
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 
Moms på internationell telefoni 
– risker för dubbelbeskattning 
 

Mikael Lindholm 
 
 

Examensarbete i skatterätt, 30 hp 
Examinator: Peter Melz 

Stockholm, höstterminen 2014 

 



 i 

Innehållsförteckning 

!"#$%#&'(')*#+ (((!

,! +('-./'(')+ ,!

!"!! #$%&'()*+ !!

!",! -./01+234+/'5&160788)9)&$'+ ,!

!":! ;102*+234+<$01'9$8+ ,!
"#$#"! %&&'()*! +!
"#$#+! ,-.'/01)0)/!23!'4.1(.546678**4-'.354*! $!
"#$#$! 98/:8.'-)064.0)/4)!0)-'!;<.-240678!<)0-)4)! $!
"#$#=! >-&7)0)/62.0)?024.! =!
"#$#@! %))8*!'8*4.08&! @!

!"=! >?&'7)6)9)&$'+ @!

!"A! B5&'$+01'<9)282&96%$+/'5&2'+ @!

!"@! C96D269092)+ E!

0! +1.#23#/.44$*&&+56+&.-.$%117'($*&(%'4&83'4&.#+ 9!

,"!! F)81*)9)&+ G!

,",! -%$006%.8*9&410+234+6%$001D89%0+ H!
+#+#"! A78**46<BC47*4*! D!
+#+#+! A78**4-BC47*4*! "E!
+#+#$! >.428.*6FG.:3&&8)54)! ""!

,":! I181%2<<()9%$092)60J7)601'+ !,!

,"=! K'7)6L?1'6%'9*$)*1+0'$)6$%092)1'+ !=!
+#=#"! >4..0*-.04&&!81/.()6)0)/!81!678**48)62.37! "=!
+#=#+! H'6(**)0)/6&8)56.4/&4.)8! "@!
+#=#$! I87*067!8)1()5)0)/!-?:!<*)J**C8)54! "K!

,"A! M$6060788$)*1+$?+%LD$'1)6+60$0(6+234+D8$31'9)&+ !G!
+#@#"!! %&&'()*! "L!
+#@#+! M.46<'*0-)4.!.G.8)54!6*8*<6!-?:!0!10&74)!4/4)6782!7G28.4)!8/4.8.! "L!
+#@#$! I86*6*(&&8)54!81!7G28.4)6!2&8?4.0)/! "L!
+#@#=! M.46<'*0-)4.!-?:!B4106)0)/!.G.8)54!7G28.4)6!2&8?4.0)/! "D!

,"@! N)*?9%$)*1+$?+*(OO18O16%$00)9)&+ ,!!
+#N#"! %&&'()*! +"!
+#N#+! O)*4.)8*0-)4&&8!*4&4.4/&4'4)*4*! +"!
+#N#$! H;PQR6!.07*&0)C4.! ++!

:! +;.4$*&&'(')+*2+('&.#'*&(%'.--+&.-.!%'(+ 0<!

:"!! F)81*)9)&+ ,=!



 ii 

:",! -$<0$8+&1)2<+/$60$+0181)7010+ ,=!
$#+#"! A8'*8&!*0&&!<*&8)54*! +=!
$#+#+! P8&&B8?7!-?:!?-&&4?*!?8&&! +N!

:":! I181/2)%2'0+ ,G!

:"=! ;2O980181/2)9+234+'2$<9)&+ :P!

<! +*24-7&*'/.+$%11.'&*#.#+ :0!

="!! M$%096%+$)?7)*)9)&+234+(0).00J$)*1+ :,!

=",! -8(06$061'+ :,!

$3--!"#&.=$'(')+ ::!
 
 
  



 iii 

Förkortningar 
a.m.  annan mening 
dnr  diarienummer 
EEG  Europeiska ekonomiska gemenskapen 
EG  Europeiska gemenskaperna; Europeiska gemenskapen 
EU  Europeiska unionen 
FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
HFD  Högsta förvaltningsdomstolen; Högsta förvaltnings-

domstolens årsbok 
IP  Internetprotokoll 
ITR  Internationella telereglementet 
ITU  Internationella teleunionen 
KOM  meddelande från kommissionen 
KR  kammarrätt 
ML  Mervärdesskattelagen (1994:200) 
OECD  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck-

ling 
prop.  proposition 
RF  Regeringsformen 
RÅ  Regeringsrättens årsbok 
SN  Skattenytt 
SvSkT  Svensk Skattetidning 
  



 1 

1  Inledning 
1.1 Bakgrund 
Varje gång en näringsidkare i Sverige omsätter en vara eller en tjänst, som inte 
är särskilt undantagen från skatteplikt, belastas transaktionen av mervärdes-
skatt (moms). Fastän mervärdesskatten vanligtvis utgår med ett litet belopp för 
varje enskild transaktion inbringade den sammanlagt inte mindre än 334 miljar-
der kronor till statskassan under år 2012.1 Samtidigt upplevs regelverket som 
komplicerat och svårt att tillämpa av de skattskyldiga. Den svenska mervärdes-
skatten är alltså ett angeläget studieobjekt redan på grund av dess statsfinan-
siella betydelse och den administrativa börda som reglerna medför. Till detta 
kommer att den ökande internationella handeln och den indirekta beskattning-
ens allt större betydelse i många länder har gjort att frågor rörande omsätt-
ningsbeskattning av gränsöverskridande transaktioner blivit mer intressanta att 
studera. 
 Eftersom allmänna omsättningsskatter numera är vanligt förekommande, 
kan det inträffa att en transaktion med internationell anknytning omfattas av 
två staters beskattningsanspråk. I sådana fall kan gränsöverskridande tillhanda-
hållanden av varor eller tjänster komma att bli skattemässigt missgynnade i för-
hållande till motsvarande transaktioner inom ett och samma land, något som 
allmänt anses vara icke önskvärt. Motsvarande problematik vid inkomstbe-
skattningen, som brukar benämnas internationell juridisk dubbelbeskattning, 
undviks i första hand genom folkrättsliga avtal, så kallade dubbelbeskattnings-
avtal. Några sådana avseende omsättningsskatter förekommer dock inte. Även 
dubbelbeskattningens spegelbild, oavsiktligt utebliven beskattning, är proble-
matisk, eftersom skattebaserna kan undermineras och konkurrensen komma att 
snedvridas till förmån för företag med goda möjligheter att ägna sig åt skatte-
planering. 
 På grund av den långtgående harmoniseringen av lagstiftningen rörande 
mervärdesskatterna inom EU kunde man föreställa sig att riskerna för dubbel-
beskattning och utebliven beskattning, i vart fall inom den inre marknaden, 
sedan lång tid vore slutligen undanröjda. Så synes emellertid inte vara fallet. 
För några år sedan inträffade ett par uppmärksammade fall av dubbelbeskatt-
ning vid försäljning av mobilapplikationer (så kallade appar), det vill säga 
tillämpningsprogram eller spel för mobiltelefoner och surfplattor. De svenska 
programvaruutvecklarna hade i dessa fall först påförts mervärdesskatt i Stor-
britannien respektive Luxemburg vid försäljning till digitala marknadsplatser 
och därefter beskattats i Sverige för försäljning till slutkunderna. För att fortsätt-
ningsvis undvika sådana problem har ett antal ändringar och tillägg gjorts i den 
till EU:s mervärdesskattedirektiv hörande tillämpningsförordningen. 
 Telekommunikationstjänster kan i likhet med tillhandahållanden av möjlig-
heter till nedladdning av mobilapplikationer och andra elektroniska tjänster till-
handahållas på distans. Konkurrensutsättning och avreglering av telemarkna-
derna under 1990-talet gav i förening med vissa telefonitjänster upphov till 
problem med utebliven beskattning. Även sådana tjänster omfattas av nya reg-
ler som gäller från och med den 1 januari 2015, men regleringarna skiljer sig 
delvis åt. 
 På senare tid har OECD intensifierat arbetet med att ta fram nya riktlinjer 
med mera i syfte att motverka dubbelbeskattning och utebliven beskattning på 
                                                
1 Skatteverket, Skatter i Sverige – Skattestatistisk årsbok 2014 s. 188. 
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mervärdesskatteområdet. Normer för internationell beskattning kan även tän-
kas återfinnas i andra källor, exempelvis i det inom Internationella teleunionen 
utarbetade internationella telereglementet. I den mån EU-regler eller den 
svenska implementeringen av EU-regler avviker från internationella normer 
bör goda skäl därför kunna anges. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att identifiera risker för att mervärdesskatt, eller 
någon motsvarande indirekt konsumtionsskatt, tas ut i två eller flera länder i 
samband med telekommunikation, så att det pris som leverantören kan erbjuda 
slutkunden blir högre än om samtliga företag i produktions- och distributions-
kedjan hade befunnit sig i samma land. Närmare bestämt skall undersökas var-
för risker för sådan internationell dubbelbeskattning alls kan uppkomma och 
om de nya omsättningslandsregler som tillämpas från och med den 1 januari 
2015 innebär någon förändring i detta avseende i fråga om några särskilda ty-
per av tjänster. Följande frågor besvaras för att fullfölja syftet: 

– Enligt vilka regler fastställs skatteplikt och skattskyldighet till mervärdes-
skatt vid gränsöverskridande telekommunikation enligt svensk rätt? 

– Överensstämmer de svenska reglerna med internationella normer röran-
de beskattningsrättens fördelning mellan stater? 

– Undanröjs riskerna för dubbelbeskattning genom att dessa normer följs? 
För att konkretisera frågeställningarna görs undersökningen med fokus på in-
ternationell telefoni genom fasta och mobila telenät. 

1.3 Metod och material 
1.3.1 Allmänt 
Studien är rättsdogmatisk, vilket innebär att det normativa innehållet i gällande 
rättsregler fastställs med användning av relevanta rättskällor. Vilka rättskällor 
som är relevanta beror av rättsområdet. Den EU-rättsliga grunden för huvud-
delen av de materiella bestämmelserna om mervärdesskatten gör att den rätts-
källelära som tillämpas inom mervärdesskatterätten skiljer sig från den vanliga 
uppräkningen av rättskällor eller rättskällefaktorer.2 Av samma skäl måste prin-
ciperna för tolkning och tillämpning av materialet följa EU-domstolens praxis.3 
 Mervärdesskattens karaktär som tvångbidrag till staten gör att lagen, liksom 
vid inkomstbeskattningen, måste vara den primära rättskällan. På grund av den 
långtgående harmoniseringen av mervärdesskatterna inom Europeiska unionen 
får lagmotiven däremot begränsad betydelse jämfört med den de vanligtvis till-
mäts vid tolkning av skattelagar. Vägledande avgöranden från Högsta förvalt-
ningsdomstolen, HFD, har stor betydelse för den praktiska tillämpningen. 
Skatteverkets styrsignaler (ställningstaganden) är inte bindande för skattedom-
stolarna men innehåller ofta välgrundad argumentation. Detsamma gäller na-
turligtvis litteraturen på området. 
 I studien jämförs gällande rättsregler med riktlinjer som inte är bindande för 
någon skattskyldig i syfte att utvärdera den gällande rättens regler. Vidare an-
vänds dispositiva normer i en folkrättsligt bindande traktat för samma syfte. 
 
 

                                                
2 Jfr Strömholm s. 321 f. 
3 Se Hettne/Otken Eriksson s. 34 ff. 
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1.3.2 Normgivning på mervärdesskatteområdet 
Att rätten att besluta om statens inkomster tillkommer riksdagen framgår av 
bestämmelser på två ställen i regeringsformen, RF: dels i kapitlet om stats-
skickets grunder (1 kap. 4 § andra stycket RF), dels i kapitlet som bär rubriken 
”Finansmakten” (9 kap. 1 § RF). Enligt huvudregeln i 2 kap. 10 § andra stycket 
får skatt inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som gällde när den 
omständighet inträffade som utlöste skattskyldigheten. Detta måste rimligen 
innebära att skatt inte får uttas utan tillräckligt stöd i föreskrift. Betungande of-
fentligrättsliga föreskrifter skall enligt 8 kap. 2 § första stycket punkt 2 med-
delas genom lag. Föreskrifter om skatter hör till det obligatoriska lagområdet; 
enligt huvudregeln 8 kap. 3 § första stycket punkt 2 får rätten att meddela såda-
na föreskrifter inte delegeras till regeringen. Från denna regel finns flera undan-
tag, som inte skall behandlas här. Av angivna skäl har förordningar och myn-
dighetsföreskrifter avsevärt mindre betydelse på skatteområdet än inom andra 
offentligrättsliga områden. Skatteverkets styrsignaler (ställningstaganden) är 
inte föreskrifter i statsrättslig mening och inte heller bindande för skattskyldiga 
eller domstolar. 
 Emellertid kan riksdagen enligt 10 kap. 6 § RF inom ramen för samarbetet i 
EU överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket, under för-
utsättning att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket 
överlåtelsen sker motsvarar det som ges i regeringsformen och i den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna. Genom lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslut-
ning till Europeiska unionen har Romfördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen (numera benämnt fördraget om Europeiska union-
ens funktionssätt, FEUF) och senare fördrag, däribland fördraget om Europeis-
ka unionen, FEU, införlivats med svensk rätt och beslutanderätt i enlighet med 
grundfördragen överlåtits till EU:s olika organ. 
1.3.3 Lagharmoniseringen inom Europeiska unionen 
Genom en bestämmelse som numera finns i artikel 113 i FEUF har Europeiska 
unionens råd bemyndigats att anta bestämmelser om harmonisering av lagstift-
ningen om omsättningsskatter, i den mån en sådan harmonisering är nödvän-
dig för att säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar och för att 
undvika snedvridning av konkurrensen. Sådana bestämmelser antogs 1967 
genom rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonise-
ring av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter, första direktivet, 
och rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering 
av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt sys-
tem för mervärdesskatt: struktur och tillämpningsförfaranden, andra direktivet. 
Det andra direktivet ersattes senare av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av 
den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande 
omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräk-
ningsgrund, sjätte direktivet. Därutöver har ett antal direktiv antagits som sak-
nar betydelse för den fortsatta framställningen. Från och med den 1 januari 
2007 tillämpas rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 
gemensamt system för mervärdeskatt, mervärdesskattedirektivet. Detta direktiv är 
en omarbetning av sjätte direktivet som sammanfogats med första direktivet.4 
Av stor betydelse för denna uppsats är de ändringar i mervärdesskattedirek-
tivet som tillämpas från och med den 1 januari 2015 enligt rådets direktiv 

