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Summary 

A new value added tax (VAT) law was introduced in 1994. Sweden was on 
the verge of becoming a member of the EU and material changes were to be 
expected. The objective of a new VAT law was to create more transparency 
and increased alignment with EU law. The present VAT law is primarily 
derived from 77/377/EEG, the sixth VAT directive. Despite several 
revisions of the Swedish VAT law, differences to EU law still remain. 

The dominant legal act within the area of VAT is the EU directive 
2006/112/EEG, also referred to as the VAT directive. This directive is based 
on 77/388/EEG which through several revisions has been replaced by 
2006/112/EEG. 

The purpose of the VAT directive is to tax economic activity in a way that 
does not distort the competition when consuming goods and services. 

VAT withdrawal within the EU amounts to significant sums every year. 
This contributes to a disturbance of the inner market by creating unjustified 
flow of goods and unnaturally low pricing. The VAT directive does not 
specify any general regulations regarding actions against tax evasion. The 
directive only gives the member states opportunities to take action against 
tax evasion and withholding of taxes upon authorization of the council. 

There are three directives that address tax evasion within the EU, the 
parent/subsidiary directive, the merger directive, and the interests and 
royalty directive (hereafter the company directives). The Swedish tax 
evasion law is applicable within the area of tax evasion in the EU. It is not 
limited to national circumstances. 

Abusive practice is an unwritten principle within the EU that, after Halifax, 
is applicable within the area of VAT. The principle means that a transaction 
that is valid according to civil law can fall under the principle of abusive 
practice if the transaction is a violation against the directive in question. 
After Halifax it is possible to address this within the area of VAT. This 
principle (of abusive practice) does not have an unconditional precedence 
and the question whether or not it is applicable in Swedish justice emerges. 
Today, there are diverging opinions. 

On one hand, administrative court of appeal has expressed without a doubt 
that using the principle in Swedish justice demands legislative support. 
Currently, no legislation that specifically addresses tax evasion within the 
area of VAT exists. It is up to the legislators to instate such a principle. On 
the other hand, as the principle of abusive practice is so extensively applied 
within the EU it is unavoidable that this principle also will reach Sweden. 
According to the Swedish Tax Authorities it is already applicable within 
Swedish law.  

Consequently, there are certain legal ambiguities in Sweden today and 
clarification is much needed. 
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Sammanfattning 

År 1994 infördes en ny mervärdesskattelag. Sverige stod på tröskeln för ett 
EU-medlemskap och stora förändringar var att förvänta. Syftet med en ny 
mervärdesskattelag var att skapa en mer lättöverskådlig lag samt att närma 
sig EG-rätten. Vår nuvarande mervärdesskattelag bygger huvudsakligen på 
77/388/EEG, det sjätte mervärdesskattedirektivet. Mervärdesskattelagen har 
genomgått flera ändringar men det kvarstår fortfarande skillnader i den 
svenska lagstiftningen jämfört med EG-rätten. 

Den tongivande rättsakten inom området för mervärdesskatt är EG-direktiv 
2006/112/EEG, även kallat mervärdesskattedirektivet. Detta direktiv hette 
tidigare 77/388/EEG som efter flera ändringar nu ersatts av 2006/112/EEG. 
Det nya direktivet har tillkommit för att förtydliga lagstiftningen inom 
området för mervärdesskatt, det har alltså inte medfört några stora 
förändringar jämfört med 77/388/EEG.  

Mervärdesskattedirektivets syfte är att beskatta ekonomisk aktivitet på ett 
sätt som inte snedvrider konkurrensen vid konsumtion av varor och tjänster. 

Undandragande av mervärdesskatt inom EU uppgår varje år till betydande 
summor. Detta medför till att det den inre marknaden störs genom att skapa 
omotiverade varuflöden och att priser på varor inom unionen blir onaturligt 
låga. När det är fråga om ren skatteflykt innehåller 
mervärdesskattedirektivet inga generella bestämmelser om skatteflykt. 
Direktivet ger medlemsstaterna en viss möjlighet att ingripa mot skatteflykt 
och skatteundragande. Varje medlemsstat har rätten, enligt 
mervärdesskattedirektivet, att ingripa mot skatteflykt och skatteundragande. 
Rådet bemyndigar medlemsstaten till att utföra en åtgärd i syfte att minska 
skatteflykt (på området för mervärdesskatt). Direktivet ger alltså inte 
medlemsstaten ett generellt bemyndigande.  

Möjligheten att angripa skatteflykt inom EU finns i huvudsak inom följande 
av tre direktiv, moder-dotterbolagsdirektivet, fusionsdirektivet samt ränte-
royaltydirektivet (härefter företagsskattedirektiven). Skatteflykts-lagen är 
tillämplig på området för skatteflykt inom EU. Den är alltså inte begränsad 
till nationella förhållanden. 

Principen om förfarandemissbruk är en oskriven EG-rättslig princip som 
efter Halifax även gäller på området för mervärdesskatt. Denna princip 
innebär att en civilrättsligt giltig transaktion kan utgöra förfarandemissbruk 
om transaktionen strider mot det aktuella direktivets syfte. Efter Halifax går 
det alltså att angripa skatteflykt inom mervärdesskatteområdet. Denna 
princip har dock inte ett automatiskt företräde och frågan uppstår om dess 
tillämpning är genomförbar i svensk rätt. Kammarrätten har uttalat klart och 
tydligt att en sådan tillämpning kräver lagstöd. Det är upp till lagstiftaren att 
införa denna princip i Sverige. Den nuvarande situationen är att det inte 
existerar någon lagreglering som specifikt berör skatteflykt inom området 
för mervärdesskatt. Då principen om förfarandemissbruk är så utbredd inom 
EU är det oundvikligt att denna princip når Sverige. Enligt Skatteverket är 
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den redan här och möjlig att tillämpa. Det råder alltså en viss oklarhet inom 
Sverige idag och ett förtydligande i lag är av stor vikt. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I Sverige omfattas inte mervärdesskatten av skatteflyktslagen. För att 
komma åt skatteundragande inom mervärdesskatteområdet har istället 
genomsyn eller vad som ibland kallas verklig innebörd blivit allt vanligare 
inom skatterätten. Den verkliga innebörden går långt tillbaka i rättens 
historia och får anses vara förankrad i svensk rätt och används även inom 
andra områden än mervärdesskatten.  Däremot så råder det en viss oenighet 
om det existerar en skatterättslig genomsyn. Inom EU angrips problemet 
med undandragande av mervärdesskatt allt oftare genom principen om 
förfarandemissbruk.   

Denna princip blev tillämplig på mervärdesskatteområdet efter Halifaxmålet 
och vid en genomgång av en del av den rika praxis som finns från EG-
domstolen på området för mervärdesskatt är det tydligt att denna princip 
tillämpas i stor utsträckning.  

Skatteverket har i ett ställningstagande gjort det tydligt att det anser att 
principen om förfarandemissbruk är tillämplig på svenska förfaranden 
genom Halifax. Principens vara eller inte vara i svensk rätt har ännu inte 
avgjorts av svensk domstol. Kammarrätten har i ett mål uttalat att det måste 
finnas stöd i lag för att denna princip skall vara tillämpbar i Sverige. Enligt 
domstolen är det alltså upp till lagstiftaren om principen om 
förfarandemissbruk ska föras in i svensk rätt.  

Detta låter ju tämligen oproblematiskt, det som komplicerar saken är att 
Sverige har en plikt och även ett krav på sig att följa delar av EG-rätten och 
dess praxis.  

1.2 Syfte och metod 

Mitt mål med denna uppsats är att närmare gå in på hur principen om 
förfarandemissbruk eventuellt kan tillämpas i Sverige och dess eventuella 
företräde i svensk rätt. Vad har principer för plats i rättskälleläran? Vad 
avgör hur stor betydelse en princip kan få? Detta är några av de frågor jag 
kommer att ta upp i uppsatsen. Det finns en rad principer och rättsfall som 
gör att domstolar i stor utsträckning måste följa EG-rätten. Dessutom följer 
det en lojalitetsplikt med fördragen som Sverige måste följa. Innebär då 
detta att principen om förfarandemissbruk är direkt tillämplig i Sverige? Jag 
kommer att redogöra för de principer som finns inom svensk rätt och inom 
EG-rätten som jag anser kan ha en betydelse för tillämpningen av principen 
om förfarandemissbruk. Dessutom kommer jag att diskutera om denna 
princip är förenlig med svensk rätt.  

Jag har använt mig av en rättsdogmatisk metod, det vill säga praxis, doktrin 
samt förarbeten för att närmare utröna hur mervärdesskatten förhåller sig till 
EG-direktiven. Jag har valt att se på praxis från nationella domstolar samt 
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från EG-domstolen för att klargöra hur och om principen om 
förfarandemisssbruk tillämpas i Sverige idag. 

Avgränsning 

Detta arbete berör mervärdesskatt och skatteundragande inom detta område. 
Min uppsats är till viss del en beskrivning av det företräde som EG-rätten 
getts på vissa områden men fokus ligger på en bestämd princips 
tillämplighet i svensk rätt. För att ge en ökad förståelse för skatteundragande 
på mervärdesskatteområdet har jag valt att ge en närmare beskrivning av 
både mervärdesskattens och skatteflyktlagens bakgrund och systematik. 

1.3 Disposition 

Inledningsvis, i kapitel 2 redogör jag för mervärdesskatt och hur denna skatt 
är uppbyggd för att ge en ökad förståelse av mervärdeskattens syfte, 
funktion och bakgrund. 

I kapitel 3 granskar jag skatteflyktslagen och huruvida mervärdesskatten går 
att tillämpa enlig denna lag eller ej. 

Kapitel 4 behandlar mervärdeskatt inom EU och dess påverkan på den 
svenska mervärdeskatten. 

I kapitel 5 följer en redogörelse för de EG-rättsliga principer som har 
betydelse för tillämpning av principen om förfarandemissbruk. 

Kapitel 6 behandlar den viktiga frågan om rättsäkerhet. Jag har valt att 
redogöra för de principer som ofta anses utgöra en del av rättssäkerheten 
och hur en tillämpning av skatteflyktslagens generalklausul eventuellt 
strider mot dessa principer. 

I kapitel 7 avhandlas genomsyn inom skatterätten. Genomsyn är idag ett av 
de verktyg som används för att angripa undandragande av mervärdesskatt. 

Kapitel 8 granskar principen om förfarandemissbruk och om den är 
tillämplig i Sverige eller ej. Kapitlet inkluderar flera rättsfall. 

Kapitel 9 redogör för tolkning inom skatterätten och betydelsen av 
förarbeten och skatteverkets handledningar. Kapitlet illustrerar behovet för 
lagreglering inom området för undandragande av mervärdesskatt då det idag 
finns en risk att Skatteverkets inflytande vad gäller tolkning i våra svenska 
domstolar kan medföra att hänsyn tas till principen om förfarandemissbruk 
utan att den har införts via en lagändring. 

Jag avslutar uppsatsen med en analys där jag diskuterar behovet av en 
lagändring inom området för mervärdesskatt. 
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2 Mervärdesskatt  

2.1 Bakgrund 

Mervärdesskatten har växt fram under historiens gång. Före 1940 hade vi i 
Sverige en indirekt beskattning som bestod av punktskatter och tullar. Detta 
system genomgick en gradvis förändring mot en allmän omsättningsskatt 
och den 1 januari 1960 infördes omsen. Då det fanns uppenbara brister med 
detta system, undantagen var många och syftet med omsen att bara beskatta 
ett led av produktionen visade sig vara omöjlig att uppfylla, infördes 
mervärdesskattelagen den 1 januari 1969.1 

År 1994 infördes en ny mervärdesskattelag. Sverige stod på tröskeln för ett 
EU-medlemskap och stora förändringar var att förvänta. Syftet med en ny 
mervärdesskattelag var att skapa en mer lättöverskådlig lag samt att närma 
sig EG-rätten.2 Vår nuvarande mervärdesskattelag bygger huvudsakligen på 
77/388/EEG, det sjätte mervärdesskattedirektivet.3 Mervärdesskattelagen 
har genomgått flera ändringar men det kvarstår fortfarande skillnader i den 
svenska lagstiftningen jämfört med EG-rätten. 

Mervärdesskatt är en betydande inkomstkälla för staten och utformad 
därefter. Bolagsskatten uppgick till cirka 60 miljarder kronor år 2003 mot 
mervärdesskattens 175 miljarder kronor. Av denna summa härrörs den 
största delen från normalskattesatsen på 25 procent vilket motsvarar 155 
miljarder kronor. De lägre skattesatserna på 6 respektive 12 procent 
genererar 2,4 miljarder kronor respektive 18 miljarder kronor.4 Den har inte 
i huvudsak ett näringspolitiskt syfte utan anses vara ”utformad i fiskalt 
syfte”.5 Tanken är alltså att den inte ska påverka konsumtionen av varor 
vilket den i praktiken gör då näringsidkaren sannolikt påverkas av 
mervärdesskatten att sätta priset efter vilka kostnader denne har där 
mervärdesskatten är en kostnad bland andra. 

Mervärdesskatt är en generell konsumtionsskatt. Detta innebär att den inte 
ska påverka valet som en konsument gör mellan olika produkter och 
tjänster. Motsatsen till en generell konsumtionsskatt är en partiell 
konsumtionsskatt en s.k. punktskatt. Punktskatter används för att påverka 
konsumtionen av ohälsosamma produkter såsom tobak.6 

 
1 Peter Melz, Kleerup Jan, mervärdesskatt i teori och praktik s. 22 ff. 
2 Prop. 1993/94:99 s.1. 
3 Rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj1977 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning rörande omsättningskatter – Gemensamt system för mervärdeskatter: enhetlig 
beräkningsgrund. 
4 SOU 2006:90 s. 287. 
5 Mervärdesskatt i teori och praktik s. 25. 
6 Mervärdesskatt i teori och praktik s.1. 
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Skattesatsen är 25 procent om inget annat nämns i mervärdesskattelagen. 
Det finns även en reducerad skattesats för vissa omsättningar som då är 
uppräknade i mervärdesskattelagen. Skattesatsen är då 6 eller 12 procent.7 

Till sist finns det kvalificerade undantag eller nollskattesats. Detta medför 
att omsättningen befrias från beskattning samt att den ingående skatten kan 
återbetalas.8 Omsättning av bland annat böcker, tidningar, kartor, inträde till 
olika kulturevenemang såsom opera, balett, konserter med mera beskattas 
med 6 procent.9 Omsättning av livsmedel, rumsuthyrning i 
hotellverksamhet, camping med mera beskattas med 12 procent.10 Ett av de 
undantag som befrias från beskattning är bank och finansieringstjänster 
”samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed 
jämförlig verksamhet”. Även upplåtelse och överlåtelse av hyresrätter, 
arrenden, bostadsrätter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter 
samt omsättning av fastigheter.11 

2.2 Mervärdesskatt i praktiken 

Mervärdesskatten bygger på ett system där skatt tas ut i varje led av 
produktions-och distributionskedjan fram till att en konsument köper varan 
eller tjänsten. Tanken är att mervärdesskatten skall övervältras på 
slutkonsumenten genom en prisreglering som då medför att konsumenten 
indirekt bär skatten. En privatperson har ingen avdragsrätt för den 
mervärdesskatt denne indirekt betalar vid köp av en vara eller tjänst. Är 
kunden en näringsidkare har denne en avdragsrätt för mervärdesskatten som 
säljaren debiterat denne. Utgående och ingående mervärdesskatt är samma 
mervärdesskatt men hos säljaren benämns det som utgående och hos 
köparen som ingående. Skillnaden mellan utgående och ingående 
mervärdesskatt redovisas till Skatteverket, i de fall den ingående momsen är 
större än den utgående kan detta föranleda återbetalning av mervärdeskatt.12 

2.2.1 Vad är skattepliktigt? 

Enlig lag framgår det att följande är skattepliktigt:  

 Omsättning av varor eller tjänster inom landet som är skattepliktig 
och utförs i en skattepliktig verksamhet. 

 Skattepliktiga gemenskapsinterna förvärv av varor som är lös 
egendom eller vid import av varor till landet som är skattepliktig.13 

Huvudregeln är alltså att en transaktion som utförs i en yrkesmässig 
verksamhet skall beskattas. Verksamheter som är undantagna från sådan 
beskattning regleras i ML.14 

 
7 Mervärdesskattelagen 7:1. 
8 SOU 2006:90 s. 283. 
9 Mervärdesskattelagen 7:1, andra st. p.1-11.  
10 Mervärdesskattelagen 7:1 p. 1-4. 
11 Mervärdesskattelagen 3:9 och 3:2 (3:3). 
12 SOU 2005:57 s.73-74. 
13 Mervärdesskattelagen 1:1. 
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2.2.2 Vem är skattskyldig för mervärdesskatt? 

