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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med mervärdesskatten är av en fiskal karaktär, dvs. 
att finansiera den offentliga verksamheten. Syftet för utformningen av 
mervärdesskatten är att den ska fungera som en konsumtionsskatt.  
 
Mervärdesskatten ska vara avdragsgill genom hela konsumtionskedjan fram 
till den slutgiltige konsumenten som ska bära skatten.  
 
Då mervärdesskatten är en konsumtionsskatt passar subventioner dåligt in i 
mervärdesskattesystemet. Det organ som betalar ut en subvention erhåller 
vanligtvis inte någon motprestation från bidragsmottagaren, det finns 
således i de flesta fall inget att konsumera. I de fall då det inte har skett 
någon konsumtion blir subventioner inte föremål för beskattning. Samtidigt 
kan det bakomliggande syftet med ett utbetalat bidrag vara av sådan 
karaktär att ett avstående från beskattning vore felaktigt med anledning av 
att en konsumtion i realiteten har ägt rum. Enligt sjätte direktivet och 
svenska mervärdesskattelagen ska därför sådana subventioner som är direkt 
kopplade till priset för en tillhandahållen vara eller tjänst, bli föremål för 
beskattning. 
 
Vad beträffar avdragsrätten för ingående mervärdesskatt vid har 
medlemsstaterna rätt att genom lagstiftning begränsa avdragsrätten för 
verksamhet som mottagit subventioner, som inte kan anses vara direkt 
kopplade till priset för en tillhandahållen vara eller tjänst. Det kan dock 
ifrågasättas om denna avdragsbegränsning överhuvudtaget står i 
överensstämmelse med den grundläggande principen att mervärdesskatten 
är en skatt som ska bäras av konsumenten och enbart av konsumenten.  
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1 Inledning 
Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt, vilket innebär att beskattning 
enbart kan bli aktuell då det skett en konsumtion. För att mervärdesskatt ska 
kunna tas ut måste det således finnas något att konsumera samtidigt som det 
måste finnas någon som konsumerar, en slutkonsument. 1
 
Det faktum att mervärdesskatten är en konsumtionsskatt väcker självklart 
frågan om subventioner överhuvudtaget bör beskattas. Det organ som 
betalar ut en subvention erhåller vanligtvis inte någon motprestation från 
bidragsmottagaren, det finns således i de flesta fall inget att konsumera. Då 
bidragsutbetalaren inte erhåller någon motprestation, kan denne inte heller 
anses vara någon konsument av en vara eller tjänst. Följaktligen kan det inte 
anses ha skett någon konsumtion. Enligt huvudregeln ska subventioner 
därför inte heller bli föremål för beskattning.2 Samtidigt kan det 
bakomliggande syftet med ett utbetalat bidrag vara av sådan karaktär att ett 
avstående från beskattning vore felaktigt med anledning av att en 
konsumtion i realiteten är för handen. Enligt sjätte direktivet och svenska 
ML ska därför sådana subventioner som är direkt kopplade till priset för en 
tillhandahållen vara eller tjänst, bli föremål för beskattning.3   
 
Ett ytterligare uttryck för konsumtionsprincipen är att mervärdesskatten ska 
vara avdragsgill genom hela konsumtionskedjan fram till den slutgiltige 
konsumenten som ska bära skatten. Rätten att göra avdrag är en mycket 
väsentlig del av mervärdesskattesystemet och inskränkningar i denna 
avdragsrätt ska tolkas restriktivt.4
 
Vad gäller subventioner, har medlemsstaterna rätt att genom lagstiftning 
begränsa avdragsrätt för subventioner som inte kan anses vara direkt 
kopplade till priset för en tillhandahållen vara eller tjänst.5 Det kan 
emellertid ifrågasättas om denna avdragsbegränsning överhuvudtaget står i 
överensstämmelse med den grundläggande principen att mervärdesskatten 
är en skatt som ska bäras av konsumenten och enbart av konsumenten. 
 
Kommissionen har nyligen väckt talan mot Spanien med anledning av att 
den spanska lagstiftningen begränsar avdragsrätten för skattskyldiga 
personer som mottagit bidrag. Kommissionen är av uppfattningen att denna 
lagstiftning inte står i överensstämmelse med direktivet. I svensk 

                                                 
1 Melz, Peter, Mervärdesskatten: rättsliga problem och grunder, Juristförlaget, Stockholm 
1990, s 62 f. 
2 Hansson Ulrika, Subventioner – en tolkning av reglerna i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) med utgångspunkt från subventioner från EU, 
Skattenytt 1997, s 594. 
3 Se Artikel 11 A 1a i sjätte direktivet samt 7 kap. 3a § ML. 
4 Melz, Peter, Mervärdesskatt: En introduktion, 13:e uppl., Iustus Förlag AB, Uppsala 
2001, s 11. 
5 Se artikel 19.1 andra strecksatsen andra meningen. 
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lagstiftning har begränsning av avdragsrätten för bidragsfinansierad 
verksamhet införts för kulturverksamhet. Frågan är i vilken utsträckning 
medlemsländerna har rätt att genom nationell lagstiftning begränsa 
avdragsrätten för bidragsfinansierad verksamhet.  
 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i att mervärdesskatten 
utgör en konsumtionsskatt klargöra huruvida mervärdesbeskattning av 
subventioner är berättigad, samt huruvida den därtill kopplade avdragsrätten 
för ingående skatt rätteligen kan begränsas med anledning av att en 
verksamhet är bidragsfinansierad. Frågan jag har för avsikt att besvara är 
om och i vilken utsträckning mervärdesbeskattningen av subventioner är 
berättigad samt om och i vilken utsträckning avdragsrätten för 
bidragsfinansierad verksamhet kan begränsas. 
 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen har avgränsats till att framför allt omfatta 
mervärdesbeskattningen och avdragsrätten av subventioner som utbetalats 
av stat, kommun eller organ inom EU. Endast de mervärdesskatterättsliga 
bestämmelser som har relevans för beskattningen av subventioner samt 
avdragsrätten för bidragsfinansierad verksamhet, har berörts.  
  

1.3 Metod och material 

Den metod jag har använt mig av är rättsdogmatisk, eftersom jag använder 
de traditionella rättskällorna i min utredning. Jag har med andra ord studerat 
de rättskällor och domar som är relevanta för utredningen och har utifrån 
dessa försökt fastställa vad som är gällande rätt på området. 
 
Mervärdesskatten är till stor del harmoniserad inom EU. EG-rätten är därför 
också av väsentlig betydelse för den här framställningen. Jag har valt att 
utgå från EG-rätten i min analys eftersom den utgör den rättsliga grunden 
för utformningen av mervärdesskattelagarna i medlemsstaterna.6  
 
Vid utformandet av denna uppsats har jag haft min utgångspunkt i sjätte 
mervärdesskattedirektivet och svenska ML. Därutöver har jag använt mig av 
förarbeten, praxis, kommissionens rapporter, doktrin och tidningsartiklar. 
 
Mervärdesbeskattningen av subventioner är ett område som inte har 
behandlats särskilt ingående i svensk eller EG-rättslig doktrin. Endast ett 
fåtal artiklar har berört ämnet och jag har således näst intill uteslutande varit 
förvisad till EG-domstolens praxis och generaladvokaternas uttalanden i 

                                                 
6 Alhager, Elenor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Uppsala 2001, s 26. 
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frågan. Svensk praxis har varit sparsam, i synnerhet vad beträffar 
avgöranden i högsta instans. 
  
Det begränsade materialet till trots, har mervärdesbeskattningen av 
subventioner varit ett omdiskuterat ämne inom gemenskapen. 
Kommissionen har i ett flertal rapporter sökt finna en bestående lösning av 
problematiken huruvida subventioner bör beskattas eller ej.  
 

1.4 Disposition 

Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av mervärdesskatterättsliga 
syften och bestämmelser som är av relevans för mervärdesbeskattningen av 
subventioner. Därefter behandlas de skatterättsliga bestämmelser som är 
specifikt tillämpliga i bidragssammanhang. Avsikten med det därpå följande 
kapitel 4 är att ge läsaren en uppfattning om vilka olika typer av 
subventioner som förekommer samt de argument som talar för respektive 
emot mervärdesbeskattningen av subventioner. Kapitel 5 behandlar EG-
rättslig- samt svensk praxis där frågan huruvida subventioner utgjort en del 
av beskattningsunderlaget har behandlats. Kapitel 6, behandlar 
avdragsrätten för ingående skatt i bidragsfinansierad verksamhet och 
medlemstaternas möjlighet att begränsa denna avdragsrätt genom nationell 
lagstiftning. Avslutningsvis i kapitel 7 sammanfattar jag och kommenterar 
vad som framkommit om mervärdesbeskattningen av subventioner i 
uppsatsen. 
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2 Mervärdesskatten – en 
översiktlig beskrivning 

2.1 Inledning 

I det följande ska ges en översiktlig beskrivning av hur mervärdesskatte-
systemet är utformat och några av de syften som mervärdesskatten har. 
Avsikten med denna beskrivning är att läsaren ska få en uppfattning om hur 
mervärdesskattesystemet är uppbyggt för att senare i framställningen förstå 
den problematik som uppstår vid mervärdesbeskattningen av bidrag. 
 

2.2 Mervärdesskattesystemets uppbyggnad 

Det huvudsakliga syftet med mervärdesskatten kan sägas vara av en fiskal 
karaktär, dvs. att finansiera den offentliga verksamheten. Syftet för ut-
formningen av mervärdesskatten är att den ska fungera som en 
konsumtionsskatt.7
 
Mervärdesskatten fungerar som en skatt på det mervärde som 
näringsidkarna producerar. Mervärdesskatt debiteras i varje led i 
produktions- och distributionskedjan fram till den slutlige konsumenten. Det 
är näringsidkarna som är skattskyldiga för mervärdesskatten, men 
ekonomiskt sett är det konsumenten som svarar för skatten.8  
 
Mervärdesskatten förs framåt i kedjan genom att den skattskyldige köparen 
enligt bestämmelserna i 8 kap. ML får göra avdrag för den ingående 
mervärdesskatt som den skattskyldige säljaren debiterar köparen i form av 
utgående mervärdesskatt. Slutligen övervältras skatten på den slutlige 
konsumenten som betalar mervärdesskatten som en del av inköpspriset.9 
Med anledning av att det slutligen är konsumenten som bär skattebördan 
betecknas mervärdesskatten som en konsumtionsskatt.10 Den skatt som 
konsumenten slutligen får bära bör motsvara den skatt som totalt har 
betalats in som utgående skatt i varje led genom hela produktions- och 
distributions-kedjan, förutsatt att avdragsrätt för mervärdesskatt förelegat i 
varje led i kedjan.11

 

                                                 
7 Melz, Peter, Mervärdesskatten: rättsliga problem och grunder, Juristförlaget, Stockholm 
1990, s 62 f. 
8 Melz, Peter, Mervärdesskatt: En introduktion, 13:e uppl., Iustus Förlag AB, Uppsala 
2001, s 11. 
9 Öberg, Jesper, Mervärdesbeskattning av obestånd, Nordstedts Juridik, Stockholm 2001, s 
82 f. 
10 Melz, 2001, s 11. 
11 Öberg, s 82 f.  
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En annan viktig princip som legat till grund för utformandet av mervärdes-
skatten, är neutralitetsprincipen. Syftet bakom denna princip är att åstad-
komma neutrala skatteregler. Skattereglerna får inte styra konsumtionen så 
att förutsättningarna för två likvärdiga produkter förändras på grund av 
olikheter i beskattningen av de båda produkterna.12  
 
Med neutralitet från konsumentsynpunkt avses vilka varor eller tjänster som 
konsumeras, val mellan inhemsk och utländsk produktion, valet mellan att 
köpa nya eller begagnade varor, etc.  
 
Neutralitet från produktionssynpunkt avser val av företagsform, val av 
produktionsfaktorer, val av leverantörer, val av försäljningssätt, etc. Brister i 
konsumtionsneutraliteten påverkar producenterna genom att vissa 
producenter missgynnas i jämförelse med andra. I det här fallet kan man 
även tala om bristande konkurrensneutralitet.  De missgynnade 
producenterna kan inte övervältra mervärdesskatten framåt i samma 
utsträckning som sina bättre gynnade konkurrenter. De får bära en större del 
av mervärdesskatten än vad den genomsnittlige producenten gör. Brister i 
produktionsneutraliteten fördyrar produktionen då producenten väljer 
skattemässigt gynnsamma alternativ framför de företagsekonomiskt 
optimala produktionsalternativen.13

 
Den viktigaste konsumtionssnedvridningen är den som uppkommer genom 
att vissa varor eller tjänster inte är föremål för mervärdesbeskattning eller 
beskattas efter en högre eller lägre sats än andra.14

 

2.3 Skattskyldighet 

Skattskyldig för mervärdesskatt är den som i en ekonomisk verksamhet 
omsätter skattepliktiga varor eller tjänster. Därutöver kan skattskyldighet 
inträda vid import och gemenskapsinterna förvärv. 
 