                                                
4 Se skäl 1–3 i ingressen till mervärdesskattedirektivet. 
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2008/8/EG av den 12 februari 2008 om ändring av direktiv 2006/112/EG med 
avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster. 
 Om enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter 
krävs får rådet enligt artikel 291.2 i FEUF i tilldelas genomförandebefogenheter 
genom en sådan rättsakt. Genom artikel 397 i mervärdesskattedirektivet har rå-
det bemyndigats att besluta om nödvändiga åtgärder för tillämpningen av di-
rektivet, vilket har skett genom antagandet av rådets genomförandeförordning 
(EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföre-
skrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdeskatt, 
tillämpningsförordningen. Från och med den 1 januari 2015 sker ett antal änd-
ringar i tillämpningsförordningen genom rådets förordning (EU) nr 967/2012 
av den 9 oktober 2012 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 
282/2011 vad gäller de särskilda ordningarna för icke-etablerade beskattnings-
bara personer som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tele-
visionssändningar och elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer 
och genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 av den 7 okto-
ber 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller 
platsen för tillhandahållande av tjänster. Det är särskilt ändringarna och tilläg-
gen som införts genom den sistnämnda förordningen som är relevanta för den 
fortsatta framställningen. Såväl rådet som kommissionen har också antagit för-
ordningar rörande administrativt samarbete med mera som inte behandlas i 
denna uppsats. 
1.3.4 Tolkningsprinciper 
Huvuddelen av bestämmelserna om den svenska mervärdesskatten finns sam-
lade i mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Denna lag, som tillkom som ett re-
sultat av en författningsteknisk översyn av lagen (1968:400) om mervärdeskatt, 
är avsedd att i svensk rätt genomföra sjätte direktivet.5 Eftersom huvuddelen av 
bestämmelserna i det nya mervärdesskattedirektivet ersatte motsvarande be-
stämmelser i sjätte direktivet, utan att någon ändring i sak var avsedd, är EU-
domstolens rättspraxis avseende sjätte direktivet fortfarande relevant. 
 Sveriges anslutning till EU innebär att svenska rättsregler inte får strida mot 
EU-rätten, vilken har företräde om de svenska reglerna ändå skulle vara ofören-
liga med denna. Även om direktiv riktar sig till medlemsstaterna kan bestäm-
melser i direktiv under vissa förutsättningar tillerkännas direkt effekt och på 
den grunden åberopas av enskilda.6 Att direktivbestämmelser på mervärdes-
skatteområdet kan ha direkt effekt fastställdes i fallet Franz Grad redan 1970.7 
 I fallet von Colson slog EU-domstolen fast att bestämmelser som införts för att 
genomföra ett direktiv måste tolkas mot bakgrund av direktivets ordalydelse 
och syfte.8 Om det med användning av vedertagna svenska tolkningsprinciper 
går att uppnå ett resultat som står i överensstämmelse med mervärdesskattedi-
rektivet bör denna tolkning ges företräde framför alternativa rimliga tolkning-
ar.9 Hur långgående avvikelser från lagtexten man tolkningsvis kan göra med 
hänvisning till direktivet är dock inte helt klart. HFD synes i Scania Metall-do-

                                                
5 Se prop. 1993/94:99 s. 100 ff. och prop. 1994/95:57 s. 75. 
6 Se EU-domstolens domar i mål 26/62 N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van 
Gend & Loos mot Nederlandse administratie der belastingen och mål 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. 
samt Ståhl m.fl. s. 34 ff. 
7 Se mål 9/70 Franz Grad mot Finanzamt Traunstein. 
8 Mål 14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen. 
9 Jfr Ståhl m.fl. s. 36 ff. 



 5 

men (HFD 2013 ref. 12) ha tillämpat en mycket långtgående direktivkonform 
tolkning till nackdel för en enskild.10 
 EU-domstolen använder vid tolkning av fördrag, direktiv och förordningar 
flera olika principer. Fastän domstolen utgår från texten och även tillämpar 
kontextuella och historiska tolkningsprinciper kan den teleologiska tolknings-
principen sägas vara huvudmetoden för tolkning av EU-rättsligt material. Än-
damålet med en bestämmelse fastställs genom tillämpning av de tidigare nämn-
da principerna och med hjälp av de skäl som anges i rättsakternas ingresser.11 I 
detta sammanhang bör kanske också proportionalitetsprincipen nämnas. Pro-
portionalitetsprincipen innebär att unionen inte skall vidta någon åtgärd som 
går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de avsedda målen.12 
 Vid tolkning av mervärdesskattedirektivet är det utöver ordalydelsen pri-
märt bestämmelsens sammanhang och mål som avgör hur en bestämmelse skall 
tolkas. Även direktivets syften och systematik och förenligheten med grundläg-
gande rättigheter enligt unionsrätten skall beaktas. Civilrättsliga begrepp skall 
inte sällan förstås som autonoma unionsrättsliga begrepp snarare än kopplas 
till den enskilda medlemsstatens begreppsbildning.13 
1.3.5 Annat material 
För att vinna kunskap om andra länders rättsordningar används andrahands-
källor som bedömts som trovärdiga, närmare bestämt utländska läroböcker och 
artiklar och notiser i erkända internationella tidskrifter. 
 Internationella teleunionen, ett fackorgan inom Förenta nationerna, antog 
vid världskonferensen i Melbourne 1988 ett internationellt telereglemente, ITR, 
som ersatte de tidigare gällande telefon- och telegrafreglementena.14 Även om 
telereglementet egentligen är en mellanstatlig överenskommelse om dispositiva 
normer för hur nationella teleförvaltningar skall hantera internationell trafik är 
det också bindande för så kallade erkända operatörer.15 Av denna anledning 
har ITR i vart fall tidigare fungerat som ett slags standardavtal i fråga om inter-
nationell telekommunikation. Avregleringar, konkurrensutsättning och nya 
EU-regler på teleområdet har gjort att dess betydelse har minskat under senare 
år så till den grad att ITR i en officiell skrivelse kallats ”från svensk och euro-
peisk synpunkt till övervägande del obsolet”.16 För denna framställning är 
emellertid definitionen av telekommunikation och bestämmelserna om debite-
ring av trafikavgifter och avräkning mellan operatörer av intresse. Författaren 
har utgått från den engelska texten och endast i något fall jämfört dess lydelse 
med den franska texten. De arabiska, kinesiska, ryska och spanska textversio-

                                                
10 Se Kristoffersson i SN 2013 s. 611 f. A.m. von Bahr i SN 2013 s. 863 f. Se även Kristoffersson i 
SN 2014 s. 171 ff. 
11 Se Ståhl m.fl. s. 47 f. 
12 Se Westberg s. 13 f. 
13 Se Westberg s. 22 ff. 
14 ITU, Final Acts of the World Administrative Telegraph and Telephone Conference, Melbour-
ne, 1988 (WATTC–88): International Telecommunication Regulations. Det är detta dokument 
som ibland kallas ”Melbourne Agreement” eller ”Melbourne-konventionen”. En kontroversiell 
reviderad text antogs i Dubai 2012, till vilken de för framställningen relevanta artiklarna över-
fördes utan någon ändring i sak. Här avses med ITR Melbourne-texten, eftersom Sverige inte 
har anslutit sig till det reviderade telereglementet.  
15 Bland de erkända operatörerna i Sverige kan TeliaSonera, Tele2 och Hi3G Access nämnas. 
16 Regeringskansliets faktapromemoria 2011/12:FPM183, EU:s ståndpunkt inför revideringen av 
Internationella telereglementet, s. 1 f. Det kan i detta sammanhang noteras att de dåvarande 
EG-länderna i slutprotokollet till ITR förklarade sig skola tillämpa ITR i enlighet med sina för-
pliktelser enligt EEG-fördraget (numera FEUF). 
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nerna har inte beaktats, fastän de har samma status som de engelska och frans-
ka versionerna. 
 I april 2014 antog representanter för 86 länder vid ett möte i Tokyo riktlinjer 
för mervärdesbeskattning av gränsöverskridande transaktioner, som utarbetats 
av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD.17 Riktlin-
jerna är inte bindande för någon, utan syftar till att kunna användas som refe-
renspunkt vid utvärdering och utveckling av nationella regler. Det är också på 
detta sätt de används i den här studien. 
 Valet av jämförelseobjekt kan sägas vara godtyckligt. OECD:s riktlinjer har 
valts som jämförelsenorm eftersom de är aktuella och syftar till att främja ne-
utralitet vid konsumtionsbeskattningen och motverka dubbelbeskattning me-
dan ITR har valts för att det reglerar samma sakområde som det uppsatsen 
behandlar. 

1.4 Avgränsningar 
I samband med att nya regler om platsen för tillhandahållande av vissa tjänster 
träder i kraft införs också nya regler som skall förenkla redovisningen av mer-
värdesskatt på omsättningar av sådana tjänster till konsumenter. Dessa särskil-
da ordningar gör det dels möjligt för företag som inte är etablerade inom EU att 
deklarera omsättningarna och betala skatt i ett enda land på samtliga omsätt-
ningar inom EU och en motsvarande möjlighet för företag som är etablerade 
inom EU i fråga om omsättningar i andra EU-länder. I denna studie behandlas 
dock enbart de materiella reglerna om omsättningsland och avgränsningen av 
staternas beskattningsanspråk. 
 IP-telefoni (bredbandstelefoni), det vill säga telefoni genom Internet eller lik-
nande kommunikationsnät, ger delvis upphov till samma frågeställningar som 
telefoni genom fasta och mobila telenät men också en del särskilda problem. Av 
utrymmesskäl behandlas IP-telefoni inte annat än i förbigående. Telekommuni-
kation till och från fartyg i internationell trafik ger upphov till en del intressanta 
frågor. Dessa kommer inte alls beröras. 
 Frågor om vilken etablering som skall anses tillhandahålla respektive förvär-
va telekommunikationstjänster kan ha stor betydelse i praktiska situationer. 
Dessvärre ryms inte någon mer ingående diskussion om dem i en uppsats av 
detta begränsade omfång. 

1.5 Några terminologiska frågor 
I normalt svenskt ekonomiskt språkbruk är ordet omsättning kollektivt och syf-
tar på en under en period försåld mängd eller summa försäljningsintäkter, som 
också i huvudsak motsvarar underlaget för beräkning av utgående mervärdes-
skatt. I mervärdesskattesammanhang syftar samma ord ofta på den vanligaste 
beskattningsgrundande händelsen – en enstaka transaktion – och står därför i 
pluralis då flera sådana avses. I denna framställning används ordet på bägge 
dessa sätt. 
 Vid tillämpning av bestämmelserna om platsen för tillhandahållande av 
tjänster anses enligt artikel 43 i mervärdesskattedirektivet även icke beskatt-
ningsbara juridiska personer, som är registrerade till mervärdesskatt, som be-
skattningsbara personer medan beskattningsbara personer som bedriver blan-
dad verksamhet anses som beskattningsbara personer för alla tjänster som de 
kommer i åtnjutande av. En motsvarande bestämmelse finns i 5 kap. 4 § ML. 
Nedan används fortsättningsvis ordet näringsidkare som gemensam beteckning 
                                                
17 OECD, International VAT/GST Guidelines, april 2014. 
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för beskattningsbara personer som agerar i denna egenskap och för dem som 
anses som sådana vid tillämpning av bestämmelserna om platsen för tillhanda-
hållandet av tjänster. Den som inte är näringsidkare kallas i det följande konsu-
ment. Till konsumenter i den här avsedda betydelsen hör exempelvis företagare 
som agerar i egenskap av privatpersoner och rena holdingbolag som inte är re-
gistrerade till mervärdesskatt. 
 Med EU och medlemsstat i EU avses nedan – om inte annat framgår av sam-
manhanget – mervärdesskattedirektivets territoriella tillämpningsområde res-
pektive ett land eller territorium som faller inom detta område. 
 Europeiska unionens domstol kallas nedan EU-domstolen, även i samband 
med att äldre rättsfall refereras oaktat att domstolen tidigare har haft andra 
namn. På samma sätt kallas Högsta förvaltningsdomstolen så även då det hade 
varit mer korrekt att skriva Regeringsrätten. 