Huvudregeln är att den som utövar yrkesmässig verksamhet och därigenom 
omsätter skattepliktiga tjänster eller produkter är skattskyldig.15 Nedan 
följer några exempel på när en förvärvare blir skattskyldig: 

 Näringsidkare förvärvar tjänster från utländsk företagare.16 
 Förvärvaren är registrerad för moms här i Sverige och förvärvar 

vissa tjänster eller produkter från utländsk näringsidkare som avses i 
mervärdesskattelagen.17 

 Vid gemenskapsinterna förvärv kan en utländsk näringsidkare välja 
om denne ska betala skatten för omsättning i Sverige eller i den 
aktuella medlemsstaten.18 

2.2.3 När inträder skattskyldigheten? 

Skattskyldigheten inträder när varan har levererats eller tjänsten 
tillhandahållits.19 Efter Sveriges inträde i EU innebär detta att äganderätten 
skall ha flyttats till förvärvaren.20 EG-domstolen har utvecklat detta vidare 
och fastslår att en överföring av äganderätten innebär att förvärvaren 
förfogar över varan/produkten.21 Vid gemenskapsinternt förvärv inträder 
skattskyldigheten vid leverans av varan.22 

Omsättning av varor och tjänster är alltså skattepliktiga om de inte omfattas 
av de undantag som uppräknas i 3 kap. ML. Bank och finansieringstjänster 
är en av de verksamheter vars omsättning omfattas av undantagen. Det är ett 
kvalificerat undantag vilket innebär en rättighet till återbetalning av den 
ingående skatten.23 Bakgrunden till detta undantag är återigen en anpassning 
till EG-rätten. Det sjätte mervärdeskattedirektivet fritar förvaltningstjänster 
avseende värdepappersfonder. Sverige är bundet av detta från och med 1 
januari 1990.24 

2.3 Avdragsrätt 

Huvudregeln är att rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt uppstår om 
ett företag utför skattepliktiga transaktioner. Skulle ett företag bedriva 
verksamhet som består av icke skattepliktiga transaktioner föreligger alltså 
ingen sådan avdragsrätt. En verksamhet som består av både skattepliktiga 

 
14 SOU 2005:57 s.75. 
15 Mervärdesskattelagen 1:2. 
16 I de fall tjänsterna omfattas av mervärdesskattelagen 5:7. 
17 Tjänster mervärdesskattelagen 5.5 3 st, 5:5 a, 5:6 a, 5:6 b, 5:7 a. Produkter 
mervärdesskattelagen 5:2 c, 5:2 d. 
18 Mervärdesskattelagen 1:2 d. 
19 Mervärdesskattelagen 1:3. 
20 Prop.1993/94:99 s. 135. 
21 C-320/88 Shipping and forwarding enterprise safe BV. 
22 Mervärdesskattelagen 1:4a. 
23 Mervärdesskattelagen 10:11. 
24 Prop. 1991/92:50 s. 17. 
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och icke skattepliktiga transaktioner kallas för blandad verksamhet. Då 
knyts avdragsrätten till de transaktioner som är skattepliktiga. Banker är 
t.ex. fritagna från mervärdesskatt vilket också medför att de inte kan dra av 
den ingående mervärdesskatten som uppstår. Detta blir istället en kostnad 
för banken som övervältras på bankkunden genom prissättning av bankens 
tjänster till kunden. I de fall kunden är en näringsidkare tar denne över 
denna (dolda) kostnad och vid omsättning av varan eller tjänsten läggs 
mervärdesskatten på hela kostnaden, inklusive den dolda kostnaden som 
består av bankens ingående mervärdesskatt. Detta leder till ett högre pris än 
om banken hade kunnat dra den ingående mervärdesskatten.25 

Det finns en möjlighet till avdrag för ingående mervärdesskatt trots att 
mervärdesskatt inte erlagts, de s.k. kvalificerade undantagen innebär att 
näringsidkaren har rätt till återbetalning till mervärdesskatt trots att denne 
inte tagit ut någon mervärdesskatt.26 

 
25 SOU 2005:57 s, 76. 
26 SOU 2005:57 s. 76-77. 
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3 Skatteflykt 

Jag kommer att redogöra närmare för nedan vad som utgör skatteflykt i 
skatteflyktlagens mening och gällande rätt på området för skatteflykt. 

Skatteflykt kan i Sverige angripas med stöd av lag  och de EG-direktiv som 
reglerar skatteflykt. Dessa direktiv ger i vissa fall medlemsländerna 
möjlighet att införa skatteflyktsregler. De direktiv som bland annat reglerar 
skatteflykt inom EG-rätten är de s.k. företagsskattedirektiven. Den svenska 
skatteflyktslagen är tillämplig på samma områden som 
företagsskattedirektiven, moder-dotterbolagsdirektivet, fusionsdirektivet 
samt ränte-royalitedirektivet. För att undvika den konflikt som kan uppstå 
mellan direktiven och skatteflyktslagen får inte skatteflyktslagen ha ett 
bredare tillämpningsområde än det direktivets skatteflyktsregler tillåter. På 
de områden som är harmoniserade måste alltså skatteflyktslagen tolkas i 
enlighet med de krav som direktiven uppställer. Skulle en tolkning inte vara 
möjlig går lagen heller inte att använda i den situationen.27 
Medlemsländerna har en skyldighet att tolka nationell rätt EG-konformt 
även inom områden som inte är harmoniserade. Mer om detta i avsnitt 5.4. 
Inom EU har principen om förfarandemissbruk accepterats fullt ut som en 
del av rättstillämpningen inom EU. Denna princip har inte samma acceptans 
i Sverige. Mer om principen om förfarandemissbruk i avsnitt 8. 

Skattebrott och skatteflykt är två skilda företeelser. Skattebrott är en 
uppsåtlig handling. En transaktion där redovisningen är korrekt och inga 
försök till att dölja information har gjorts kan således inte vara ett 
skattebrott.  

3.1 Skatteflyktslagen och dess tillkomst 

Lagen (1980:865) mot skatteflykt upphävdes 1 januari 1993. Denna lag var 
redan från början tänkt att endast gälla i fem år men förlängdes i omgångar 
för att slutligen avskaffas 1992. Den dåvarande regeringen ansåg att 
skatteflyktslagen innebar en fördel för det allmänna gentemot den enskilde 
samt att den enskilde inte kunde ”bedöma skattekonsekvenserna av olika 
rättshandlingar”. Lag (1995:575) om skatteflykt återinfördes den 1 januari 
1995. Den nya regeringen ansåg att kraven på rättssäkerhet var uppfyllda 
och att en lag mot skatteflykt hade en preventiv funktion.28 Den hade i 
huvudsak samma utformning som den avskaffade lag (1980:865) mot 
skatteflykt.29  

Avsiktsrekvisitet avskaffades 1983. Detta rekvisit träffade transaktioner vars 
syfte var att kringgå skatteregler s.k. kringgåendetransaktioner.30 En sådan 
transaktion kännetecknades av att den framstod som konstlad och att 

 
27 Ståhl Christina, SN nr. 10 2007. 
28 Prop. 1995/95:209 s. 35. 
29 Prop. 1996/97:170 s. 8. 
30 Prop. 1980/81:17 s. 12 
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onödiga omvägar har tagits för att nå fram till ett visst resultat. Dessutom 
borde syftet med transaktionen varit att uppnå skattefördelar. En tydlig 
indikator på att så var fallet var om ett likvärdigt resultat hade uppstått utan 
att göra den onödigt konstlade omvägen. Transaktionen hade alltså inte 
genomförts av kommersiella eller ”andra inte skattemässiga skäl”.31 
Kringgåendetransaktioner var giltiga i civilrättslig mening även om varje del 
av transaktionskedjan bedömdes var för sig.32 Alltså var det inte möjligt att 
se på transaktionens verkliga innebörd då den verkliga innebörden 
redovisades öppet. Omvägsrekvisitet ersattes av ”avsiktsrekvisitet” vilket i 
sin tur ersattes av det nuvarande ”avgiftsrekvisitet”. Detta har medfört att 
generalklausulens tillämpningsområde har breddats. De skäl som den 
skattskyldige har för sitt handlande vägs mot ”syftet att erhålla 
skatteförmånen”. Finns det affärsmässiga skäl, organisatoriska eller andra 
orsaker till ett handlande som väger tyngre än den uppnådda förmånen anses 
det inte vara skatteflykt.33 

Skenavtal faller däremot inte under generalklausulen i lag om skatteflykt. 
Rena skenavtal, t.ex. ett köp betecknas som gåva, har ansetts kunna angripas 
genom att se på transaktionens verkliga innebörd istället för att genomföra 
lagändringar efterhand som olika situationer uppstår. 

Skatteflyktslagen består i huvudsak av en generalklausul. Lagstiftaren valde 
att införa en generalklausul framför speciallagstiftning då 
kringgåendetransaktioner var svåra att angripa med denna typ av 
lagstiftning. Den skattskyldige kunde göra mindre ändringar som gjorde att 
förfarandet föll utanför lagrummets tillämpningsområde. Detta ledde till att 
flera s.k. stoppregler infördes för att förhindra sådana transaktioner vilket i 
sin tur ledde till en invecklad och komplicerad lagstiftning.34 När en 
lagändring eller införandet av en regel efter lagens tillkomst beror på 
skatteflyktsskäl benämns dessa ändringar eller nya regler ofta som 
stopplagstiftning eller stoppregler.35  Domstolarna var ovilliga att göra en 
analog tolkning av den speciallagstiftning som rådde tidigare vilket ökade 
på behovet av en ny lagstiftning.36 Dessutom halkade lagstiftaren efter, det 
var möjligt först i efterhand att reglera ett beteende som borde inneburit 
skatteundragande redan då transaktionen genomfördes.37 En generalklausul 
har också längre ”livslängd” och träffar bredare än speciallagstiftning - det 
går att bedöma transaktioner med högst skiftande karaktär utifrån samma 
lagrum. 

Rekvisiten i en generalklausul är ”vaga eller värdeöppna”. Vidare har en 
sådan klausul inte ett förhandsbestämt område där den skall tillämpas.38 
Detta innebär en större frihet i tillämpningen av en sådan än 

 
31 Prop. 1980/81:17 s. 21 
32 Prop. 1980/81:17 s. 12 
33 Prop.1996/97:170 s. 44 
34 Prop. 1997/97:170 s. 9. 
35 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 39. 
36 Prop. 1980/81:17 s. 13. 
37 Prop. 1980/81:17 s. 13 
38 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 55. 
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speciallagstiftning. En generalklausul ska träffa de områden där mer 
detaljerad lagstiftning har visat sig vara otillräcklig.  

3.2 Definition av skatteflykt  

Som tidigare nämnt utgörs skatteflyktslagen huvudsakligen av en 
generalklausul: 

”2 § Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, 
ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den 
skattskyldige,  

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen 
eller rättshandlingarna,  

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha 
utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och  

4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot 
lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas 
allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga 
eller har kringgåtts genom förfarandet.” 

Det måste alltså uppstått en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige. I 
förarbetena framgår det att bedömningen av huruvida en skatteförmån har 
uppstått eller ej görs på grundval av de förhållanden som ligger för handen 
vid den aktuella transaktionen. Förfarandet i sig kan vara civilrättsligt giltigt 
men det har uppstått skatteförmåner som uppstår strider mot ”lagstiftningens 
anda och mening.”39 Brister i lagstiftningen utnyttjas.40 Framtida 
skatteolägenheter har alltså ingen betydelse om de inte inträffar i en 
omedelbar framtid. Dessutom skall skatteförmånen varit väsentlig.41 Vad 
som utgör en väsentlig skatteförmån är inte en bestämd beloppsgräns. 
Penningvärdet ändras och därför har ett fast belopp ansetts vara olämpligt. 
Mål där skatteförmånen endast uppgår till några tusen kronor bör dock inte 
omfattas av rekvisitet ”väsentlig skatteförmån” av processekonomiska 
skäl.42 Den skattskyldige skall vidare indirekt eller direkt ha medverkat till 
skatteförmånen som uppstått. Detta är en skärpning av generalklausulen då 
kravet före 1997 års lagändring var att den skattskyldige direkt skulle ha 
medverkat till skatteförmånen. Indirekt medverkan kan vara genom en 
ställföreträdare, familjemedlem eller annan person som den skattskyldige 
haft möjlighet att påverka.43 

Teknisk definition och en allmän definition av begreppet skatteflykt är de 
som ofta används för att ringa in vad skatteflykt innebär. Den allmänna 
definitionen är en generell beskrivelse som inte berör de krav som ställs för 
att det ska anses vara skatteflykt. Den tekniska definitionen angriper det 

 
39 Prop. 1980/81:17 s. 10 ff 
40 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 15 
41 Prop. 1980/81:17 s. 28. 
42 Prop. 1996/97:170 s.45. 
43 Prop. 1996/97:170 s. 41. 
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förfarandet som den allmänna definitionen beskriver.  De två definitionerna 
är i hög grad beroende av varandra.44 

3.3 Praxismetod 

En lagstiftad generalklausul eller en praxismetod är två alternativa vägar 
som kan användas för att angripa just skatteflykt. Av dessa två metoder 
framstår lagstiftad generalklausul som den vanligaste förekommande.45 

I Sverige har vi en generalklausul mot skatteflykt men det finns länder där 
det är mer förekommande att tillämpa praxismetoden än en generalklausul. 
Att exakt definiera praxismetoden är svårt då det inte finns några tydliga 
gränser. Definitionen kan också skilja sig åt från land till land. Rosander 
menar att i de fall domstolen går utanför lagens tillämpning och tolkning 
”som används i normala fall” är det fråga om en praxismetod. Även i 
praxismetoden kan det utvecklas en typ av rekvisit som närmare specificerar 
när denna metod kan användas.46 

3.4 Skatteflykt och mervärdesskatt i 
Sverige 

De skatter som faller under generalklausulen är inkomstskatt och 
förmögenhetsskatt. Mervärdesskatt faller alltså inte under denna 
generalklausul. Tidigare gick det inte att få ett (bindande) 
förhandsavgörande inom området för mervärdesskatt. Det faktum att det inte 
gick att få ett bindande förhandsbesked på området för mervärdesskatt var 
en bidragande orsak till att skatteflyktslagen inte omfattar mervärdesskatt.47 
En generalklausul har ett brett tillämpningsområde vilket kan medföra en 
minskad förutsebarhet för den enskilde. Går det inte att få ett 
förhandsbesked innebär detta att den skattskyldiges möjlighet att förutse 
effekten av sitt handlande minskar ytterligare. Ett skäl till att 
generalklausulen inte omfattar mervärdesskatt var från början att det inte 
ansågs vara ett stort problem ur ett fiskalt hänseende. Skatteflykt ansågs helt 
enkelt vara vanligare på inkomstskattesidan än inom 
mervärdesskattområdet.48 Idag är det möjligt att få ett bindande 
förhandsbesked även i frågor som rör mervärdesskatt.49 Detta har inte 
medfört att mervärdesskatt omfattas av skatteflyktslagens 
tillämpningsområde. 