2.3.1 Ekonomisk verksamhet 

I artikel 4 i det sjätte direktivet samt i kap. 4 ML finns bestämmelserna om 
ekonomisk verksamhet. En skattskyldig person är en person som bedriver 
självständig ekonomisk verksamhet oavsett vad avsikten eller resultatet av 
verksamheten är, med undantag för viss illegal verksamhet. En person som 
utövar verksamhet utan att ta betalt for sina tjänster ska inte anses vara en 
skattskyldig person.15 Detta innebär inte att en verksamhet är 
beskattningsbar enbart av den anledningen att en person uppbär betalning. 
Vad beträffar holdingbolag har EG-domstolen konstaterat att ett företag, 

                                                 
12 Melz, 1990, s 67. 
13 Ibid, s 69. 
14 Ibid, 1990, s 70. 
15 Mål C-89/81 Hong Kong Trade [1982] ECR 1277. 
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vars enda aktivitet är att inneha aktier i dotterbolag, kan inte anses vara en 
skattskyldig person.  
 
Verksamheten måste också utövas med viss regelbundenhet. Enligt Terra 
och Kajus innebär inte detta att verksamheten måste utövas kontinuerligt. 
Exempelvis kan försäljning av aktier under en dag utgöra ekonomisk 
aktivitet.16

 
Den offentliga sektorns verksamhet är undantagen från mervärdesskatt 
beträffande tjänster som tillhandahålls medborgarna. Verksamhet som 
bedrivs i konkurrens med privata företag ska dock medföra skattskyldighet, 
vilket är ett uttryck för konkurrensneutraliteten.17

 

2.3.2 Omsättning av vara  

Försäljning av tillgång mot ersättning är enligt artikel 5.1 i det sjätte 
direktivet skattepliktig omsättning. I svensk lagstiftningen finner vi 
definitionen av vara i 1:6 ML. För att beskattning överhuvudtaget ska kunna 
ske, krävs att det föreligger en omsättning i ML:s mening, vilket regleras i 
2:1 ML.18

 
Med omsättning av vara förstås att en vara överlåts mot ersättning eller tas i 
anspråk genom uttag. Överlåtelse mot ersättning innebär en övergång av 
äganderätten till varan.19 Av EG-domstolens praxis kan klart utläsas att 
omsättning av vara inte refererar till överföringen av äganderätten i enlighet 
med bestämmelserna i nationell lag, utan avser all överföring av en vara 
som ger förvärvaren möjligheten att disponera över godset som om han vore 
ägaren av det. Villkoren för huruvida omsättning föreligger eller ej, får inte 
variera mellan de olika medlemsstaterna. Den nationella domstolen har att 
avgöra i varje enskilt fall om rätten att disponera varan som ägare har 
övergått.20 Huruvida äganderätten har övergått bedöms enligt svensk rätt 
med bakgrund av civilrättsliga regler.21

 
Skatteverket har i sin handledning ställt upp exempel på omständigheter 
som talar för att omsättning föreligger: 
 

 att uppdraget är specificerat, 
 

                                                 
16 Terra, Ben och Kajus, Julie, A guide to the European VAT Directive, Introduction to 
European VAT directive and other taxes Vol. 1, International Bureau of Fiscal 
Documentation, Amsterdam 2004, s 435. 
17 Ståhl, Christina och Persson Österman, Roger, EG-skatterätt, Iustus Förlag AB, Uppsala 
2000, s 171 f. 
18 Ibid, s 175. 
19 Prop. 1993/94:99, s 135. 
20 Mål C-320/88 Staatssecretaris van Financiën mot Shipping and Forwarding Enterprise 
Safe BV [1990] REG s. I-00285, p. 7-9. 
21 Prop. 1993/94:99, s 135. 
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 att utbetalaren har rätt att övervaka eller kontrollera att 
motprestationen tillhandahålls på föreskrivet sätt, 

 
 att mottagaren har erhållit ersättning i konkurrens med andra som 

kan tillhandahålla motsvarande slag av tjänster samt 
 

 att utbetalaren har rätt till ekonomisk gottgörelse om den 
tillhandahållna tjänsten är bristfälligt utförd.22 

 

2.3.3 Omsättning av tjänst 

Vad som är omsättning av tjänst regleras i artikel 6 i det sjätte direktivet. I 
svensk lagstiftning definieras tjänst i 1:7 ML och omsättningsbegreppet 
finns angivet i 2:1 ML.23  
 
Definitionen av tjänst är negativt bestämd, d.v.s. alla typer av prestationer 
som inte är försäljning av vara, är ett tillhandahållande av en tjänst. 
Beskattningen av vara eller tjänst skiljer sig avsevärt i vissa situationer och 
det är därför viktigt att klargöra huruvida en viss prestation utgör en vara 
eller en tjänst. I en del fall av blandade transaktioner är det möjligt att 
särskilja de båda begreppen. I målet Muys ansågs en försäljning av vara mot 
kredit utgöra två olika avtal, ett försäljnings- och ett kreditavtal. Krediten 
ansågs vara ett tjänsteavtal som i det här fallet var befriat från beskattning.24  
 
Det kan vara problematiskt att urskilja vad som är vara och vad som är en 
tjänst vid blandade transaktioner. En slags huvudsaklighetsprincip kan då 
användas för att bedöma vilken typ av transaktion som är för handen. I fallet 
Faaborg-Gelting var det problematiskt att fastställa om servering av mat på 
restaurang var omsättning av vara eller tjänst. Då tjänsterna ansågs utgöra 
den övervägande delen av prestationen skulle serveringen av mat helt vara 
att bedöma som tjänst.25

 

2.3.4 Krav på ersättning 

Huvudregeln är att en prestation alltid måste utföras mot ett bestämt 
vederlag. I de fall då prestationer sker utan att något direkt vederlag lämnas 
kan beskattning inte ske.  
 
Av intresse i det här fallet är Hong Kong Trade26. I det här fallet rörde det 
sig om en organisation vars verksamhet hade till syfte att stärka handeln 
mellan Hong Kong och Nederländerna. Verksamheten finansierades dels 
genom att Hong Kongs styrande organ lämnade ett årligt bidrag och dels 

                                                 
22 RSV:s  Handledning för mervärdesskatt 2003, s 100. 
23 Ståhl och Österman Persson, s 176. 
24 Mål C-281/91 Muys [1993] ECR I-5405. 
25 Mål C-231/94 Faaborg-Gelting REG 1996 s. I-2395. 
26 Mål C-89/81 Hong Kong Trade [1982] ECR 1277. 
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genom att organisationen erhöll 0,5 % av värdet av all handel mellan Hong 
Kong och Nederländerna. Verksamheten utgjordes av att organisationen gav 
kostnadsfria råd till företag som bedrev handel mellan länderna. EG-
domstolen ansåg att det inte förelåg något kontraktuellt direkt samband 
mellan bidraget och de utförda tjänsterna som kunde medföra att bidraget 
ansågs utgöra vederlag i sjätte direktivets mening.27  
 
I fallet Hong Kong bedrev den skattskyldiga personen verksamhet utan att 
erhålla någon form av ersättning. I Polysar var situationen den motsatta, 
dvs. att den skattskyldige personen ifråga inte bedrev någon verksamhet 
samtidigt som ersättning erhölls. EG-domstolen slog fast att ett 
holdingbolag som har till sin enda uppgift att inneha aktier i andra 
aktiebolag, inte kunde vara en beskattningsbar person.28  
 
Av dessa rättsfall kan sammanfattningsvis utläsas att transaktioner som skett 
utan att något vederlag mottagits, faller utanför mervärdesskattens 
tillämpningsområde. Samma sak gäller då en transaktion inte har skett 
oavsett om ersättning har mottagits i form av utdelning.29

 

2.3.5 Direkt koppling  

Av EG-domstolens praxis har framkommit att ett vederlag måste vara direkt 
kopplat till den aktuella prestationen för att beskattning ska kunna ske.30  
 
I Målet Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats lagrade en förening potatis 
åt sina medlemmar mot en avgift. Under två års tid togs denna avgift inte ut 
av medlemmarna. Den ekonomiska vinning som kommit medlemmarna 
tillgodo genom att de blivit förskonade från avgiften, skulle enligt den 
holländska skattemyndigheten mervärdesbeskattas. Skattemyndigheten 
ansåg att föreningen trots allt krävde en motprestation av sina medlemmar 
eftersom värdet av deras andelar minskade till följd av att lagringsavgiften 
inte togs ut under de två ifrågavarande åren och utfärdade därför ett besked 
om efterbeskattning efter att ha beräknat motprestationen till värdet av den 
lagringsavgift som normalt togs ut.31 EG-domstolen ansåg att det inte hade 
förekommit något vederlag för den tjänst föreningen tillhandahållit. För att 
mervärdesbeskattning skulle bli aktuell krävdes det att det fanns en direkt 
koppling mellan motprestationen och den tjänst som tillhandahållits. 
Motprestationen skulle enligt domstolen kunna uttryckas i pengar och 
dessutom krävdes att motvärdet var ett subjektivt värde eftersom 
beskattningsunderlaget för tillhandahållandet av tjänster utgörs av den 
faktiska motprestation som erhålls och inte av ett värde som uppskattas på 
grundval av objektiva kriterier. Domstolen konstaterade följaktligen att ett 
                                                 
27 Mål C-89/81 Hong Kong Trade [1982] ECR 1277. 
28 Mål C-60/90 Polysar, [1991] REG  s. I-3111. 
29 Terra och Kajus, s 416. 
30 Ståhl och Österman Persson, s 179. 
31 Mål C-154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, [1981] ECR  s. I-445, 
p 1-3. 
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tillhandahållande av tjänster för vilka det inte erhållits någon bestämd 
subjektiv motprestation inte kunde utgöra ett tillhandahållande av tjänster 
”mot vederlag” i direktivets mening och kunde således inte heller 
beskattas.32  
 
Kravet på direkt koppling framgår också av EG-domstolens avgörande 
Apple and Pear Development Council.33 Målet handlade om ett offentligt 
organ i England, Apple and Pear Development Council som verkade för 
avsättningen av äpplen och päron genom marknadsföringsåtgärder samt för 
att förbättra kvalitén på frukten. Odlarna bidrog med en lagfäst avgift för att 
finansiera rådets verksamhet. EG-domstolen slog åter fast att det måste 
finnas en direkt koppling mellan den tillhandahållna tjänsten och det 
vederlag som mottagits. Det fanns inget samband mellan den fördel som 
tillkom de enskilda odlarna genom rådets verksamhet och de obligatoriska 
avgifterna som odlarna fick betala. Följaktligen kunde dessa avgifter inte 
anses utgöra vederlag i det sjätte direktivets mening.34

 
Efter vad som har framkommit av praxis från EG-domstolen kan för det 
första konstateras att ersättningen för tillhandahållandet av en tjänst är allt 
som utgör vederlaget för den tjänst som tillhandahållits. För det andra kan 
konstateras att tillhandahållandet av en tjänst endast kan beskattas om det 
finns en direkt koppling mellan den tillhandahållna tjänsten och den 
ersättning som erhållits. Tillhandahållandet av en tjänst är således enbart 
föremål för beskattning då det finns ett kontraktuellt förhållande och ett 
ömsesidigt handlande mellan den som tillhandahåller tjänsten och 
mottagaren av tjänsten. Den betalning som tillhandahållaren av tjänsten 
mottar ska motsvara värdet av den tillhandahållna tjänsten.35  
 

2.4 Beskattningsunderlaget 

I artikel 11.A.1 i sjätte direktivet och i 7 kap. ML finns bestämmelser om 
det underlag som mervärdesskatten skall beräknas på. Allt som utgör 
vederlag som en leverantör har erhållit eller kommer att erhålla från kunden 
eller en tredje part för dessa inköp, ska ingå i beskattningsunderlaget. Detta 
inkluderar även subventioner som är direkt kopplade till priset på 
leveransen.  
 
Beskattningsunderlaget utgörs av ett särskilt angivet värde minskat med den 
del av detta värde som avser själva mervärdesskatten. Anledningen till detta 
beräkningssätt är att en del av ersättningen som avtalas mellan en säljare 
och en köpare kan antas innefatta en kompensation för den utgående skatt 
som säljaren redovisar till staten. 
 

                                                 
32 Mål C-154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaat, p 13-14. 
33 Mål C-102/86 Apple and Pear [1988] ECR I-443. 
34 Mål C-102/86 Apple and Pear [1988] ECR I-443.  
35 Terra och Kajus, s 421. 
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Enligt praxis från EG-domstolen ska beskattningsvärdet vara det som 
faktiskt i det enskilda fallet erläggs av kunden och inte något annat objektivt 
uppskattat värde. De mervärdesskatterättsliga principerna ger vid handen att 
skatten aldrig kan tas ut på ett högre värde än vad konsumenten faktiskt 
betalat.36

 
Skatten tas ut med en viss procentsats av beskattningsunderlaget. I Sverige 
tas skatten ut med tre olika procentsatser, 25 % som huvudregel och 12 % 
eller 6 % för vissa särskilt angivna omsättningar, gemenskapsinterna förvärv 
och importer av varor eller tjänster.37

 

2.5 Avdragsrätt 

Avdragsrätten för ingående skatt är andra sidan av myntet i 
mervärdesbeskattningen. Skatten skall vara direkt proportionell till priset på 
varan eller tjänsten oavsett antalet transaktioner mellan företagare i kedjan. 
Endast det samlade tillförda värdet ska utgöra skattebasen. Avdragsrätten 
regleras i artiklarna 17-20 i direktivet. De svenska reglerna finns i 8 kap. 
ML.38

 

                                                 
36 Mål C-317/94 Elida Gibbs REG 1996 s. I-5339. 
37 RSV:s Handledning för Mervärdesskatt 2003, p. 12.1. 
38 Ståhl och Österman Persson, s 190. 
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3 Reglerna om bidrag i ML och 
i sjätte direktivet 
I sjätte mervärdesskattedirektivet finns få regler som direkt tar sikte på 
bidrag. I huvudsak får de allmänna principerna i direktivet tillämpas för att 
utröna om beskattning ska ske. Som regel hamnar bidragen utanför 
tillämpningsområdet för mervärdesskatt. En del bidrag kan emellertid bli 
föremål för beskattning.39

 
Vid avgörandet av huruvida ett bidrag ska beskattas eller ej ska 
inledningsvis frågan ställas om transaktionen omfattas av direktivets 
tillämpningsområde. Har det med andra ord skett en skattepliktig 
omsättning av en vara eller tjänst? 
 