1.6 Disposition 
Frågan om tillämpliga regler med avseende på skatteplikt och skattskyldighet 
till mervärdesskatt vid gränsöverskridande telekommunikation behandlas i 
kapitel 2. Där redogörs också för OECD:s riktlinjer rörande mervärdesskatt och 
för några bestämmelser i internationella telereglementet. 
 I kapitel 3 beskrivs hur de i föregående kapitel beskrivna mervärdesskatte-
reglerna bör tillämpas i några praktiska situationer. 
 Avslutningsvis jämförs de i Sverige tillämpliga reglerna med normerna i 
OECD:s riktlinjer och internationella telereglementet i kapitel 4. I detta kapitel 
sägs också något om vilka regler som är särskilt problematiska och om de öv-
riga slutsatser som kunnat dras. 
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2  Mervärdesskatt på telekommunikationstjänster 
2.1 Inledning 
För att kunna ringa ett telefonsamtal, skicka och ta emot e-post eller besöka en 
hemsida på World Wide Web behöver man dels teknisk utrustning i form av en 
telefon, surfplatta eller dator, dels en anslutning till ett elektroniskt kommu-
nikationsnät. Då en teleoperatör mot betalning låter en kund utnyttja en sådan 
anslutning klassificeras utbytet mervärdesskatterättsligt som omsättning av en 
telekommunikationstjänst. I detta kapitel redogörs för de materiella regler som 
ligger till grund för svenska statens anspråk på att beskatta sådana omsätt-
ningar och avgör vem som är skyldig att betala mervärdesskatten. Vidare be-
handlas innebörden av begreppet telekommunikationstjänst, bestämmelserna 
om i vilket land skatten skall betalas, de av EU:s ministerråd antagna tillämp-
ningsföreskrifterna och frågan om hur dubbelbeskattning kan undvikas. Inled-
ningsvis skall dock något sägas om vad som utmärker mervärdesskatter från ett 
teoretiskt perspektiv. 
 En mervärdesskatt är en flerledsskatt som beräknas med utgångspunkt i det 
värde som tillförs i varje led i produktions- och distributionskedjan för en vara 
eller tjänst. Mervärdet som genereras i ett företag kan matematiskt uttryckas an-
tingen som differensen mellan värdet av det som produceras och utgifterna för 
att förvärva de varor och tjänster som används i produktionen eller som sum-
man av faktorersättningarna.18 Den vanligaste metoden för skatteberäkningen, 
som på engelska kan kallas credit-invoice method och på svenska har benämnts 
avdragsmetoden eller indirekta subtraktionsmetoden,19 innebär att företaget i 
samband med varje skattepliktig transaktion debiterar utgående skatt, som i 
regel uppgår till erhållen ersättning exklusive skatt multiplicerad med skatte-
satsen. För varje redovisningsperiod betalar företaget därefter in differensen 
mellan den utgående skatten för samtliga transaktioner under perioden och 
summan av den ingående skatt som är angiven på fakturorna för periodens för-
värv av varor och tjänster som har använts i företagets produktion av skatte-
pliktiga varor eller tjänster. Om den ingående skatten överstiger den utgående 
skatten under en period återbetalas överskjutande ingående skatt. Om samtliga 
led i en produktions- och distributionskedja omfattas av en skatt som beräknas 
på detta sätt blir den slutliga skattebördan som övervältras på konsumenten 
exakt densamma som om en detaljhandelsskatt hade påförts i det sista ledet.20 
Skatten kan beräknas på ett underlag som inkluderar skatten, som tidigare gjor-
des i Sverige, men det vanligaste är att beskattningsunderlaget fastställs exklu-
sive skatt.21 
 Skattebasen kan utformas på en mängd olika sätt. I de flesta länder som har 
en mervärdesskatt är skatten konstruerad för att träffa privat konsumtion som 
sker inom landet.22 Detta får konsekvenser för hur avdragsrätten för investe-
ringar skall utformas och för hur import och export skall behandlas. Om en 
mervärdesskatt skall fungera som en generell konsumtionsskatt måste fullt av-
drag omedelbart medges för ingående skatt som är hänförlig till ett företags för-
värv av kapitalvaror. En sådan skatt kan kallas för mervärdesskatt av konsum-
tionstyp. Andra möjligheter är en mervärdesskatt av inkomsttyp, som innebär 
att ingående skatt får dras av successivt under nyttjandetiden, eller en mervär-
                                                
18 Se t.ex. Rosen/Gayer s. 479. 
19 Melz s. 25 f. 
20 Se t.ex. Schenk/Oldman s. 38 ff. 
21 Melz s. 24. 
22 Se Schenk/Oldman s. 34 f. och 38. 
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desskatt av produkttyp, som slutgiltigt belastar förvärv av kapitalvaror.23 För 
att konsumtion inom landet skall beskattas tillämpas vanligtvis den så kallade 
destinationslandsprincipen, som innebär att import beskattas och ingående 
skatt som avser exporterade produkter återbetalas.24 Egentligen borde till exem-
pel försäljning av begagnade leksaker mellan privatpersoner eller en arbetsta-
gares lön ingå i skattebasen, och följaktligen beläggas med mervärdesskatt, men 
av politiska och praktiska skäl är alla mervärdesskattesystem teoretiskt inkon-
sekventa i fråga om såväl skattskyldighet som skatteplikt. Vanligtvis beskattas 
endast företag som uppfyller vissa krav på varaktighet, självständighet och om-
sättning medan tjänster som tillhandahålls av det allmänna ofta faller utanför 
skattens tillämpningsområde. Vidare kan somliga varor och tjänster vara un-
dantagna från skatteplikt eller beskattas med en lägre eller högre skattesats än 
den vanliga. I vissa fall är ett undantag från skatteplikt förenat med rätt till åter-
betalning av ingående skatt även vid omsättning inom landet.25 

2.2 Skattskyldighet och skatteplikt 
2.2.1 Skattesubjektet 
Av 1 kap. 1 § första stycket punkt 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, fram-
går att ett tillhandahållande av en tjänst omfattas av lagens tillämpningsområde 
om tjänsten omsätts inom landet av en beskattningsbar person, som agerar i 
denna egenskap, och omsättningen är skattepliktig. Att sådana transaktioner 
skall beskattas följer också av artikel 2.1 c i mervärdesskattedirektivet. Frågan 
om var en tjänst anses omsatt behandlas i avsnitt 2.4.2.  I det följande skall redo-
göras för vem som är skattskyldig, det vill säga har att erlägga skatten, om 
samtliga förutsättningar är förhanden. Först skall dock något kort sägas om de 
övriga rekvisiten. 
 Med omsättning av tjänst menas enligt 2 kap. 1 § tredje stycket ML att en 
tjänst tillhandahålls mot ersättning eller tas i anspråk genom uttag (se vidare 
avsnitt 2.2.2 nedan). En omsättning är enligt 3 kap. 1 § första stycket skatteplik-
tig om inget annat är särskilt föreskrivet. En beskattningsbar person är enligt 
definitionen i 4 kap. 1 § – som är hämtad från artikel 9.1 första stycket i direkti-
vet – någon som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende 
av dess syfte eller resultat. 26 Eftersom det inte finns något särskilt undantag 
från skatteplikt för omsättning av telekommunikationstjänster skall alltså mer-
värdesskatt i regel redovisas om en sådan tjänst tillhandahålls av en närings-
idkare mot vederlag, förutsatt att tjänsten är omsatt i Sverige. 
 Skattskyldig till mervärdesskatt vid omsättning av en tjänst är enligt huvud-
regeln i 1 kap. 2 § första stycket punkt 1 ML den som omsätter tjänsten. Enligt 
punkt 2 är dock den som förvärvar en tjänst skattskyldig om tjänsten tillhanda-
hålls av en utländsk beskattningsbar person och förvärvaren är en beskattnings-
bar person, eller en juridisk person som vid tillämpning av reglerna om omsätt-
ningsland behandlas som en beskattningsbar person, som är etablerad i Sverige. 
Av 1 kap. 15 § och 1 kap. 2 § fjärde stycket framgår att detta endast gäller om 
tillhandahållandet sker från utlandet; förvärvaren är inte skattskyldig om en 
                                                
23 Terra s. 31 ff. Se även Schenk/Oldman s. 36 ff. 
24 Schenk/Oldman s. 35. 
25 Se Schenk/Oldman s. 46 ff. 
26 Begreppet beskattningsbar person motsvarar det numera utmönstrade mervärdesskatterätts-
liga näringsidkarebegreppet och kan avse en fysisk eller en juridisk person. Tillhandahållanden 
av telekommunikationstjänster mot ersättning utgör i princip ekonomisk verksamhet i mervär-
desskattedirektivets mening, se artiklarna 9.1 och 13.1 tredje stycket samt punkt 1 i bilaga I. Jfr 
dock artiklarna 13.2 och 371 samt del B punkt 3 i bilaga X till direktivet. 
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tjänst utförs av en svensk filial till ett utländskt företag. Dessa bestämmelser 
motsvarar artiklarna 193 och 196 respektive 192a i direktivet. Från och med 
2015 införs dessutom en ny punkt 1 a i 1 kap. 2 §, enligt vilken en mervärdes-
skattegrupp i ett annat EU-land är skattskyldig för omsättningar som redovisas 
enligt en särskild ordning (den så kallade unionsordningen). 
 Det sagda betyder att det normalt är säljaren som skall betala skatt på om-
sättningen om kunden är en konsument eller en näringsidkare som är etablerad 
i Sverige, medan det normalt är köparen som skall betala skatten vid gränsöver-
skridande tillhandahållanden av tjänster mellan näringsidkare. Särskilda regler, 
som inte behandlas vidare här, finns också rörande skattskyldighet för unions-
interna förvärv, import och omsättning av vissa varor och tjänster. 
2.2.2 Skatteobjektet 
Mervärdesskatterna inom EU är avsedda att träffa konsumtion inom landet och 
utformade så att skatteobjektet är den enskilda transaktionen mellan en säljare 
och en köpare. Utformningen av avdragsrätten för ingående skatt gör att skatte-
basen blir betalningar för varor och tjänster som skall konsumeras eller an-
vändas för produktion av varor och tjänster som kan omsättas inom landet utan 
beskattning. 
 Mervärdesskatt skall, som tidigare nämnts, enligt 1 kap. 1 § första stycket 
punkt 1 ML betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av tjänster som 
är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap. En 
tjänst är enligt 1 kap. 6 § ML något som kan tillhandahållas men inte är en vara. 
Av 2 kap. 1 § tredje stycket framgår att med omsättning av tjänst förstås att en 
tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon 
eller att en tjänst tas i anspråk genom uttag. Dessa bestämmelser genomför 
artiklarna 2.1 c och 24.1 samt – med avseende på uttag – artiklarna 26.1 och 27 i 
mervärdesskattedirektivet i svensk rätt. 
 Enligt artikel 2.1 c i direktivet skall ett tillhandahållande av tjänster mot er-
sättning som görs inom en medlemsstats territorium av en beskattningsbar per-
son när denne agerar i denna egenskap vara föremål för mervärdesskatt. Med 
tillhandahållande av tjänster avses enligt artikel 24.1 varje transaktion som inte 
utgör leverans av varor. Av artikel 26.1 framgår vidare att användning av varor 
eller tillhandahållanden av tjänster utan ersättning för rörelsefrämmande ända-
mål skall likställas med tillhandahållanden av tjänster mot ersättning. Enligt ar-
tikel 27 får även utföranden av tjänster för rörelsens behov i vissa fall likställas 
med tillhandahållanden av tjänster mot ersättning. Av det sagda framgår att det 
svenska uttrycket omsättning av tjänst i direktivet motsvaras av uttrycket till-
handahållande av tjänst mot ersättning. 
 EU-domstolen slog i fallet Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, som rörde 
tolkning av bestämmelsen om fastställande av beskattningsunderlaget i artikel 
8 första stycket a i andra direktivet, fast att det måste föreligga en direkt kopp-
ling mellan den tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls för att 
ett skattepliktigt tillhandahållande skall föreligga.27 I ett senare mål, Apple and 
Pear Development Council, uttalade domstolen att artikel 2.1 i sjätte direktivet – 
som numera har ersatts av artikel 2.1 a och c i mervärdesskattedirektivet – mås-

                                                
27 Mål 154/80 Staatssecretaris van Financiën mot Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA. Att detta 
även följde av den motsvarande bestämmelsen i artikel 11 A 1 a i sjätte direktivet bekräftades i 
mål 230/87 Naturally Yours Cosmetics Ltd mot Commissioners of Customs and Excise. Se även mål 
89/81 Staatssecretaris van Financiën mot Hong Kong Trade Development Council i vilket tillhanda-
hållande av tjänster utan direkt motprestation ansågs som verksamhet som föll utanför andra 
direktivets tillämpningsområde. 
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te anses förutsätta att en sådan direkt koppling föreligger.28 Detta innebär, 
enligt domen i fallet Tolsma, att en tjänst kan anses utförd mot ersättning endast 
om det finns ett rättsförhållande mellan den som tillhandahåller tjänsten och 
mottagaren, enligt vilket det rör sig om ett ömsesidigt utväxlande av presta-
tioner så att den ersättning som tillhandahållaren erhåller utgörs av det faktiska 
motvärdet av den tillhandahållna tjänsten.29 Att betalningen erhålls från en 
tredje part innebär dock inte att någon direkt koppling inte kan anses föreligga, 
eftersom det av direktivet – numera artikel 73 i mervärdesskattedirektivet – di-
rekt framgår att sådana betalningar skall ingå i beskattningsunderlaget.30 
2.2.3 Trepartsförhållanden 
Som framgått i det föregående avsnittet är mervärdesskatten utformad med 
tanke på transaktioner mellan två parter. I praktiken är det dock inte ovanligt 
att flera parter är involverade i en transaktion. I detta avsnitt skall något sägas 
om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av tillhandahållanden av tjäns-
ter i vilka två parter utöver slutkunden deltar. Resonemangen kan också tilläm-
pas i mer komplexa konstellationer. 
 Den situation som är enklast att hantera är den då en huvudleverantör anli-
tar en underleverantör utan att det föreligger någon ömsesidig kontraktuell re-
lation mellan underleverantören och slutkunden. Som ett exempel på en sådan 
situation kan rättsfallet CPP anföras.31 I detta fall hade ett företag i eget namn 
och för egen räkning tecknat en kollektiv försäkring med sina egna kunder som 
förmånstagare. EU-domstolen fann att i mervärdesskattehänseende skulle för-
säkringsbolaget anses ha tillhandahållit försäkringstjänster till det mellanlig-
gande företaget och det mellanliggande företaget ha tillhandahållit sina kunder 
sådana tjänster. Av domen i fallet Design Concept framgår att platsen för tillhan-
dahållandet skall prövas för varje transaktion för sig då tjänster på detta sätt 
tillhandahålls indirekt.32 
 I fall då en mellanman agerar för en huvudmans räkning måste man skilja 
mellan förmedling och kommission. Om mellanmannen handlar i huvudman-
nens namn uppkommer dels ett rättsförhållande (avseende en förmedlings-
tjänst) mellan huvudmannen och mellanmannen och dels ett rättsförhållande 
(avseende den underliggande tjänsten) mellan huvudmannen och tredje man. 
Enligt artikel 28 i mervärdesskattedirektivet skall däremot en kommissionär 
som deltar i ett tillhandahållande av tjänster i eget namn men för annans räk-
ning anses själv ha förvärvat och tillhandahållit den underliggande tjänsten.33 
Som EU-domstolen påpekar i domen i fallet Henfling innebär detta i fråga om 
rättsförhållandet mellan kommittenten och kommissionären att deras respekti-
ve roller som tillhandahållare och mottagare av tjänster fiktivt har kastats om i 
mervärdesskattehänseende. I denna dom uttalade domstolen också att vid be-
dömningen om det föreligger ett sådant rättsförhållande skall samtliga omstän-
digheter i det enskilda fallet beaktas, i synnerhet arten av de avtalsförpliktelser 
som åligger den berörda näringsidkaren gentemot dennes kunder.34 

