 

det är fråga om en särskild verksamhet.
43

 

 

Det kan uppmärksammas att det föreligger vissa skillnader mellan å ena sidan 8 kap. 3 

och 13 §§ ML, och å andra sidan artiklarna 168, 173 och 174 i mervärdesskatte-

direktivet. Till en början kan sägas att avdragsrätten enligt ML bedöms verksamhetsvis 

medan avdragsrätten enligt mervärdesskattedirektivet är transaktionsbaserad. Vidare är 

8 kap. 13 § ML, till skillnad från artikel 173.1 i mervärdesskattedirektivet, tillämplig 

även då en mervärdesskattepliktig verksamhet har intäkter som faller utanför tillämp-

ningsområdet för mervärdesskatt.
44

 

 

                                                 
43

 Se Skattverkets handledning, s. 487 samt Skatteverkets ställningstagande. 
44

 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 63. 
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I förarbetena till ML har bestämmelserna i 8 kap. 3 och 13 §§ ML ansetts stå i överens-

stämmelse med sjätte direktivets bestämmelser.
45

 Som förklarats ovan har sjätte 

direktivet från och med den 1 januari 2007 ersatts av mervärdesskattedirektivet och nu-

varande artiklarna 168, 173 och 174 i mervärdesskattedirektivet har inte ändrats i någon 

nämnvärd utsträckning. Den svenska lagstiftaren får därmed anses tycka att 8 kap. 3 och 

13 §§ ML står i överensstämmelse med artiklarna 168, 173 och 174 i mervärdesskatte-

direktivet. 

 

Som förklarats ovan i avsnitt 4.1 krävs det att vissa av direktivets bestämmelser har im-

plementerats i en viss medlemsstats lagstiftning för att de ska vara tillåtna att tillämpa i 

medlemsstaten. Detta gäller dels rätten att i nämnaren inräkna beloppet av andra sub-

ventioner än sådana som är direkt knutna till priset på leveransen av varor eller till-

handahållandet av tjänster som avses i artikel 73. Detta gäller även möjligheten att av-

vika från huvudregeln att den avdragsgilla andelen ingående mervärdesskatt ska be-

räknas utifrån årsomsättningen. Som framgår av 8 kap. 3 och 13 §§ ML har någon im-

plementering av dessa möjligheter inte skett i svensk rätt.
46

 

 

5.2 Rätten till avdrag i bidragsfinansierade verksamheter 

I likhet med mervärdesskattedirektivet säger inte ML mycket om hur avdragsrätten för 

ingående mervärdesskatt ska se ut i bidragsfinansierade verksamheter. Även för svensk 

rätts del får man därför falla tillbaka på praxis. I detta avsnitt kommer jag dels att redo-

göra för praxis som avser just bidragsfinansierade verksamheter. Jag kommer dock även 

att redogöra för viss praxis som avser verksamheter som haft andra intäkter som faller 

utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt. 

 

I RÅ 1973 A 13 hade HFD att ta ställning till frågan om avdragsrätt för ingående mer-

värdesskatt i en bidragsfinansierad verksamhet. En förening avsåg att förvärva ett mark-

område för att bebygga det med fritidshus samt anläggningar för motion och sport. 

Kostnaderna för anläggningen skulle finansieras dels genom bidrag från en statlig myn-

dighet, dels genom att föreningen till ett antal företag upplät nyttjanderätt till fritids-

husen. Föreningen hade hos Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden ansökt om för-

handsbesked för att få klarhet i frågorna om ersättningarna från nyttjanderättshavarna 

                                                 
45

 Se SOU 1994:88 Mervärdesskatten och EG, s. 232 och 268. 
46

 Jfr Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 62. 
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var mervärdesskattepliktiga samt om föreningen då var berättigad att från utgående 

mervärdeskatt dra av all den ingående mervärdeskatten för uppförande av anläggningen 

och dess fortsatta drift. Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden fann att ersättningarna 

var mervärdesskattepliktiga. Nämnden uttalade vidare att förvärv för uppförande av 

anläggningen och dess fortsatta drift utgjorde förvärv för verksamhet som medförde 

mervärdesskattskyldighet. Föreningen var på grund av detta berättigad att göra avdrag 

för ingående skatt som hänförde sig till förvärvet, trots att en viss del av kostnaden för 

anläggningen skulle finansieras med bidrag. Förhandbeskedet överklagades till HFD 

som beslutade att inte göra någon ändring. 

 

I RÅ 1996 not. 281 hade ett bolag i en ansökan om förhandsbesked frågat Skatterätts-

nämnden om bolaget hade rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende förvärv 

som var relaterade till uppburna kontrollavgifter i bolagets parkeringsverksamhet. Kon-

trollavgifterna ansågs inte medföra skattskyldighet till mervärdesskatt, vilket bolagets 

övriga verksamhet gjorde. Skatterättsnämnden uttalade inledningsvis att enligt 8 kap.    

3 § ML får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för 

den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten samt att detta 

enligt 1 kap. 7 § ML gäller såväl hela verksamheten som en del av verksamheten. 