 
44 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 13-14. 
45 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 43. 
46 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 48. 
47 Prop. 1980/81:17 s. 17. 
48 Prop. 1996/97:170 s.47-48. 
49 Lag 1998:89 om förhandsbesked i skattefrågor, 1 §, punkt 3. 
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4 Mervärdesskatt inom EU 

4.1 Bakgrund  

Enligt EG-fördragets artikel 93 skall en harmonisering av 
omsättningsskatter ske om detta är nödvändigt för att upprätthålla den inre 
marknaden.50 EG-fördragets huvudsyften är att upprätta en gemensam 
marknad utan snedvriden konkurrens samt värna om den fria rörligheten 
inom EU. Vid EG-fördragets tillkomst ansågs det dåvarande systemet för 
mervärdesskatt strida mot dessa syften och därför tillkom det första 
mervärdesskattedirektivet, 67/227/EEG51, som skulle bidra till att 
harmoniseringen av omsättningsskatter för att minska de negativa effekter 
det dåvarande systemet medförde.52 Artikel 93 EG är alltså grunden som 
direktiven vilar på inom området för mervärdesskatt. Artikel 249 EG 
innebär att ett direktiv är bindande för en medlemsstat som det riktar sig till 
men att det är upp till varje medlemsstat att bestämma form och 
tillvägagångssätt för hur detta direktiv skall införlivas i nationell rätt. 
Tanken är att ett sådant införlivande inte skall skilja sig åt mellan 
medlemsstaterna.53 

Ett gemensamt system för mervärdesskatt började ta form och tanken var att 
medlemsstaterna skulle införa dessa gemensamma regler senast den 1 
januari 1970. Detta var dock inte möjligt för alla medlemsstater och tiden 
för att införa reglerna förlängdes genom beslut i det tredje till femte 
direktivet (det andra direktivet innehöll de materiella reglerna för införandet 
och utfärdades samtidigt som det första direktivet).54 

4.2 Direktiv -  mervärdesskatt 

Den tongivande rättsakten inom området för mervärdesskatt är EG-direktiv 
2006/112/EEG55, även kallat mervärdesskattedirektivet.56 Detta direktiv 
hette tidigare 77/388/EEG57 som efter flera ändringar nu ersatts av 
2006/112/EEG.58 Det nya direktivet har tillkommit för att förtydliga 

 
50 Konsoliderad version av fördraget om europeiska unionen och fördraget om upprättandet 
av europeiska gemenskapen (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:SV:PDF). 
51 http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod! 
CELEXnumdoc&numdoc=31967L0227&lg=sv 
52 SOU 2005:57 s. 111. 
53 SOU 2005:57 s. 118. 
54 SOU 2005:57 s. 111-112. 
55 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt. 
56 Prop. 2007/08:25 s. 55. 
57 Europeiska gemenskapernas råds sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt 
system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund). 
58 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l31006.htm 
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lagstiftningen inom området för mervärdesskatt, det har alltså inte medfört 
några stora förändringar jämfört med 77/388/EEG.59 
Mervärdesskattedirektivets syfte är att beskatta ekonomisk aktivitet på ett 
sätt som inte snedvrider konkurrensen vid konsumtion av varor och 
tjänster.60 

4.3 EG-rättens betydelse för den svenska 
mervärdesskatten 

Området för mervärdesskatt är till stora delar harmoniserat vilket medför att 
varje medlemsstat måste implementera dessa harmoniserade delar. I Sverige 
har vi mervärdesskattelagen som till stora delar bygger på 
mervärdesskattedirektivet. Inom EU är området för mervärdesskatt ett 
område där EU har ”mest långtgående planer” om ett samarbete.61 
Harmoniseringen innebär också att förutom gällande svensk lagstiftning 
måste även hänsyn tas till EG-rätten vad gäller mervärdesskatt.62 Att det är 
harmoniserat medför alltså att nationell domstol måste ta hänsyn till rättsfall 
från EG-domstolen inom de områden som är harmoniserat.  

4.4 Mervärdesskatt och 
skatteflyktsdirektiv inom EU 

Undandragande av mervärdesskatt inom EU uppgår varje år till betydande 
summor. Detta medför också till att det den inre marknaden störs genom att 
skapa omotiverade varuflöden och att priser på varor inom unionen blir 
onaturligt låga.63 När det är fråga om ren skatteflykt innehåller 
mervärdesskattedirektivet inga generella bestämmelser om skatteflykt. 
Direktivet ger medlemsstaterna en viss möjlighet att ingripa mot skatteflykt 
och skatteundragande. Varje medlemsstat har rätten, enligt 
mervärdesskattedirektivet, att utföra en åtgärd mot skatteflykt och 
skatteundragande.64 Rådet bemyndigar medlemsstaten till att utföra en 
åtgärd i syfte att minska skatteflykt (på området för mervärdesskatt).65 
Direktivet ger alltså inte medlemsstaten ett generellt bemyndigande. 
Regeringen måste ansöka om ett bemyndigande från kommissionen för att 
få införa åtgärder mot skatteflykt i de fall där ett direktiv reglerar samma 
område. 

 
59http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:SV:PDF (Avdelning 1, punkt 1  2006/112/EG). 
60 SOU 2005:57 s. 118. 
61 SOU 2005:57 s.60. 
62 Detta nämns bland annat i RÅ 1999 not 282. 
63 Ingressen till 2008/117/EG punkt 1. 
64 Artikel 19 2006/112/EG. 
65 Artikel 395 2006/112/EG. 
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Möjligheten att angripa skatteflykt inom EU finns i huvudsak inom följande 
av tre direktiv, moder-dotterbolagsdirektivet66, fusionsdirektivet67 samt 
ränte-royaltydirektivet68 (härefter företagsskattedirektiven). Skatteflykts-
lagen är tillämplig på transaktioner med internationella inslag. Det vill säga 
att den inte är begränsad till nationella förhållanden.69 Som tidigare nämnt 
kan inte skatteflyktslagen ges en bredare tillämpning än det direktiven 
tillåter utan denna lag måste tolkas EG-konformt inom de områden som är 
harmoniserade.  

Företagsskattedirektiven ger medlemsstaten friheten att bortse från de 
rättigheter direktiven ger den enskilde då skatteflykt, skatteundragande eller 
missbruk som huvudsakligt syfte föreligger. Direktiven ska inte påverka 
tillämpningen av nationella bestämmelser för att förebygga bedrägeri eller 
missbruk (artikel 5-6 i ränte-royaltiedirektivet, artikel 1 punkt 2 i moder-
dotterbolagsdirektivet samt artikel 11 i fusionsdirektivet). 

Medlemsstaterna har alltså en viss om än begränsad frihet vad gäller att 
utforma bestämmelser mot skatteflykt. I artikel 395 i 
mervärdesskattedirektivet ges möjligheten för en medlemsstat att ansöka om 
att genomföra särskilda åtgärder mot skatteflykt eller skatteundragande som 
avviker mot mervärdesskattedirektivet. Rådet tar ställning till om en sådan 
ansökan skall beviljas i varje enskilt fall, det är alltså inte ett allmänt 
bemyndigande till medlemsstaterna. En berörd medlemsstat har alltså å ena 
sidan möjligheten att bortse från företagskattedirektiven å andra sidan så 
måste medlemsstaten ansöka om att genomföra särskilda åtgärder mot 
skatteflykt inom mervärdesskatteområdet.  

 
66 Rådets direktiv av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moder och 
dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (90/435/EEG.) 
67 Rådets direktiv av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, 
fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika 
medlemsstater (90/434/EEG.) 
68 Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning 
av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater. 
69 Ståhl Kristina, SN nr 10 2007 EG-rätt och skatteflykt , avsnitt 2.2. 
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5 EG-rättsliga principer 

Förutom direktiv och fördrag finns det EG-rättsliga principer som är en 
viktig rättskälla. Nedan följer en genomgång av några av de EG-rättsliga 
principer som har betydelse för nationell rätt.  

5.1 Principen om rättssäkerhet 

Rättssäkerhetsprincipen är en grundläggande gemenskapsrättslig princip 
inom EU som bland annat innebär att det skattemässiga resultatet ska bli 
förutsebart. En grundläggande gemenskapsrättslig princip skall beaktas av 
nationell domstol och myndigheter. I de fall en bestämmelse kan få ett 
ekonomiskt resultat är det av extra stor vikt att nationell rättstillämpning tar 
hänsyn till denna princip. Detta har bland annat tagits upp i ”Kofoed”.70  

5.2 Lojalitetsprincipen 

Lojalitetsprincipen kommer till uttryck i artikel 10 EG. Lojalitetsplikten 
som följer av denna princip innebär att medlemsstaterna skall samverka till 
att de syften och mål som existerar inom EU skall uppnås. Vidare så betyder 
detta att hänsyn skall tas till EG-rätten. EG-domstolen fastslog i Marleasing 
att lojalitetsplikten innebär att nationella myndigheter skall ta hänsyn till 
direktiven i sitt utövande och en skyldighet att arbeta för att det resultat som 
uppställs i direktivet uppnås. 71 Nationella myndigheter och domstolar har 
en skyldighet att tolka nationell rätt så att den överensstämmer med 
direktivens mål och syfte. Vid tolkning av nationell rätt mot ett direktiv kan 
en sådan tolkning inte innebära att direktivet ”i sig och oberoende av en 
inhemsk lag om införlivande” medför skyldigheter för den enskilde. Ej 
heller kan en sådan tolkning innebära en skärpning eller helt avgöra det 
straffrättsliga ansvar som uppstår för de som försummat direktivets 
bestämmelser. En ”enhetlig tolkning” kan trots detta tillämpas direkt mot 
den enskilde72 

Medlemsstaterna har en skyldighet som innebär att varje medlemsstat skall 
verka för att de mål som uppställs i ett direktiv uppfylls. Detta framgår 
främst av artikel 10 och artikel 249 EG-fördraget. Av artikel 249 EG-
fördraget framgår det att det är upp till varje medlemsstat att bestämma form 
och tillvägagångssätt för genomförandet (av ett direktiv). 

Ett införlivande av ett direktiv i en medlemsstat behöver inte ske genom 
lagstiftning om det framgår klart och tydligt för den enskilde vilka 
rättigheter och skyldigheter som direktivet medför.73  

 
70 Kofoed C-321/05 punkt 49. 
71 Marleasing C-106/89. 
72 C-321/05 Kofoed. 
73 Detta har bland annat klargjorts av EG-domstolen i C-321/05 Kofoed. 
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Artikel 249 EG-fördraget. 

”För att fullgöra sina uppgifter och enligt bestämmelserna i detta fördrag 
skall Europaparlamentet och rådet gemensamt, rådet eller kommissionen 
utfärda förordningar och direktiv, fatta beslut samt avge rekommendationer 
eller yttranden. 

En förordning skall ha allmän giltighet. Den skall till alla delar vara 
bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat. 

Ett direktiv skall med avseende på det resultat som skall uppnås vara 
bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men skall överlåta åt 
de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för 
genomförandet. 

Ett beslut skall till alla delar vara bindande för dem som det är riktat till. 

Rekommendationer och yttranden skall inte vara bindande.” 

5.3 Direkt effekt 

Direkt effekt är en av de grundläggande principerna inom EU och den 
fastslogs i van Gend en Loos.74 Direkt effekt innebär ett skydd för den 
enskilde som under vissa omständigheter kan åberopa en direktivsregel även 
om denna inte införts i svensk rätt. Direktiv riktar sig mot medlemsstaterna 
men kan under vissa förutsättningar åberopas av den enskilde vilket kan 
sägas ge utslag för den direkta effekten. Regeln i direktivet måste vara 
precis, klar och ovillkorlig för att kunna åberopas i nationell domstol. Detta 
innebär att den enskilde, i nationell rätt, kan åberopa en EG-regel om denna 
regel inte införts på ett korrekt sätt eller inte existerar i nationell rätt . För att 
avgöra om en regel har en sådan direkt effekt att den kan åberopas av den 
enskilde har nationell domstol möjligheten att hämta ledning från EG-
domstolens praxis. Skulle praxis inte klargöra om en regel har direkt effekt 
eller ej får nationell domstol bedöma frågan ”direkt utifrån EG-rätt” eller 
begära ett förhandsbesked från EG-domstolen.75 

I de fallen att nationell rätt kolliderar med gemenskapsrätten kan inte 
medlemsstaten åberopa gemenskapsrätt om det inte är till förmån för den 
enskilde. En medlemsstat kan alltså inte på samma sätt som den enskilde 
åberopa ett direktiv som inte är införlivat. Ett direktiv i sig kan inte medföra 
några skyldigheter gentemot den enskilde, en medlemsstat kan alltså inte 
åberopa direktiv ”som sådana” mot den enskilde. Detta skulle strida mot den 
rättssäkerhetsprincip som existerar inom EU.76 

Fördragen tillhör primärrätten och är tillämpliga utan att implementeras. 

 
74 Mål 26/62. 
75 C-321/05 Kofoed 
76 C-321/05 Kofoed. 
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5.4 EG-konform tolkning 

En nationell regel som baserats på ett direktiv skall tolkas i enlighet med 
direktivet. Detsamma gäller för nationella regler som också regleras inom 
EG-rätten.77 Det är dock upp till nationell domstol att avgöra om nationella 
tolkningsprinciper möjliggör en sådan EG-konform tolkning, detta framgår 
bl.a. av Marleasing och Von Colsonmålet.  

Nedan följer en kort genomgång av Von Colsonmålet och Marleasingmålet. 
I det förstnämnda fallet fastslog EG-domstolen att nationell domstol har en 
skyldighet att tolka nationell rätt så att den är förenlig med EG-rätten. I båda 
fallen hänvisar domstolen till den lojalitetsplikt som medlemsstaterna har 
gentemot EU. 

Mål nummer 14/83 von Colson  

Sabine von Colson och Elisabeth Kamann yrkade på skadestånd då de ansåg 
att de blivit diskriminerade i samband med att de nekats arbete på en 
kriminalvårdsanstalt på grundval av att de var kvinnor.78 

Enligt tysk lag hade de, i det fall att diskriminering ägt rum, rätt till 
skadestånd. Den tyska domstolen hänvände sig till EG-domstolen för att få 
svar på om direktivet om genomförandet av principen om likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och 
befordran samt arbetsvillkor (76/207/EEG) öppnade upp för att 
arbetsgivaren blev skyldig att anställa arbetssökande i det fall att det 
förelegat diskriminering.79 

Domstolen fastslog att ”(…) den nationella domstolen, vid tillämpningen av 
nationell rätt och i synnerhet de bestämmelser i en nationell lag som har 
införts särskilt för genomförandet av ett direktiv, är skyldig att tolka den 
nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att det 
resultat som avses i artikel 189 tredje stycket uppnås.”80 

C-106/89 Marleasing 

I Marleasingmålet upprepade EG-domstolen den tidigare fastslagna 
principen från von Colsonmålet. 

Marleasing yrkade att det bolagsavtal som bildade Comercial Internacional 
de Alimentación SA (hädanefter Comercial) skulle ogiltigförklaras. 
Marleasing hävdade att bolagsavtalet bildats enkom för att undandra sig 
skulder från sina fordringsägare. Avtalet hade ingen rättslig grund. Till stöd 
för sin talan åberopade Marleasing nationell lag. 

 
77 SOU 2005:57 s. 119-120. 
78 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen. Mål 14/83. 
Domskäl, punkt 2. 
79 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen. Mål 14/83. 
Domskäl punkt 6. 
80 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen. Mål 
14/83.Domskäl, punkt 26. 
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Comercial åberopade artikel 11 i rådets direktiv 68/151/EEG som innefattar 
en uttömmande uppräkning av ogiltighetsgrunder för aktiebolag där 
avsaknad av rättslig grund ej finns med. 81 

Direktivet hade vid tidpunkten för målet ännu ej implementerats i spansk 
rätt. Den nationella domstolen begärde ett förhandsavgörande från EG-
domstolen och frågan var om ett ännu ej implementerat direktiv har direkt 
effekt som gör att den nationella bestämmelsen inte blir tillämplig.82 

EG-domstolen hänvisade till rättspraxis och uttalar att ett direktiv inte 
medför några skyldigheter för den enskilde och kan därmed inte heller 
åberopas mot den enskilde. Frågan i målet var dock huruvida den nationella 
domstolen måste tolka nationell rätt i förhållande till direktivet 
68/151/EEG.83 EG-domstolen uttalade att den nationella domstolen har en 
skyldighet att tolka nationell rätt mot bakgrund av direktiv 68/151/EEG.84 
De ogiltighetsgrunder som omfattas av artikel 11 i detta direktiv gick alltså 
före de grunder som fanns i nationell rätt.  

EG-domstolen hänvisade till von Colsonmålet och påpekade att 
medlemsstaterna har en skyldighet, enligt fördraget, att arbeta för att uppnå 
”det resultat som föreskrivs i direktivet” samt vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att uppnå detta resultat. Myndigheterna i medlemsstaterna 
omfattas också av denna skyldighet och därigenom även domstolarna. 
Således skall alltså den nationella domstolen tolka nationell rätt mot 
bakgrund av ”direktivets ordalydelse och syfte” oberoende av om de 
nationella bestämmelserna ”antagits före eller efter direktivet”. 85 EG-
domstolen gick att alltså ett steg vidare i hur långt plikten sträcker sig att 
tolka nationell rätt så att den stämmer överens med EG-rätten. Även 
lagstiftning som tillkommit före ett direktiv skall tolkas EG-rättskonformt. 

 
81 C-106/89 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA. Punkt 3. 
82 C-106/89 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA. Punkt 4. 
83 C-106/89 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA. Punkt 6-7. 
84 C-106/89 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA. Domslut. 
85 C-106/89 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA. Punkt 8. 
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6 Rättssäkerhet 

Att rättssäkerheten skall tillgodoses får väl anses utgöra en av de viktigaste 
grunderna i vårt rättssystem. Som redogjorts för ovan i avsnitt 5.1 är detta 
en princip med stor betydelse för rättstillämpningen även inom EU. Det 
finns ingen uttrycklig definition av vad rättssäkerhet innebär. Skyddet för 
den enskilde mot staten och dess organ tas ofta upp i samband med frågor 
kring rättssäkerhet. Inom området för beskattning kan en del av 
rättssäkerheten vara att det ska ske en rättvis fördelning av beskattningen. 
En sådan fördelning minskar risken för att en näringsidkare erhåller 
skattemässiga fördelar på bekostnad av andra.86 Nedan följer en redogörelse 
för de principer som det ofta hänvisas till för att närmare definiera vad som 
krävs för att rättsäkerhet ska anses föreligga. 