                                                
28 Mål 102/86 Apple and Pear Development Council mot Commissioners of Customs and Excise. 
29 Mål C-16/93 R. J. Tolsma mot Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden. 
30 Se t.ex. domen i mål C-151/13 Le Rayon d’Or SARL mot Ministre de l’Économie et des Finances. 
31 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs and Excise. 
32 Mål C-438/01 Design Concept SA mot Flanders Expo SA. Se även domen i mål C-1/08 Athesia 
Druck Srl mot Ministero dell’Economia e delle Finanze och Agenzia delle Entrate. 
33 Se vidare Westberg s. 158. 
34 Mål C‑464/10 État belge mot Pierre Henfling, Raphaël Davin och Koenraad Tanghe, i egenskap av 
konkursförvaltare för Tiercé Franco-Belge SA. 
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 Om slutkunden inte har full avdragsrätt för ingående skatt kan klassifice-
ringen av ett rättsförhållande som förmedling eller kommission bli avgörande 
för i vilket land beskattning slutligen sker. I den mån delade meningar råder i 
denna fråga kan dubbelbeskattning uppkomma. Så skedde också i fallet Resolu-
tion Interactive innan kammarrätten till sist upphävde Skatteverkets beslut.35 För 
att undvika att liknande situationer inträffar införs från och med 2015 detaljera-
de föreskrifter i artikel 9a i tillämpningsförordningen om vem som skall anses 
tillhandahålla elektroniska tjänster eller IP-telefoni till slutkunden.36 

2.3 Telekommunikationstjänster 
En definition av begreppet telekommunikationstjänster har införts i 5 kap. 18 § 
punkt 10 ML, som från och med 2015 överförs till 5 kap. 16 § andra stycket. En-
ligt den senare bestämmelsen avses med detta begrepp tjänster för överföring, 
sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller information i 
övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektromagnetiska me-
del, eller överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja kapacitet för så-
dan överföring, sändning eller mottagning. Definitionen bygger på artikel 24.2 i 
rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt sys-
tem för mervärdeskatt, mervärdesskattedirektivet, som i sin tur utgår från ”de 
definitioner som redan beslutats på internationell nivå” som omfattar ”tjänster 
för dirigering och anslutning av internationella telefonsamtal samt tillgången 
till globala informationsnät”.37 Den enda skillnaden av någon betydelse mellan 
lagens och direktivets definitioner är att det av direktivet direkt framgår att till-
handahållande av tillgång till globala informationsnät omfattas. 
 Post- och telestyrelsens beskrivning av värdekedjan på marknaden för elek-
tronisk kommunikation är användbar för att illustrera vilka gränsdragningar 
som kan behöva göras i praktiken. Den lägsta nivån, sett till förädlingsgrad, kan 
kallas naturresursnivån. Med denna avses mark och luftrum (radiospektrum). 
Nästa nivå är infrastrukturnivån; på marken kan man anlägga master eller dra 
ledningar (exempelvis koppartråd eller fiberoptiska kablar) och genom luften 
kan man sända radiosignaler. Ett steg högre upp i kedjan finns transmissions-
nivån, vilket avser själva transporten av data- och telefontrafik genom fysisk 
överföring av elektriska eller elektromagnetiska signaler. Nästa nivå, som kan 
kallas IP-nivån, omfattar slutanvändarens anslutning till operatörens nät och 
till Internet. Högst upp i värdekedjan finns tillämpningsnivån som omfattar 
den information som utväxlas mellan slutanvändarna.38 
 Tjänster på naturresursnivån utgör inte telekommunikationstjänster. En upp-
låtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller liknande 
konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning utgör enligt 3 kap. 
3 § punkt 12 ML en skattepliktig upplåtelse av rätt till fastighet. Enligt Skat-
teverket omfattas en upplåtelse av kanalisation (rör för fiberkablar) av det gene-
rella undantaget för upplåtelser av rättigheter till fastigheter i 3 kap. 2 § ML.39 
                                                
35 KR:ns i Sundsvall dom den 20 mars 2012 i mål nr 2741–2743-10. Se även Sahlén i SN 2011 s. 
712 ff. 
36 Se vidare Skatteverkets ställningstagande den 4 december 2014, Försäljning av elektroniska 
tjänster via marknadsplatser och andra förmedlare på Internet, dnr 131 664810–14/111. 
37 Skäl 7 i ingressen till rådets direktiv 1999/59/EG av den 17 juni 1999 om ändring av direktiv 
77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för telekommunikationstjänster. Av kom-
missionens förslag till direktiv, KOM(97) 4 slutlig, framgår att det var det internationella tele-
reglementet som åsyftades. 
38 Post- och telestyrelsen, Öppna nät och tjänster, PTS-ER-2009:32, s. 20 ff. 
39 Skatteverkets ställningstagande den 23 maj 2012, Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, 
dnr 131 367424–12/111. Ang. svart fiber, jfr Hyllander Karlhede i SN 2002 s. 44 f. 



 13 

Av EU-domstolens praxis framgår att en myndighets fördelning genom auktion 
av rättigheter att använda frekvenser i radiospektrumet för mobiltelefoni inte 
utgör någon ekonomisk verksamhet, vilket bör innebära att en sådan tilldelning 
inte kan utgöra en skattepliktig tjänst.40 
 På infrastruktur-, transmissions- och IP-nivåerna finner vi tjänster som utan 
svårighet kan klassificeras som telekommunikationstjänster: uthyrning av kapa-
citet i den fysiska infrastrukturen, förmedling och dirigering av telefon- och da-
tatrafik genom telefonstationer, växlar och routrar samt anslutningar till nät av 
olika slag. På tillämpningsnivån finns dels telekommunikationstjänster, dels ra-
dio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och andra tjänster som till-
handahålls genom överföring av information, exempelvis rådgivning per tele-
fon eller genom e-post. Tjänster av det sistnämnda slaget kan enligt min me-
ning inte rimligen innefattas i begreppet telekommunikationstjänster.41 
 Radio- och televisionssändningar och elektroniska tjänster omfattas visserli-
gen såväl före som efter den 1 januari 2015 i huvudsak av samma regler som 
telekommunikationstjänster när det gäller platsen för tillhandahållandet. Emel-
lertid kan bestämmelserna i artiklarna 58a och 58b i mervärdesskattedirektivet, 
enligt vilka medlemsstaterna får respektive skall anse vissa tjänster tillhanda-
hållna där den faktiska användningen och det faktiska utnyttjandet äger rum, 
leda till att gränsdragningen mellan dessa kategorier aktualiseras. Vidare inne-
bär möjligheten enligt artikel 98 och bilaga III till direktivet att föreskriva en 
lägre skattesats för mottagning av radio- och televisionssändningar att sådana 
behöver kunna särskiljas. Före 2015 behandlas transaktioner med tredje land på 
olika sätt beroende på till vilken kategori en tjänst hänförs. 
 Begreppet radio- och televisionssändningar bör tolkas snävt och i enlighet 
med annan lagstiftning som reglerar sådana sändningar.42 I tillämpningsförord-
ningen införs från och med 2015 en artikel 6b som närmare definierar innebör-
den av detta begrepp.43 Några exempel på vad som avses med elektroniska 
tjänster finns uppräknade i bilaga II till mervärdesskattedirektivet. Av artikel 
7.1 i förordningen framgår att begreppet skall inbegripa tjänster som tillhanda-
hålls via Internet eller ett elektroniskt nät och som till sin natur är sådana att 
tillhandahållandet huvudsakligen är automatiserat, kräver ett minimalt mått av 
mänsklig inblandning och inte kan utföras i avsaknad av informationsteknik. 
Till denna kategori hör enligt artikel 7.2 e servicepaket för Internet i vilka tele-
kommunikationsdelen endast är en understödjande och underordnad del, men 
enligt de före 2015 gällande leden q–s i artikel 7.3 däremot inte bildtelefoni, an-
slutningar till Internet och World Wide Web eller telefoni som tillhandahålls via 
Internet. Preciseringar av exemplen i bilaga II till direktivet finns i bilaga I till 
förordningen. 
 Från och med 2015 införs i artikel 6a.1 i tillämpningsförordningen följande 
exemplifierande förteckning över telekommunikationstjänster som avses med 
definitionen i artikel 24.2 i direktivet: 

a) Fasta och mobila telefonitjänster för överföring och koppling av röst-, data- och video-
tjänster, inklusive telefonitjänster med en komponent för bildåtergivning (bildtelefoni) 
b) Telefoni som tillhandahålls via internet, inklusive IP-telefoni (VoIP) 

                                                
40 Se domarna i mål C-284/04 T-Mobile Austria GmbH m.fl. mot Republik Österreich och mål 
C-369/04 Hutchison 3G UK Ltd m.fl. mot Commissioners of Customs and Excise. 
41 Jfr Westberg s. 149. 
42 Westberg s. 237. 
43 I tillämpningsförordningen används i stället ordet ”sändningstjänster” utan att någon annan 
innebörd är avsedd. 
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c) Tjänster för röstmeddelanden, samtal väntar, omstyrning av samtal, nummervisning, tre-
vägssamtal och andra tjänster för samtalshantering 
d) Personsökningstjänster 
e) Audiotexttjänster 
f) Telefax-, telegrafi- och telextjänster 
g) Tillgång till internet, inklusive World Wide Web (www) 
h) Privata nätanslutningar som tillhandahåller telekommunikationsförbindelser uteslutande 
för köparens bruk 

För den fortsatta framställningens syften är det tillräckligt att konstatera att till-
handahållanden av traditionell fast och mobil telefoni samt IP-telefoni omfattas 
av begreppet telekommunikationstjänster. 

2.4 Gränsöverskridande transaktioner 
2.4.1 Territoriell avgränsning av skatteanspråk 
För att avgränsa en stats beskattningsanspråk används ett flertal principer, däri-
bland hemvistprincipen och källstatsprincipen, som är de vanligaste principer-
na på den direkta beskattningens område. Om två sådana principer kolliderar, 
eller om olika kriterier används för att avgöra vilken princip som är tillämplig, 
kan ett skattesubjekt komma att beskattas för samma skatteobjekt under samma 
tidsperiod av två eller flera stater. Sådan dubbelbeskattning, som brukar kallas 
internationell juridisk dubbelbeskattning, bör skiljas från ekonomisk dubbelbe-
skattning, vilket innebär att samma skatteobjekt belastas av skatt hos två olika 
skattesubjekt.44 Detta kan medföra att internationella transaktioner missgynnas 
i jämförelse med rent interna sådana, så att den internationella handeln störs. 
För att undanröja sådana effekter finns dels bestämmelser i de olika staternas 
interna rätt, dels bestämmelser i folkrättsliga dubbelbeskattningsavtal.45 
 Samma slags problematik kan också uppkomma vid beskattning av konsum-
tion. Den närmaste motsvarigheten till ekonomisk dubbelbeskattning kan sägas 
vara kumulativa effekter, som exempelvis uppstår då banker inte får göra av-
drag för ingående skatt som avser förvärv för att producera tjänster som inte 
ger upphov till skattepliktiga transaktioner. Detta medför att det i bankernas ut-
låningsräntor till andra företag ingår en dold mervärdesskatt som i slutändan 
kan antas komma att övervältras på konsumenterna. Detta är en följd av med-
vetet antagna bestämmelser som gäller inom ett land, och får anses vara avsikt-
ligt. I det följande är det snarare internationell dubbelbeskattning, som kan 
uppkomma då konsumtionsbeskattning oavsiktligen sker i två eller flera länder 
på grund av en och samma transaktion, som är av intresse. 
 För de flesta länder som har någon form av mervärdesskatt är internationell 
handel av stor betydelse. Varje sådant land måste på något sätt avgöra vilken 
territoriell omfattning skatten skall ha. Man kan ut skatt på produktion som 
sker inom landet, ta ut skatt på inhemsk konsumtion eller kombinera dessa 
båda möjligheter. Nästan alla länder utgår från destinationslandsprincipen – att 
beskattning skall ske i det land där konsumtionen äger rum – vid fastställandet 
av mervärdesskattens territoriella tillämpningsområde. En renodlad tillämp-
ning av denna princip innebär att all import beskattas medan ingående skatt 
som avser exporterade produkter får avlyftas.46 Om i stället ursprungslands-