Bestämmelserna finner vi i artikel 2 (vederlag för skattepliktig omsättning), 
artikel 5 (omsättning av vara) och i artikel 6 (omsättning av tjänst). 
 
Inledningsvis ska villkoren för bidragsutbetalningen och parternas 
intentioner fastställas. Vid denna bedömning är följande faktorer av 
betydelse: sättet för bidragets beräkning och utbetalning, vad bidraget skall 
täcka och vad bidraget ska åstadkomma, dvs. krävs någon motprestation. 
När en bedömning av dessa omständigheter har skett görs en bedömning av 
huruvida den aktuella aktiviteten faller inom ramen för mervärdes-
beskattningen i kap. 2 ML, dvs. om bidraget kan anses vara ett vederlag för 
en skattepliktig omsättning av en vara eller en tjänst som tillhandahålls av 
en skattskyldig person. För att beskattning av bidraget ska kunna ske, måste 
det föreligga en direkt koppling mellan bidragsutbetalningen och 
motprestationen.40 För att skattskyldighet ska inträda krävs också att det 
finns någon som konsumerar varan eller tjänsten som tillhandahållits. Det 
måste finnas en identifierbar kund eller köpare.41  
 
Om resultatet av denna bedömning blir att bidraget inte är ett skattepliktigt 
vederlag för en skattepliktig omsättning av vara eller tjänst, ska bidraget 
inte beskattas enligt dessa bestämmelser. 
 
Frågan är då om bidraget ändå kan bli föremål för beskattning. Om bidraget 
kan anses vara direkt kopplat till priset för ett tillhandahållande av en vara 
eller en tjänst ska det beskattas med mervärdesskatt, enligt artikel 11.A.1.a. i 
direktivet och 7 kap. 3 a § ML. Även rena bidrag, dvs. utbetalningar som 
inte kan kopplas till någon utförd motprestation från mottagarens sida, kan 
                                                 
39 Hansson, Ulrika,Subventioner – en tolkning av reglerna i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) med utgångspunkt från subventioner från EU, 
SkatteNytt 1997, s 594f. 
40 Hansson, Ulrika, Bidrag och mervärdesskatt – en ytterligare jämförelse mellan 
mervärdesskattelagen och det sjätte mervärdesskattedirektivet, SkatteNytt 1999, s 241. 
41 C-215/94, Jürgen Mohr, [1996] REG  s. I-959. 
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nämligen komma att ingå i beskattningsunderlaget under förutsättning att de 
kan kopplas till priset för ett visst tillhandahållande.42

 
Om det framkommit av omständigheterna att ett bidrag är ett rent bidrag och 
inte ett vederlag för skattepliktigt tillhandahållande av en vara eller tjänst 
kan detta föra med sig konsekvenser beträffande rätten till avdrag för 
ingående skatt för bidragsmottagaren. Avdragsrätten beträffande bidrag 
regleras i artiklarna 17 och 19 i direktivet samt i kap. 8 ML. 
 
 

                                                 
42 Hansson, Skattenytt 1999, 242 f. 
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4 Subventioner/bidrag- allmän 
beskrivning 

4.1 Definition av termen subvention 

Sjätte direktivet innehåller ingen definition av termen ”subvention”. 
Kommissionen har uppmärksammat denna brist i direktivet och har krävt en 
översyn av mervärdesskattereglerna som behandlar bidrag för att 
åstadkomma en enklare och mer harmoniserad behandling av bidrag inom 
EU.43

 
I ML nämns bidrag i 7 kap. 3 a § och i 8 kap. 13 a §, men det finns ingen 
definition av dessa uttryck, varken i lagrummen ifråga eller i ML i övrigt. I 
de flesta språkversioner av direktivet används ordet subvention, vilket på 
svenska är liktydigt med ekonomiskt understöd. I svensk lagstiftning har 
man valt att använda ordet bidrag då det anses vara språkligt mer neutralt än 
ordet subvention. Definitionen bidrag kan visserligen ges en vidare innebörd 
än ordet subvention men vid tolkningen av uttrycket enligt de kriterier som 
enligt gällande rättspraxis skall vara vägledande vid bedömningen av om 
bidraget kan anses direkt kopplat till priset eller ej, borde resultatet bli 
detsamma oavsett ordvalet.44 I den här framställningen kommer båda 
termerna att användas beroende på om det i texten refereras till EG-rätt eller 
till nationell rätt. 
 
I dagsläget finns endast en definition av subvention i 
mervärdesskatterättsliga situationer som har uttalats på gemenskapsnivå. 
Generaladvokat Stix-Hackl har i sitt förslag till avgörande i målet C-353/00 
Keeping Newcastle Warm Limited uttalat att som en subvention ska förstås 
”en som regel i allmänt intresse erlagd betalning från offentliga organ”.45 
Detta konstaterande av generaladvokat Stix Hackl verkar innebära att bidrag 
som utbetalas av privaträttsliga organ inte går under benämningen 
subventioner i direktivets mening. Det faktum att privata subventioner 
utesluts från den EG-rättsliga definitionen av subventioner utesluter inte att 
de måste ingå i beskattnings-underlaget då de utgör ett vederlag direkt 
kopplat till priset för en prestation som utbetalas av en tredje part till en 
skattskyldig person.46 I propositionen för implementeringen av artikel 
11.A.1.a i ML har det emellertid uttalats att det i direktivet inte görs någon 
inskränkning avseende vem som utbetalar subventionen. Ordalydelsen anses 

                                                 
43 COM (2000) 348 och COM (2003) 614. 
44 Prop. 2002/2003:5, s 65. 
45 Förslag till avgörande av generaladvokat Stix-Hackl föredraget den 5 februari 2002 i 
målet C-353/00, Keeping Newcastle Warm Limited, p 36. 
46 Arias, Ignacio och Barba, Antonio, The impact of Subsidies on the Right to Deduct Input 
VAT: The Spanish Experience, International VAT monitor 2004, International Bureau of 
Fiscal Documentation, s 13. 
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vara neutral vilket enligt uttalandet i propositionen innebär att även 
subventioner som utbetalas av privaträttsliga organ kan bli föremål för 
mervärdesskatt under förutsättning att utbetalningen är kopplad till priset på 
en vara eller en tjänst.47  
 
Huruvida bidrag från privaträttsliga subjekt ska omfattas av bestämmelsen 
är således något oklart. Troligtvis blir resultatet detsamma oavsett om denna 
typ av bidrag omfattas av benämningen ”subventioner” eller ej. Bidragen 
ska trots allt ingå i beskattningsunderlaget om de kan anses vara direkt 
kopplade till priset för en prestation som utbetalas av en tredje part till en 
skattskyldig person. Det kan antas att det är av den anledningen som det i 
propositionen anses att bidrag från privaträttsliga subjekt omfattas av 
bestämmelsen i artikel 11.A.1.a.  
 

4.2 Bör subventioner beskattas? 

Subventioner eller bidrag utgör ett särskilt problemområde inom 
mervärdesbeskattningen. Med tanke på syftet med mervärdesskatten i 
egenskap av en konsumtionsskatt, är subventioner en företeelse som inte 
passar särskilt bra in i det mervärdesskatterättsliga systemet. Som tidigare 
har konstaterats, har mervärdesskatten karaktären av en transaktionsbaserad 
konsumtionsskatt som i slutändan ska bäras av konsumenten. Det måste 
således finnas något att konsumera samtidigt som det måste finnas någon 
som konsumerar, en slutkonsument, för att mervärdesskatt ska kunna tas ut. 
Huvudregeln är därför att subventioner inte är skattepliktiga i 
mervärdesskattehänseende.48

 
Mervärdesbeskattning av bidrag kan anses motsägelsefullt ur ett annat 
perspektiv. I egenskap av en konsumtionsskatt som ska bäras av 
konsumenten, höjer mervärdesskatten konsumtionspriset. Motsatsvis är som 
regel avsikten med ett bidrag, direkt eller indirekt, att åstadkomma en 
stabiliserad eller lägre prisnivå.49  
 
Frågan är hur en skattskyldig ska förhålla sig till fenomenet bidrag. Av 
intresse i det här fallet är att göra en jämförelse av hur extra skatter och 
avgifter, till exempel punktskatter, behandlas i beskattningshänseende. 
Avsikten med en punktskatt kan vara att minska en viss oönskad 
konsumtion genom att konsumenten tvingas betala ett högre pris. Vid 
beskattningen av en produkt som ska belastas med en punktskatt beräknas 
mervärdesskatten som regel på nettopriset som inkluderar punktskatten. 
Med anknytning till detta resonemang vore en logisk lösning att 
mervärdesskatten beräknades på nettopriset minskat med bidraget, eftersom 

                                                 
47 Prop. 2002/2003:5, s 65. 
48 Hansson,  Skattenytt 1997, s 594. 
49 Van der Paardt,René N.G., Subsidies in the EU and Switzerland,  International VAT 
monitor Vol. 10 No. 2, 1999, International Bureau of Fiscal Documentation, s 38. 
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avsikten med bidraget som regel är att erbjuda konsumenten ett lägre pris.50 
Dessvärre ges inget utrymme för ett logiskt resonemang som detta inom 
mervärdesbeskattningen. Bidrag som är direkt kopplade till priset ska 
inkluderas i beskattningsunderlaget, vilket framgår av sjätte direktivet 
artikel 11.A.1.a.  
 
Av rättvise- och konkurrensskäl är det av stor vikt att subventioner får 
samma skattemässiga behandling i de olika medlemsstaterna. Subventioner 
är av en sådan karaktär att de kan sätta marknadskrafterna ur funktion och 
därmed snedvrida konkurrensen. Det kan därför konstateras att det krävs att 
de enskilda medlemsländernas nationella subventionsordningar övervakas 
på gemenskapsnivå.51  
 

4.3 Olika typer av bidrag 

Betalning till en skattskyldig kan betecknas som bidrag, anslag eller stöd. 
Det kan exempelvis röra sig om driftsbidrag, reklambidrag, näringsbidrag, 
lokaliseringsstöd eller sponsring. Bidraget kan vara förenat med vissa 
villkor eller krav på motprestation. Ett bidrag som inte är förenat med 
särskilda villkor utgör ett s.k. oberoende bidrag. Om bidragsgivaren inte ska 
erhålla en motprestation från bidragsmottagaren föreligger således ett 
oberoende bidrag, eftersom någon omsättning inte kan anses förekomma.52

 
Subventioner tillhandahålls vanligtvis av offentliga organ. Avsikten med att 
subventionera viss verksamhet kan vara att sänka prisnivån för vissa 
produkter för att göra det möjligt för en viss typ av verksamhet att möta 
konkurrensen. Ibland kan subventioner vara en förutsättning för en 
produktions överlevnad. Subventionering av produktion kan också ske för 
att stimulera utveckling inom vissa områden. Exempelvis betalas 
subventioner ut till läkemedelsföretag för att stimulera forskning inom ett 
bestämt område. Även för privaträttsliga subjekt kan det finnas incitament 
att lämna bidrag till olika verksamheter av samma skäl som för offentliga 
organ. Vad beträffar privaträttsliga subjekt finns ofta kommersiella intressen 
med i bilden och det kan således vara svårt att avgöra huruvida en betalning 
skett med krav på motprestation och därför ska bli föremål för beskattning.53

 

4.4 Bidrag från EU 

Inom EU finns ett stort antal bidragsordningar. EU-medel utbetalas 
exempelvis inom ramen för utbildningspolitik, transeuropeiska nätverk, 
utveckling av den inre marknaden, miljö, jordbruk och för 
forskningsändamål. Det finns två huvudgrupper av bidrag som ofta medför 

                                                 
50 Van der Paardt, s 38. 
51 Hansson,  Skattenytt 1997, s 594 f. 
52 RSV:s Handledning för mervärdesskatt 2003, s  99f. 
53 Hansson, Skattenytt 1997, s 597 f. 
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gränsdragningsproblem i mervärdesskattehänseende: bidrag inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken och bidrag som betalas ut för projekt 
inom forskning och teknisk utveckling. 
 