6.1 Förutsebarhet 

I förarbetena till lag om skatteflykt tas begreppet ”rättssäkerhet” upp i 
samband med utformningen av generalklausulen. För att uppfylla kraven på 
rättssäkerhet ska det bl.a. ska vara möjligt för den skattskyldige att förutse 
konsekvensen av en transaktion, kommer avdrag att medges eller ej, hur 
kommer ett visst handlande beskattas är? Detta är alla exempel på frågor det 
bör finnas ett så klart svar på som möjligt för den skattskyldige. Att kunna 
förutse konsekvenserna av sitt handlande behöver inte per automatik 
innebära rättssäkerhet. Det kan ju finnas fall där konsekvensen är väldigt 
negativ för den enskilde vilket knappast kan anses uppfylla kraven på 
rättssäkerhet.87 Förutsebarhet anses ofta föreligga då det inte tas för stora 
steg bort från de föreskrifter som gäller i det aktuella fallet.88 I de fall den 
aktuella föreskriften är en generalklausul medför detta en minskad 
förutsebarhet då en sådan klausul har en formulering som träffar ett bredare 
område. Att domstolen eller myndigheten inte gör för stora avsteg från 
lagens ordalydelse innebär alltså inte automatiskt att kravet på förutsebarhet 
är uppfyllt.  

6.2 Likhetsprincipen 

Rättssäkerhet kan också innebära att alla skall vara lika inför lagen. Det ska 
ske en likformig bedömning av fall som är ”lika” varandra från gång till 
gång.89 Rosander har delat upp detta i två delar: ”Formell likhet inför lagen” 
innebär att myndigheters verksamhet styrs av rättsregler och ingen kan 

 
86 Ds 2005:28 s.376. 
87 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 23. Judeförföljelsen under andra 
världskriget ges ofta som exempel på när förutsebarheten var uppfylld men knappast 
uppfyllde kravet på rättssäkerhet. Den judiska befolkningen kunde förutse att de skulle bli 
förföljda, detta var trots förutsebarheten naturligtvis inte rättssäkerhet. 
88 Generalklausul mot skatteflykt s. 24. 
89 Ds 2005:28 s.377. 
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tilldelas straff eller förmåner utan att rättsreglerna stödjer detta. ”Materiell 
likhet inför lagen” innebär att diskriminering ej är tillåtet.90  

6.3 Behovs– och 
proportionalitetsprincipen 

Denna princip har också tagits upp som en del av rättssäkerheten. Den 
innebär i korthet att det måste finnas en balans mellan det den enskilde kan 
förlora i förhållande till vad det allmänna vinner. Bördan som läggs på den 
enskilde får inte vara oskäligt tung.91 

Det anses ofrånkomligt att inte alla situationer har en förutsebar beskattning 
eller beviljande av avdrag men då finns möjligheten till ett 
förhandsavgörande från skatteverket. Förutsebarhet är ett klassiskt exempel 
på rättssäkerhet. Den enskilde kan förutse effekten av sitt handlande. Det 
ska vara tydligt var ramen går för den enskildes handlande, går denne 
utanför ramen kommer detta att medföra konsekvenser. Det är viktigt att 
veta var gränsen går för att till exempel kunna planera sin verksamhet och 
den skattemässiga effekten av transaktioner inom verksamheten. 

Förtjänar då alla samma skyddsvärde? Har alla rätt till samma grad av 
förutsebarhet? De som utför en transaktion i trygg förvisning om att denna 
transaktion ligger i farozonen för att inte godkännas bör kanske inte kunna 
ha samma krav på förutsebarhet som den vars handlande inte utnyttjar 
systemet på ett lika markant sätt.  

En skattskyldig som utför en handling där denna handling gränsar till eller 
bedöms vara skatteflykt har förmodligen inte samma intresse av 
förutsebarhet då de själva valt att försätta sig i en osäker situation.92 

Rättssäkerhet utgörs inte bara av förutsebarhet, nedan redogör jag för 
legalitetsprincipen som har gemensamma drag med principen om 
rättssäkerhet.93 

6.4 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen är en av de viktigaste principerna inom skatterätten. 
Rosander anser att legalitetsprincipen är ett medel för att uppnå målen med 
rättssäkerhet, legalitetsprincipen är alltså enligt Rosander inte en del av 
rättssäkerheten utan en slags garanti för att uppnå rättssäkerhet.94 

Legalitetsprincipen inom skatterätten ger uttryck för att skatt skall grundas 
på lag ”nullum tributum sine lege” (ingen skatt utan lag).95 Skatt får alltså 
inte tas ut om inte sådan rättighet getts med stöd av lag.   

 
90 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 25. 
91 Ds 2005:28 s.378. 
92 Mål och metoder vid tolkning av skattelag s. 59. 
93 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 77. 
94 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 22, 77. 
95 Hultqvist Anders, Legalitetsprincipen inom inkomstbeskattningen s.5 ff. 
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Det är omdiskuterat i doktrinen om legalitetsprincipen kommer till uttryck i 
lag eller inte. Den allmänna uppfattningen torde vara att den kommer till 
uttryck i Regeringsformen 8 kap. 3 §.  

Grunden för den skatterättsliga legalitetsprincipen kan sägas vara ett 
”kompetensfördelningsmotiv gällande normgivningsmakten”.96 I Sverige 
tillhör området för skatt det obligatoriska lagområdet vilket innebär att skatt 
måste regleras genom lag.97 Det finns ett litet utrymme för delegering inom 
skatteområdet. Detsamma gäller för utrymmet att meddela 
verkställighetsföreskrifter. Rosander anser att det borde vara möjligt med en 
viss delegering inom skatteområdet om beskattningen går att förutse och 
inte innehåller drag av godtycklighet. Dessutom får inte legalitetsprincipen 
tolkas så att beskattning får ske med tillämpning av lag som enda 
föreskriftsform. Rosander ifrågasätter dock att de krav på rättssäkerhet som 
förmodligen uppstår vid en delegering kan uppfyllas utan en så omfattande 
process att det kanske varit enklare att lagfästa den delegerade regeln.98 

Skatteflyktslagen består till stor del av en generalklausul. Det faktum att det 
är en generalklausul medför en viss osäkerhet angående om en transaktion 
faller under denna klausul eller ej vilket i sin tur leder till att förutsebarheten 
minskar. Legalitetsprincipens grundtanke kan sägas vara en slags trygghet 
för den enskilde. Att godtycklighet inte ska förekomma i utövandet av den 
makt domstolen har över individen. Dessutom kan det uppstå en analog 
tillämpning vid tillämpningen av skatteflyktslagen. Ett förfarande prövas 
först mot annan lagstiftning för att sedan prövas mot skatteflyktslagen när 
förfarandet inte går att angripa med annan lagstiftning. Kritikerna menar att 
användandet av skatteflyktslagen är en analog tillämpning och att en icke 
tillåten normdelegering uppstår. Detta anses av kritikerna stå i strid med 
legalitetsprincipen.99 Andra menar att tillämpandet av skatteflyktslagen 
faktiskt är tillämpning av lag och då uppstår det inte ett analogt 
tillämpande.100 

 
96 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 79. 
97 RF 8:3, st 2. 
98 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 79. 
99 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 82, 89. 
100 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 89. 
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7 Genomsyn i svensk skatterätt 

Genomsyn är en omdebatterad företeelse inom skatterätten. Den stora frågan 
verkar vara vilken effekt en genomsyn kan ge. 

I ett av förarbetena till lag om skatteflykt ges en närmare formulering om 
vad genomsyn i skatterätten innebär. “En tämligen väl förankrad uppfattning 
(torde) vara att genomsyn i skatterätten i allmänhet innebär att man vid den 
skatterättsliga prövningen av en transaktion eller ett förfarande bortser från 
rättshandlingarnas formella innebörd och i stället lägger rättshandlingarnas 
reella innebörd till grund för taxeringen”. Detta är alltså en beskrivning av 
genomsyn som anses vara ”väl förankrad” i skatterätten. Däremot uttrycks 
en viss osäkerhet om hur lång räckvidd genomsyn har i skatterätten. 101  

Det finns klara kopplingar till verklig innebörd som skall ligga till grund för 
bedömningen av en rättshandling. Detta är en allmänt vedertagen princip i 
svensk rätt. Domstolen kan alltså bortse från parternas egen benämning på 
rättshandlingen och istället låta den verkliga innebörden ligga till grund för 
rättens bedömning.102 Genomsyn innebär att en lag tillämpas på det 
förhållande som måste anses vara det verkliga förhållandet.103 Rätten 
använder sig alltså av genomsyn för att avgöra den verkliga rättshandlingen. 

Domstolen måste inte följa den benämning som parterna har gett en 
transaktion. Det är allmänt vedertaget att en rättshandling skall ”bedömas 
efter dess verkliga innebörd”. Detta brukar kallas för omklassificering av 
rättshandling eller genomsyn. I de fall en verklig innebörd saknas räknas 
detta förmodligen som en skenrättshandling som domstolen helt kan bortse 
från. Skatterättslig genomsyn är en bedömning av huruvida transaktionen 
har utförts enbart av skatteskäl.104 Först görs en bedömning om 
rättshandlingen är det den utgett sig för att vara. Efter denna bedömning 
görs en ”särskild skatterättslig prövning”. Rättshandlingen i sig kan 
underkännas trots att de är civilrättsligt giltiga när en skatteeffekt uppstår 
som enligt lagstiftaren är oförutsedd och ofördelaktig. Detta påminner om 
bedömningen som görs för att avgöra om skatteflykt föreligger. Ett 
införande av en skatterättslig genomsyn skulle medföra att det går att 
angripa skatteflyktstransaktioner utan stöd i lag. Detta skulle i sin tur 
innebära att vi i svensk rätt haft en praxismetod parallellt med 
generalklausulen i skatteflyktslagen.105 

Vid en skatterättslig genomsyn ser man på den skatterättsliga innebörden av 
transaktionen. Bedömningen går ett steg längre än att se på den verkligen 
innebörden som kan vara vilken innebörd som helst. Rosanders uppfattning 
är att det inte kan anses vara klarlagt om svenska domstolar använder sig av 

 
101 Prop. 1996/97:170 s. 32. 
102 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 57 f.f. 
103 Wennergren Bertil, SN nummer 3 1997 Skatteflykt i stöpsleven. 
104 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 58-59. 
105 Rosander Ulrika, SN nummer 11 2007 Repressiva metoder mot skatteflykt. 
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en skatterättslig genomsyn eller om det ens är acceptabelt att göra så.106 
Domstolarna har ansetts vara otydliga i de avgöranden som tas upp i 
samband med diskussionen om skatterättslig genomsyn existerar i svensk 
rätt eller ej. Det är oklart om det har det varit fråga om skatterättslig 
genomsyn eller verklig innebörd.107 

I bedömningen läggs ofta stor vikt vid om rättshandlingen eller 
rättshandlingarna saknar betydelse om man skulle bortse från 
skatteförmånen. Det bästa vore, enligt Rosander om den verkliga 
innebörden inte gick att tillämpa på skatteflyktstransaktioner då detta skapar 
oklarheter.108  

7.1 Andra röster i debatten om genomsyn 

Det råder en viss oenighet om våra domstolar använder sig av genomsyn i 
skattemål. Utöver denna fråga råder det dessutom en viss oenighet vad 
genomsyn i skatterättsliga sammanhang egentligen innebär.109 Det finns 
alltså ingen klar definition av vad genomsyn inom skatterätten egentligen 
innebär. Leif Gäverth och Lars Möller har studerat praxis från 
Regeringsrätten i s.k. genomsynsmål fram till år 2003 och har med ledning 
av denna praxis kommit fram till en närmare definition av genomsyn som 
ringar in begreppet ytterligare. Genomsyn är, enligt Gäverth och Möller, 
inte en princip som används vid lagtolkningen utan en rättslig metod för att 
avgöra de faktiska händelserna bakom flera rättshandlingar som tillsammans 
utgör en kedja. Vid tillämpning av skatteflyktslagen är det också den 
verkliga innebörden av ett förfarande som ska ställas mot rekvisiten i denna 
lag.110 När flera rättshandlingar är sammankopplade i en serie 
rättshandlingar har Regeringsrätten gjort en helhetsbedömning. Det har 
huvudsakligen varit en skatterättslig bedömning av rättshandlingar och liten 
vikt har lagts vid det ”civilrättsliga fångets natur”. Rätten har alltså bortsett 
från om rättshandlingen har varit civilrättsligt giltig eller inte. Det är inte 
enbart den skattemässiga effekten som är av betydelse utan även det 
ekonomiska utfallet av transaktionen. Regeringsrätten har då tagit hänsyn 
till om transaktionen har varit affärsmässigt motiverad.111 Kort sagt, när det 
har uppstått en ekonomisk effekt av en transaktion har rätten tittat närmare 
på om denna transaktion har gjorts av affärsmässiga grunder. Vid denna 
bedömning har inte skatteeffekten inte haft någon betydelse. Genomsyn kan 
alltså innebära att transaktionens har fått en oriktig benämning och att 
Regeringsrätten enbart utövar sin rätt att omklassificera transaktioner som är 
civilrättsligt giltiga. Det kan vara både den civilrättsliga innebörden som den 
ekonomiska.  

 
106 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 59 ff.  
107 Rosander Ulrika, SN nummer 11 2007 Repressiva metoder mot skatteflykt. 
108 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 59 ff. 
109 Gäverth Leif, Möller Lars, SN nr. 11. 
110 Gäverth Leif, Lars Möller, SN nr. 11. 
111 Gäverth Leif, Möller Lars, SN nr. 11. 
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Att omtolka ett avtal som är civilrättsligt giltigt är inte ett förfarande som 
bör bli rutin i våra svenska domstolar. Detta har även Regeringsrätten uttalat 
i ett avgörande om förhandsbesked. 112 Parterna i ett skatterättsligt mål är ju 
överens om avtalet, det är skatteverket som måste bevisa att det är något 
annat som ligger bakom avtalet än det parterna hävdar. För att kunna avgöra 
om den verkliga innebörden är en annan, än den mellan parterna avtalade, 
gör rätten en genomsyn. Då beaktar man den obligationsrättsliga innebörden 
av avtalet samt om formkraven är uppfyllda. Efter att denna civilrättsliga 
bedömning har gjorts kommer den skatterättsliga bedömningen in i bilden. 
Skulle inte slutresultatet stämma överens med den civilrättsliga delen av 
avtalet, här görs den affärsmässiga/ekonomiska bedömningen, ser man på 
den verkliga innebörden och det är denna verkliga innebörd som ligger till 
grund för beskattningen. 

Ett annat sätt att tolka Regeringsrättens praxis är att i de fall Regeringsrätten 
har använt sig av genomsyn har de bortsett från civilrätten och istället utgått 
från den ekonomiska innebörden.113 

7.2 Rättsfall – genomsyn och verklig 
innebörd 

För att göra en genomsyn ser man på rättshandlingars verkliga innebörd. 
Flera rättsfall från Regeringsrätten 114, Kammarrätten och länsrätten berör 
genomsyn.  Jag kommer att redogöra för några av dessa rättsfall nedan. 

RÅ 2004 ref. 27 

HJ ingick ett avtal med AB A där hon upplät avverkningsrätt på fastighet X 
till AB A, för detta skulle HJ få 700 000 kr i ersättning. AB A förpliktade 
sig till att återplantera, utföra skogsvårdsåtgärder på området samt 
återställning av vägar och vägunderhåll.  

Ersättningen skulle delas upp på två betalningar, 150 000 kr den 30 
november 1994 och resterande belopp, 550 000 kr den 30 januari 1006.  

Fram till slutet av 1996 hade endast 80 000 kr betalats till HJ. Avtalet 
ingicks den 26 oktober 1994. Dagen efter, den 27 oktober 1994 övertog AB 
C enligt avtal avverkningsrätten mot en ersättning på 1 mkr. Det fanns ingen 
skyldighet för AB C i avtalet att utföra några återställningsåtgärder. 
Summan erlades kontant och slutlig avräkning skedde under 1995.  

HJ ingick även ett avtal den 28 mars 1996 där hon upplät avverkningsrätt på 
fastigheten till AB B mot en ersättning på 90 000 kr. Villkoret var att AB B 
skulle svara för återställningsåtgärder. Även denna avverkningsrätt uppläts 
till AB C. Ersättningen, 106 000 kr, betalades under 1996. I målet var det 
ostridigt att AB A och AB B kontrollerades av HJ:s make.  

 
112 RÅ 1989 ref. 62 I,II. 
113 Persson Roger, SN nr. 4 2005 EG-domstolens användning av civilrätten i skatterättsliga 
avgöranden. 
114 Persson Roger, Skattenytt nr 4 2005 EG-domstolens användande av civilrätten i 
skatterättsliga avgöranden. 
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Skatteverket uttagsbeskattade genom eftertaxering HJ för 300 000 kr för 
1995. Dessutom beskattades HJ för 700 000 kr efter att skatteverket 
tillämpat genomsyn. 1996 uttagsbeskattades HJ genom eftertaxering för 
26 709 kr. 1997 uttagsbeskattades HJ vid inkomsttaxeringen för 16 000 kr 
samt med tillämpning av genomsyn beskatta henne för 90 000 kr. 