                                                
44 Se Dahlberg s. 27 f. 
45 Se Dahlberg s. 22 f. 
46 Schenk/Oldman s. 180. 
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principen tillämpas tas skatten ut i det land där produktionen sker, oavsett var 
varan eller tjänsten konsumeras. Eftersom denna princip medför att import inte 
beskattas, samtidigt som exporterade produkter behandlas som om de omsatts 
inom landet, krävs – till skillnad från vid tillämpning av destinationslandsprin-
cipen – ingen gränskorrigering. Medan så gott som alla större länder tillämpar 
destinationslandsprincipen i fråga om varor varierar inte sällan behandlingen 
mellan olika slags tjänster.47 
 Den vanligaste metoden för att fördela beskattningsrätten på mervärdesskat-
teområdet kan kallas territorialitetsprincipen. Denna innebär att omsättning 
utanför landets territorium anses falla utanför skattens tillämpningsområde. 
För att avgöra om en transaktion har ägt rum inom landets territorium är det 
nödvändigt att införa regler som avgör om en försäljning äger rum inom eller 
utom landet: omsättningslandsregler. I fråga om tjänster kan det vara svårt eller 
rent av omöjligt att fastställa var konsumtionen egentligen äger rum, vilket är 
orsaken till att två länder kan ha olika omsättningslandsregler för tjänster av 
samma slag trots att de båda tillämpar samma principer.48 Det förekommer ock-
så att stater tillämpar ett slags hemvist- eller nationalitetsprincip, som innebär 
att företag mervärdesbeskattas för all omsättning i hela världen till den del som 
inte uteslutande kan hänföras till en etablering utomlands.49 
 I teorin bör en mervärdesskatt avsedd som en konsumtionsskatt tas ut i det 
land där konsumtionen sker. För att uppnå detta resultat har beskattning tidi-
gare ansetts böra ske i det land där den faktiska användningen och det faktiska 
utnyttjandet av en tjänst sker. Av praktiska skäl har detta kriterium kommit att 
ersättas av regler avsedda att indirekt leda till beskattning i det land där kon-
sumtionen kan antas ske. En svårighet har att göra med skattens karaktär som 
en skatt på transaktioner: skattskyldighet och skatteplikt måste fastställas innan 
den faktiska konsumtionen sker. Ett annat problem är att avgöra vad faktisk an-
vändning och utnyttjande betyder i praktiken. Det är mot denna bakgrund EU:s 
relativt komplicerade omsättningslandsregler måste förstås.50 
2.4.2 Omsättningslandsreglerna 
Inom EU avgränsas medlemsstaternas beskattningsrätt territoriellt genom reg-
ler om platsen för beskattningsbara transaktioner. I mervärdesskattelagen an-
vänds i stället ordet ”omsättningsland” för att uttrycka samma sak. I detta 
avsnitt beskrivs de bestämmelser som avgör i vilket land en telekommunika-
tionstjänst anses tillhandahållen enligt mervärdesskattedirektivet och när en 
sådan tjänst anses omsatt inom landet enligt mervärdesskattelagen. Eftersom 
reglerna om platsen för tillhandahållande av tjänster i mervärdesskattedirek-
tivet enligt författarens mening är tydligare än de motsvarande bestämmelserna 
om omsättningsland för tjänster utgår detta avsnitt från den EU-rättsliga regle-
ringen. 
 Rörande platsen för tillhandahållande av tjänster finns två allmänna regler i 
mervärdesskattedirektivet: artikel 44, som avser tjänster som förvärvas av nä-
ringsidkare, och artikel 45, som avser tjänster som förvärvas av konsumenter. 
Vidare finns ett antal särskilda regler i artiklarna 46–59a. Enligt artikel 59a får 
medlemsstaterna för att undvika dubbelbeskattning, utebliven beskattning eller 
snedvridning av konkurrensen i ett antal situationer anse en tjänst tillhandahål-
len på den plats där den faktiska användningen och det faktiska utnyttjandet av 

                                                
47 Se Schenk/Oldman s. 182 f. 
48 Se Schenk/Oldman s. 188 ff. 
49 Se Schenk/Oldman s. 195 ff. 
50 Se Ecker i International VAT Monitor 2012 s. 408 f. 
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tjänsten äger rum i stället för på den plats där den enligt andra regler i direkti-
vet skulle anses tillhandahållen. 
 Platsen för tillhandahållandet av en tjänst är avhängig köparens status som 
näringsidkare eller konsument och köparens eller säljarens territoriella anknyt-
ning till en eller flera stater. Innebörden av de olika anknytningsmomenten – 
bosättning, stadigvarande vistelse och olika slags etableringar – preciseras i ar-
tiklarna 10–13a i tillämpningsförordningen. Förordningens bestämmelser om 
fastställande av köparens status och placering behandlas i avsnitt 2.5 nedan. 
 En tjänst som förvärvas av en näringsidkare anses enligt huvudregeln i arti-
kel 44 i direktivet tillhandahållen där köparen har sätet för sin ekonomiska 
verksamhet, såvida inte tjänsten tillhandahålls ett fast etableringsställe som kö-
paren har på en annan plats. I så fall anses den tillhandahållen där detta är be-
läget. I avsaknad av säte eller fast etablering anses tjänsten tillhandahållen där 
köparen är bosatt eller stadigvarande vistas. Enligt huvudregeln i artikel 193 är 
det den som tillhandahåller en tjänst som är skattskyldig. Vid sådana gräns-
överskridande tillhandahållanden av tjänster mellan näringsidkare som avses i 
artikel 44 gäller emellertid enligt artikel 196 att skatten skall betalas av köpa-
ren.51 Dessa regler, som har genomförts i svensk rätt genom 5 kap. 5 § och 
1 kap. 2 § första stycket punkt 2 ML, innebär dels att en i Sverige verksam 
näringsidkare som förvärvar en telekommunikationstjänst från utlandet är 
skattskyldig för förvärvet här om det inte tillhandahålls en fast etablering utom-
lands, dels att någon mervärdesskatt inte skall debiteras då ett svenskt företag 
tillhandahåller en näringsidkare i utlandet en sådan tjänst. 
 Om en tjänst förvärvas av en konsument skall den enligt huvudregeln i arti-
kel 45 i direktivet i stället anses tillhandahållen på den plats där säljaren har 
sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe från vilket 
tjänsten tillhandahålls respektive på platsen där säljaren är bosatt eller stadig-
varande vistas. Före den 1 januari 2015 är denna regel tillämplig på telekom-
munikationstjänster med följande förbehåll: En sådan tjänst anses enligt artikel 
59 första stycket i i stället tillhandahållen på den plats där köparen är etablerad 
eller bosatt eller stadigvarande vistas om denna plats är belägen utanför EU. Av 
artikel 3 i tillämpningsförordningen framgår att någon skatt inte skall tas ut om 
säljaren kan visa att tjänsten är tillhandahållen på en plats utanför unionen. Om 
köparen är etablerad eller bosatt eller stadigvarande vistas i en medlemsstat och 
säljaren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe, 
från vilket tjänsten tillhandahålls, eller, i avsaknad av ett sådant säte eller fast 
etableringsställe, är bosatt eller stadigvarande vistas utanför EU skall medlems-
staterna enligt artikel 59b och artikel 59a första stycket b anse en telekommu-
nikationstjänst tillhandahållen på den plats där den faktiska användningen och 
det faktiska utnyttjande av tjänsten äger rum om denna plats är belägen inom 
en medlemsstats territorium. De nu angivna reglerna har genomförts i svensk 
rätt genom 5 kap. 6, 16 och 17 §§ ML. Direktivets ”den faktiska användningen 
och det faktiska utnyttjandet” har därvid i 16 § kommit att bli ”förvärvas här” 
av någon som är etablerad eller bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige res-
pektive ”tillgodogörs inom landet genom ett elektroniskt kommunikationsnät 
med fast anslutning här” i fråga om tjänster som förvärvas av en konsument 
som är etablerad eller bosatt eller stadigvarande vistas utomlands. Innebörden 
av det som nu sagts är att om en telekommunikationstjänst tillhandahålls en 
konsument av ett svenskt företag skall mervärdesskatt tas ut i Sverige såvida 
                                                
51 Frågan om under vilka förutsättningar en näringsidkare som har ett fast etableringsställe i ett 
land kan anses tillhandahålla en tjänst från ett annat land regleras i artikel 192a i mervärdes-
skattedirektivet och i artiklarna 53 och 54 i tillämpningsförordningen. 
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inte tjänsten utförs vid en fast etablering i utlandet eller köparen hör hemma 
utanför EU. Vidare skall skatt normalt tas ut i det land där säljaren hör hemma 
om en svensk konsument förvärvar en sådan tjänst, men i vissa fall kan ett 
utländskt företag bli skattskyldigt här för en sådan omsättning. 
 Från och med 2015 gäller en ny regel för tillhandahållanden till konsumenter: 
enligt artikel 58 första stycket a i direktivet i dess nya lydelse anses en telekom-
munikationstjänst som förvärvas av en konsument tillhandahållen på den plats 
där konsumenten är etablerad eller bosatt eller stadigvarande vistas.52 Samtidigt 
upphävs artikel 59b. Detta innebär att den faktiska användningen och 
utnyttjandet inte längre måste beaktas. Dessa ändringar i direktivet genomförs 
genom att 5 kap. 16–18 §§ ML får nya lydelser. I praktiken innebär de nya reg-
lerna i mervärdesskattelagen att beskattning alltid skall ske i Sverige om kun-
den hör hemma här, men inte något annat fall. 
 Det sagda innebär att beskattning av telekommunikationstjänster från och 
med 2015 alltid skall ske i det land där köparen hör hemma. Vid gränsöverskri-
dande transaktioner mellan näringsidkare är köparen skattskyldig medan skatt 
på tillhandahållanden till konsumenter måste redovisas av säljaren i enlighet 
med de regler som gäller i köparens land. 
 Av artikel 46 i direktivet framgår att platsen för tillhandahållande av tjänster 
till en konsument som utförs av en förmedlare som agerar i annans namn och 
för annans räkning skall vara den plats där den underliggande transaktionen 
utförs i enlighet med bestämmelserna i direktivet. I artikel 30 i tillämpningsför-
ordningen klargörs att detta gäller oavsett om förmedlaren agerar i tillhanda-
hållarens eller i mottagarens namn och för vederbörandes räkning. Direktivbe-
stämmelsen har genomförts i 5 kap. 7 § ML. 
2.4.3 Faktisk användning och utnyttjande 
Enligt artikel 6.3 i andra direktivet skulle tjänster i allmänhet anses tillhanda-
hållna på den plats där de användes eller utnyttjades. Denna regel synes ha 
fungerat dåligt i praktiken. Artikel 9 i sjätte direktivet kom i stället att innehålla 
ett antal fiktioner rörande platsen för tillhandahållandet av tjänster, avsedda att 
indirekt medföra att beskattning skulle ske på platsen för konsumtionen. Ge-
nom att den faktiska platsen för konsumtionen inte längre behövde fastställas 
innebar detta en förenkling för de skattskyldiga. Emellertid fick medlemsstater-
na enligt artikel 9.3 även i fortsättningen anse vissa tjänster tillhandahållna på 
den plats där den faktiska användningen och utnyttjandet ägde rum, under för-
utsättning att det rörde sig om en transaktion mellan en medlemsstat och ett 
tredje land. Från och med 2010 har denna möjlighet utvidgats avsevärt, fastän 
det i många fall är svårt eller omöjligt att fastställa var denna plats är belägen.53 
 Telekommunikationstjänster kom att höra till kategorin tjänster som får an-
ses tillhandahållna på den plats där den faktiska användningen och utnyttjan-
det äger rum genom de ändringar i sjätte direktivet som infördes genom rådets 
direktiv 1999/59/EG av den 17 juni 1999 om ändring av direktiv 77/388/EEG 
vad gäller mervärdesskatteordningen för telekommunikationstjänster. Som tidi-
gare framgått var det före 2015 obligatoriskt att anse sådana tjänster tillhanda-
hållna i en medlemsstat om tillhandahållandet skedde från en stat utanför EU 
och tjänsten faktiskt användes och utnyttjades inom medlemsstatens territori-

                                                
52 Övergångsbestämmelser rörande vissa gränsöverskridande tillhandahållanden inom EU finns 
i artikel 2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 av den 7 oktober 2013 om änd-
ring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller platsen för tillhandahållande av 
tjänster. 
53 Se Ecker i International VAT Monitor 2012 s. 407 f. 
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um av en konsument. Denna ordning motiverades i skäl 6 i ingressen till sagda 
direktiv, sedermera skäl 22 i ingressen till mervärdesskattedirektivet, med att 
den skulle säkerställa en enhetlig beskattning av dylika tjänster. 
 Som nämnts i föregående avsnitt är det från och med 2015 frivilligt för med-
lemsstaterna i EU att tillämpa artikel 58a i mervärdesskattedirektivet med avse-
ende på telekommunikationstjänster. Sverige har valt att inte längre använda 
sig av denna möjlighet, medan andra länder har fortsatt att anse tjänster som 
tillhandahålls konsumenter från ett tredje land tillhandahållna där de faktiskt 
används och utnyttjas.54 

2.5 Fastställande av köparens status och placering 
2.5.1  Allmänt 
För att säkerställa en enhetlig och korrekt tillämpning av reglerna om platsen 
för tillhandahållande av tjänster i mervärdesskattedirektivet har rådet antagit 
tillämpningsföreskrifter, som återfinns i tillämpningsförordningen. Nedan re-
dogörs först för de presumtioner som gäller vid fastställande av status som nä-
ringsidkare eller konsument och i vilken egenskap en köpare agerar och däref-
ter för hur köparens placering skall fastställas enligt förordningen. 
2.5.2 Presumtioner rörande status och i vilken egenskap köparen agerar 
Även om köparens status enligt artikel 17.1 i förordningen skall fastställas på 
grundval av direktivets bestämmelser, får en säljare, som inte har några upp-
gifter som motsäger det, enligt artikel 18.1 a betrakta en inom EU etablerad kö-
pare som näringsidkare efter att ha kontrollerat dennes registreringsnummer 
till mervärdesskatt (VAT-nummer). Enligt artikel 18.1 b får även den som har 
ansökt om att få ett VAT-nummer, men ännu inte erhållit något, under vissa 
förutsättningar betraktas som näringsidkare. På motsvarande sätt får en säljare, 
som inte har några uppgifter som motsäger det, enligt artikel 18.2 första stycket 
betrakta en inom EU etablerad köpare som konsument om säljaren kan visa att 
köparen inte har meddelat sitt VAT-nummer. Kravet på att säljaren inte skall ha 
några uppgifter som motsäger att köparen skulle vara konsument upprätthålls 
dock enligt andra stycket, som tillämpas från och med 2015, inte i fråga om 
telekommunikationstjänster. Av artikel 18.3 framgår att en köpare som är etab-
lerad utanför EU, om säljaren inte har uppgifter som motsäger det, får betraktas 
som näringsidkare om säljaren tillhandahålls viss bevisning. 
 Enligt artikel 19 i förordningen skall en näringsidkare som förvärvar tjänster 
uteslutande för sitt eget eller sin personals privata bruk anses som en konsu-
ment vid tillämpning av de allmänna reglerna i artiklarna 44 och 45 i direktivet. 
Om en köpare har meddelat sitt VAT-nummer för en transaktion, och säljaren 
inte har uppgifter som motsäger det, får köparen dock anse att tjänsterna är av-
sedda för köparens rörelse. Är en och samma tjänst avsedd såväl för rörelsen 
som för privat bruk skall tjänsterna uteslutande omfattas av artikel 44 i direkti-
vet, förutsatt att det inte förekommer något missbruk. 
2.5.3 Fastställande av köparens placering 
Om en näringsidkare som endast är etablerad i ett land eller, i avsaknad av säte 
för sin ekonomiska verksamhet eller fast etablering, endast är bosatt och stadig-
varande vistas i ett enda land tillhandahålls tjänster som omfattas av artikel 44 i 
direktivet skall tillhandahållandet enligt artikel 20 i förordningen beskattas i det 