EU klassificeras som en internationell organisation, vilket får konsekvenser 
för mervärdesbeskattningen. En internationell organisation kan slippa skatt 
på förvärv av varor eller tjänster enligt artikel 15.10 i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet. Anledningen till skattefriheten för internationella 
organisationer är att organisationen finansieras genom tillskott från 
medlemsländerna och att det därför av rättvise- och praktiska skäl är rimligt 
att organisationen inte betalar skatt på de varor eller tjänster som förvärvas 
med dessa medel.54  
 
I det följande ska ges några exempel på de bidrag som betalas ut från EU:s 
institutioner. 
 

4.4.1 Forsknings- och utvecklingsbidrag 

Med stöd i Romfördraget kan gemenskapen genom ekonomiskt stöd 
stimulera forskning och utveckling inom Unionen. Enligt Romfördraget ska 
medlemsländerna anta ramprogram för aktiviteter inom forsknings- och 
utvecklingsområdet. I dessa ramprogram ska anges vilka vetenskapliga och 
tekniska mål som ska uppnås samt hur mycket pengar gemenskapen ska 
bistå med i olika projekt.  
 
Gemenskapen kan vara mer eller mindre involverad i själva utförandet av 
projekten och det är därför ofta svårt att dra en gräns mellan å ena sidan ett 
rent penningbidrag från gemenskapen och å andra sidan om det har skett ett 
tillhandahållande av en tjänst åt den institution som initierat projektet. 
Dessutom finns det ofta ett kontrakt mellan den som utför projektet och 
gemenskapsinstitutionen.  
 
Bidragsgivaren (vanligtvis kommissionen) erhåller i de flesta fall någon 
form av motprestation, i form av rättigheten att utnyttja ett registrerat patent 
eller forskningsresultat. Dessutom har många gånger kommissionen i 
egenskap av avtalspart rätt att häva avtalet om arbetet med projektet inte 
lever upp till förväntningarna. I en sådan situation är det onekligen nära 
tillhands att dra slutsatsen att kommissionen har utbetalat ett vederlag för 
tillhandahållandet av en tjänst. Det är emellertid nödvändigt att ställa upp 
villkor för att syftet med bidraget skall uppnås samt för att kontrollera att 
medlen nyttjas för det avsedda användningsområdet. Det är därför på intet 
sätt självklart att bidraget betraktas som vederlag för en vara eller tjänst.  
 
I de fall en omsättning av en vara eller en tjänst har ägt rum, är 
kommissionen köpare av tjänsten och måste således betala mervärdesskatt. 

                                                 
54 Hansson, Skattenytt 1997, s 597.  
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Kommissionen hävdar emellertid motsatsen och åberopar till sitt försvar 
artikel 15 (10) i sjätte mervärdesskattedirektivet. 
 
En annan situation som orsakar kommissionens ogillande är när 
kommissionen åtar sig att betala kostnaden för inköp av material till 
forskningsprojekt. Fakturorna, som ofta debiteras mervärdesskatt, skickas 
till kommissionen som sedan ersätter kostnaden. I de här fallen är det svårt 
för kommissionen att finna lagstöd som medger rätt att undgå betalning av 
den del som utgör mervärdesskatten. Kommissionen försöker då påverka 
medlemsstaterna så att forskningsinstitutioner och universitet får göra 
avdrag för eller erhålla en återbetalning av ingående skatt.55  
 

4.4.2 Jordbruksbidrag 

Inom EU finns så kallade marknadsordningar som upprättas för i stort sätt 
varje jordbruksprodukt som produceras inom EU. En sådan 
marknadsordning är baserad på bidrag för att komplettera priser och s.k. flat 
rate aids. Den här typen av bidrag betalas ut för att produktionen inom EU 
ska stå sig i konkurrensen med billigare importerade produkter. Bidraget 
syftar till att komplettera marknadspriset eller stödja förädlingsindustrin. 
Flat rate aids däremot betalas ut per hektar eller per producerad mängd av 
en viss produkt. Vad beträffar samtliga bidrag på jordbruksområdet måste 
göras en individuell prövning för att klargöra huruvida bidraget utgör ett 
vederlag för jordbruksprodukten i enlighet med artikel 11.A.1.a. i sjätte 
direktivet.56

 
 

                                                 
55 Hansson,  Skattenytt 1997, s 600 f. 
56 Ibid, s 599.  
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5 Bidrag som en del av 
beskattningsunderlaget 

5.1 Gemenskapsrätten 

Kommissionen har i sin första rapport angående sjätte direktivet 
uppmärksammat det problem det innebär att särskilja bidrag som baseras på 
kvantiteten av produkter som levererades eller tjänster som tillhandahölls 
och bidrag som utgör exempelvis investeringssubventioner eller 
driftssubven-tioner. Ett annat problem bestod i att beskattningsbara bidrag 
utan svårigheter kunde konverteras till icke beskattningsbara bidrag. Olika 
lösningar på problemen diskuterades. Det föreslogs att en lista skulle tas 
fram inom gemenskapen på de bidrag som var direkt kopplade till priset. Ett 
annat förslag var att helt avstå från att beskatta bidrag förutom de som 
utgjorde betalning för tjänster som tillhandahölls den slutgiltige 
konsumenten.57  
 
Av kommissionens andra rapport framgår att bidrag direkt kopplade till 
priset ska tolkas restriktivt. Kommissionen angav tre kriterier som skulle 
uppfyllas för att beskattning av ett bidrag skulle kunna ske: 
 

1. Bidraget ska utgöra ersättningen eller en del av ersättningen för en 
vara eller tjänst. 

2. Bidragsmottagaren är den som tillhandahåller varan eller tjänsten. 
3. Bidraget betalas ut av en tredje part.58 
 

Sedan dessa rapporter utfärdades har inte från kommissionens sida vidtagits 
några åtgärder för att skapa klarhet i den skattemässiga behandlingen av 
bidrag.59 Kommissionen har dock i ett meddelande till Rådet och Europa-
parlamentet under år 2000 uppmärksammat problemet och förespråkat en 
översyn av mervärdesskatteordningen som tillämpas på subventioner.60  
 
Inte heller har man från kommissionens sida försökt göra något åt den 
diskrepans som föreligger mellan lagstiftningen och tolkningen av 
bestämmelsen i direktivet i de olika medlemsstaterna. 61

 
Generaladvokat Geelhoed har uttryckt sin uppfattning om att beskattningen 
av subventioner, även med beaktande av bakgrunden till lagstiftningen, 
utgör ett undantag. Beskattning av subventioner kan enbart ske i de fall då 
en subvention är direkt kopplad till priset på leveransen, enligt artikel 11 A 
                                                 
57 COM(83) 426, p 37. 
58 COM(88) 799, p 26. 
59 Van der Paardt,  s 39.  
60 COM(2000) 348, p 2.1. 
61 Van der Paardt, s 39.  
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1 a i sjätte direktivet. Subventioner som inte faller under denna bestämmelse 
kan inte heller bli föremål för beskattning. I annat fall skulle andra former 
av subventioner såsom investeringssubventioner och driftssubventioner 
mervär-desbeskattas vilket inte skulle vara i enlighet med systemet.62

 
Det kan argumenteras huruvida en subvention överhuvudtaget ska beskattas. 
Beskattningen kan anses vara något motsägelsefull i den bemärkelsen att 
staten först betalar ut en subvention och sedan tar tillbaka en viss andel av 
beloppet genom att samtidigt beskatta subventionen. Beskattning av en 
sådan subvention kan enligt generaladvokat Geelhoed enbart anses vara 
befogad i situationer då en underlåtelse att ta ut mervärdesskatt skulle leda 
till ett otillfredsställande resultat. Ett otillfredsställande resultat kan 
exempelvis bestå i att en subvention har en sådan inverkan på 
försäljningspriset att detta minskar vilket i sin tur medför lägre 
skatteintäkter. I de fall då en subvention uppenbart påverkar leveranspriset 
så att försäljningspriset på en vara sänks, kan det vara befogat att beskatta 
subventionen för att kompensera de minskade skatteintäkterna.63

 

5.2 Svensk rätt 

Enligt 7 kap. 2 § ML utgörs beskattningsunderlaget av ersättningen för den 
omsatta varan eller tjänsten minskad med själva mervärdesskatten. Tidigare 
hade artikel 11.A.1.a i sjätte direktivet inte implementerats i ML, vilket 
innebar att det inte framgick klart om ersättning från transaktioner som 
säljaren erhållit från tredje person skulle ingå i beskattningsunderlaget.64 
Mervärdesskattelagen har därför genom 7 kap. 3 a § ML kompletterats med 
en formulering som överensstämmer med ordalydelsen i det sjätte 
direktivet. I propositionen om förslag till ändring av ML har emellertid 
anförts att det får anses följa av mervärdesskatterättsliga principer att 
mervärdesskatt ska tas ut även om betalningen för transaktionen görs helt 
eller delvis av en annan person än den som är avtalspart eller den som 
konsumerar varan eller tjänsten.65 I målet RÅ 1989 ref. 86 fördes ett 
resonemang beträffande karaktären på ett koncernbidrag och 
tredjemansbetalningar. Ett bolag inom koncernen tillhandahöll ADB-
tjänster till andra bolag inom koncernen. Ersättningen som bolaget erhöll 
utgjorde ett koncernbidrag som utbetalades av moderbolaget. Moderbolaget 
hade inte utnyttjat tjänsterna för egen del. Den omständigheten att 
ersättningen hade fått formen av koncernbidrag från moderbolaget och att 
tjänster inte tillhandahållits direkt till detta bolag saknade betydelse i 

                                                 
62 Förslag till avgörande av generaladvokat L.A. Geelhoed i de förenade målen C-381/01 
Kommissionen mot Italien, C-495/01 Kommissionen mot Finland, C-144/02 
Kommissionen mot Tyskland, C-463/02 Kommissionen mot Sverige, föredraget den 27 
november, s 9. 
63 Ibid, s 9f. 
64 Van der Paardt, s 53 f. 
65 Prop. 2002/2003:5 
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sammanhanget, enligt Regeringsrätten. Ersättningen skulle betraktas som 
vederlag i enlighet med ML.66

5.3 Identifierbar kund 

I Jürgen Mohr67 hade subventioner utbetalats i syfte att begränsa 
mjölkproduktionen inom gemenskapen. Målet rörde frågan huruvida en 
jordbrukare som hade mottagit subventionen och som villkor för detta hade 
åtagit sig att upphöra med sin produktion, hade tillhandahållit 
bidragsgivaren en tjänst mot vederlag och huruvida detta vederlag var 
föremål för beskattning enligt 11.A.1.a sjätte direktivet.  
 
EG-domstolen ansåg att någon konsumtion inte var för handen. 
Generaladvokaten menade att genom att kompensera lantbrukare som åtagit 
sig att upphöra med mjölkproduktionen handlade bidragsgivaren i det 
allmännas intresse av att gynna funktionen hos den gemensamma 
marknaden för produktionen i fråga. Bidragsgivaren ansågs följaktligen inte 
förvärva varor eller tjänster för eget bruk. Med beaktandet av dessa 
omständigheter kunde upphörandet med mjölkproduktionen inte innebära att 
Unionen eller de nationella myndigheterna kunde anses konsumera tjänster i 
enlighet med stadgandet i artikel 6.1, sjätte direktivet. Någon tjänst hade 
inte tillhanda-hållits och följaktligen skulle den kompensation som 
lantbrukaren erhållit inte vara föremål för mervärdesbeskattning.68  
 
I ett jämförbart fall, Landboden Agrardienste69, ställdes frågan huruvida en 
lantbrukare kunde anses ha tillhandahållit en tjänst till en specifik mottagare 
då han mottagit ett bidrag mot att han förband sig att minska sin potatis-
produktion. Bidraget rörde en nationell bidragsordning som hade till syfte 
att begränsa potatisodlingen i Tyskland. EG-domstolens dom var liktydig 
med det resonemang som förts i Mohr-fallet. Bidrag utgivit av en nationell 
myndighet kunde enligt EG-domstolen utgöra ett vederlag för tillhanda-
hållandet av en tjänst under förutsättning att detta tillhandahållande innebar 
att det hade skett en konsumtion. Eftersom lantbrukarens minskning av 
produktionen inte utfördes för en identifierbar konsuments räkning eller 
kunde anses vara en kostandskomponent av en aktivitet av en annan person i 
den kommersiella kedjan, kunde bidraget inte heller bli föremål för 
beskattning.70  
 
Terra och Kajus har i kommentaren till Mohr anfört att frågan om en direkt 
koppling är irrelevant vad beträffar statliga bidrag då ingen konsumtion 
förekommer. Terra och Kajus är av uppfattningen att statliga bidrag inte 
kommer att beskattas i framtiden. Denna uppfattning kan för visso anses ha 
sitt stöd i EG-domstolens domar med hänsyn till vad som framkommit av 
det resonemang som förts i Mohr och Landboden Agrardienste. Frågan är 
                                                 
66 RÅ 1989 ref. 86 
67 Mål C-215/94 Jürgen Mohr REG 1997 s. I-7387. 
68 Mål C-215/94 Jürgen Mohr REG 1997 s. I-7387. 
69 Mål C-384/95 Landboden Agrardienste Gmb & Co REG 1997 s. I-7387. 
70 Mål C-384/95 Landboden Agrardienste Gmb & Co REG 1997 s. I-7387. 
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dock om den har sitt stöd i förfarandet i de olika medlemsländerna. Syftet 
med ett bidrag kan trots allt vara att åstadkomma ett lägre pris på en produkt 
eller tjänst som konsumeras av en annan person än bidragsgivaren. 
Exempelvis kan ett bidrag utbetalas i syfte att sänka konsumtionspriset på 
exempelvis potatis under ett år då skörden varit dålig.71 Dessutom kan alltid 
ifrågasättas vem som i realiteten gynnas av ett bidrag. Ett bidrag kan 
exempelvis betalas ut till ett företag som ska utföra forskning och 
utveckling av en produkt som är både av intresse för företaget men också 
gynnar den bidragsgivande myndigheten som samtidigt får ta del av viktig 
information som kan användas i myndighetens verksamhet.  
 