När resultatet av flera rättshandlingar som var för sig är giltiga skiljer sig 
väsentligt från syftet med en av dessa rättshandlingar finns enligt länsrätten 
möjligheten att istället göra en genomsyn.”Grundtanken är att man inte 
tillämpar en lag på något som det utger sig för att vara utan på det som det 
måste anses verkligen vara.”115 Ett avtal kan vara civilrättsligt giltigt men 
sett i ett större sammanhang skall det bortses från. En samlad bedömning 
görs av sammansatta transaktioner för att se vad som ligger bakom. I detta 
mål ansåg länsrätten att den verkliga anledningen till transaktionerna var att 
tillföra AB A och till sig själv utan negativa skattekonsekvenser. Detta blev 
också slutsatsen för transaktionerna till AB B och AB C. Transaktionerna 
bedömdes som om H. J hade tillfört avverkningsrätten direkt till AB C.  

Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning. 

Regeringsrätten ansåg inte att det fanns underlag för att den verkliga 
innebörden av rättshandlingarna var att upplåta avverkningsrätten direkt till 
AB C. Någon beskattning på denna grund utlöstes därför inte. Det fanns ej 
heller någon grund för eftertaxering. Den verkliga innebörden av 
transaktionerna var att upplåta avverkningsrätten till mannens bolag som 
sedan överlät den vidare. HJ kunde därför endast uttagsbeskattas för 
upplåtelsen till mannens bolag inte den upplåtelsen som mannen sedan 
gjorde. Beskattning skall ske med bakgrund av rättshandlingars verkliga 
innebörd oavsett vilken beteckning som parterna satt på avtalen. I målet 
stämde den rubricering som parterna hade satt på transaktionen överens med 
den verkliga innebörden. I de fall rubriceringen inte stämmer överens med 
den verkliga innebörden kan alltså beskattning utlösas. I sådana fall kan 
lagen mot skatteflykt, enligt Regeringsrätten, bli tillämplig.  

Jag tolkar detta som att i de fall det finns en avsikt hos den skattskyldige att 
genomföra en handling såsom avtal eller annat visar får förfarandet bedömas 
med stöd av skatteflyktslagen och inte genom att göra en genomsyn för att 
bedöma den verkliga innebörden. 

RÅ 1998 ref. 19 – verklig innebörd 

I korthet var omständigheterna som följer: Parterna A och B ägde företag Y 
som var ett fåmansbolag. Y innehade aktier i ett dotterbolag, Z. A och B 
önskade dela upp tillgångarna i koncernen genom att B bildade ett nytt 
bolag, X, och sedan genomförde diverse transaktioner för att överföra aktier 
och konvertibler till ett pris understigande marknadsvärdet. Parterna ansökte 
om ett förhandsbesked från skatteverket angående de olika transaktionerna. 
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Detta rättsfall gäller rättshandlingars verkliga innebörd. Regeringsrätten 
konkluderade, med hänvisning till praxis, att transaktioner skall beskattas 
utifrån dess verkliga innebörd. Detta kan innebära en gemensam bedömning 
av flera rättshandlingar. En sådan samlad skattemässig bedömning kan 
göras även om transaktionerna utförts av affärsmässiga grunder. I detta mål 
framstod dessutom transaktionerna som ”säregna” när de bedömdes 
individuellt. De utförda transaktionerna kunde endast efter en samlad 
bedömning framstå som rimliga.116 Den verkliga innebörden av 
rättshandlingarna stämde inte överens med de av parterna uppgivna. 

Kammarrätten målnummer 7582-01 datum 2003-12-23 

Fria varurörelser i EU AB, härefter kallat bolaget, hade ett dotterbolag, 
Warendienst, som var beläget i Tyskland. Jan Malm var företagsledare för 
båda bolagen. Bolagets verksamhet bestod av att bedriva data- och 
servicetjänster åt Warendienst. Warendienst sålde varor till svenska 
konsumenter via en hemsida där konsumenterna beställde sina varor för 
avhämtning. Bolaget hävdade att de inte var involverade i varuförsäljningen. 
Warendienst hade ingått ett handelsavtal med Bela vars varor var de som 
såldes via hemsidan. Varorna hölls tillgängliga för kunderna i ett av 
Warendienst förhyrt utrymme i Tyskland. Det fanns även andra 
omständigheter som bolaget menade gav kunden intryck av att de handlade 
av Warendienst och inte av bolaget.  

Bolaget ansåg att varan var levererad när den placerats i det utrymme där 
kunden kunde hämta varan, att de ombesörjde leveransen till de svenska 
kunderna var något Bolaget förbundit sig till genom ett avtal mellan bolaget 
och Warendienst. Samma gällde för de betalningar för varorna som gjorts 
till bolaget. 

Skatteverket ansåg att de svenska kunderna handlade av Bolaget och inte av 
Warendienst. Warendienst var endast en adress och bedrev ingen faktisk 
verksamhet. Enligt skatteverket var det i själva verket bolaget som 
konstruerat hemsidan och administrerat denne. Vidare menade skatteverket 
att efter en kund betalat för sina varor till Bolaget överförde Bolaget 
beställningen till Bela, det var alltså inte Warendienst som ombesörjde 
själva beställningen av varor till kunderna. Skulle kunderna ha några 
klagomål angående leverans eller på varorna skulle de vända sig till bolaget. 

Både länsrätten och kammarrätten kom efter genomsyn fram till att Bolaget 
skulle påföras mervärdesskatt för distansförsäljning över internet av varor 
till svenska personer. 

 
116 Skälen för regeringsrättens avgörande. 
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8 Principen om 
förfarandemissbruk 

Principen om förfarandemissbruk är en oskriven EG-rättslig princip som 
efter Halifax även gäller på området för mervärdesskatt.117 Denna princip 
innebär att en civilrättsligt giltig transaktion kan utgöra förfarandemissbruk 
om transaktionen strider mot det aktuella direktivets syfte. Ståhl har i en 
artikel ställt upp två förutsättningar där förfarandemissbruk föreligger. 

1. De aktuella transaktionerna är i sig förenliga med de villkor som det 
aktuella direktivet eller implementeringslagstiftning uppställer men 
dessa transaktioner leder till en skattefördel som strider mot 
direktivets eller implementeringslagstiftningens syften, 

2. Det huvudsakliga syftet med transaktionerna har, efter en objektiv 
bedömning, varit att uppnå en skattefördel.118 

Har förfarandemissbruk konstaterats skall de transaktioner som ingår i 
missbruket omdefinieras. Det vill säga, transaktionerna som utgör 
förfarandemissbruk skall beskattas som om de aldrig hade utförts. Principen 
om förfarandemissbruk går att tillämpa inom det harmoniserade området. 
Skulle ett direktiv redan innehålla en regel som träffar den aktuella 
transaktionen går, enligt Ståhl, förmodligen direktivet före ett tillämpande 
av denna princip. Det är förmodligen inte möjligt att åberopa principen om 
förfarandemissbruk parallellt med t.ex. en uttrycklig regel om skatteflykt i 
ett direktiv. Sådana uttryckliga skatteflyktsbestämmelser finns i 
företagsskattedirektiven vilket då medför att principen inte skulle gå att 
åberopa i de fall som träffas av dessa direktiv. Generella regler om 
skatteflykt existerar inte i mervärdesskattedirektivet vilket skulle kunna 
innebära att principen om förfarandemissbruk går att tillämpa i 
medlemsstater utan nationell reglering om skatteflykt på 
mervärdesskatteområdet.119 Direktiv kan enligt huvudregeln inte med 
negativ effekt åberopas direkt mot den enskilde. Huruvida EG-rättsliga 
principer på det harmoniserade området går att åberopa gentemot den 
enskilde råder det delade meningar om. D.v.s. kan skatteverket åberopa 
denna princip direkt mot den enskilde för att komma åt eventuellt 
skatteundragande inom området för mervärdesskatt?  Det som, enligt Ståhl, 
talar för detta är att principen om förfarandemissbruk är en allmän EG-
rättslig princip som går att härleda ur fördraget (primärrätten) vilket betyder 
att den inte omfattas av den begränsning som gäller för direktiv. Direktiv 
kan ju inte i sig medföra någon skyldighet för den enskilde. 

Skatteverket kan inte åberopa skatteflyktsbestämmelser i ett direktiv direkt 
mot den skattskyldige i de fall bestämmelsen inte är implementerad i 
nationell rätt. Principen om förfarandemissbruk däremot, är en allmän 

 
117 Ståhl Kristina, SN nr. 10 2007 EG-rätt och skatteflykt. 
118 Ståhl Kristina, SN nr. 10 2007 EG-rätt och skatteflykt. 
119 Ståhl Kristina, SN nr. 10 2007 EG-rätt och skatteflykt. 
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rättsprincip inom EU och som sådan öppnar upp för möjligheten att angripa 
skatteundragande utan att först implementeras i svensk lagstiftning. 120 
Nedan följer en genomgång av varför och i vilka fall skatteverket menar att 
principen om förfarandemissbruk går att tillämpa i Sverige. 

8.1 Skatteverkets syn på principen om 
förfarandemissbruk 

Skatteverket har tagit ställning till vad de menar Halifaxmålet innebär för 
tillämpning av förfarandemissbruk i svensk rätt.121 Denna princip är, enligt 
skatteverket, tillämpbar på mervärdesskatteområdet då den omfattas av 
gemenskapsrättens allmänna rättsgrundsatser. Vid tillämpning av 
mervärdesskattelagen skall alltså hänsyn tas till allmänna rättsprinciper 
såsom principen om förfarandemissbruk. Vidare menar skatteverket att 
principen om förfarandemissbruk även gäller i de fall då utgående skatt inte 
redovisats eftersom EG-domstolen i Halifaxmålet utgått från transaktioner 
”generellt”.122 

Två förutsättningar måste, enligt skatteverket, vara uppfyllda för att 
principen om förfarandemissbruk ska vara möjlig att tillämpa. 

1. Det måste ha uppstått en skattefördel som strider mot syftet 
(mervärdesskatteområdets generella syfte) med bestämmelserna när 
dessa ”tillämpas strikt enligt sin lydelse”.  

2. Syftet med transaktionen har varit att uppnå en skattefördel vilket 
skall framgå av de objektiva omständigheterna.123 

En objektiv omständighet kan vara när en transaktion framstår som 
konstlad. Det ekonomiska resultatet har alltså uppnåtts genom en onödig 
omväg, samma resultat hade kunnat uppnås genom ett mindre komplicerat 
förfarande. 

Skatteverket ger fler exempel på när en objektiv omständighet kan ligga för 
handen. I de fall en intressegemenskap föreligger i ägarstrukturen, såsom 
rättsliga, ekonomiska eller personliga samband, bör detta beaktas vid 
bedömning om förfarandemissbruk. Som exempel på ekonomiskt samband 
tar Skattverket upp de fall när det uppstår en skattefördel för en eller flera av 
aktörerna utan att någon negativ effekt inträder om principen om 
förfarandemissbruk inte tillämpats på transaktionen.  

Skatteverket anser vidare att principen om förfarandemissbruk är tillämplig 
vid skatteplanering på mervärdesskatteområdet när syftet har varit att uppnå 

 
120 Ståhl Kristina, SN nr. 10 2007, EG-rätt och skatteflykt. 
121 SKV Dnr 131 500981-06/111 avsnitt 1. 
122 SKV Dnr 131 500981-06/111 avsnitt 1. 
123 SKV Dnr 131 500981-06/111 avsnitt 1. 
123 SKV Dnr 131 500981-06/111 avsnitt 4. 
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en skattefördel och strider mot mervärdesskatteområdets ”syfte och 
särdrag”.124 

Omdefiniering kan medföra att skatteverket omdefinierar de transaktioner 
som omfattas av förfarandemissbruket. Transaktionerna bortses från och 
istället avgörs utgående och ingående skatt för transaktioner som skulle ägt 
rum om inte förfarandemissbruket förekommit. 

Som exempel på om omdefiniering kan bli aktuell uppger skatteverket: 

 “begära återbetalning av de belopp som dragits av vid varje 
transaktion i de fall Skatteverket anser att avdragsrätten missbrukats, 

 undanta utgående skatt i senare omsättningsled i de fall den 
skattskyldige var konstruerat skattskyldig på grund av 
förfarandemissbruket, och 

 samtidigt ska frågan om utgående och ingående skatt bedömas i 
enlighet med bestämmelserna i ML för den första transaktionen som 
inte utgör missbruk, dvs. som om de transaktioner som utgör 
förfarandemissbruk inte hade förelegat”. 

Rena mervärdesskattebedrägerier faller inte under förfarandemissbruk. I de 
fall då en transaktion är del av ett mervärdesskattebedrägeri kan avdrag för 
ingående skatt avslås helt. 125 

I skatteverkets ställningstagande uppställs skatteverket som krav på 
tillämpning av principen om förfarandemissbruk att den kan tillämpas direkt 
mot den enskilde när det rör sig om missbruk av gemenskapsrätten. 126 
Principen bygger, enligt skatteverket, på primärrätten och som sådan 
behöver den inte införlivas i nationell rätt för att tillämpas.127 

I Halifaxmålet fastslogs det att principen om förfarandemissbruk går att 
tillämpa inom området för mervärdesskatt. (Det var framförallt 
avdragsrätten som behandlades i detta rättsfall.)128  

Skatteverket menar att förfarandemissbruk även kan föreligga i de fall när 
utgående skatt undvikits så att en skattefördel har uppstått vilka strider mot 
bestämmelserna. Detta bygger de på att EG-domstolen inte specifikt uttalat 
sig om vilka transaktioner som ska omfattas när förfarandemissbruk 
föreligger utan, enligt skatteverket, EG-domstolen utgår från transaktioner 
”mer generellt”.129 

I de fall en transaktion kan underkännas med stöd av mervärdesskattelagen 
kan inte principen om förfarandemissbruk tillämpas.130  

 

 

 
125 SKV Dnr 131 500981-06/11 Principen om förfarandemissbruket m.m avsnitt 4. 
126 SKV Dnr 131 500981-06/11 Principen om förfarandemissbruk m.m avsnitt 4. 
127 SKV Dnr 131 500981-06/111 Principen om förfarandemissbruk m.m. avsnitt 4. 
128 Halifax C-255/02 
129 SKV Dnr 131 500981-06/111 Principen om förfarandemissbruk m.m. avsnitt 1. 
130 SKV Dnr 131 500981-06/111 Principen om förfarandemissbruk m.m. avsnitt 4. 
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8.2 Praxis – principen om 
förfarandemissbruk 

 Det finns ett flertal rättsfall från EG-domstolen som berör 
förfarandemissbruk och jag kommer att redogöra för några av de rättsfall 
som varit tongivande i utvecklingen av förfarandemissbruk. Jag inleder med 
generaladvokat Juliane Kokotts förslag till avgörande i Kofoed. 