                                                
54 Se Annacondia i International VAT Monitor 2014 s. 333 f. 
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landet. Detta skall fastställas på grundval av uppgifter från köparen och bekräf-
tas med hjälp av normala kommersiella säkerhetsförfaranden. 
 Förvärvar en näringsidkare, som är etablerad i mer än ett land, sådana tjäns-
ter skall beskattning enligt artikel 21 första stycket i förordningen ske i det land 
där näringsidkaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet. Tillhan-
dahålls tjänsterna ett fast etableringsställe i något annat land skall beskattning 
dock enligt andra stycket ske på platsen för det fasta etableringsställe som mot-
tar tjänsterna och använder dem för sitt eget behov. Av tredje stycket framgår 
att beskattning skall ske på den ort där näringsidkaren är bosatt eller stadigva-
rande vistas om inget av de tidigare nämnda anknytningsmomenten föreligger. 
 I artikel 22 i förordningen fastställs hur säljaren skall identifiera ett fast etab-
leringsställe till vilket en tjänst tillhandahålls. Detta skall i första hand bestäm-
mas genom undersökning av tjänstens art och användning, men om det inte är 
möjligt skall säljaren lägga särskild vikt vid om kontraktet, orderblanketten och 
det VAT-nummer som köparen meddelat identifierar etableringsstället som 
köpare och om detta är den enhet som betalar för tjänsten. Om etableringsstället 
inte kan identifieras på det sätt som beskrivits eller om en tjänst tillhandahålls 
enligt ett avtal som omfattar en eller flera tjänster som används på ett oidentifi-
erbart och okvantifierbart sätt får tillhandahållaren anse att tjänsterna har till-
handahållits på den plats där köparen har etablerat sätet för sin ekonomiska 
verksamhet. 
 Om en konsument förvärvar en tjänst som i enlighet med artikel 58 eller 
artikel 59 i direktivet skall beskattas där köparen är etablerad, bosatt eller sta-
digvarande vistas skall den platsen enligt artikel 23.2 i förordningen fastställas 
på grundval av faktauppgifter från köparen och uppgifterna bekräftas med 
hjälp av normala kommersiella säkerhetsförfaranden. 
 Före 2015 gäller enligt artikel 24 i förordningen att om sådana tjänster tillhan-
dahålls en konsument som är etablerad i mer än ett land eller bosatt i ett land 
och stadigvarande vistas i ett annat skall företräde vid fastställande av platsen 
för tillhandahållandet ges åt den plats som bäst säkerställer beskattning på den 
plats där konsumtionen faktiskt sker. Från och med 2015 gäller enligt artikelns 
nya lydelse olika regler för fysiska och juridiska personer. I fråga om fysiska 
personer skall platsen där personen stadigvarande vistas ha företräde om det 
inte finns bevis för att tjänsten används på en plats där personen är bosatt. För 
juridiska personer skall platsen där de centrala administrativa funktionerna 
utförs ha företräde om det inte finns bevis för att tjänsten används vid ett annat 
etableringsställe som har en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig 
struktur avseende personella och tekniska resurser för att kunna ta emot och 
använda de tillhandahållna tjänsterna för sitt eget behov. 
 Vid tillämpning av bestämmelserna om platsen för tillhandahållande av 
tjänster skall enligt artikel 25 i förordningen enbart omständigheter som råder 
vid tidpunkten för den beskattningsgrundande händelsen beaktas. Eventuella 
senare ändringar av den mottagna tjänstens användning skall inte påverka fast-
ställandet av platsen för tillhandahållandet, förutsatt att det inte förekommer 
något missbruk. Av artikel 63 i direktivet framgår att den beskattningsgrundan-
de händelsen med avseende på tjänster enligt huvudregeln inträffar då tillhan-
dahållandet äger rum. Från denna regel finns undantag som inte skall behand-
las här. 
2.5.4 Presumtioner och bevisning rörande köparens placering 
Från och med 2015 gäller ett antal nya regler som införs i tillämpningsförord-
ningen genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 av den 7 ok-
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tober 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäl-
ler platsen för tillhandahållande av tjänster. 
 Då en telekommunikationstjänst tillhandahålls på en plats där det krävs att 
kunden är fysiskt närvarande för att tjänsten skall kunna tillhandahållas, exem-
pelvis en telefonhytt, en telefonkiosk, en surfpunkt (hotspot), ett internetkafé, 
en restaurang eller en hotellobby, skall enligt artikel 24a.1 i tillämpningsförord-
ningen presumeras att köparen är etablerad eller bosatt eller stadigvarande vis-
tas på platsen och att tjänsten faktiskt används och utnyttjas där vid tillämp-
ningen av artiklarna 44, 58 och 59a i mervärdesskattedirektivet. Är denna plats 
belägen ombord på ett fartyg, luftfartyg eller tåg skall tillhandahållandet under 
vissa förutsättningar enligt artikel 24a.2 anses ske i avgångslandet. 
 Är köparen en konsument gäller några presumtioner som räknas upp i arti-
kel 24b i förordningen. Enligt artikel 24b a presumeras att köparen är etablerad 
eller bosatt eller stadigvarande vistas på den plats där den fasta marklinjen är 
installerad om en tjänst tillhandahålls via köparens fasta marklinje. Tillhanda-
hålls en tjänst via mobila nät presumeras enligt artikel 24b b att köparen är 
etablerad eller bosatt eller stadigvarande vistas i det land som identifieras ge-
nom det mobila landsnumret för det SIM-kort som används när tjänsterna tas 
emot. Artikel 24b c torde inte vara tillämplig på telekommunikationstjänster. 
Av artikel 24b d framgår att om en tjänst tillhandahålls en konsument under 
andra omständigheter än dem som avses i artikel 24a och tidigare led i artikel 
24b presumeras att köparen är etablerad eller bosatt eller stadigvarande vistas 
på den plats som identifieras som sådan av en tillhandahållare som använder 
två icke motstridiga bevishandlingar av det slag som avses i artikel 24f. 
 Presumtionerna i artikel 24a och i leden a och b i artikel 24b i förordningen 
kan enligt artikel 24d.1 motbevisas av säljaren med hjälp av tre icke motstridiga 
bevishandlingar. En skatteförvaltning får enligt artikel 24d.2 motbevisa pre-
sumtionerna i artiklarna 24a och 24b om det finns tecken på missbruk eller 
oegentligheter från tillhandahållarens sida. 
 I artikel 24f i förordningen finns följande exemplifierande uppräkning av 
uppgifter som kan tjäna som bevisning vid tillämpning av artikel 58 i direktivet 
och vid fullgörande av kraven i artikel 24b d och artikel 24d.1 i förordningen: 

 a) Köparens faktureringsadress 
b) IP-adressen för den anordning som köparen använder eller valfri metod för geolokalise-
ring 
c) Bankuppgifter, exempelvis platsen för det bankkonto som används för betalning eller den 
faktureringsadress för köparen som banken har 
d) Mobilt landsnummer (MCC) för den internationella identitet för mobilabonnent (IMSI) 
som lagras på det SIM-kort köparen använder 

 e) Platsen för köparens fasta marklinje via vilken tjänsten tillhandahålls denne 
 f) Andra kommersiellt relevanta uppgifter 

Telekommunikationstjänster som tillhandahålls tillsammans med logi inom ho-
tellbranschen eller branscher med liknande funktion skall enligt artikel 31c i 
förordningen anses tillhandahållna på samma plats. Denna praktiskt betingade 
”presumtion” kan inte motbevisas enligt förordningens bestämmelser. 
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2.6 Undvikande av dubbelbeskattning 
2.6.1 Allmänt 
En viktig, grundläggande utgångspunkt för mervärdesbeskattningen inom EU 
är att all ekonomisk verksamhet skall behandlas på ett likvärdigt sätt. Denna 
mervärdesskatterättsliga neutralitet åsidosätts om en och samma transaktion 
helt eller delvis beskattas i flera länder. Varje transaktion skall i princip endast 
beskattas en gång.55 
 Möjligheterna att korrigera situationer där ett företag eller en transaktion på-
förts skatt i mer än en stat är begränsade. En strikt och enhetlig tillämpning av 
mervärdesskattedirektivet är nödvändig för att undvika sådana situationer.56 
2.6.2 Internationella telereglementet 
Man skulle kunna diskutera om en traktatkonform tolkning mot bakgrund av 
ITR i vissa fall kunde användas för att undvika dubbelbeskattning i förhållande 
till tredje land. Eftersom normerna i ITR till stor del är dispositiva och riktar sig 
till teleoperatörer – ursprungligen teleförvaltningar – snarare än staterna i egen-
skap av skattelagstiftare behandlas de här snarare som en gemensam utgångs-
punkt som inte nödvändigtvis är bindande för de fördragsslutande parterna i 
fråga om skattelagstiftning. 
 Den internationella normen för vad som avses med telekommunikation åter-
finns i artikel 2 i ITR, där telekommunikation definieras på följande sätt: 

Any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or 
intelligence of any nature by wire, radio, optical or other electromagnetic systems. 

Det är denna definition som har legat till grund för definitionerna av telekom-
munikationstjänster i mervärdesskattedirektivet (se avsnitt 2.3 ovan). 
 En för beskattningen relevant regel finns i artikel 6.1.3 i ITR: 

Where, in accordance with the national law of a country, a fiscal tax is levied on collection 
charges for international telecommunication services, this tax shall normally be collected 
only in respect of international services billed to customers in that country, unless other 
arrangements are made to meet special circumstances. 

En annan intressant bestämmelse är artikel 6.2.1 i ITR, enligt vilken ”accounting 
rates” (avräkningsbelopp) skall fastställas i enlighet med bilaga 1. Artikel 1.6 i 
bilaga 1 till ITR har följande lydelse: 

Where an administration* has a duty or fiscal tax levied on it's accounting rate shares or 
other remunerations, it shall not in turn impose any such duty or fiscal tax on other 
administrations*.57 

Enligt dessa bestämmelser skall alltså skatter som tas ut på trafikavgifter som 
avser internationella telekommunikationstjänster normalt inte tas ut på tjänster 
som debiteras kunder i andra länder och avräkningsbelopp och andra ersätt-
ningar mellan operatörer inte inkludera eventuella skatter som mottagaren kan 
komma att behöva betala. Vad detta innebär med avseende på mervärdesskatt 
diskuteras i avsnitt 3.2.1 nedan. 
 
                                                
55 Se Westberg s. 8 ff., särskilt not 40 på s. 9 f. 
56 Se Westberg s. 11. Frågan om huruvida fiscus borde efterge sina anspråk på att beskatta redan 
beskattade transaktioner diskuteras av Nilsson i SvSkT 2012 s. 156 ff. och Kristoffersson i SvSkT 
2012 s. 438 ff. Se även Rendahl i Intertax 2013 s. 458 f. 
57 Asterisker används för att markera att även erkända operatörer avses i en bestämmelse. 
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2.6.3 OECD:s riktlinjer 
De av OECD antagna riktlinjerna reglerar i det skick de nu befinner sig endast 
transaktioner mellan näringsidkare. Följaktligen hänvisas det bara till dem i föl-
jande avsnitt när det gäller sådana transaktioner. 
 Fördelarna med internationella riktlinjer är att de kan minska risken för dub-
belbeskattning och utebliven beskattning genom att fastställa internationella 
principer som bestämmer platsen för beskattning. Om explicita kriterier anges 
kan man få ett resultat som liknar harmoniseringen av mervärdesskatterna 
inom EU. Riktlinjerna har dock inte en sådan rättslig ställning att de kan få ett 
sådant genomslag.58 Liksom ITR uppfattas därför även riktlinjerna som en ge-
mensam utgångspunkt som man kan anta att andra stater tillämpar snarare än 
rättsligt bindande material. 
 Riktlinje 3.1 har följande lydelse: 

For consumption tax purposes internationally traded services and intangibles should be 
taxed according to the rules of the jurisdiction of consumption. 

Riktlinje 3.2 har följande lydelse: 

For the application of Guideline 3.1, for business-to-business supplies, the jurisdiction in 
which the customer is located has the taxing rights over internationally traded services or 
intangibles. 

Med dessa två riktlinjer avses att destinationsprincipen skall tillämpas vid om-
sättningar mellan näringsidkare. Mervärdesskattedirektivets artiklar 44 och 196 
och de svenska reglerna i 1 kap. 2 § och 5 kap. 5 § ML står i överensstämmelse 
med denna princip. 
 Riktlinje 3.3 har följande lydelse: 

For the application of Guideline 3.2, the identity of the customer is normally determined by 
reference to the business agreement. 

Med business agreement avses det underliggande rättsförhållandet så som det 
framgår av alla omständigheter i det enskilda fallet, snarare något skrivet avtal. 
Att det är detta som skall bedömas torde följa av EU-domstolens praxis. 
 Riktlinje 3.4 har följande lydelse: 

For the application of Guideline 3.2, when the customer has establishments in more than one 
jurisdiction, the taxing rights accrue to the jurisdiction(s) where the establishment(s) using 
the service or intangible is (are) located. 