Nämnden uttalade vidare att avgörande för om avdragsrätt föreligger för den ingående 

mervärdesskatt som avser förvärv hänförliga till kontrollavgifterna i första hand är om 

verksamheten avseende dessa avgifter ska anses en utgöra separat verksamhet alter-

nativt verksamhetsgren eller inte i förhållande till den övriga verksamheten. Nämnden 

fann att bolagets verksamhet avseende bevakning och kontrollavgifter hade en sådan 

naturlig anknytning till den övriga verksamheten att fråga var om en enda verksamhet, 

parkeringsverksamhet. Det förhållandet att de uppburna kontrollavgifterna inte hade 

medfört skattskyldighet till mervärdesskatt borde inte föranleda att parkeringsverksam-

heten skulle anses bestå av två verksamhetsgrenar. Något annat hinder mot avdrag för 

ingående skatt avseende förvärv som var att hänföra till den del av parkeringsverksam-

heten som utgjordes av hanteringen av kontrollavgifter kunde inte heller anses föreligga. 

Rätt till avdrag förelåg därför. Förhandbeskedet överklagades till HFD som anslöt sig 

till nämndens bedömning och fastställde förhandsbeskedet. 

 

Även mål RÅ 1998 not. 172 gällde ett bolag som bedrev parkeringsverksamhet. Bo-

lagets intäkter bestod dels av parkeringsavgifter (som medförde skattskyldighet till 
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mervärdesskatt), dels av kontrollavgifter (som inte medförde skattskyldighet till mer-

värdesskatt). Skattemyndigheten hade beslutat att inte medge bolaget avdrag för den 

ingående mervärdesskatt som ansågs hänförlig till hanteringen av kontrollavgifter. 

Bolaget överklagade till länsrätt och sedan kammarrätt som båda lämnade bolagets talan 

utan bifall. Bolaget överklagade därefter till HFD som uttalade att domstolen i mål RÅ 

1996 not. 281 funnit att sådan avdragsrätt förelåg samt att skäl saknades att göra en an-

nan bedömning i förevarande mål. Bolagets talan skulle därför bifallas. 

 

I RÅ 2010 ref. 98 hade HFD att ta ställning till avdragsrätten för ingående mer-

värdesskatt i en delvis bidragsfinansierad verksamhet. Bakgrunden i målet var att ett 

bolag bedrev forskning och utförde uppdrag inom miljöområdet. En del av de forsk-

ningsprojekt som bolaget utförde finansierades genom att bolaget erhöll bidrag från 

svenska och utländska bidragsgivare. Då Skatteverket ansåg att mervärdesskatt hän-

förlig till inköp för den bidragsfinansierade forskningen inte var avdragsgill, beslutade 

verket att minska bolagets ingående mervärdesskatt. Det rörde sig dels om mer-

värdesskatt på sådana kostnader som var direkt hänförliga till den bidragsfinansierade 

forskningen, dels om mervärdesskatt på den del av verksamhetens gemensamma kost-

nader som var hänförliga till den bidragsfinansierade forskningen. Bolaget överklagade 

beslutet till länsrätt och kammarrätt vilka avslog bolagets överklagande. Bolaget över-

klagade därefter till HFD som valde att ta upp målet till prövning. 

 

HFD uttalade till en början att det var ostridigt i målet att bidragen inte utgjorde ersätt-

ning för varor eller tjänster och att det inte förekom någon omsättning i ML:s mening i 

projekten. Därefter uttalade domstolen att en fördelning av den ingående mer-

värdesskatten måste göras om en skattskyldig person även sysslar med sådant som inte 

utgör omsättning i ML:s mening och som därmed faller utanför mervärdesskatte-

systemet. HFD hänvisade härvid till Securenta. Mot bakgrund av att de bidrags-

finansierade forskningsprojekten inte genererade några skattepliktiga utgående trans-

aktioner till vilka de aktuella förvärven kunde knytas, kunde rätt till avdrag för ingående 

mervärdesskatt inte föreligga på den grunden. Enligt HFD:s mening hade bolaget heller 

inte visat att förvärven hade sådant samband med bolagets verksamhet i övrigt att det av 

det skälet förelåg avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Överklagandet skulle därför 

avslås. 
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5.3 Slutsatser 

Mot bakgrund av att RÅ 1973 A 13 tas upp i relativt nya delar av den juridiska 

doktrinen torde rättsfallet fortfarande bära aktualitet.
47

 Av denna dom drar jag slutsatsen 

att utgångspunkten är att det inte ska ske någon begränsning av avdragsrätten för ingå-

ende mervärdesskatt i delvis bidragsfinansierade verksamheter. 