Det faktum att bidraget mottagits av exempelvis ett företag kan enligt vissa 
uppfattningar anses vara ett tillhandahållande av en tjänst eftersom bidrags-
givaren blir tillfredsställd då han utför en altruistisk handling. Personligen 
finner jag detta argument, som talar för beskattning av bidrag, mycket 
långsökt och utan någon som helst relevans. Mervärdesskatten syftar till att 
beskatta konsumtion och bidragsgivaren kan inte anses vara konsument av 
en tjänst enbart på grund av att denne finner en tillfredsställelse av att 
handla altruistiskt gentemot bidragsmottagaren.72

 
Domarna i Mohr och Landboden Agrardienste fick genomslag i ett svenskt 
mål där RegR hade att ta ställning till om bidrag som betalades ut från 
Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket till ett 
utbildningsföretag för genomförandet av ett integrationsprojekt kunde anses 
utgöra vederlag vid omsättning av tjänst. 
 
En nödvändig förutsättning för beskattning var enligt skatterättsnämnden att 
ett avtal om köp eller byte hade ingåtts. Integrationsprojektets mål var att 
skapa förutsättningar för invandrare att komma in på den nationella arbets-
marknaden. Skatterättsnämnden menade att bidragen i realiteten täckte 
utgifter för rent arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Verksamheten riktade sig 
för visso till arbetslösa personer men i ett vidare perspektiv gagnade den 
samhället i sin helhet. Den enda ersättning som bolaget erhöll var att 
kostnaderna för projektet delvis täcktes. De bidrag som betalats ut kunde 
därmed inte anses utgöra vederlag för tjänster som tillhandahållits de 
bidragsgivande organen i sig. Bidragen utbetalades inte heller med 
anledning av några särskilda avtal om tjänster som skulle tillhandahållas de 
enskilda deltagarna i projektet. Bidragen kunde därför inte anses utgöra 
vederlag till bolaget i en sådan avtalssituation som forutsätts för att en 
omsättning ska anses föreligga. Enbart om bolaget hade krävt särskild 
ersättning för sin medverkan som projektanordnare skulle bolaget kunna bli 
skattskyldigt för mervärdesskatt. RegR anslöt sig till den bedömning som 
gjorts av skatterättsnämnden. 73

                                                 
71 Van der Paardt, s 41. 
72 Ibid, s 41. 
73 RÅ 1999 ref 33. 
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5.4 Bidrag direkt kopplat till priset 

Det närmare tillämpningsområdet för bestämmelsen om 
beskattningsunderlaget och bidrag som är direkt kopplade till priset för en 
leverans, är inte helt klarlagt. Det finns dock två mål på området som ger 
viss klarhet i frågan, Office des produits wallons ASBL74 och Keeping 
Newcastle Warm75. Frågan har även behandlats i de förenade målen 
Kommissionen mot Italien76, Kommissionen mot Finland77, Kommissionen 
mot Tyskland78 och Kommissionen mot Sverige79. EG-domstolen har inte 
avkunnat någon dom i målen men generaladvokat Geelhoed har lämnat ett 
förslag till avgörande. 
 
Av målet Office des produits wallons ASBL mot Belgiska staten framgick att 
begreppet subventioner som är direkt kopplade till priset i enlighet med 
artikel 11 A.1 a i sjätte direktivet ska tolkas på så sätt att det endast 
innefattar subventioner som utgör hela eller en del av det vederlag för en 
transaktion avseende leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster 
som utbetalas av en tredje part till säljaren eller tjänsteleverantören. 
 
Office des produits Wallons ASBL (nedan kallat OPW) hade mottagit 
subventioner som täckte en del av OPW:s driftskostnader och frågan i målet 
var huruvida dessa driftskostnader skulle ingå i beskattningsunderlaget vid 
beräkningen av mervärdesskatten. OPW bedrev sin verksamhet i privat regi 
utan vinstsyfte och ansvarade för marknadsföringen och försäljningen av 
vallonska jordbruks- och trädgårdsprodukter samt livsmedel. För denna 
verksamhet som var mervärdesskattepliktig erhöll OPW årligen 
subventioner från regionen Vallonien. De frågor som ställdes till EG-
domstolen var för det första om subventioner till en skattskyldig som täckte 
en del av driftskost-naderna och som påverkade det slutgiltiga 
självkostnadspriset på de varor och tjänster som den skattskyldige 
producerade, skulle ingå i beskattnings-underlaget enligt artikel 11 A i sjätte 
direktivet, trots att stödet inte kunde individualiseras i förhållande till ett 
transaktionspris. Den andra frågan var om det var en förutsättning för 
beskattning att en särskild tjänst tillhanda-hållits myndigheten som betalat 
ut bidraget. Avslutningsvis ställdes frågan hur värdet på förmånen för det 
utbetalande organet skulle beräknas.80

 
Av domarna i målen Mohr och Landboden-Agrardienste har framkommit att 
för att tillämpningen av systemet i artikel 11 A 1 a ska bli aktuell, ska 
bidragsmottagaren mot betalning ha tillhandahållit varor och tjänster till en 

                                                 
74 Mål C-184/00 Office des produits wallons ASBL mot Belgiska staten, [2001] REG s. I-
9115. 
75 Mål C-353/00, Keeping Newcastle Warm Limited, [2002] REG s. I-0000. 
76 Mål C-381/01 Kommissionen mot Italien. 
77 Mål C-495/01 Kommissionen mot Finland. 
78 Mål C-144/02 Kommissionen mot Tyskland. 
79 Mål C-463/02 Kommissionen mot Sverige. 
80 C-184/00, Office des produits wallons ASBL mot Belgiska staten, p 8. 
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konsument eller till en annan ekonomisk aktör. I det här fallet är det frågan 
om en subvention som är ämnad för verksamhet för tredje part och inte en 
betalning för en vara eller tjänst. Generaladvokaten fastslog att det i målet 
handlade om att ta ställning till karaktären på just ett sådant bidrag som 
kunde kopplas till en verksamhet hos en tredje person och inte en betalning 
för en vara eller tjänst. I detta avseende skiljer sig också förevarande fall 
från domen i Apple and Pear Development Council, i vilket frågan var 
huruvida en skatt kunde anses utgöra en betalning för en tjänst.  
 
Med beaktande av de frågor som hänskjutits till domstolen ansåg 
generaladvokaten det vara avgörande om rörelsebidragen direkt kunde 
kopplas till en viss ekonomisk verksamhet som bedrevs av bidrags-
mottagaren. Denna ekonomiska verksamhet skulle enligt generaladvokaten 
bestå i att tillhandahålla en vara eller tjänst. Generaladvokaten ansåg att ett 
bidrag kunde kopplas till en ekonomisk verksamhet om subventionerna 
ledde till en sänkning av priset på en vara eller en tjänst som 
bidragsmottagaren tillhandahållit en konsument eller att bidragsmottagaren 
ökade produktionen av varor eller tjänster. För att fastställa om bidraget 
hade någon direkt påverkan på priset eller kvantiteten varor eller tjänster 
angav general-advokaten ett antal faktorer som kan vara av betydelse för 
bedömningen.81  
 

- Om tillhandahållandet av varor eller tjänster till konsumenten 
utgör mottagarens huvudsakliga verksamhet, finns det 
anledning att anta att subventionen har en direkt påverkan på 
varans eller tjänstens pris eller kvantitet. 

- Om subventionen beviljas för mottagarens fasta kostnader är 
det betydligt svårare att fastställa en direkt påverkan. 
Subventionen avser då de rörliga kostnaderna som har ett 
samband med den verksamhet som faktiskt utförs av 
mottagaren. 

- Bidragsgivarens avsikt är viktig att väga in i bedömningen. 
Om bidragsgivaren har för avsikt att främja 
tillhandahållandet av varor eller tjänster kan det vara ett 
tecken på en direkt påverkan på priset. Ett beviljande av ett 
bidrag kan dessutom vara förenat med ett villkor om att varor 
eller tjänster ska tillhandahållas.  

- Om ett matematiskt samband kan påvisas mellan 
förändringar av bidragsbeloppet, mängden producerade varor 
eller tjänster och priset på de aktuella varorna eller 
tjänsterna.82 

 
 Domstolen slog fast att regleringen i artikel 11 A beträffande subventioner 
direkt kopplade till priset reglerar de situationer där tre parter är iblandade: 
den myndighet som beviljar bidraget, det organ som mottar bidraget samt 

                                                 
81 Generaladvokat Geelhoed, förslag till avgörande i målet C-184/00 Office des produits 
wallons ASBL, p 34 f. 
82 Ibid, p 36. 
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köparen av varor och tjänster som levereras av det organ som mottagit 
bidraget. Regeln avser inte sådana transaktioner som utförs för den 
betalande myndighetens egen del. Domstolen konstaterar att operativa 
bidrag som det var frågan om i det här fallet, som täcker en del av de 
löpande kostnaderna, nästan alltid påverkar priset på de varor och tjänster 
som den subven-tionerade verksamheten tillhandahåller. Detta är dock 
enligt domstolens uppfattning inte tillräckligt för att bidraget skall bli 
föremål för beskattning. För att subventionen ska kunna anses utgöra ett 
vederlag för en leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst ska 
subventionen särskilt ha utbetalats till organet för att det ska leverera en 
bestämd vara eller tillhandahålla en bestämd tjänst. Vid bedömningen om 
subventionen utgör ett sådant vederlag skall fastställas om priset på varan 
eller tjänsten fastställts senast vid skattskyldighetens inträde. Det skall 
också utrönas om utbetalningen av bidraget sker först när bidragsmottagaren 
genomfört en skattepliktig transaktion.83

 
För att kunna avgöra om det föreligger en koppling mellan subventionen 
och den vara eller tjänst som tillhandahålls måste enligt EG-domstolen 
inled-ningsvis kontrolleras att köparen av varan eller mottagaren av tjänsten 
gynnas av subventionen som beviljats dess mottagare. Priset som köparen 
betalar ska ha minskat i proportion med subventionen som säljaren mottagit. 
OPW utövade flera olika verksamheter och det är därför enligt domstolen 
viktigt att avgöra huruvida varje enskild verksamhet erhållit en särskild och 
urskiljbar subvention riktad mot verksamheten ifråga eller om det är fråga 
om en allmän subvention som utbetalas för att täcka samtliga 
driftskostnader i företaget. Under alla omständigheter är det enbart den del 
av bidraget som utgör ett vederlag för en beskattningsbar leverans som kan 
bli föremål för mervärdesskatt.84

 
I det här fallet anser EG-domstolen att det vore möjligt att fastställa om 
bidragsbeloppet som utbetalts för varje aktivitet är beräknat utifrån det 
ramavtal som ingåtts mellan OPW och regionen Wallonie, genom en analys 
av de årliga ekonomiska förhållandena. Om bidragsbeloppet beräknats 
utifrån ramavtalet skulle en direkt koppling mellan bidraget och 
försäljningen av de tidningar som ges ut av OPW kunna vara för handen. 
Vid bedömningen av huruvida ett vederlag i form av bidrag kan identifieras 
kan försäljningspriset jämföras med det normala självkostnadspriset. En 
annan granskning som kan göras är om bidragsbeloppet minskat när varorna 
inte längre produceras. Bidraget behöver enligt EG-domstolen inte exakt 
motsvara minskningen av priset på varan, det är tillräckligt att förhållandet 
mellan prisminskningen och bidraget är tydligt.85

 
Ett ytterligare mål som behandlar subventioner direkt kopplade till priset på 
leveranser i enlighet med artikel 11 A 1 a, är målet Keeping Newcastle 
Warm Ltd. Keeping Newcastle Warm (nedan kallat KNW) var ett bolag som 

                                                 
83 Mål C-184/00 Office des produits wallons ASBL mot Belgiska staten,p 10-14. 
84 Ibid, p 14-15 
85 Ibid, p 16-17. 
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erbjöd privatpersoner rådgivning i energifrågor. En brittisk myndighet utgav 
bidrag till bolaget med anledning av denna verksamhet. Privatpersoner som 
anlitade bolaget fick betala en lägre summa för rådgivningstjänsterna. 
Bidraget var beroende av om kontrakt tecknats mellan bolaget och de 
personer som nyttjade tjänsten samt att tjänsterna tillhandahölls. Formellt 
sett var det privatpersoner som sökte och erhöll bidraget men det var bolaget 
som skötte ansökningsförfarandet och bidraget betalades direkt till 
bolaget.86