Att svensk rätt står i överensstämmelse med detta framgår av det ovanstående. 
 Riktlinje 3.5 har följande lydelse: 

The taxing rights over internationally traded services or intangibles supplied between 
businesses may be allocated by reference to a proxy other than customer location as laid 
down in Guideline 3.2, when both the following conditions are met: 

a. The allocation of taxing rights by reference to customer location does not lead to an 
appropriate result when considered under the following criteria: 

- Neutrality 

 - Efficiency of compliance and administration 

                                                
58 Rendahl i SvSkT 2009 s. 560. 
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 - Certainty and simplicity 

 - Effectiveness 

 - Fairness. 

b. A proxy other than customer location would lead to a significantly better result when 
considered under the same criteria. 

Denna riktlinje medger att tjänster kan anses tillhandahållna i ett annat land än 
det där det förvärvande företagets etablering befinner sig. Eftersom Sverige 
varken nu eller före 2015 har implementerat artikel 58a med avseende på till-
handahållanden mellan näringsidkare står svensk rätt i överensstämmelse med 
riktlinjen. 
 Sammanfattningsvis kan konstateras att den svenska regleringen, som den 
har beskrivits ovan, står i överensstämmelse med OECD:s riktlinjer för mervär-
desbeskattning av gränsöverskridande tillhandahållanden av tjänster mellan 
näringsidkare.   
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3  Beskattning av internationell telefoni 
3.1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs orsakerna till de särskilda problem som uppkommer vid 
beskattning av internationell telefoni genom fasta och mobila telenät och vilka 
av de i det föregående kapitlet beskrivna reglerna som blir tillämpliga på sam-
tal genom sådana nät.59 För att konkretisera framställningen ges exempel på te-
lefonitjänster som illustreras i figurer. I figurerna betyder heldragen linje till-
handahållande av tjänst och prickad linje betalning av ersättning för tjänst. 
 Liksom i det föregående kapitlet används ordet näringsidkare som beteck-
ning på en beskattningsbar person i den vidare mening som avses i artikel 43 i 
mervärdesskattedirektivet och ordet konsument för den som inte är näringsid-
kare i den nyss angivna betydelsen. I exemplen används uttrycket etablerad för 
att markera att det föreligger en relevant anknytning till ett land: vanligtvis att 
en fysisk person är bosatt där eller att en juridisk person har sätet för sin ekono-
miska verksamhet eller ett fast etableringsställe där. Näringsidkare antas agera i 
denna egenskap och utan medverkan av något fast etableringsställe i ett annat 
land om inget annat sägs. 
 Ett telefonsamtal genom publika telenätet involverar åtminstone tre parter: 
den som ringer upp (A-abonnenten), den som tar emot samtalet (B-abonnenten) 
och minst en teleoperatör. Om ett telefonsamtal går genom flera operatörers nät 
kallas A-abonnentens operatör originerande operatör medan B-operatörens 
operatör kallas terminerande operatör. Det kan också förekomma en eller flera 
mellanliggande operatörer som förmedlar trafik. En sådan operatör kallas tran-
siterande operatör. 
 Teleoperatörerna upprättar sinsemellan samtrafikavtal, som reglerar möjlig-
heterna för en operatör att låta sina kunders trafik passera en eller flera andra 
operatörers nät. Exempel på tjänster som kan regleras i samtrafikavtal är termi-
nering av trafik från en annan operatör, det vill säga koppling av ett samtal till 
den terminerande operatörens kund, transitering av trafik mellan två andra ope-
ratörers nät, samt för abonnenten kostnadsfri access för terminering i en annan 
operatörs nät, exempelvis vid collect calls och frisamtal. En tjänst av det sist-
nämnda slaget gör att mottagaren av samtalet kan betala för trafiken. 

3.2 Samtal genom fasta telenätet 
3.2.1 Samtal till utlandet 
Ett telefonsamtal skiljer sig från den typiska skattepliktiga transaktionen genom 
att operatören tillhandahåller en tjänst, upprättande av förbindelse mellan två 
telefoner, som både A-abonnenten och B-abonnenten har nytta av, men normalt 
endast får betalt av A-abonnenten. Om A-abonnenten och B-abonnenten befin-
ner sig i olika länder behöver samtalet vanligtvis kopplas och transporteras 
genom åtminstone två operatörers nät. Detta innebär i praktiken att den termi-
nerande operatören mot betalning tillhandahåller den originerande operatören 
tjänster som både A-abonnenten och B-abonnenten har nytta av (se figur 1). 
 Medan en typisk omsättning innebär att en köpare och en säljare utväxlar 
prestationer kännetecknas internationell telefoni alltså av att åtminstone två 
parter, som befinner sig i olika länder, får nytta av tjänsten, att endast en av 
dem betalar för den och att åtminstone en annan operatör i utlandet anlitas som 

                                                
59 Problembeskrivningarna bygger delvis på Eriksen I i VAT Monitor 1999 s. 152 ff. och Eriksen 
II i VAT Monitor 1999 s. 266 ff. 
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underleverantör. Det är också möjligt att trafiken förmedlas genom en transi-
terande operatörs nät. Om utgångspunkten är att beskattning skall ske där 
konsumtionen äger rum är det inte givet att endast det land där A-abonnenten 
hör hemma skall kunna beskatta de tillhandahållanden av tjänster som sker i 
samband med ett utlandssamtal.60 En förutsättning för att mervärdesskatt skall 
kunna påföras är dock att en beskattningsgrundande händelse har inträffat i det 
landet. Någon sådan föreligger normalt inte om det inte sker en ömsesidig ut-
växling av prestationer som kan hänföras dit. 
 
   Land A  Land B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Figur 1. Utlandssamtal genom fasta telenätet. Operatör 1 kopplar A-abonnenten till Operatör 2, som 
i sin tur kopplar förbindelsen vidare till B-abonnenten. Operatör 1 ersätter Operatör 2 för transport 
och koppling genom den senares nät. A-abonnenten betalar på så vis indirekt för tjänster som B-abon-
nenten har nytta av. 

Det internationella telereglementet utgår från att situationen hanteras på följan-
de sätt. A-abonnenten betalar avgifter för den internationella trafiken till den 
originerande operatören, som i sin tur ersätter den terminerande operatören 
och eventuella transiterande operatörer genom ett avräkningsförfarande. Enligt 
artikel 6.1.3 i ITR skall skatter på trafikavgifter i regel endast tas ut vid debite-
ring av kunder i landet där operatören är verksam. Avräkning mellan operatö-
rer skall enligt artikel 6.2.1 ske i enlighet med bilaga 1. Av artikel 1.6 i bilaga 1 
följer att om en operatör beskattas för sin andel i avräkningsbelopp eller annan 
ersättning skall inte någon annan operatör debiteras för skatten. Med avseende 
på mervärdesskatt bör dessa regler innebära att i den situation som illustreras i 
figur 1 får skatt uttas i land A på den ersättning som Operatör 1 erhåller från A-
abonnenten, medan ingen skatt får belasta ersättningen till Operatör 2. 
 Om A-abonnenten och Operatör 1 är etablerade i land A och B-abonnenten 
och Operatör 2 är etablerade i land B ger EU-reglerna följande utfall i den situa-
tion som föreligger i figur 1. Då Operatör 1 mot betalning kopplar samtalet till 
B-abonnenten anses tjänsten tillhandahållen i land A oavsett om A-abonnenten 
är näringsidkare eller konsument, eftersom såväl köpare som säljare är etablera-
de där. Detta medför enligt artiklarna 2.1 c och 193 i mervärdesskattedirektivet 
att Operatör 1 är skattskyldig i land A för omsättningen. Transport och kopp-
ling genom Operatör 2:s nät utgör tjänster mellan näringsidkare som enligt 
artikel 44 i anses tillhandahållna i land A, eftersom köparen är etablerad där. 
Om land A är en medlemsstat i EU är Operatör 1 enligt artiklarna 2.1 c och 196 
skattskyldig där för förvärvet av dessa tjänster, men eftersom det är avsett för 
en verksamhet som medför skattskyldighet får enligt artikel 168 a ett lika stort 
avdrag göras som den skatt som belöper på förvärvet. Någon beskattnings-
                                                
60 Se Eriksen I i VAT Monitor 1999 s. 152 f. 
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grundande händelse inträffar inte i land B, såvida inte Operatör 2 tar ut en av-
gift för samtalet av B-abonnenten. Vad som nu sagts innebär att enligt EU-reg-
lerna tas mervärdesskatt i den angivna situationen i praktiken endast ut på 
trafikavgifter. Regleringen står därmed i överensstämmelse med ITR. Någon 
risk för dubbelbeskattning föreligger inte, såvida inte land B beskattar export av 
tjänster. 
3.2.2 Callback och collect call 
Innan regler motsvarande de under 2014 gällande bestämmelserna infördes an-
sågs telekommunikationstjänster enligt artikel 9.1 i sjätte direktivet alltid till-
handahållna på den plats där säljaren var etablerad. I detta avsnitt beskrivs två 
slags tjänster som möjliggör tillhandahållanden av utlandssamtal genom fasta 
telenätet från ett annat land än det där köparen befinner sig. Risken för konkur-
renssnedvridning och bortfall av skatteintäkter för medlemsstaterna på grund 
av möjligheterna att därigenom undvika beskattning inom EU var orsaken till 
att de särskilda reglerna om bestämning av platsen för tillhandahållande av 
telekommunikationstjänster infördes.61 Införandet av dessa regler medförde att 
det inte längre var möjligt för privatpersoner och företag utan full avdragsrätt 
för ingående skatt – exempelvis banker och försäkringsbolag – att minska sina 
kostnader för telefoni genom att anlita exempelvis en callback-operatör i ett 
tredje land. En annan sak är att det kan vara svårt att driva in obetalda skatte-
fordringar om gäldenären inte är etablerad inom EU. 
 En callback-tjänst innebär vid internationell telefoni att A-abonnenten enligt 
ett särskilt avtal kan ringa till en callback-operatör i utlandet, som inte tar emot 
samtalet men i stället ringer tillbaka. A-abonnenten kan därefter ange B-abon-
nentens nummer och bli kopplad till den senare till det pris som är avtalat med 
callback-operatören.62 På så vis kan utlandstaxan hos A-abonnentens vanliga 
operatör kringgås, vilket kan medföra betydande kostnadsbesparingar om ope-
ratören har monopol på fast telefoni i A-abonnentens land och agerar som en 
monopolist kan förväntas göra enligt ekonomisk teori. Callback-operatören kan 
också vara etablerad i samma land som B-abonnenten eller vara ett dotterbolag 
eller fast etableringsställe till A-abonnentens operatör. Genom ett sådant arran-
gemang kan telefonitjänster tillhandahållas A-abonnenten från vilken plats som 
helst i världen. 
 I figur 2 visas hur ett telefonsamtal mellan A-abonnenten och B-abonnenten 
kan kopplas då samtalet sker genom en callback-tjänst. Om A-abonnenten och 
Operatör 1 är etablerade i land A, callback-operatören och Operatör 2 i land B 
och B-abonnenten och Operatör 3 i land C gäller följande enligt EU-rätten. 
Varken Operatör 1:s tillhandahållande av förbindelse mellan Operatör 2 och A-
abonnenten eller Operatör 3:s tillhandahållande av förbindelse mellan Operatör 
2 och B-abonnenten utlöser någon beskattning i land A respektive land C, efter-
som tjänsterna enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet anses tillhandahåll-
na i land B. Om land B är en medlemsstat i EU är Operatör 2 visserligen skatt-
skyldig enligt artiklarna 2.1 c och 196 för förvärven, men får enligt artikel 168 a 
dra av skatten; Operatör 2 är också skattskyldig för omsättningen till callback-
operatören enligt artiklarna 2.1 c och 193. Den skatt som Operatör 2 debiterar är 
avdragsgill för callback-operatören enligt artikel 168 a. 
 

                                                
61 Se skälen 2–4 i ingressen till rådets direktiv 1999/59/EG av den 17 juni 1999 om ändring av 
direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för telekommunikationstjänster och 
motiveringen till kommissionens förslag till direktiv i KOM(97) 4 slutlig. 
62 Eriksen II i VAT Monitor 1999 s. 267. 
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      Land A  Land B                 Land C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Figur 2. Callback-tjänst genom fasta telenätet. Operatör 1 kopplar A-abonnenten till Operatör 2, som 
i sin tur kopplar förbindelsen vidare till callback-operatören. Callback-operatören ringer tillbaka till 
A-abonnenten och upprättar, via Operatör 2 och Operatör 3, en förbindelse till B-abonnenten. A-
abonnenten betalar för tjänsten i enlighet med avtalet med callback-operatören, som i sin tur betalar 
trafikavgifter till Operatör 2. De båda andra operatörerna får ersättning för koppling och transport 
genom deras nät av Operatör 2. 