 

Av vad som redogjorts för ovan verkar man dock inom svensk rätt anse att avdrags-

rätten för ingående mervärdesskatt kan begränsas om de aktiviteter för vilka bidrag er-

hålls utgör en särskild verksamhet i vilken omsättning saknas. En sådan särskild verk-

samhet kan vara ett bidragsfinansierat projekt.
48

 Som jag kommit fram till ovan i avsnitt 

4.3 är, enligt min mening, den mest korrekta tolkningen av EU-rätten att det inte är till-

låtet med en avdragsbegränsning i annat fall än då en medlemsstat gjort en korrekt im-

plementering av artikel 174 andra stycket mervärdesskattedirektivet och företaget i 

fråga är delvis skattskyldigt. Som redogjorts för i avsnitt 5.1 har någon sådan im-

plementering inte skett i svensk rätt. Mot bakgrund av detta föreligger det eventuellt en 

oöverensstämmelse mellan svensk rätt och EU-rätten. I en sådan situation har EU-rätten 

företräde framför nationell rätt (se ovan i kapitel 2). 

 

Man skulle visserligen kunna hävda att målet Hong-Kong Trade Development Council 

ger stöd för att avdragsrätten för ingående mervärdesskatt kan begränsas om de aktivi-

teter för vilka bidrag erhålls utgör en särskild verksamhet i vilken omsättning saknas. 

Det målet gällde dock en verksamhet som i sin helhet – eller med andra ord uteslutande 

– finansierades genom bidrag. Av den anledningen tycker jag inte att man kan anse att 

Hong-Kong Trade Development Council ger stöd för att man kan bryta ut en del av en 

verksamhet, i vilken omsättning saknas, och begränsa avdragsrätten för denna del av 

verksamheten. 

 

Om en avdragsbegränsning (mot bakgrund av Securenta) ändå är tillåten enligt EU-

rätten bör det dock observeras att avdragsrätten enligt mervärdesskattedirektivet bedöms 

transaktionsvis medan ML är verksamhetsbaserad. Frågan är om en sådan diskrepans är 

                                                 
47

 Se Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 72 och Skatteverkets handledning, s. 487. 
48

 Se Skatteverkets handledning, s. 487. Se även Fink m.fl., Mervärdesskatt – En kommentar, 

kommentaren till 8 kap. 3 § under rubriken ”Bidragsfinansierad verksamhet”. 
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tillåten enligt EU-rätten.
49

 Detta skulle innebära att de personer som tar emot bidrag i en 

verksamhetsdel särbehandlas negativt mot de som tar emot bidrag enbart för vissa 

transaktioner i en annars mervärdesskattepliktig verksamhet. I enlighet med vad som 

anförts i kapitel 2 ska ML tolkas i ljuset av mervärdesskattedirektivet, även till nackdel 

för enskilda. Frågan är dock om det verkligen går att tolka in att en avdragsbegränsning 

ska ske även när bidrag endast tagits emot för vissa transaktioner. Det skulle stå i strid 

med ordalydelserna i 8 kap. 3 och 13 §§ ML. Artikel 168 har visserligen direkt effekt, 

men kan inte åberopas av det allmänna till nackdel för enskilda (se ovan i kapitel 2). 

Principen om EU-rättens företräde gäller dock fortfarande. 

 

Enligt svensk rätt sker även en avdragsbegränsning av allmänna omkostnader.
50

 För det 

fall en avdragsbegränsning är tillåten enligt EU-rätten anser jag att detta står i överens-

stämmelse med EU-rätten.  

                                                 
49

 Jfr Melz, Inskränkningar i avdragsrätten. 
50

 Se RÅ 2010 ref. 98 samt Skatteverkets handledning, s. 488. 
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6 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att bidrag påverkar mottagarens avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt enligt svensk rätt för det fall de aktiviteter för vilka bidrag erhålls utgör 

en särskild verksamhet i vilken omsättning saknas. Denna avdragsbegränsning omfattar 

både sådana kostnader som är direkt hänförliga till den bidragsfinansierade verksam-

hetsdelen och allmänna omkostnader. 

 

För det fall det rör sig om en helt bidragsfinansierad verksamhet föreligger enligt min 

mening en överensstämmelse mellan svensk rätt och EU-rätten. I en sådan verksamhet 

saknas rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt såväl enligt svensk rätt som enligt 

EU-rätten. 

 

När det kommer till delvis bidragsfinansierade verksamheter anser jag att läget ser lite 

annorlunda ut. Man skulle kunna tolka EU-domstolens praxis på så sätt att en avdrags-

begränsning i delvis bidragsfinansierade verksamheter endast är möjlig då en medlems-

stat gjort en korrekt implementering av artikel 174 andra stycket mervärdesskatte-

direktivet och företaget i fråga är delvis skattskyldigt. I så fall skulle svensk rätt 

eventuellt vara oförenlig med EU-rätten eftersom det inte skett någon sådan implemen-

tering och avdragsrätten för ingående mervärdesskatt begränsas även i helt mer-

värdesskattepliktiga verksamheter. 

 

Man skulle dock även kunna tolka EU-domstolens praxis på det sättet att det bör ske en 

avdragsbegränsning i delvis bidragsfinansierade verksamheter. I en sådan situation 

skulle dock svensk rätt eventuellt fortfarande vara oförenlig med EU-rätten då avdrags-

rätten bedöms transaktionsvis enligt EU-rätten och verksamhetsvis enligt svensk rätt. 

 

Om svensk rätt står i oöverensstämmelse med EU-rätten har EU-rätten företrädesrätt.  
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