 
En subvention från ett offentligt organ kan ges i olika former. Det kan 
exempelvis röra sig om en allmän subvention som utbetalas för att täcka 
samtliga rörelsekostnader. I ett sådant fall är det bara den som betalar ut 
subventionen och den som mottar subventionen som berörs, den slutgiltiga 
konsumenten berörs således inte av bidraget. En annan typ av subvention är 
en utbetalning som sker i syfte att en prestation faktiskt ska komma en 
tredje part till godo.87 EG-domstolen konstaterade i enlighet med domen i 
målet att bidrag enbart kunde beskattas i situationer som den sistnämnda, 
där tre parter ingår. I förevarande fall föreligger detta åsyftade 
trepartsförhållande. Bidraget utbetalas av en myndighet till KNW med 
anledning av den tjänst som KNW sedan tillhandahåller bostadsinnehavare. 
Subventionen kunde således enligt domstolen utgöra en subvention i 
enlighet med artikel 11 A 1 a i sjätte direktivet.88

 
Det faktum att KNW hade rätt till bidraget bara om KNW förpliktade sig att 
utföra energirådgivningen innebar att det fanns ett tydligt samband mellan 
bidraget och den tillhandahållna tjänsten. Bidraget utgjorde betalning för 
denna tjänst och hade följaktligen beviljats för att utgöra vederlag för 
tjänsten och inte för att allmänt täcka delar av KNW:s samtliga 
driftskostnader.89

 
Generaladvokaten anförde att även ersättningar från tredje part som delvis 
täckte vederlaget kvalificeras som vederlag av domstolen. Att bidraget i 
förevarande fall enbart utgör en del av ersättningen är ovidkommande då det 
faktum kvarstår att subventionen utgör vederlag för rådgivningen.90

 

5.4.1 Effekten på marknadspriset 

När staten beviljar ett bidrag i syfte att åstadkomma en lägre prisnivå för 
konsumenten exempelvis på jordbruksprodukter när det har varit en dålig 
skörd, kommer effekten på marknadspriset att bli tydlig. Bidrag som inte är 
direkt kopplade till kvantiteten av levererade produkter har däremot inte en 
lika märkbar inverkan på marknadspriset. Om till exempel ett bidrag 

                                                 
86 Mål C-353/00, Keeping Newcastle Warm Limited, p 4-17. 
87 Förslag till avgörande av generaladvokat Stix-Hackl, mål C-353/00, Keeping Newcastle 
Warm Limited, p 39. 
88 Mål C-353/00, Keeping Newcastle Warm Limited, p 23-27. 
89 Generaladvokat Stix-Hackl, mål C-353/00, Keeping Newcastle Warm Limited, p 50. 
90 Ibid, p 52-53. 
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utbetalas till ett läkemedelsföretag som utför forskning kring framställandet 
av en ny medicin, kommer bidraget inte att ha någon inverkan på priset på 
den slutgiltiga produkten. Finns det en enorm efterfrågan på medicinen och 
det inte finns några konkurrerande produkter kommer priset snarare att 
bestämmas efter hur stor efterfrågan är, än efter den egentliga kostnaden för 
produkten.91

 
I de förenade målen Kommissionen mot Finland, Kommissionen mot Italien, 
Kommissionen mot Tyskland och Kommissionen mot Sverige har frågan om 
en subventions direkta koppling till priset i enlighet med artikel 11 A 1 a, 
åter tagits upp till bedömning.  Någon dom har ännu inte avkunnats i de 
förenade målen. Generaladvokat Geelhoed föredrog sitt förslag till 
avgörande i november 2003. Generaladvokaten diskuterar i detta mål 
bidragets påverkan på marknadspriset. 
 
Produktionsstöd hade med anledning av en EG-rättslig förordning delats ut 
för produktion av torkat foder inom gemenskapen. Tidigare fanns en 
förordning som föreskrev obegränsat produktionsstöd vilket resulterade i en 
överproduktion av torkat foder, av denna anledning infördes en ytterligare 
förordning som föreskrev att stödet till produktionen skulle begränsas till att 
avse en viss maximal kvantitet.  
 
Generaladvokaten har i sitt förslag till avgörande anfört att det är uteslutet i 
ett fall som det förevarande att artikel 11 A 1 a skulle syfta till att en 
subvention av det här slaget skulle bli föremål för mervärdesbeskattning. 
Som motivering till detta utlåtande har generaladvokaten anfört, för det 
första att en beskattning av en sådan subvention skulle innebära att 
neutraliteten i mervärdesskattesystemet inte garanteras. För det andra saknas 
en koppling mellan ifrågavarande subvention och försäljningspriset.92

 
Generaladvokaten konstaterar i enlighet med vad som framkommit av 
tidigare praxis, att subventioner endast kan beskattas i den utsträckning de 
påverkar priset på en leverans. Subventionen till fodersektorn kan 
kvalificeras som en produktionssubvention. En produktionssubvention 
syftar till skillnad från en prissubvention inte till att direkt inverka på 
försäljningspriset. Subventionen utbetalas i förhållande till den kvantitet 
foder som produceras och inte som ett bidrag till priset på prestationen. Det 
faktum att subventionen är begränsad till en viss producerad kvantitet 
hindrar inte det att den syftar till att fortlöpande främja produktionen av 
foder inom gemenskapen genom att sänka producenternas 
produktionskostnader. Syftet med det utbetalade stödet var att sänka 
produktionskostnaderna inom gemenskapen då de var för höga för att 
produkterna skulle kunna erbjudas till rådande marknadspriser. 
Subventionen ledde till sänkta produktionskostnader vilket i sin tur 

                                                 
91 Van der Paardt, s 42. 
92 Generaladvokat L.A. Geelhoed, förenade målen C-381/01 Kommissionen mot Italien, C-
495/01 Kommissionen mot Finland, C-144/02 Kommissionen mot Tyskland, C-463/02 
Kommissionen mot Sverige, föredraget den 27 november, s 9. 
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resulterade i att en förordning infördes som begränsade den subventionerade 
produktionen till en viss kvantitet för att undvika överproduktion. Enligt 
generaladvokaten kan det därför konstateras att subventionen har haft 
konsekvenser för den inom gemenskapen producerade kvantiteten men inte 
direkt påverkat marknadspriserna. En bidragande faktor till detta är att 
fodermarknaden kännetecknas av många små leverantörer som saknar 
förmåga att påverka produktmarknaden genom sina enskilda beteenden på 
marknaden. När en subvention erhålls av de enskilda producenterna 
kommer denna inte att kunna övervältras på slutkonsumenterna. 
Producenterna levererar till marknadspris oavsett om de blir 
subventionerade eller inte.93

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Generaladvokat L.A. Geelhoed i de förenade målen C-381/01 Kommissionen mot Italien, 
C-495/01 Kommissionen mot Finland, C-144/02 Kommissionen mot Tyskland, C-463/02 
Kommissionen mot Sverige, föredraget den 27 november, s 9 
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6 Avdragsrätt för ingående 
mervärdesskatt 
Avdragsrätten för den ingående skatten är en viktig del av mervärdesskatte-
systemet. Rätten för en skattskyldig person att göra avdrag för den ingående 
skatten framgår av artikel 17 i sjätte direktivet. Denna rätt realiseras först 
när betalningsskyldighet inträder för den avdragsgilla skatten enligt artikel 
17.1. Den verksamhet som bedrivs ska vara skattepliktig och varor och 
tjänster ska förvärvas för att användas i denna verksamhet. Rätten att göra 
avdrag har begränsats till att omfatta skattepliktiga transaktioner, artikel 
17.2. Varor som säljs eller tjänster som tillhandahålls i en 
mervärdesskattepliktig verk-samhet kan vara undantagna från beskattning. 
Ingående skatt som är att hänföra till sådana transaktioner är inte 
avdragsgill. EG-domstolen har fastslagit att bestämmelserna om avdragsrätt 
i sjätte direktivet ska tolkas så att det i princip krävs ett direkt och 
omedelbart samband mellan en viss ingående transaktion och en eller flera 
utgående transaktioner för vilka avdragsrätt föreligger, för att den 
skattskyldige personen ska ha rätt att göra avdrag för sin verksamhet.94

 
Reglerna om avdragsrätt i svensk rätt finns i 8 kap. ML. Enligt 8 kap. 3 § får 
den som bedriver verksamhet göra avdrag för ingående skatt som hänför sig 
till förvärv eller import i verksamhet. 
 

6.1 Pro-rata - fördelningsmetoden 

Av artikel 17.5 framgår att inköp som används för både skattepliktiga och 
skattefria transaktioner, är endast avdragsgilla till den del den ingående 
mervärdesskatten är kopplad till den skattepliktiga transaktionen. 
Motsvarigheten till artikel 17.5 finns i 8 kap. 13 § ML.  
 
För att fastställa hur stor den avdragsgilla delen blir för en sådan s.k. 
blandad verksamhet, används en fördelningsmetod, pro-rata, där:95

 
- täljaren är det sammanlagda beloppet, exklusive 

mervärdesskatten, av den omsättningen per år som kan 
hänföras till transaktioner som medför rätt att göra avdrag 
enligt artikel 17.2 och 17.3  

- nämnaren är det sammanlagda beloppet, exklusive 
mervärdesskatt, av den omsättning per år som kan hänföras 
till transaktioner som ingår i täljaren och till transaktioner för 
vilka mervärdesskatt inte är avdragsgill. Medlemsstaterna får 

                                                 
94 C-98/98, Midland bank [2000] EGR s. I-04177, p. 24 och C-408/98, Abbey National, 
[2001] REG s. I-1361, p. 26 
95 Terra och Kajus, s 787. 
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i nämnaren också inräkna beloppet av andra subventioner än 
de som anges i artikel 11.A.1.a. 

 
Till täljaren förs således den del av omsättningen som berättigar till avdrag 
och till nämnaren värdet av all omsättning oavsett om den berättigar till 
avdrag eller inte. 
 

6.1.1 Aktivitet som faller utanför direktivets 
tillämpningsområde 

EG-domstolen har slagit fast att mekanismen för avdragsrätt enligt det sjätte 
direktivet i stort sett enbart ska omfatta den beskattningsbara personens 
ekonomiska aktivitet och inte sådan aktivitet som faller utanför lagens 
tillämpningsområde. Följaktligen ska reglerna för fördelningen av avdrags-
rätten mellan skattepliktig respektive skattefri verksamhet inte vara 
tillämpliga på aktivitet som faller utanför tillämpningsområdet.96  
 
I detta sammanhang ska hänvisas till målet Sofitam.97 Sofitam var ett franskt 
holdingbolag som även bedrev skattepliktig verksamhet i form av uthyrning 
av rörelselokaler. I egenskap av holdingbolag erhöll Sofitam inkomster i 
form av utdelningsinkomster. Den franska skattemyndigheten hade beräknat 
den avdragsgilla delen av Sofitams ingående skatt genom att ställa upp ett 
bråk i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 19.1. Vid beräkningen av 
den totala omsättningen, alltså den omsättning som utgör bråkets nämnare, 
ingick även utdelningsinkomsterna. Följden blev att man fick fram ett lägre 
procenttal vid bråkberäkningen som sedan låg till grund för beräkningen av 
den avdragsgilla delen av den ingående skatten som var gemensam för den 
skattepliktiga aktiviteten och den del som utgjorde icke skattepliktig 
inkomst. Sofitam invände att utdelningsinkomsten inte utgjorde inkomst av 
produktion eller tjänster av industriell eller kommersiell natur. Inkomsterna 
var enligt Sofitam enbart kapitaltransaktioner vilka inte skulle betraktas som 
omsättning enligt artikel 19.98

 
EG-domstolen dom var till Sofitams fördel. Det konstaterades att utdelning 
inte utgjorde något vederlag för ekonomisk aktivitet enligt sjätte direktivet. 
Följaktligen föll mottagandet av sådan utdelning utanför lagens 
tillämpnings-område vilket medförde att utdelning på egna tillgångar inte 
omfattades av rätten till avdrag. Av denna anledning kunde utdelningen inte 
heller inkluderas i nämnaren vid beräkningen av den avdragsgilla delen av 
den ingående skatten enligt artikel 17 och 19.99

 
Med bakgrund av detta rättsfall kan slutsatsen dras, att artikel 19 inte är 
tillämplig på aktivitet som faller utanför lagens tillämpningsområde, vilket 

                                                 
96 Hansson, Skattenytt 1999, s 2. 
97 Mål C-333/91 Sofitam, REG 1993 s. 1-03513. 
98 Mål C-333/91 Sofitam, REG 1993 s. 1-03513, p 1-5. 
99 Mål C-333/91 Sofitam, REG 1993 s. 1-03513, p 13-14. 
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innebär att betalningar som faller utanför mervärdesskattebestämmelserna 
inte ska ingå i bråkberäkningen. Avdraget kan således inte begränsas i den 
utsträckning som fördelningsreglerna i artikel 19 leder till.100  
 
Sofitam får även betydelse för möjligheten att använda fördelningsmetoden 
på bidrag som finansierar verksamhet som faller utanför lagens 
tillämpnings-område. Fördelningsmetoden i artikel 19.1 kan inte tillämpas 
för den ingående skatten som är gemensam för all aktivitet i ett sådant fall. 
 