Hur transaktionen mellan A-abonnenten och callback-operatören skall behand-
las beror på om A-abonnenten är näringsidkare eller konsument, om något av 
länderna A och B är ett tredje land och om den beskattningsgrundande hän-
delsen inträffat innan de nya omsättningslandsreglerna trätt i kraft. Är A-abon-
nenten näringsidkare anses callback-tjänsten enligt artikel 44 i direktivet tillhan-
dahållen där köparen är etablerad. Följaktligen är A-abonnenten skattskyldig i 
land A för förvärvet enligt artiklarna 2.1 c och 196. Skatten är enligt artikel 168 a 
avdragsgill såvida förvärvet inte är avsett för konsumtion.  
 Om A-abonnenten är konsument gäller olika regler beroende på om den be-
skattningsgrundande händelsen inträffat under 2014 eller tidigare eller om den 
inträffar därefter. I det förra fallet gäller följande. Enligt artikel 45 i direktivet 
anses callback-tjänsten tillhandahållen på den plats där säljaren är etablerad. 
Detta innebär att callback-operatören enligt artiklarna 2.1 c och 193 är skattskyl-
dig för omsättningen i land B, om detta är en medlemsstat i EU. Om land B 
tillämpar en lägre skattesats för tillhandahållanden av telekommunikations-
tjänster än land A eller – i fråga om tredje land – inte alls beskattar sådana kan 
konkurrensfördelar uppkomma för callback-operatörer som är etablerade i land 
B jämfört med teleoperatörer som är etablerade i land A. Emellertid följer det av 
artiklarna 59b och 59a första stycket b att om land A är en medlemsstat i EU och 
land B är ett tredje land skall tjänsten i stället anses tillhandahållen – och där-
med beskattas – i land A om dess faktiska användning och faktiska utnyttjande 
äger rum där. Det är i så fall callback-operatören som är skattskyldig enligt arti-
kel 193. Tas mervärdesskatt även ut i land B blir omsättningen dubbelt beskat-
tad. Om i stället land A är ett tredje land och land B är en medlemsstat skall 
tjänsten enligt artikel 59 första stycket i däremot anses tillhandahållen i land A, 
och därför inte beskattas inom unionen. Omsättningar av callback-tjänster till 
konsumenter som sker under 2015 eller senare omfattas av artikel 58 i dess nya 
lydelse. Av artikel 58 första stycket a följer att platsen för tillhandahållande av 
en callback-tjänst anses vara där köparen är etablerad. Medlemsstaterna får en-
ligt artikel 58a alltjämt införa korrigeringsregler, men är inte längre förpliktade 
att göra detta. Vad som nu sagts innebär att callback-tjänster från och med 2015 
normalt beskattas i det land där A-abonnenten etablerad. Vem som är skattskyl-
dig beror dock fortfarande på köparens status. 
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 Collect call (på svenska tidigare kallat BA-samtal) är en tjänst som innebär att 
A-abonnenten kan ringa ett samtal utan att betala några trafikavgifter till sin 
vanliga operatör om B-abonnenten går med på att betala för samtalet. Genom 
ett internationellt collect call kan debiteringen av trafikavgifterna överföras till 
en operatör i ett annat land. Samtal av detta slag är i sig inte särskilt intressanta 
för denna framställning i de fall då B-abonnenten är den som tar emot samtalet, 
eftersom skattekonsekvenserna blir precis desamma som om B-abonnenten 
hade initierat ett vanligt utlandssamtal (se figur 3). De system för debitering 
som har utvecklats för collect call-tjänster kan emellertid också utnyttjas för att 
flytta platsen från vilken tillhandahållandet sker till ett annat land genom förbe-
talda utlandssamtal, det vill säga internationella telefonkort.63 Sådana behand-
las i avsnitt 3.3 nedan. 
 
   Land A  Land B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Figur 3. Collect call genom fasta telenätet. Operatör 1 kopplar A-abonnenten till Operatör 2, som i 
sin tur kopplar förbindelsen vidare till B-abonnenten. B-abonnenten betalar för samtalet. Operatör 2 
ersätter Operatör 1 för transport och koppling genom den senares nät. 

3.3 Telefonkort 
Ett telefonkort är ett bevis på att innehavaren har förvärvat en rätt att utnyttja 
ett slags telefonitjänster, som kan användas för att ringa utlandssamtal till för-
månliga priser. Själva betalningen kan ske i förskott, i efterskott eller genom ett 
betalkort. A-abonnenten ringer till ett accessnummer, som kan vara ett frinum-
mer, ett lokalnummer eller ett mobiltelefonnummer, och slår in en kod och där-
efter B-abonnentens nummer. Utgivaren ringer därefter upp B-abonnenten och 
kopplar ihop de båda förbindelserna. Det bör noteras att det väsentliga är själva 
rättigheten att ringa till utgivaren och bli vidarekopplad till en abonnent i utlan-
det. I själva verket behövs inte något fysiskt kort. Rättigheten kan också vara 
kopplad till ett SIM-kort till en mobiltelefon. I det följande avses därför med te-
lefonkort såväl fysiska kort som den rättighet de materialiserar. 
 Om ett telefonkort säljs direkt från utgivaren till slutkonsumenten uppkom-
mer i stort sett samma situation som den som beskrivs i avsnittet om callback-
tjänster ovan. Från ett mervärdesskatterättsligt perspektiv spelar det ingen roll 
att de tekniska lösningarna inte är identiska. Telefonkort kan dock, innan de an-
vänds, passera flera led i en gränsöverskridande distributionskedja. Detta gör 
att de ger upphov till ett särskilt problem utöver dem som uppkommer vid an-
vändning av callback-tjänster. I fig. 4 illustreras, något förenklat, den situation 
som förelåg i fallet Lebara som avgjordes av EU-domstolen för ett par år sedan.64 
                                                
63 Se Eriksen II i VAT Monitor 1999 s. 267 f. 
64 Mål C-520/10 Lebara Ltd mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs. 
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Figur 4. Utlandssamtal genom telefonkort utgivet utomlands. Operatör 1 kopplar A-abonnenten till 
Operatör 2, som i sin tur kopplar förbindelsen vidare till utgivaren av telefonkortet. Utgivaren upp-
rättar, via Operatör 2 och Operatör 3, en förbindelse till B-abonnenten. Utgivaren betalar trafik-
avgifter till Operatör 2. De båda andra operatörerna får ersättning för koppling och transport genom 
deras nät av Operatör 2. A-abonnenten köper telefonkortet av en detaljist, som köpt det av en distri-
butör, som i sin tur köpt det av utgivaren. 

 
Vid leveransen av fysiska telefonkort från ett tryckeri till utfärdaren av korten 
sker en omsättning av varor. Då korten sedan säljs vidare genom distributions-
kedjan beror beskattningstidpunkten på om korten anses som bärare av rättig-
heter att använda telekommunikationstjänster eller som värdebevis som också 
kan användas som betalningsmedel vid förvärv av andra varor eller tjänster. I 
vissa fall kan beskattningstidpunkten vara avgörande för i vilket land beskatt-
ning skall ske. 
 I fallet Lebara hade en brittisk domstol ställt frågan om artikel 2 i sjätte direk-
tivet skulle tolkas så att utgivaren i en situation liknande den som visas i figur 4 
genomför två tillhandahållanden mot vederlag; det ena till distributören, vid 
tidpunkten för försäljningen av telefonkortet till denne, och det andra till slut-
användaren när denna användare ringer telefonsamtal med hjälp av de uppgif-
ter som finns på kortet. EU-domstolen konstaterade att utgivaren endast fick en 
faktisk betalning vid tillhandahållandet av sina tjänster och att utgivaren därför 
endast kunde anses genomföra ett tillhandahållande mot vederlag. För att be-
stämma mottagaren av det enda tillhandahållandet av tjänster som utgivaren 
genomförde skulle det fastställas vem av distributören eller slutanvändaren 
som var knuten till utgivaren genom ett rättsförhållande som innebar ett ömse-
sidigt utbyte av prestationer (jfr fallet Tolsma, som nämns i avsnitt 2.2.2 ovan). 
Domstolen fann att utgivaren genom försäljningen av telefonkorten överlät rät-
ten att utnyttja utgivarens infrastruktur för att ringa internationella samtal av 
viss längd på distributören och att utgivaren därigenom tillhandahöll distribu-
tören en telekommunikationstjänst. Distributören betalade som motprestation 
det pris som överenskommits med utgivaren. Denna betalning kunde enligt 
domstolen inte anses som en betalning som slutanvändaren gjorde till utgiva-
ren eftersom distributören sålde telefonkorten vidare i eget namn och för egen 
räkning. 
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 EU-domstolen poängterade i domen att det pris som slutanvändaren faktiskt 
betalade inte hade något direkt samband med det pris som distributören hade 
betalat till utgivaren och att utgivaren inte kunde få kännedom om beloppet. 
Identiteten hos slutanvändaren var inte heller nödvändigtvis känd vid den tid-
punkt då distributören betalade utgivaren, i synnerhet inte när kortet var avsett 
att säljas vidare genom en annan mellanman. Följaktligen kunde det inte anses 
att distributören endast överförde ersättning från slutanvändaren till utgivaren. 
Slutsatsen blev att det endast var distributören av telefonkorten som tillhanda-
hölls tjänster av utgivaren. 
 Detta rättsfall visar alltså att den beskattningsgrundande händelsen i vissa 
fall kan inträffa redan då ett telefonkort säljs till en distributör. I andra fall kan 
ett sådant kort användas för andra ändamål än att ringa utlandssamtal. I såda-
na fall kan man fråga sig om omsättning av kortet inte är en från skatteplikt un-
dantagen finansiell tjänst. I ett sådant fall sker utgivarens omsättning av tele-
kommunikationstjänsterna först då kortet används.65 Inom EU har det funnits 
olika uppfattningar i denna fråga, något som kunnat medföra såväl dubbelbe-
skattning som utebliven beskattning. Av detta skäl har kommissionen föreslagit 
ett direktiv om ändring i mervärdesskattedirektivet avsett att åtgärda dessa 
problem.66 Förslaget har ännu inte lett till någon lagstiftning. 

3.4 Mobiltelefoni och roaming 
Medan en anslutning för fast telefoni går genom koppartråd till en telefonsta-
tion ansluter en mobiltelefon till operatörens nät genom att en radioförbindelse 
upprättas med en basstation. Om en abonnent inte befinner sig i närheten av en 
basstation som tillhör den operatör som abonnenten har avtal med kan telefo-
nen ändå användas om telefonen ansluts till ett mobiltelefoninät som drivs av 
en annan operatör med vilken abonnentens operatör har ett samtrafikavtal av-
seende mobiltelefoni. Det är detta som kallas roaming. 
 
   Land A  Land B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Figur 5. Internationell roaming. Operatör 1 kopplar A-abonnenten till Operatör 2, som kopplar för-
bindelsen vidare till B-abonnenten. Operatör 2 ersätter Operatör 1 för transport och koppling genom 
den senares nät. 

Om A-abonnenten befinner sig utomlands måste samtalstrafiken normalt gå ge-
nom en utländsk operatörs nät. I ett sådant fall tillhandahålls abonnenten tjäns-
ter av en operatör i ett land medan betalning för trafiken sker till en annan ope-
ratör, vanligtvis en som är etablerad i det land där abonnenten hör hemma (se 
                                                
65 Se Westberg s. 149 f. och Skatteverkets ställningstagande den 26 juni 2012, Olika former av 
voucher (värdebevis), dnr 131 359965–12/111. 
66 KOM(2012) 206 slutlig. 
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figur 5). I ett sådant fall kunde man tänka sig att konsumtionsbeskattning kun-
de ske antingen i det land där kunden betalar för tjänsten eller också i det land 
där tjänsten används. Eftersom olika länder har olika uppfattningar i denna frå-
ga uppkommer dubbelbeskattning i många fall. Detta är ett särskilt stort prob-
lem i Latinamerika.67 
 I den situation som illustreras i fig. 5 blir följande EU-regler tillämpliga. Då 
A-abonnenten genom en basstation i land A ansluts till Operatör 1:s nät och 
kopplas vidare till B-abonnenten genom Operatör 2:s nät anses Operatör 2 till-
handahålla A-abonnenten en telekommunikationstjänst. Om de är etablerade i 
samma land anses normalt inget gränsöverskridande tillhandahållande ske. 
Följaktligen är Operatör 2 skattskyldig för omsättningen enligt artiklarna 2.1 c 
och 193 i mervärdesskattedirektivet. Enligt artikel 58a får EU:s medlemsstater i 
stället anse en sådan tjänst omsatt i land A, om detta är ett tredje land. Koppling 
och dirigering utgör tjänster mellan näringsidkare för vilka Operatör 2 är skatt-
skyldig enligt artiklarna 2.1 c och 196 i direktivet. 
  

                                                
67 Se ITU, International mobile roaming services: Facilitating competition and protecting users s. 
25 ff. 
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4  Avslutande kommentarer 
4.1 Faktisk användning och utnyttjande 
Enligt den ordning som gällde före 2015 skulle telekommunikationstjänster som 
faktiskt användes och utnyttjades i tredje land inte beskattas i Sverige. Efter års-
skiftet beläggs numera alla telefontjänster som faktureras konsumenter i Sveri-
ge med mervärdesskatt. Man fråga sig om beskattning av tjänster som faktiskt 
inte konsumeras inom unionens territorium är förenligt med grunderna för 
mervärdesskattesystemet.68 
 Vid remissbehandlingen av det lagstiftningsärende som ledde fram till de 
nya omsättningslandsreglerna i mervärdesskattelagen anförde ett par remiss-
instanser att de nya reglerna medförde risk för dubbelbeskattning av roaming i 
tredje land.69 Samtidigt står det klart att kriteriet faktisk användning och fak-
tiskt utnyttjande är problematiskt. 
 När EU-domstolen i ett fall skulle tillämpa en regel om faktisk användning 
och utnyttjande klargjorde domstolen inte hur undersökningen av var den 
faktiska användningen och utnyttjandet äger rum skall gå till, utan formulerade 
i praktiken i stället en ny, indirekt omsättningslandsregel.70 Även tidigare erfa-
renheter av detta rekvisit tyder på att det bör undvikas. 

4.2 Slutsatser 
I inledningen ställdes följande frågor: 

– Enligt vilka regler fastställs skatteplikt och skattskyldighet till mervärdes-
skatt vid gränsöverskridande telekommunikation enligt svensk rätt? 

– Överensstämmer de svenska reglerna med internationella normer röran-
de beskattningsrättens fördelning mellan stater? 

– Undanröjs riskerna för dubbelbeskattning genom att dessa normer följs? 
Den första frågan kan i korthet besvaras med att huvuddelen av de allmänna 
reglerna om beskattning av omsättning av tjänster i ML är tillämpliga, men att 
särskilda regler avgör om en omsättning skall anses ske inom landet. Dessa 
måste förstås mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i mervärdesskatte-
direktivet. Vidare skall tillämpningsföreskrifterna i tillämpningsförordningen 
beaktas. Ett längre svar på frågan ges i form av avsnitten 2.1–5 ovan. 
 Den andra frågan kan i korthet besvaras så att de svenska reglerna är väl för-
enliga med de internationella normer som har studerats. Riskerna för dubbelbe-
skattning torde undanröjas om reglerna tillämpas konsekvent i alla berörda sta-
ter. Eftersom reglerna brister i precision är det dock inte säkert att så sker. 
  

                                                
68 Se Westberg s. 232 f. 
69 Prop. 2013/14:224 s. 54 f. 
70 Se Ecker i International VAT Monitor 2012 s. 409 f. 
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