Hans Markus Kofoed, hädanefter Kofoed, ägde hälften av ett danskt bolag. 
Andra halvan ägdes av Niels Toft. De gjorde ett utbyte av aktierna, med ett 
nominellt värde på 120 000 DKK, i det danska bolaget mot nyemitterade 
aktier i nybildat skalbolag bildat enligt irländsk rätt, med ett nominellt värde 
på 10 500 IEP. De kontrollerade därefter det danska bolaget via det 
irländska mellanbolaget. Det beslutades kort tid därefter på årsstämman att 
en betydande utdelning skulle göras från det danska bolaget till det irländska 
bolaget. Av denna utdelning erhöll Kofoed 50 procent. Han yrkade på att 
denna utdelning skulle vara skattefri enligt det då gällande skatteavtalet. 
Enligt gällande lagstiftning var även utbytet skattefritt. Den danska 
skattemyndigheten valde dock att göra en samlad bedömning och såg därför 
på utbytet och utdelningen som gjord i en och samma transaktion vilket 
innebar att utdelningen ansågs vara betalning för utbytet. Då denna 
ersättning översteg 10 procent av aktiernas nominella värde omfattades den 
inte av reglerna om skattefrihet vid andelsbyte.131 

Den danska domstolen begärde ett förhandsavgörande där de ville ha svar 
på hur fusionsdirektivet skulle tolkas i det förevarande fallet. Föreligger det 
något andelsbyte enligt fusionsdirektivet eller ej när parterna har gjort ett 
icke rättsligt bindande avtal om utbyte samtidigt som de har avtalat om en 
utdelning som också delas ut? 132 Andra frågan som ställdes var om den 
nationella skattemyndigheten kunde agera på rättsmissbruk trots att artikel 
11.1 i fusionsdirektivet inte införlivats i nationell rätt?133 

Generaladvokaten påpekar i sitt förslag till avgörande att anledningen till 10 
procentgränsen är för att ge en viss möjlighet till att undanröja de kostnader 
som kan uppstå vid en gränsöverskridande omstruktureringar. Direktivet ska 
inte missbrukas till att uppnå en ekonomisk fördel som uppstått i förbindelse 
med en omstrukturering. Vad gäller huruvida utdelningen skulle anses 
utgöra kontant betalning eller ej fanns det ingen ledning att hämta inom EG-
rätten om vad som anses utgöra kontant betalning. Istället måste syfte och 
ändamålet med direktivet spela en avgörande roll i denna bedömning. Skulle 
utdelningen anses utgöra ersättning kommer denna ersättning inte träffas av 
den delen av fusionsdirektivet som berör skattefrihet på kapitalvinst. En 
annan viktig fråga i målet är vad gemenskapsrätten ger nationella 
myndigheter för möjligheter i de fall där skatt avsiktligt undandragits vid 
omstrukturering.134 Generaladvokaten uttalar sig vidare att en nationell 

 
131 Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott punkt 24-33 del III. 
132 Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott punkt 34 del IV. 
133 C-321/05 Kofoed punkt 23. I denna punkt står båda tolkningsfrågorna. 
134 Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott punkt 36-44 del V. 
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princip kan vara tillräcklig för att ett direktiv ska vara gällande i en 
medlemsstat utan särskilda lagstiftningsåtgärder. Detta förutsätter att den 
nationella principen är klar och precis. Det har ingen betydelse om en 
gemenskapsrättslig konform tolkning av nationell rätt skulle vara till 
nackdel för den enskilde då detta är tillåtet. Däremot är en direkt tillämpning 
av ett direktiv inte tillåten då en sådan tillämpning är betungande för den 
enskilde. En sådan direkt tillämpning måste alltså vara införd i nationell rätt 
för att den ska gå att tillämpa. Ej heller får nationella myndigheter förlita sig 
på allmänna gemenskapsrättsliga rättsgrundsatser utan vidare. En allmän 
gemenskapsrättslig princip får inte åberopas direkt mot den enskilde då en 
sådan inte är tillräckligt klar och precis och därmed skulle riskera 
harmoniseringsändamålet i fusionsdirektivet samt äventyra den i direktivet 
åsyftade rättssäkerheten vid omstruktureringar vid kapitalbolag.135 

Ett direktiv kan alltså inte åberopas direkt mot den enskilde däremot kan en 
nationell princip tolkas mot bakgrund av en ännu ej införd bestämmelse i ett 
direktiv.  

C-321/05 Kofoed 

Enligt EG-domstolen var inte utdelningen att anse som kontant betalning. 
Det faktum att utdelningen haft ett tidsmässigt eller annat samband med 
utbytet har ingen inverkan på bedömningen om det är kontant betalning eller 
ej. Vidare har det faktumet att transaktionen utförts i ett skatteundragande 
syfte inte heller någon betydelse för om ersättningen är att anse som kontant 
betalning eller ej. EG-domstolen påpekar också att det inte funnits några 
bevis för att Kofoed och Niels Toft avtalat om skyldighet att göra någon 
utdelning. Kapitalvinstbeskattning utlöses alltså ej på grundval av 
ovanstående resonemang men nu menade nationell domstol att 
transaktionen ägt rum enbart för att minska beskattningen. 136 Enligt 
fusionsdirektivet kan en medlemsstat återkalla förmånen eller vägra tillämpa 
delar eller hela direktivet när rättsmissbruk ligger bakom. Avsaknad av ett 
kommersiellt syfte kan vara en indikation på att rättsmissbruk föreligger. 
Problemet var att artikeln som reglerar rättsmissbruk inte var införlivad i 
dansk rätt.137 Blir den ändå gällande? En medlemsstat har en skyldighet 
enligt artikel 10 och artikel 249 EG en skyldighet att göra det som krävs för 
att uppnå direktivets fulla verkan i enlighet med direktivets mål men, som 
generaladvokaten också påpekade, kan inte ett direktiv i sig åberopas direkt 
mot den enskilde då detta skulle strida mot rättssäkerheten. Däremot fastslår 
EG-domstolen att ett direktiv kan införlivas på andra sätt än genom 
lagstiftning i en medlemsstat. Den rättsliga situation som följer av att 
direktivet inte införlivas genom lagstiftning måste vara tydlig och klar för 
den enskilde så att denne känner till vidden av de rättigheter och 
skyldigheter som följer av direktivet. I dessa fall behöver inte direktivets 
bestämmelser upprepas i nationell lag.138  

 
135 Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott punkt 43-68. 
136 C-321/05 punkt 28-36. 
137 C-321/05 punkt 40. 
138 C-321/05 punkt 44. 
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Vidare skall nationell rätt tolkas i enlighet med direktiven, ett direktiv kan 
dock inte ersätta nationell lagstiftning helt. Det är inte tillåtet att” direktivet i 
sig och oberoende av en inhemsk lag om införlivande skapar skyldigheter 
för enskilda eller avgör eller skärper det straffrättsliga ansvar som 
uppkommer för dem som åsidosätter dessa bestämmelser.”139 

Det var upp till den danska domstolen att avgöra om det fanns en nationell 
bestämmelse eller allmän princip om skatteflykt, skatteundragande eller 
rättsmissbruk som går att tolka mot fusionsdirektivet artikel 11.1 då 
förfarandet inte utlöste beskattning enligt detta direktiv.140 Domstolen ansåg 
att principen om förfarandemissbruk återspeglas i artikel 11.1a i 
fusionsdirektivet.141 

Kommentar till Kofoed 

EG-domstolen yttrade alltså att ett direktiv inte i sig kan åberopas gentemot 
den enskilde. Artikel 11.1 a i fusionsdirektivet berör skatteflykt, enligt 
domstolen bygger denna regel på principen om förfarandemissbruk. Denna 
artikel inte går att tillämpa direkt mot den enskilde vilket kan innebära att 
principen som ligger bakom inte heller kan tillämpas direkt mot den 
enskilde.142  

Halifax C-255/02 

Halifax bedriver bankverksamhet och undantas därför från mervärdesskatt. 
Leeds Development, County och Halifax Property Investments Ltd (härefter 
kallat Property) var alla dotterbolag till Halifax. Av dessa tre dotterbolag var 
Leeds Development och County registrerade för mervärdesskatt, Property 
var inte registrerat för mervärdesskatt.  

Halifax uppförde fyra callcenter på olika byggnader som skulle användas i 
verksamheten. På dessa byggnader hade Halifax antingen nyttjanderätt i 
ungefär 125 år, full nyttjanderätt eller full äganderätt. Eftersom Halifax 
bedrev bankverksamhet kunde inte avdrag för mervärdsskatt på arbetet 
utnyttjas av Halifax.  

Mellan den 17 december 1999 och den 6 april 2000 utfördes en rad 
transaktioner mellan Halifax och dess dotterbolag.  

Leeds Development lånade köpsumman av Halifax för att kunna köpa 
fastigheterna. Leeds Development fick även i uppdrag att utföra 
byggnadsarbeten på dessa fastigheter som enligt avtalet som ingicks 
angående detta skulle ersättas med en summa av 120 000 pund varav 20 000 
utgjordes av mervärdesskatt. Halifax mottog tre fakturor där cirka 20 000 
pund var mervärdesskatt. Avtal ingicks också mellan parterna om 
arrenderätten till fastigheterna. Leeds Developement skulle enligt avtal 
arrendera fastigheterna i 20 år. 

 
139 C-321/05 punkt 45. 
140 C-321/05 punkt 46-48. 
141 C-321/05 punkt 38. 
142 Ståhl Kristina, SN nr. 10 2007, EG-rätt och skatteflykt. 
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Den 29 februari ingick Halifax ett entreprenad- och finansieringsavtal med 
County. County åtog sig att utföra byggnadsarbete på fastighet A-C, även 
det arbete som Leeds Development åtagit sig att göra eller gjort enligt sitt 
avtal med Halifax. 

Den 29 februari överförde Halifax 44 815 000 pund till ett bankkonto som 
Leeds Development förfogade över. Summan var ersättning för utfört arbete 
och förskott på lånet. Leeds Development överförde samma summa till 
County som betalning för de arbeten som utfördes. Pengarna stod på ett 
depåkonto över natten mellan den 29 februari och den 1 mars och var inne 
på Countys konto den 1 mars. County skickade ut en faktura till Leeds 
Development samma dag som överföringen ägde rum för erlagd 
mervärdesskatt. 

Leeds Developments begärde närmare 6 700 000 pund i återbetalning av 
mervärdesskatt. 

Den 6 april arrenderades fastigheterna A-C ut till Leeds Development i 
enlighet med det ingångna arrendeavtalet. Ersättningen för detta uppgick till 
7 400 000 pund som finansierades genom att Leeds Development tog ut mer 
pengar från den, av Halifax, utlånade summan. 

Den 6 april åtog sig Leeds Development att överlåta arrenderättigheterna 
mot ersättning till Property. Den vinst Leeds Development gjorde på 
överlåtelsen uppgick till 180 000 pund. Överlåtelsen skulle ske första dagen 
efter att arbetet som utförts på fastigheterna var utfört. Halifax hyrde sedan 
fastighet A-C av Property som skulle göra en vinst på 85 000 pund på 
uthyrningen.143 

Den 13 mars ingick Halifax ett låneavtal, ett arrendeavtal och ett avtal om 
arbeten på fastigheten med Leeds Development på fastighet D. Leeds 
Development utfärdade en faktura för summan som motsvarade 
mervärdesskatten. Samma dag utbetalade också Halifax den första 
delutbetalningen av lånet till Leeds Development. 

Den 13 mars ingicks även ett entreprenad- och finansieringsavtal mellan 
Leeds Development och County. Leeds Development betalade mer än 
3 000 000 pund till County för utfört arbete.  

Leeds Development begärde nästan 455 000 GBP i återbetalning för 
ingående skatt i sin deklaration för mars 2000. 

Den 6 april 2000 arrenderade Halifax ut fastighet D till Leeds Development 
som i sin tur mot ersättning överlät arrenderätten till Property. Property 
hyrde sedan ut fastigheten till Halifax i andra hand enligt ett annat avtal. 

Commisioners of duty and excise avslog Leeds Developments och Countys  
begäran om avdrag för den mervärdesskatt som de fristående 
entreprenörerna hade fakturerat County.144   

Commisioners of duty and excise kom fram till att Leeds Development inte 
utfört något arbete åt Halifax och County hade inte utfört något arbete Leeds 

 
143 C-255/02 Halifax punkt 19-25. 
144 C-255/02 punkt 32. 
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Development. Därför föll dessa transaktioner utanför mervärdesskattens 
tillämpningsområde. Vidare bedömdes transaktionerna ”sedda i sitt 
sammanhang” och slutsatsen var då att det var de inhyrda fristående 
entreprenörerna som utfört arbetet åt Halifax. Avdrag för mervärdesskatten 
för arbetet som dessa gjort kunde därför medges. 

Halifax, Leeds Development och County uppgav att transaktionerna 
verkligen hade utförts. De vidgår att de planerat ”upplägget” för att få ett 
fördelaktigt skatteresultat men att transaktionerna skall bedömas var för sig i 
mervärdesskattehänseende.145 

Commisioners of duty and excise ansåg att principen om rättsmissbruk inte 
skall tas hänsyn till när syftet är att kringgå mervärdesskatt. Transaktionerna 
skall istället bedömas utifrån det sjätte direktivet ”såsom dessa verkligen 
vidtagits” och när en transaktion har utförts enbart för att undgå 
mervärdesskatt kan varken en ”leverans” eller ett ”tillhandahållande” anses 
ha ägt rum enligt de krav som det sjätte direktivet uppställer, ej heller har 
transaktionen utförts i samband med ”ekonomisk verksamhet”146 Halifax 
överklagade beslutet och den engelska domstolen vände sig till EG-
domstolen för att få klarhet i hur de aktuella bestämmelserna i det sjätte 
direktivet 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter skulle tolkas i det 
aktuella fallet.  

Ska transaktionerna bedömas var för sig eller i ett större sammanhang? 
Påverkas bedömningen av om transaktionerna utförts enbart för att undgå 
mervärdesskatt? 

Den engelska domstolen ville i huvudsak ha svar på 1) om det sjätte 
direktivets krav (för att omfattas av direktivet) var uppfyllda i det aktuella 
fallet och om det faktum att dessa transaktioner utförts endast i skattesyfte 
har någon inverkan på bedömningen av om kraven är uppfyllda. 2) Kan 
begäran om avdrag för ingående mervärdesskatt avslås då transaktionerna 
strider mot principen om förfarandemissbruk? 147  Den engelska domstolen 
skriver ”principen om rättsmissbruk” men EG-domstolen sammanfattar 
frågorna med att kalla det för förfarandemissbruk därför valde jag den 
senare termen.  

Frågorna som ställdes till EG-domstolen var: 

 ”Kan, under relevanta förhållanden, transaktioner i) som var och en av 
deltagarna har genomfört enbart i syfte att uppnå en skattefördel, och ii) 
som inte har något oberoende affärssyfte, anses utgöra leveranser eller 
tillhandahållanden från eller till förmån för deltagarna i samband med 
deras affärsverksamhet? 

 Vilka förhållanden, under relevanta förhållanden, tas hänsyn till för att 
kunna avgöra identiteten hos mottagarna av leveranser eller 
tillhandahållanden från fristående byggnadsentreprenörer? 

 
145 C-255/02 punkt 33-35. 
146 C-255/02 punkt 36-37. 
147 C-255/02 punkt 43, 60-61. 



38 

 

                                                

  Får principen om rättsmissbruk, såsom den utvecklats av domstolen, till 
följd att klagandenas krav skall avvisas i den mån dessa avser 
återbetalning av eller avdrag för ingående skatt som härrör från 
genomförandet av de relevanta transaktionerna?”148 

EG-domstolen yttrade i sitt domslut att de transaktioner som ingick i 
förfarandemissbruket skulle omdefinieras för att upprätthålla de 
förhållanden som skulle ha förelegat om de transaktioner som ligger till 
grund för förfarandemissbruket inte hade förelegat.149 

Transaktionerna skulle alltså bedömas efter det resultat som skulle uppstått 
om transaktionerna som legat till grund för förfarandemissbruk inte 
inträffat. Vidare tog EG-domstolen ställning till förfarandemissbruk och 
avdragsrätten för mervärdesskatt genom att inte tillåta avdrag då 
förfarandemissbruk ligger som grund till rätten till avdrag. För att avgöra 
om förfarandemissbruk föreligger skall en skattefördel varit det avgörande 
syftet med transaktionen. Transaktionen skall även ha stridit mot nationell 
lagstiftnings eller sjätte direktivets syfte om detta direktiv införlivats.150 
Trots förfarandemissbruk kan transaktionen ändå falla in under 
sjättedirektivets regler om tillhandahållande av tjänst, leverans av vara och 
ekonomisk verksamhet.151 

8.3 Annan relevant praxis 

EG-domstolen fastslog att även om de formella reglerna är uppfyllda kan ej 
avdrag för mervärdesskatt tillåtas då förfarandemissbruk föreligger. När ett 
sådant missbruk konstaterats uttalar EG-domstolen i sitt domslut att en 
omdefiniering av transaktionerna skall göras. Denna omdefiniering har 
många likheter med den genomsyn som görs i svensk rätt idag.  

För att besvara huruvida förfarandemissbruk föreligger eller ej har EG-
domstolen först bedömt om ett tillhandahållande eller leverans har ägt rum. 
Har en sådan leverans eller tjänst ägt rum som beskrivs i det sjätte direktivet 
har en värdering gjorts om förfarandemissbruk föreligger. 

I Halifax fastslog alltså EG-domstolen att sjätte mervärdesskattedirektivet 
förhindrar avdrag för ingående mervärdesskatt då de för avdragsrätt 
åberopade transaktionerna innebär förfarandemissbruk. EG-domstolen har 
meddelat ytterligare två domar efter Halifax där de till stor del upprepade 
vad som blev sagt i Halifax angående principen om förfarandemissbruk. 
Detta har förankrat principen om förfarandemissbruk inom området för 
mervärdesskatt. 

 
148 C-255/02 punkt 43 (http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=422220: 
cs&lang=sv&list=422220:cs,418393:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=C-
255/02~&checktexte=checkbox&visu=#texte). 
149 C-255/02 punkt 3 i domslutet. 
150 C-255/02 punkt 2 i domslutet. 
151 C-255/02 punkt 1 i domslutet. 
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 C-223/03 Huddersfield 

University of  Huddersfield higher Education Corporation, hädanefter 
Huddersfield tillhandahöll huvudsakligen undervisning. Undervisning är 
undantagen från mervärdesskatt. Huddersfield skulle renovera två kvarnar 
som de hade nyttjanderätt till. Den erlagda mervärdesskatten på 
renoveringsutgifterna kunde inte återfås då universitet är fritagna från 
mervärdesskatt. Huddersfield önskade därför  minska skattebördan eller 
skjuta upp skatten på framtiden. Huddersfield arrenderade ut kvarnarna till 
trusten mot en symbolisk summa som sedan arrenderade ut kvarnarna i 
andrahand tillbaka till Huddersfield. 