Som exempel kan nämnas bidrag som utbetalas till en offentlig myndighet 
som inte anses som en skattskyldig person för den verksamhet som myndig-
heten utför i sin egenskap av offentlig myndighet. En myndighet kan anses 
som både skattskyldig och icke skattskyldig på samma gång, beroende på 
vilken del av verksamheten som avses. Exempelvis kan en polismyndighet 
vara en skattskyldig person för försäljning av avlagda uniformer, men en 
icke skattskyldig person för den myndighetsutövning som utövas vid 
utfärdandet av exempelvis fortkörningsböter. 101

 

6.2 Fördelningsmetoden i ML 

I 8 kap. 13 § ML regleras fördelningsmetoden vid s.k. blandad verksamhet. 
I lagrummet anges att i de fall då den ingående skatten belöper på ett 
förvärv som inte kan hänföras till en verksamhet som ger möjlighet till 
avdrag eller återbetalning, skall en uppdelning ske. Denna uppdelning sker i 
enlighet med bråkberäkningen i artikel 19.1. Om det inte finns objektiva 
kriterier för en fördelning, får uppdelning ske efter skälig grund.102  
 
I lagrummet hänvisas således till avdragsrätt för ingående skatt som är 
kopplad till verksamhet som medför skattskyldighet medan det i sjätte 
direktivet anges att en skatt är avdragsgill när den kan hänföras till varor 
eller tjänster som används för den skattskyldige personens skattepliktiga 
transaktioner. 103

 
Enligt svensk praxis föreligger blandad verksamhet först om det finns såväl 
en skattepliktig som en icke skattepliktig del.104 Frågan är då vad 
innebörden är av ”en del av en verksamhet”. 
 
Av 1 kap. 7 § ML framgår att med verksamhet avses såväl hela verksam-
heten som en del av verksamheten. I förarbetena finns inget klart uttalande 
om vad som ska förstås med begreppet del av verksamhet. Tolkas den 
svenska bestämmelsen i linje med det EG-rättsliga begreppet transaktion, 
skulle en verksamhetsdel kunna bestå utav enbart de skattepliktiga 
                                                 
100 Hansson, Skattenytt 1999, s 3. 
101 Ibid, s 3. 
102 Westberg, Björn, Mervärdesskatt – En kommentar, 1:a uppl., Nerenius & Santerus, 
Stockholm 1997, s 322. 
103 Melz, 2001, s 47. 
104 RÅ 1995 not 224. 
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transaktionerna även om dessa utgör en liten del av den totala verksam-
heten.105

 
RSV har givit en definition av begreppet ”del av verksamhet” och har i detta 
sammanhang gjort en jämförelse med begreppet verksamhetsgren. Enligt 
RSV:s uppfattning avser verksamhetsgrenar klart åtskilda aktiviteter i ett 
företag. Som exempel nämns att ett transportföretag kan omfatta 
verksamhetsgrenar som persontransport respektive godstransport. RSV 
menar att ”del av verksamhet” bör vara mindre än ”verksamhetsgren” och 
avser företeelser som har ett närmare samband än vad verksamhetsgrenar 
har. Om vi återgår till exemplet ovan med transportföretaget skulle 
verksamhetsgrenen persontransport då kunna bestå av t.ex. 
verksamhetsdelarna allmänna persontransporter respektive sjuktransporter. 
För dessa skilda slag av persontransporter gäller olika regler om skatteplikt 
enligt ML och enligt RSV:s uppfattning borde verksamhetsdelarna hållas 
åtskilda även i avdragshänseende. RSV.s uppfattning är alltså att med ”del 
av verksamhet” avses sådant som är integrerat med annat i verksamheten, 
men där det ändå i syfte att nå ett materiellt rättvisande resultat är angeläget 
att särskilja denna del. RSV menar att som ”del av verksamhet” kan 
betraktas olika typer av bidrag.106  
 
I de fall verksamheten delvis är skattepliktig och delvis är av en sådan 
karaktär att den faller utanför ML:s tillämpningsområde framstår det som 
osäkert om avdragsrätten kan justeras med stöd av 8 kap. 13 § ML. Det 
finns svensk praxis från Regeringsrätten som tyder på att avdragsrätten inte 
kan beskäras i ett sådant fall, äldre förarbeten pekar dock på motsatsen.107  
 
I det här sammanhanget hänvisar jag till vad som framkommit av Sofitam. 
Aktieutdelningen som inte utgjorde någon ersättning för omsättning skulle 
inte beaktas vid beräkningen av bråket. Avdragsrätten kunde inte begränsas 
då artikel 19 inte var tillämplig på verksamhet som föll utanför lagens 
tillämpningsområde. Med anledning av vad som framkommit av denna dom 
anser jag att vad beträffar verksamhet som delvis är av sådan karaktär att 
den faller utanför ML:s tillämpningsområde, ska avdragsrätten inte kunna 
beskäras med stöd av 8 kap. 13 § ML.  
 

6.3 Avdragsrätten för bidragsfinansierad 
verksamhet 

I föregående avsnitt har diskrepansen mellan direktivet och ML behandlats, 
beträffande den bestämmelse som reglerar blandad verksamhet. Denna 
diskrepans ger upphov till oklarheter beträffande avdragsrätten för bidrags-

                                                 
105 Melz, 2001, s 47. 
106 RSVskrivelse, Verksamhetsbegreppet och avdragsrätten enligt mervärdesskattelagen i 
de fall bidrag eller dylikt har mottagits, Dnr. 4261-97/900. 
107 Berg, Magnus, Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt ur svensk materiell och 
processuell synvinkel, i ljuset av EG-rätten, SvSkT 2001, s 486. 
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finansierad verksamhet. I det här avsnittet ska redogöras för den praxis som 
utvecklats beträffande blandad verksamhet. 
 
Vid en tolkning efter de EG-rättsliga principerna kan problem uppstå om 
man betraktar ett bidragsmottagande som om det utgör en separat 
verksamhet.  
 
Om verksamhet enbart finansieras med bidragspengar och ingen övrig 
utåtriktad verksamhet förekommer eller om övrig verksamhet utgörs av 
något helt annat som inte har något att göra med den bidragsfinansierade 
verksamheten, uppstår inga problem. Den bidragsfinansierade verksamheten 
skulle i en sådan situation falla utanför lagens tillämpningsområde och 
någon avdragsrätt skulle således inte föreligga.  
 
Situationen blir desto mer komplicerad då bidragsmottagaren utför vissa 
skattepliktiga transaktioner och samtidigt mottar bidrag. Frågan är om 
inskränkningar i avdragsrätten ska förekomma. Enligt vissa uppfattningar 
bör inga inskränkningar i avdragsrätten förekomma och detta borde i så fall 
rimligtvis vara fallet även om den skattepliktiga omsättningen är liten i 
förhållande till bidragets storlek. 108 Det ska i detta sammanhang poängteras 
att en dylik tolkning av avdragsrätten kan leda till att en av naturen 
bidragsfinansierad verksamhet bedriver skattskyldig verksamhet enbart i 
syfte att kvalificera som skattskyldig person.  
 
Det kan konstateras att om en stor del av verksamheten finansieras med 
bidrag som inte är skattepliktiga och verksamheten samtidigt får full 
avdrags-rätt för ingående skatt uppstår en snedvridning. Medlemsländerna 
har dock en möjlighet att reglera denna snedvridning genom artikel 19.1 
andra strecksatsen i det sjätte direktivet, som ger medlemsländerna rätt att 
indirekt beskatta bidrag. Medlemsländerna har då möjlighet att inräkna 
bidrag i nämnaren vid bråkräkningen vilket har som följd att den 
avdragsgilla delen av den ingående skatten reduceras.109  
 
Av RSV:s handledning för mervärdesskatt från 2004 anges att avdragsrätten 
inte begränsas av att en skattskyldigs kostnader helt eller delvis finansieras 
med oberoende bidrag om det föreligger skattskyldighet för den verksamhet 
som bedrivs.110 Enligt ett utlåtande från RSV ska avdragsrätt inte föreligga om 
en del av verksamheten i sin helhet är bidragsfinansierad och ingen utåtriktad 
verksamhet förekommer. Om delen däremot finansieras såväl av bidrag som 
av ersättningar från kund ska avdragsrätten för ingående moms inte 
begränsas.111

 
I det följande ska redogöras för hur frågan har behandlats i svensk praxis. 
Målet, RÅ 1996 not 281, handlade om avdragsrätten för ingående skatt som 

                                                 
108 Hansson, Skattenytt 1999, s 243 f. 
109 Ibid, s 243 f. 
110 RSV:s Handledning för mervärdesskatt 2004, p 15.2.11. 
111 RSV:s skrivelse 2001-02-28 dnr 2578-01/120. 
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belöpte på förvärv hänförliga till den del av verksamheten som avsåg 
uttagande av kontrollavgifter. Kontrollavgifterna medförde ingen 
skattskyldighet till mervärdesskatt. Avgörande för om avdragsrätt förelåg 
för den ingående skatt som avsåg förvärv hänförliga till kontrollavgifterna, 
var om denna verksamhet utgjorde en separat verksamhet i förhållande till 
den övriga verksamheten. SRN medgav avdragsrätt för ingående skatt utan 
begränsningar med anledning av att man ansåg att bevakning och 
kontrollavgifter hade en naturlig anknytning till den övriga verksamheten. 
Kontrollavgifterna skulle inte heller utgöra en separat verksamhet med 
anledning av att de inte var skattepliktiga.112 Westberg har påpekat att SRN 
i det av Regeringsrätten fastställda förhandsbeskedet inte behandlade den 
EG-rättsliga utgångspunkten. Enligt Westbergs uppfattning utgör avgifterna 
inte omsättning enligt 2 kap. 1 § ML och ska därmed inte heller påverka 
nämnaren i bråkberäkningen vid fördelningen av den ingående skatten.113 
Ett senare mål, RÅ 1998 not 172, behandlade också parkeringsverksamhet 
och rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt. Regeringsrätten gjorde 
samma bedömning som i det tidigare avgjorda målet.114

 
I målet RÅ 1999 not. 282 hade Regeringsrätten att ta ställning till huruvida 
en separat verksamhet skulle anses föreligga med anledning av att en stor 
del av verksamheten täckts av anslag. Statliga anslag hade utbetalats till ett 
regionalt utvecklingsbolag för att bolaget skulle informera, utbilda och ge 
råd till företag och för att bolaget genom olika projekt skulle öka företagens 
konkurrenskraft. Skatterättsnämnden ansåg att dessa uppburna bidrag inte 
skulle inskränka avdragsrätten och hänvisade i detta sammanhang till 
Sofitam-målet. Nämnden ansåg inte att en separat verksamhet skulle anses 
föreligga på grund av att en stor del av verksamheten täckts av statliga 
anslag. SRN anförde med hänvisning till Sofitam-målet, att avsikten med 
avdragsrätten var helt och hållet att befria företagaren från den mervärdes-
skatt han betalat med anledning av de ekonomiska aktiviteter han bedrivit. 
Mervärdesskattesystemet säkerställer att alla ekonomiska aktiviteter oavsett 
syfte eller resultat ska beskattas neutralt, förutsatt att mervärdesskatt ska 
betalas för dem. Nämnden gjorde en tolkning av innebörden av EG-rätten 
och kom fram till att en förutsättning för att skattskyldighet skulle föreligga 
var att transaktionerna förtogs av en skattskyldig person och att transak-
tionerna var skattepliktiga, dvs. att de inte omfattades av de undantag från 
skatteplikt som anges i artikel 13-16. Om dessa kriterier var uppfyllda 
förelåg i princip avdragsrätt. Om subventioner hade utgått skulle dessa 
enbart påverka avdragsrätten om medlemsstaten hade infört bestämmelser i 
den nationella lagstiftningen som begränsade avdragsrätten för just sådana 
subventioner.  
  
Regeringsrätten undanröjde förhandsbeskedet i den del det överklagats och 
avvisade ansökningen i motsvarande del. Som skäl angavs bl.a. att ansökan 
om förhandsbesked inte omfattade alla omständigheter som krävdes för att 

                                                 
112 RÅ 1996 not 281. 
113 Westberg, s 322. 
114 RÅ 1998 not 172. 
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besvara frågan. Exempelvis borde frågan om eventuell uttagsbeskattning 
enligt Regeringsrätten ha ställts.115 SRN har i det här fallet enligt min 
uppfattning gjort en korrekt bedömning av EG-rätten och någon inskränk-
ning i avdragsrätten torde inte kunna ske. Vidare anser jag att det i 
”parkeringsdomarna” finns stöd för att avdragsrätten inte ska påverkas av att 
bidrag har mottagits. Av Sofitam-målet har dessutom framkommit att 
intäkter som i mervärdesskattehänseende inte räknas som omsättning, dvs. 
som faller utanför direktivets tillämpningsområde, inte ska påverka 
avdragsrätten. 
 