 Huddersfield properties Ltd, härefter properties, var ett av Huddersfield 
helägt dotterbolag som fick i uppdrag att renovera en av kvarnarna mot en 
summa av 3 500 000 GBP och 612 500 GBP i mervärdesskatt. Parterna 
ingick ett avtal om summan innan avtal om renovering ingicks. Fakturan 
skulle betalas på obestämd tid. Properties anlitade sedan fristående 
entreprenörer för att utföra renoveringen.  

Huddersfield yrkade på avdrag för den mervärdesskatt som erlagts i 
samband med renoveringen.152 

EG-domstolen beslutade att en leverans eller ett tillhandahållande av tjänst 
kan ha ägt rum enligt det sjätte direktivet oavsett om leveransen eller 
tjänsten utförts med det enda syftet att uppnå en skattefördel. I de fall 
förfarandemissbruk föreligger hindrar det sjätte direktivet avdrag för 
ingående mervärdesskatt när transaktionerna som ligger bakom 
avdragsrätten utgör förfarandemissbruk.153 

C-419/02 Bupa Hospitals Ltd 

Bupa Hospitals Ltd, härefter Bupa, drev sjukhus i privat regi. Engelsk 
domstol hade sedan tidigare beslutat att en nollskattesats var tillämplig på 
Bupas leveranser av läkemedel och proteser . Detta möjliggjorde en 
återbetalning av den mervärdesskatt som Bupa erlagt vid inköp av dessa 
produkter. Inför en stundande lagändring beslutade Bupa att de skulle börja 
med förskottsfakturering då lagändringen skulle medföra att Bupa gick 
miste om återbetalning av mervärdesskatten. Denna förskottsfakturering 
innebar att Bupa skulle ingå avtal om köp av tjänster och produkter och 
begära återbetalning av erlagd mervärdesskatt även om leveransen av 
tjänsterna eller produkterna ägde rum efter lagändringen. Bupa, som ingick i 
en koncern, lät ett annat bolag agera leverantör. Detta bolag tillhörde inte 
samma mervärdesskattegrupp som Bupa.154 

EG-domstolen fann att transaktionerna inte träffades av det sjätte direktivet -
transaktionerna innebar inte skattskyldighet och därför kunde ej heller 
avdrag för ingående mervärdesskatt medges. Förskottsbetalningen var inte 
gjorda varken för en specifik vara eller för en tjänst.155  

 
152 C- 223/03 punkt 13-22. 
153 C-223/03 punkt 52,54. 
154 C-223/03 punkt 14-19. 
155 C-223/03 punkt 53. 
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Dessa tre mål, Halifax, Bupa och Huddersfield har medfört att principen om 
förfarandemissbruk gäller även på området för mervärdesskatt.  Att de 
aktuella reglerna i det sjätte direktivet är uppfyllda hindrar inte att 
förfarandemissbruk föreligger när en transaktion utförts för att uppnå en 
skattefördel som strider mot dessa reglers syfte. Kort sagt, det behöver inte 
strida mot lagen för att anses utgöra förfarandemissbruk så länge syftet är att 
erhålla en skattefördel som strider mot syftet med direktivet.  Det är först 
efter förfarandemissbruk konstaterats som en omklassificering av 
transaktionerna kan utföras.  

I svensk rätt är det sparsmakat med rättsfall där domstolen tagit ställning till 
bruket av förfarandemissbruk i svensk rätt.  

C-425/06 

Italservice och ett annat företag, IFIM Leasing Sas (härefter IFIM), inom 
samma finanskoncern deltog båda i transaktioner som omfattade leasing. 
IFIM ingick ett avtal med en användare om nyttjanderätt till ett motorfordon 
mot leasingavgifter, användaren hade också möjlighet att förvärva detta 
motorfordon. IFIM åtog sig fullt borgensansvar och ställande av säkerhet för 
den del som inte motsvarades av leasingavgifter. 

Italservice ingick avtal med användaren där Italservice åtog sig 
försäkringsansvar samt fullt borgensansvar vilket säkerställde användarens 
betalningsskyldigheter gentemot IFIM. För detta ersatte användaren 
Italservice med ett belopp som motsvarade de avgifter användaren enligt 
avtal skulle erlägga till IFIM. Italservice betalade IFIM en förmedlingsavgift 
samt extra utbetalning som motsvarade en rabatt som användaren fick om 
denne fullgjort sina skyldigheter. 

För de betalningar som användaren gjorde till IFIM debiterade IFIM 
mervärdesskatt enligt gällande italiensk lagstiftning. Någon mervärdesskatt 
debiterades inte för de inbetalningar som gjorts till Italservice från 
användaren och som sedan gick vidare till IFIM. 

De italienska skattemyndigheterna ansåg att dessa transaktioner varit 
konstlade och utförts för att minska skattebördan. Vidare menade 
skattemyndigheterna att det i själva verket rörde sig om ett avtal inte om tre 
som parterna själva uppgivit. Skattemyndigheterna drev målet upp till sista 
instans som begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen.156 

Nationell domstol ville ha svar på om syftet med en transaktion helt skall 
överskuggas av skatteskäl eller om det är tillräckligt att en transaktions 
huvudsakliga syfte är att uppnå en skattefördel för att rättsmissbruk 
föreligger vid tolkning av sjätte mervärdesskattedirektivet. Vidare ville 
nationell domstol ha svar på om det faktum att parterna ingått separata avtal, 
vilket gjort att endast ersättningen för nyttjanderätten varit 
mervärdesskattepliktigt, medför att förfarandet är rättsmissbruk.157 

Vad gäller om transaktionerna skall bedömas var för sig eller i förhållande 
till varandra uppställde EG-domstolen olika krav som måste vara uppfyllda 

 
156 C-425/06 punkt 8-23. 
157 C-425/06 punkt 32. 
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för att en samlad bedömning skall kunna göras. Huvudregeln är att varje 
transaktion i regel skall bedömas separat. Undantag från detta kan göras då 
en separering av transaktionerna framstår som konstlad. En sådan situation 
kan ligga för handen då en transaktion vid en objektiv bedömning bland 
flera framstår som den huvudsakliga transaktionen. Då bedöms de andra 
transaktionerna som underliggande denna huvudsakliga transaktion och 
skall bedömas på samma skattemässiga grundlag som den huvudsakliga.De 
olika transaktionerna framstår som helt ologiska när dessa bedöms separat, 
de har ett så nära ekonomiskt samband att de inte kan delas.  

Denna bedömning skall ligga hos den nationella domstolen i det enskilda 
fallet. Alltså om transaktionerna skall bedömas separat eller tillsammans 
med de andra transaktionerna som en transaktion och om nationell domstol 
därigenom skall bortse från vad parterna avtalat. För att avgöra detta kan 
den nationella domstolen behöva ta hänsyn till om det finns faktorer som 
innebär att ett rättsmissbruk föreligger. EG-domstolen kan i ett 
förhandsavgörande bidra med vägledning i nationell domstols tolkning.158  

EG-domstolen hänvisar till Halifax och sammanfattar de krav som uppställs 
för att det skall kunna anses vara rättsmissbruk.  

Rättsmissbruk kan föreligga när en transaktion formellt sett uppfyller 
relevanta bestämmelser i nationell rätt eller i det sjätte direktivet men strider 
mot dessa bestämmelsers syfte. Direktivet skall formellt sett ha införlivats i 
nationell rätt för att en transaktion skall kunna strida mot dess syfte. Efter en 
objektiv bedömning skall transaktionernas huvudsakliga syfte vara att uppnå 
en skattefördel.159 EG-domstolen beslutade att missbruk föreligger när det 
huvudsakliga syftet med transaktionen har varit att uppnå en skattefördel. 
Det är upp till den nationella domstolen att avgöra om parternas 
transaktioner kan anses utgöra missbruk enligt det sjätte direktivet.160 

Först skall alltså en skattefördel konstateras, sedan om förfarandet strider 
mot det sjätte direktivets syfte.  

Kammarrätten målnummer 622-05 datum 10 juli 2007 

L Holmqvist bil AB förde in begagnade bilar från Tyskland till Sverige. 
Skatteverket yrkade på att bolaget skulle få en ökning av skatten genom 
skattetillägg samt påföras efterbeskattning då de lämnat oriktig uppgift om 
transaktionerna vid förvärv av en bil från en tysk näringsidkare. Bolaget 
hade bland annat gett sken av att bilarna köpts av privatpersoner som stod 
registrerade på bilarna. Dessa personer hade lånat ut sina namn vid 
registreringen och var i själva verket inte de rättmätiga ägarna.  Kostnaden 
för denna förmedling hade fakturerats av en person, T.L, som var behjälplig 
med förmedlingen. Bolaget hade enligt skatteverket utnyttjat reglerna för 
vinstmarginalbeskattning vid redovisning av sin mervärdesskatt på ett 
otillbörligt sätt. 

 
158 C-425/06 punkt 50-56. 
159 C-425/06 punkt 42. 
160 C-425/06 punkt 64. 
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Bolaget hävdade att bilarna faktiskt hade köpts in av privatpersoner och när 
köpet gjorts av privatpersoner hade detta förmedlats av T.L. 

För att kunna redovisa utgående mervärdesskatt enligt bestämmelserna om 
vinstmarginalbeskattning måste förvärvet ha skett från någon annan än 
näringsidkare eller från näringsidkare som redovisar mervärdesskatt från sin 
försäljning enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning.  

Kammarrätten undanröjde beslut om efterbeskattning då förvärvet skulle 
anses ha ägt rum från en privatperson och det faktum att syftet med avtalet 
som låg bakom förvärvet var att uppnå skattefördelar medförde inte att 
principen om förfarandemissbruk var tillämplig. Den svenska 
mervärdesskattelagstiftningen innehåller ingen reglering om när, i sig, 
korrekta transaktioner kan bortses ifrån utifrån principen om 
förfarandemissbruk. Kammarrättens beslut i målet bygger på 
mervärdesskattedirektivet som inte innehåller någon uttrycklig reglering om 
förfarandemissbruk. En EG-rättslig konform tolkning på skatteområdet 
begränsas bl.a. av legalitetsprincipen. Skulle rätten tillämpa principen om 
förfarandemissbruk strider denna mot legalitetsprincipen.  

Kammarrätten påpekar också att förfarandet i målet hellre liknar ett sådant 
förfarande som skulle kunna falla under skatteflyktslagen men att denna lag 
inte är tillämplig inom området för mervärdesskatt. 

Som jag tolkar domen går principen om förfarandemissbruk inte att tillämpa 
på mervärdeskatteområdet då detta är en princip som inte går att härröra ur 
en av EU:s rättsakter. Det är inte möjligt att tolka mervärdesskattelagen med 
bakgrund av principen om förfarandemissbruk då denna inte är lagfäst. 

Kammarrätten har upprepat att principen om förfarandemissbruk kräver 
lagstöd för att den ska gå att tillämpa i ett mål från 2008.  

Kammarrätten målnummer 14/08 datum 20 mars 2008 

Ett nederländskt bolag leasade ut båtar till privatpersoner inom EU. Efter att 
kunden tecknat ett leasingavtal skickades en beställning till ett svenskt bolag 
som sedan beställde båten från ett tyskt varv. Varvet säljer båten till bolaget 
med leverans till bolaget i Nederländerna som sedan chartrar/leasar ut båten 
till privatpersonen. Efter avslutad leasingtid upphörde alla juridiska band 
mellan det Nederländska bolaget och leasingtagaren och denne kunde fritt 
välja att köpa loss båten. När charteravtalet avslutats ingick det 
Nederländska bolaget ett finansiellt leasingavtal med leverans i Belgien.  

Skatteverket hävdade att de privatpersoner i Sverige som hyrt båtar i själva 
verket gjort ett förtäckt köp. Skulle det inte röra sig om ett skenavtal skulle 
enligt skatteverket principen om förfarandemissbruk bli tillgänglig. 

Kammarrätten resonerade kring verklig innebörd och var överens med 
skatteverket att den verkliga innebörden av transaktionen inte var att hyra 
båten utan att köpa den. Detta utlöste dock ingen mervärdesbeskattning. 
Vidare var inte principen om förfarandemissbruk tillämplig i målet då 
utredningen in målet inte ger stöd för en sådan tillämpning. 

Detta är alltså ett steg bort från den tidigare kammarrättsdomen där 
domstolen klart uttalade att principen kräver lagstöd till att i detta mål kunna 
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tillämpas om tillräcklig utredning ligger för handen. Kammarrätten går inte 
närmare in på vilka krav som kan ställas på en sådan utredning vilket hade 
varit intressant för att se om det domstolen egentligen menar är att det inte 
krävs lagstöd för åberopandet av förfarandemissbruksprincipen. 

Följande mål gällde factoringverksamhet och om svensk lag skulle tillämpas 
eller det sjätte direktivet - nationell rätt kontra EG-rätt. 

RK 2005:7954 datum 2007-01-01 

Skatteverket yrkade på att nationell lag skulle tolkas i ljuset av EG-rätten, i 
detta fall det sjätte mervärdesskattedirektivet, vilket fastslagits i praxis samt 
i förarbeten. Målet gällde factoringverksamhet. Den svenska lagstiftningen 
skiljer sig från den EG-rättsliga på detta område, i svensk rätt ansågs 
factoringverksamhet omfatta tjänster av administrativt slag. Sådana tjänster 
fritogs från skatteplikt. I det sjätte direktivet var inte factoringverksamhet 
fritaget från skatteplikt. Kammarrätten uttalade att någon skatteplikt inte kan 
uppstå baserat på det sjätte mervärdesskattedirektivet, den svenska 
lagregleringen skulle därför gälla.161  

8.4 Avslutande kommentar till kapitel 8 

Har en rättslig princip direkt effekt? Det är oklart om det finns några allmänt 
gällande regler inom EG-rätten som klargör vad en rättsprincips ”status och 
funktion” är.162 Ulf Nilsson har skrivit en artikel om bland annat denna 
fråga och där kommit fram till att principen om förfarandemissbruk mer 
använts som ett redskap för att förtydliga direktiv och förordningar. Han 
finner inga indikationer på att nationell lagstiftning underkänts till för
ett tillämpande för principen om förfarandemissbruk. Dessutom är det enli
Nilsson inte tillräckligt att en rättslig princip går att härröra ur primärrätten 
för att den ska ha direkt effekt utan den måste och vara precis, tydlig och 
ovillkorlig. Skulle principen om förfarandemissbruk vara en 
tolkningsprincip innebär detta att dess räckvidd sträcker sig till att utfylla 
mervärdesskattedirektivet. Detta medför, enligt Nilsson, att principen blir 
tillämplig på de delar av direktivet som införlivats i svensk rätt.163 Har det 
uppstått skyldigheter för den enskilde har inte ett direktiv direkt effekt och 
en tolkning av mervärdesskattedirektivet mot principen om 
förfarandemissbruk innebär att den enskilde eventuellt ägnat sig åt 
aktiviteter som bedöms vara förfarandemissbruk. Det uppstår ju då en 
skyldighet, inte en rättighet för den enskilde. 

Kammarrätten164 har uttalat att principen om förfarandemissbruk kräver 
lagstöd för att den skall gå att tillämpa i svensk rätt inom 

 
161 http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/ilsedocs.docframe? 
tid=840511&vid=162-1-2005 
162 Nilsson Ulf, SN nr. 2 2008 Fyra frågor om förfarandemissbruksprincipen på 
momsområdet. 
163 Nilsson Ulf, SN nr 2 2008 Fyra frågor om förfarandemissbruksprincipen på 
momsområdet. 
164 Kammarrätten mål nr 622- 05. Redogjort för under kap. 10. 
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mervärdesskatteområdet. EG-domstolen165 har uttalat att 
förfarandemissbruk uppstår när en transaktion utförs i skattemässigt syfte 
och denna transaktion strider mot mervärdesskattedirektivets syfte. 
Nationell domstol får tolka de nationella reglerna för att avgör
missbruk enligt mervärdesskattedirektivet. Kammarrätten anser allts
inte är tillräckligt att enbart se på om ett förfarande stride
mervärdesskattedirektivets syfte utan principen om förfarandemissbruk 
kräver lagstöd för att kunna tillämpas i svensk rätt. 

 
165 C-425/06 Redogjort för ovan under kap.10. 
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9 Tolkning inom skatterätten 

I kapitel 8 redogör jag för principen om förfarandemissbruk och hur 
Skatteverket ställer sig till denna princips vara eller icke vara i Sverige samt 
vad våra domstolar anser om införandet av denna princip i nationell rätt. 
Vilken genomslagskraft Skatteverket har i våra svenska domstolar vad 
gäller tolkning av gällande rätt. Kammarrätten har alltså uttalat att principen 
om förfarandemissbruk skall införas via lag. Skatteverket har en annorlunda 
uppfattning. Nu är det ju inte Skatteverket som avgör gällande rätt men våra 
domstolar tar hänsyn till vad Skatteverket har uttalat. Mer om detta nedan. 
Skulle principen för förfarandemissbruk vinna mark i Sverige kommer 
rättsläget att förändra sig. Kanske detta kommer att ske genom praxis och 
vid en sådan vidareutveckling kommer förmodligen Skatteverkets 
uttalanden att ha betydelse för hur praxis utvecklar sig. 

Det är i första hand i förarbeten som ledning hämtas vid tolkning. Inom 
skatterätten har det länge varit tradition att tillerkänna förarbeten stor 
betydelse vid tolkning av skattelag.166 Förarbeten anses ha en stor betydelse 
inom skatterätten som rättskälla men detta betyder inte att de värderas helt 
okritiskt. Speciellt i de fall då resultatet skulle vara negativt för den enskilde 
bör tolkning med bakgrund av förarbete göras med extra försiktighet. Skulle 
ett förarbete strida mot lagtexten är den rådande uppfattningen att detta 
förarbete inte heller kan följas.167 Är det däremot fråga om mindre avsteg 
från lagtexten kan detta godtas då det är fråga om en felformulering i 
lagtexten.168 Vad gäller då syftet enligt förarbeten går emot lagtextens 
ordalydelse? En av frågorna i RÅ 1999 not 245 var just om en tolkning av 
skatteregler med hjälp av förarbete kan göras då tolkningen inte stämmer 
överens med den aktuella skatteregelns ordalydelse och om en sådan 
tolkning kan innebära såväl en nackdel som en fördel för den enskilde.169 I 
målet framgår det att i de fall syftet med en lagtext strider mot lagtexten kan 
inte lagtexten åsidosättas då detta skulle strida mot legalitetsprincipen. 
Skulle lagtexten vara helt orimlig för den enskilde kan möjligen större vikt 
läggas vid förarbeten till det aktuella lagrummet. Att helt frångå lagens 
ordalydelse medför naturligtvis en minskad förutsebarhet för den enskilde 
och kan dessutom bryta mot legalitetsprincipen. Regeringsrätten har också 
uppvisat en viss försiktighet vid att röra sig för långt bort från lagens 
ordalydelse vid en tolkning. En tolkning bör anknytas direkt till lagtexten.170  

Även Skatteverkets rekommendationer får betydelse för den tolkning som 
görs för att nå fram till vad en lagtext innebär i det enskilda fallet, detta trots 
att skatteverkets rekommendationer inte är bindande för varken myndigheter 
eller enskilda.  

 
166 Kellgren Jan, Mål och metod vid tolkning av skattelag s. 13. 
167 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 72-73. 
168 Tjernberg Mats, SN 2003 Regeringsrättens strikta lagtolkning. Avsnitt 5. 
169 Rosander Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt s. 76-77. 
170 Tjernberg Mats, SN 2003 Regeringsrättens strikta lagtolkning. Avsnitt 1 
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RÅ 1999 not 245 

Nordbanken Finans AB yrkade återbetalning av ingående mervärdesskatt 
enligt 10 kap. 11 §, mervärdesskattelagen (1994:200). Skatten var hänförlig 
till den kontokortsrörelse som bolaget bedrev i form av utlåning till 
privatpersoner. 

Skatteverket (dåvarande skattemyndigheten) grundade sitt överklagande på 
att det aktuella lagrummet inte gällde finansieringstjänster som riktade sig 
mot privatpersoner utan mot kunder utanför EU som där bedrev verksamhet. 
Vidare menade skatteverket att den tolkning som Nordbanken Finans AB 
gjort stred mot ”vedertagna tolkningsprinciper”. Skatteverket hämtade 
ledning för tolkningen av lagrummet i förarbeten171 med bakgrund av att i 
det fallet en lagtext är orimlig kan förarbeten gå före lagtext. 

Enligt dåvarande 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen förelåg det en rätt till 
avdrag för ingående skatt som inte dragits av på grund av att omsättningen 
var undantagen från skatteplikt. Omsättning från finans- och 
försäkringsverksamhet var och är en av de verksamheterna vars omsättning 
undantas från skatteplikt 172 om förvärvaren är en näringsidkare utanför EU 
eller stadigvarande vistas där. 

Länsrätten dömde till fördel för Nordbanken Finans AB. 

Kunderna var privatpersoner och bedrev således inte verksamhet inom EU. 
Det faktum att lagtexten, enligt förarbetena, skulle fått en annan utformning 
än den avsedda kan inte gå före den skrivna lagen. 

Enligt kammarrätten var lagregelns innebörd klar. Förarbeten eller ”det 
underliggande saksammanhanget” kan alltså inte gå före lagregeln då detta 
skulle strida mot legalitetsprincipen inom skatterätten. 

Skatteverket (dåvarande skattemyndigheten) överklagade till 
Regeringsrätten. Skatteverket ansåg att lagregelns innebörd inte var klar och 
därför kunde en tolkning med ledning av förarbeten göras utan att 
legalitetsprincipen åsidosattes. Regeringsrätten gick på kammarrättens linje 
och dömde till fördel för Nordbanken finans AB. 

I ett annat mål framgick det inte av lagtext vilken tidsfrist som gällde för 
anmälan om frivillig skattskyldighet (vid uthyrning av verksamhetslokal). 
Detta var viktigt för att kunna avgöra om företaget i fråga skulle få avdrag 
för ingående mervärdesskatt samt retroaktivt avdrag för ingående 
mervärdesskatt. Kammarrätten hämtade ledning i förarbete såväl som i 
skatteverkets handledning för mervärdesskatt för att avgöra om företagets 
försenade ansökan om frivillig skattskyldighet kunde godtas. 

Målnummer 3529-06 Kammarrätten i Göteborg datum 2008-12-03 

Ett företag hyrde ut en verksamhetslokal och ansökte om frivilig 
skattskyldighet för att kunna dra av den ingående mervärdesskatten för 
uthyrningen. Hyresavtalet undertecknades i juni 2003 och gällde för 
perioden 15 oktober 2003 till 15 oktober 2008. Problemet var att de inte 

 
171 Prop. 1994/95:57. 
172 Mervärdesskattelag (1994:200) 3 kap. 11 §. 
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skickade in ansökan om frivillig skattskyldighet förrän 29 december 2003. 
Detta ledde till att den första delen av uthyrningsperioden blev skattefri 
uthyrning. Skatteverket medgav ej retroaktiv avdragsrätt för ingående 
mervärdesskatt för oktober 2003 samt avdragsrätt för ingående 
mervärdesskatt för november-december 2003. 

Kammarrätten dömde till fördel för skatteverket. I sin bedömning skriver 
kammarrätten att ”mot bakgrund av lagtextens ordalydelse och syftet med 
lagen” saknades det stöd för att acceptera försenade ansökningar om frivillig 
skattskyldighet. Framförallt när företaget vetat om uthyrningen i flera 
månader innan hyresgästen tillträdde lokalen. Det aktuella lagrummet i 
mervärdesskattelagen stadgade att skattskyldighet börjar gälla tidigast från 
den dagen då ansökan kommit in till Skatteverket och att endast i de fall då 
lokalen inte tagits i bruk kan retroaktivt avdrag medges.  

Kammarrätten hänvisar till Skatteverkets handledning för mervärdesskatt 
2003 där skatteverket tagit ställning till situationer där en ansökan kommit 
in för sent och hyresgästen redan tillträtt lokalen. I denna handledning står 
det att en viss försening är godtagbar. Skatteverket tolkade 
prop.1999/2000:82 (s. 82) för att avgöra vilka tidsfrister som bör finnas. 
Skatteverket kom fram till att en ansökan kan godkännas då den har kommit 
in kalendermånaden efter eller ett fåtal dagar efter att denna kalendermånad 
gått ut. 173 I bedömningen hänvisar kammarrätten alltså till skatteverkets 
handledning som i sin tur hänvisar till propositionen. Det kan verka som att 
kammarrätten tillmäter skatteverkets tolkning av den aktuella propositionen 
stor betydelse även om kammarrätten också gör en direkt tolkning av 
propositionen.  Kammarrätten hämtade ledning från en av parterna i målet 
för att tolka lagen. Detta framstår som högst orätt mot den enskilde. Borde 
inte kammarrätten hellre nöjt sig med att själv tolka förarbeten bakom det 
aktuella lagrummet. Som domen är skriven framstår Satteverkets allmänna 
hållning i frågan ha tillmätts stor betydelse. Bör skatteverket få en så stor 
del av rättstillämpningen? Jag anser att förutsebarheten minskar om 
Skatteverkets handledning ska få breda ut sig i någon större omfattning i 
våra svenska domstolar. Den enskilde ska inte behöva riskera att inte kunna 
förlita sig på lagen för att en handledning från skatteverket välter över lasset 
i endera riktningen.  

Den allmänna uppfattningen verkar vara att förarbeten tillmätts allt mindre 
betydelse i samband med att EG-rätten får allt större betydelse i svensk rätt. 
Speciellt inom mervärdesskatteområdet som till stora delar är harmoniserat 
har praxis från EG-domstolen stor betydelse för den svenska 
rättstillämpningen. Inom EU existerar ju inte förarbeten och därför har 
praxis från EG-domstolen stor betydelse för den framtida rättstillämpningen. 

 
173 Skatteverkets handledning för mervärdesskatt 2003 s. 507-508 
(http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114935/kap21.pdf). 
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10  Analys 

Jag anser att undandragande av mervärdesskatt där det enda syftet är att 
åstadkomma skattelättnader borde omfattas skatteflyktslagen. Det enklaste 
torde vara att basera ett sådant införande i lag på principen om 
förfarandemissbruk som ju redan existerar inom EU. Skatteverket anser att 
principen går att åberopa i Sverige men det uppstår flera problem när en så 
pass viktig ändring inom mervärdesskatten införs ”bakvägen” via 
Skatteverket.  

Om inte en lagändring sker riskerar vi tolkningar i våra domstolar som allt 
för mycket hotar rättssäkerheten för den enskilde. Skatteverkets 
handledningar kan ofta vara till stor hjälp för att tolka rättsläget men det bör 
inte användas när det mer eller mindre helt saknas annan vägledning i 
nationell rätt för att fylla de luckor som uppstår.  

Går principen om förfarandemissbruk att tillämpa i Sverige eller ej? 
Kammarrätten har uttalat klart och tydligt att detta kräver lagstöd. Det är 
upp till lagstiftaren att införa denna princip i Sverige vilket förmodligen är 
det bästa alternativet ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  Den nuvarande 
situationen är att det inte existerar någon lagreglering som specifikt berör 
skatteflykt inom området för mervärdesskatt. Då principen om 
förfarandemissbruk är så utbredd inom EU är det oundvikligt att denna 
princip når Sverige. Enligt Skatteverket är den redan här och möjlig att 
tillämpa. Det råder alltså en viss oklarhet inom Sverige idag och ett 
förtydligande i lag är av stor vikt. Ett införande av principen om 
förfarandemissbruk medför förändringar inom mervärdesskatten som gör att 
en utredning om dess effekter är av stor vikt främst på grund av 
förutsebarheten. Ett införande av principen i lag undanröjer också problemet 
om vad som ska tillämpas när det redan finns en princip i nationell rätt som 
går att tillämpa på samma område. Principer som växt fram i nationell rätt 
kräver förvisso inte lagstöd för att tillämpas.  

Principen om förfarandemissbruk kan medföra stora förändringar för den 
skattskyldige inom mervärdesskatten. Det är en princip som ändrar delar av 
mervärdesskatteområdet och en sådan ändring bör införas i svensk rätt 
genom lagstiftning. Förutsebarheten minskar betydligt när det föreligger så 
stor osäkerhet som när en icke lagstadgad princip om förfarandemissbruk 
ställs mot den svenska genomsynen.  

Inom EU går det att åtgärda skatteflykt inom mervärdesskatt genom att 
principen blir mer en tolkningsutfyllnad. I Sverige är det inte möjligt att 
angripa skatteflykt inom området för mervärdesskatt och följaktligen får 
principen en annan betydelse i svensk rätt än om vi hade haft en specifik 
skatteflyktsreglering inom mervärdesskatteområdet.  

I den svenska rätten finns ingen självklar möjlighet att angripa skatteflykt på 
området för mervärdesskatt. Svenska domstolar förlitar sig istället på den 
verkliga innebörden av en rättshandling. Företagsskattedirektiven ger en 
viss möjlighet att angripa skatteflykt men ett direktiv som sådant har inte 
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direkt effekt gentemot den enskilde. Den delen av direktivet som åberopas 
måste också existera i nationell rätt. I svensk rätt finns ingen lag som 
reglerar skatteflykt inom området för mervärdesskatt. Därför är inte 
direktiven tillämpliga i svensk rätt. 

Enligt huvudregeln kan alltså inte företagsskattedirektiven åberopas 
gentemot den enskilde när effekten av detta blir negativ för den enskilde. 
EG-direktiv kan inte tillämpas på ett nationellt område där direktivet inte är 
införlivat men nationell rätt kan däremot tillämpas på ett område som är 
harmoniserat. Detta innebär att skatteflyktslagen kan tillämpas på det 
harmoniserade området under förutsättning att en sådan tillämpning inte går 
längre än vad det aktuella direktivet tillåter. Skatteflyktslagen får tolkas i 
enlighet med direktivet när den tillämpas på det harmoniserade området, 
Skatteflyktslagen och företagsskattedirektiven existerar sida vid sida inom 
samma område. Detta kan öppna upp för att skatteflyktslagen tolkas i 
enlighet med principen om förfarandemissbruk. Lagen skulle kunna tolkas 
mot bakgrund av denna princip vilket hade fört in mervärdesskatten i 
skatteflyktslagen. Som medlem av EU har Sverige en viss rättighet men 
även skyldighet att tolka svensk rätt mot EG-rätt. I de fall en princip har 
direkt effekt går den att tillämpa direkt utan implementering i nationell rätt. 
Om den inte har direkt effekt måste principen ha en förankring i svensk rätt. 

Om inte skatteflyktslagen är tillämplig kan genomsyn vara en möjlighet för 
att komma åt skatteundragande. Är tanken att då inte skatteflyktslagen är 
tillämplig att istället för genomsyn använda sig av 
förfarandemissbruksprincipen eller att genom att göra en genomsyn få in 
denna princip? Oklarheten är stor, inte bara vad gäller den svenska 
genomsynen utan även principen om förfarandemissbruk och dess vara eller 
icke vara i svensk rätt. Behovet av en lagändring är i mitt tycke av stor vikt. 
En av anledningarna till att mervärdesskatt inte omfattades av 
skatteflyktslagen var att det inte ansågs behövas. Idag ser situationen helt 
annorlunda ut. Handeln över gränserna inom EU verkar blomstra och en ny 
genomgång av mervärdesskatten borde utföras. Jag anser att 
mervärdesskatten borde omfattas av Skatteflyktslagen möjligtvis kan 
problemet angripas genom att principen om förfarandemissbruk införs i 
svensk lag. Då undanröjs problemet med vilken princip som har företräde 
samt nationell rätt kontra EG-rätt. Att tolka mervärdesskattelagen i ljuset av 
EG-praxis kunde vara ett alternativ till en lagändring men detta strider 
förmodligen mot kravet på förutsebarhet, rättssäkerhet och framförallt mot 
legalitetsprincipen. Fördelen med en lagändring är just att hänsyn tas till de 
konsekvenser en lagändring kommer att få vilket är att föredra framför olika 
tolkningsmetoder. 

Det undandras förmodligen stora summor varje år inom området för 
mervärdesskatt. Förmodligen delvis för att det är svårt att angripa då det 
finns flera vägar att gå. Kanske det är därför Skatteverket anser att 
problemet är löst men att enbart luta sig mot Halifax är inte tillräckligt - en 
lagändring måste ske. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Författningstext  
 Mervärdesskattelag 1994:200 
 Lag 1998:84 om förhandsbesked i skattefrågor  
 Lag 1995:575 mot skatteflykt 

Direktiv 

 Europeiska gemenskapernas råds sjätte direktiv (77/388/EEG) av 
den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: 
enhetlig beräkningsgrund) 

 Rådets direktiv 2008/117/EG av den 16 december 2008 om ändring 
av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt i syfte att bekämpa skatteundragande i samband med 
gemenskapsinterna transaktioner. 

 Rådets direktiv av den 23 juli 1990 om ett gemensamt 
beskattningssystem för moder och dotterbolag hemmahörande i olika 
medlemsstater (90/435/EEG.) 

 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt 

 Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt 
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