RSV har med anledning av utgången i målet uppgett i skrivelse, 2000-05-
05, dnr 5056-00/110, att man vidhåller sin uppfattning att avdragsrätt enbart 
föreligger för den ingående moms som kan hänföras till anskaffningar för 
den affärsmässiga konsultverksamheten men inte för den del av 
verksamheten där kostnaderna täcks av medel och anslag som är undantagna 
från skatteplikt.116

 
KR i Göteborg har i dom 2001-06-11 (mål nr 8366-1998) bedömt 
avdragsrätten för ingående moms i ett bolag där intäkterna i huvudsak bestod 
av bidrag från ägarna, staten och landstinget. 
  
Bolagets verksamhet bestod i att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga 
små och medelstora företag och att stimulera nyföretagande i syfte att skapa 
tillväxt och förnyelse i näringslivet. Bolagets intäkter bestod till viss del av 
anslag från staten och landstinget i form av driftbidrag och till viss del av 
ersättning från konsultuppdrag mot kunder.117  
 
Kammarrätten konstaterade att bolagets verksamhet bestod av två delar, en 
mindre mervärdesskattepliktig del som innefattade konsulttjänster mot 
ersättning och en större del som finansierades genom bidrag från staten och 
landstinget. I Sofitam konstaterades att utdelningsinkomsterna skulle undantas 
från beräkningen av den avdragsgilla delen av den ingående skatten enligt 
artiklarna 17 och 19 i direktivet. Kammarrätten ställde sig frågan vilken 
betydelse som skall ges det förhållande att domstolen slog fast att 
fördelningsmetoden enligt artikel 17 och 19 inte får användas i en situation 
som den i Sofitam. Kammarrättens slutsats var att avgörandet inte kunde ges 
en längre gående innebörd än att intäkter som inte utgör vederlag för någon 
ekonomisk verksamhet i direktivets mening inte skulle påverka avdragsrätten 
för ingående mervärdesskatt som avser förvärv i verksamhet som faller inom 
direktivets tillämpningsområde. Bolaget var berättigat till avdrag för den 
ingående skatten som kunde hänföras till de tjänster som tillhandahållits utan 
ersättning. Kammarrätten menade att någon oinskränkt avdragsrätt inte kunde 
föreligga för den ingående mervärdesskatt som avsåg förvärv som var 
hänförliga till en ”icke ekonomisk aktivitet”, då det skulle strida mot 
principen om att avdragsrätt inte föreligger då fråga är om aktivitet som inte 

                                                 
115 RÅ 1999 not. 282. 
116 RSV:s skrivelse 2000-05-05, dnr 5056-00/110. 
117 Kammarrättens i Göteborg dom, mål nr. 8366-1998, s 6. 
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utgör en ekonomisk aktivitet. Kammarrätten menade att aktivitet som inte 
kunde anses utgöra omsättning i sjätte direktivets mening skulle brytas ut från 
den i övrigt skattepliktiga verksamheten och därmed inte omfattas av 
mervärdesbeskattning. Avdragsrätten för ingående moms för varor eller 
tjänster som användes gemensamt i verksamheten skulle då vara begränsad.118

 
Kleerup har kommenterat domen och uttalat att kammarrätten felaktigt funnit 
stöd i Sofitam. Av domen framgår som tidigare nämnts att artikel 19.1 endast 
blir tillämplig på transaktioner som faller inom direktivets 
tillämpningsområde. Icke omsättningsgrundande intäkter, som i det här fallet 
bidrag faller däremot utanför direktivets och därmed också ML:s 
tillämpningsområde och ska inte påverka avdragsrätten.  
 
Jag instämmer med Kleerup i detta sammanhang. De bidrag som bolaget i det 
här fallet har erhållit, utgör inte någon omsättning. Bidragen faller därmed 
utanför ML:s tillämpningsområde och ska således inte påverka avdragsrätten 
för den ingående skatten. Artikel 19.1 andra strecksatsen andra meningen ger 
förvisso medlemsstaterna möjligheten att genom lagstiftning begränsa 
avdragsrätten för en verksamhet som mottagit bidrag. Den svenska 
lagstiftaren har enbart använt sig av denna möjlighet i ett fall, närmare 
bestämt vid anordnande av vissa föreställningar på kulturområdet, vilket 
regleras i 8 kap. 13 a §. Frågan huruvida avdragsrätten kan begränsas i en 
bidragssituation som inte faller in under detta lagrum torde, enligt min 
uppfattning, troligtvis inte kunna bli föremål för domstolens egenhändiga 
bedömning. 
 
Avslutningsvis ska refereras till ytterligare ett förhandsbesked från den 5 mars 
2002 där SRN har medgivit avdragsrätt för ingående moms i en 
bidragsfinansierad verksamhet. Bolaget i det här fallet erhöll statliga bidrag 
för ett utvecklingsprojekt för nätverkssystem. SRN ansåg att projektet låg 
inom ramen för bolagets ordinarie skattepliktiga verksamhet. Vidare anförde 
SRN att det saknade betydelse för avdragsrätten att projektet finansierades 
genom bidrag. Bolaget ansågs därför ha avdragsrätt för ingående 
mervärdesskatt hänförlig till förvärv av varor eller tjänster som skulle 
användas i projektet. SRN anförde att bidrag inte kunde anses utgöra 
omsättning enligt mervärdesskattelagen eftersom bidraget inte utgör vederlag 
för tillhandahållande av varor eller tjänster.119  
 

6.4 Avdragsbegränsning för bidragsfinansierad 
verksamhet i den nationella lagstiftningen 

Medlemsländerna har, som tidigare har nämnts, enligt artikel 19.1 andra 
strecksatsen, andra meningen, möjlighet att räkna in bidrag i nämnaren. 
Detta resulterar i att det avdrag som den skattskyldiga personen kan göra, 
blir lägre. Bidrag som ska ingå i beskattningsunderlaget för att de anses 
                                                 
118 Kammarrättens i Göreborg dom den 11 juni 2001, mål nr 8366-1998. 
119 SRN:s förhandsbesked 2002-03-05. 
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direkt kopplade till priset för en vara eller tjänst, får dock inte räknas in. Det 
kan anses såsom självklart då dylika bidrag annars skulle bli föremål för 
dubbelbeskattning genom att avdragsrätten blir mindre värd.120  
 
Syftet bakom denna möjlighet som medlemsstaterna har att begränsa 
avdragsrätten, är oklart. Kommissionen har hävdat att det enbart används 
som ett verktyg för medlemsstaterna att begränsa avdragsrätten för 
bidragsfinansierad verksamhet, då denna bedriver näst intill obefintlig 
ekonomisk verksamhet enbart i syfte att kvalificera som en beskattningsbar 
person.121 Det finns dock andra tolkningar som skiljer sig från vad 
kommissionen har hävdat. Syftet anses kunna vara att indirekt beskatta det 
värde som subventionen tillför verksamheten.122  
 
Som stöd för kommissionens resonemang kan anföras att oavsett vad den 
underliggande orsaken kan tänkas vara, så råder det inget tvivel om att 
avdragsmekanismen i artikel 19.1 står i konflikt med en av grundprinciperna 
i sjätte direktivet, närmare bestämt, rätten att göra avdrag. Terra och Kajus 
fördömer bestämmelsen i artikel 19.1 andra strecksatsen, andra meningen. 
De anser att det genom inkluderandet av subventionen i nämnaren i pro-rata 
beräkningen uppstår en dold beskattning, vilket inte är förenligt med 
principerna bakom mervärdesskattesystemet i Europa.123

 
Confédération Fiscale Européenne (C.F.E.) har uttalat att genom 
inkluderandet av subventionen i nämnaren i pro-rata-beräkningen oavsett 
vad subventionen är relaterad till, blir effekten godtyckligt allokerad till en 
räkneformel. Den mervärdesskatterättsliga effekten är med andra ord inte 
beroende av vad subventionen faktiskt har använts till.124

 
EG-domstolen har gång på gång fastslagit att rätten att göra avdrag för 
ingående skatt är en väsentlig del av mervärdesskattesystemet och därför 
måste eventuella undantag från denna avdragsrätt tolkas restriktivt.125 Det 
har fastslagits i praxis att begränsningar av avdragsrätten enbart är tillåtna i 
de fall som uttryckligen står angivna i direktivet.126 Det kan konstateras att 
uppbärandet av bidrag inte står angivet i artikel 17 under de omständigheter 
som begränsar rätten till avdrag. Med anledning av detta kan det ifrågasättas 
om subventioner överhuvudtaget skulle ha någon inverkan på avdragsrätten 
i de fall då den skattskyldiga personen enbart bedriver skattepliktig 
verksamhet. Det kan också ifrågasättas om inte medlemsstaternas rätt att 

                                                 
120 Hansson, Ulrika, Skattenytt, 1999, s 1. 
121 Mål C-204/03 Talan mot Spanien väckt den 14 maj 2003 av Europeiska kommissionen, 
EGT C 226 , 20.9.2003. 
122Arias, Ignarcio och Barba, Antonio, s 15. 
123 Terra och Kajus, s 811. 
124 Confédération Fiscale Européenne, Opinion Statement on an Anomaly in the Treatment 
of Subsidies That Are Not Directly Linked to the Price of Goods and Services. 
125 Mål C-97/90, Lennartz, [1991] ECR I-3795. 
126 Mål C-62/93, BP Supergas, [1995] ECR I-1883. 
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göra inskränkningar i avdragsrätten borde begränsas till de fall som anges 
specifikt i artikel 17 i sjätte direktivet.127

 
En intressant fråga beträffande subventionens inverkan på rätten att göra 
avdrag är om alla subventionerade juridiska personer måste räkna in 
bidraget i nämnaren av pro rata eller om regeln enbart ska tillämpas på de 
juridiska personer som inte är berättigade till full avdragsrätt för den 
ingående skatten på grund av att både skattepliktiga tillhandahållanden och 
tillhandahållanden befriade från beskattning sker. 
 
Denna fråga kommer att bli föremål för EG-domstolens bedömning, då 
kommissionen i maj 2003 väckte talan mot Spanien med anledning av att 
den spanska mervärdesskattelagstiftningen enligt kommissionens 
uppfattning begränsar rätten till avdrag för den ingående skatten i strid med 
vad som föreskrivs i sjätte direktivet. Enligt kommissionen ska 
fördelningsmetoden i enlighet med artikel 17.5 i sjätte direktivet bara 
tillämpas när den skatt-skyldiga personen utför såväl transaktioner som är 
beskattade, men skall undantas från skatteplikt, som skattepliktiga 
transaktioner. Den spanska lagstiftningen har utvidgats till att även omfatta 
fullt skattskyldiga personer vars verksamhet inte i något avseende är 
undantagen från beskattning med anledning av att de mottagit bidrag som 
inte ska räknas in i beskattnings-underlaget. Enligt kommissionen resulterar 
den spanska lagstiftningen i dubbelbeskattning eftersom den skattskyldiga 
personen som mottar bidraget använder det som en del av vederlaget vid 
inköp av varor och tjänster. Dessa inköp beskattas i enlighet med 
bestämmelserna i sjätte direktivet och subventionen har således redan blivit 
föremål för mervärdesbeskattning. Då subventionen även inkluderas i 
nämnaren, minskas därmed den avdragsgilla delen och subventionen 
beskattas två gånger. Den rätt medlemsstaterna har att inkludera 
subventionen i nämnaren vid beräkningen av den avdragsgilla delen är 
enligt kommissionen enbart tillämplig i de situationer då den skatteskyldiga 
personen bedriver både skattskyldig och icke-skattskyldig verksamhet. 
Avsikten med denna bestämmelse är enligt kommissionen att 
medlemsstaterna ska ges en möjlighet att förhindra att verksamheter som av 
sin natur är bidragsfinansierade undgår mervärdesbeskattning. Den 
mervärdesskatt som en skattskyldig person har betalat vid inköp av en 
produkt eller vid köp av en tjänst är alltid avdragsgill enligt direktivet. Hur 
köpet har finansierats saknar helt relevans. Den spanska bestämmelsen 
bryter enligt kommissionen mot denna fundamentala rättighet att göra 
avdrag för mervärdesskatt. Regeln har formen av en specialregel som inte 
har något stöd i direktivet. Den är tillämplig på alla skattskyldiga personer, 
även fullt skattskyldiga personer som mottagit subventioner.128  
 
Kommissionen har i ett liknande fall väckt talan mot Frankrike inför EG-
domstolen. Den franska bestämmelsen innebar en begränsning av rätten till 
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avdrag för mervärdesskatt då en verksamhet hade finansierats genom 
subventioner. Skattskyldiga personer som bedrev både beskattningsbar och 
icke beskattningsbar verksamhet hade inte rätt att göra avdrag för den 
ingående skatten på varor och tjänster till den del dessa inköp finansierats 
genom bidrag. Kommissionen ansåg att inskränkningar i rätten att göra 
avdrag bara var tillåtna då det uttryckligen angavs i direktivet.129

 

6.4.1 Avdragsbegränsning för bidragfinansierad verksamhet 
i Sverige 

Sverige har utnyttjat den rätt som tillkommer medlemsstaterna genom artikel 
19.1 andra strecksatsen sista meningen, att begränsa avdragsrätten för 
verksamhet som mottagit subventioner. Enligt 8 kap. 13 a § ML ska i de fall 
den ingående skatten avser förvärv eller import som görs i verksamhet som 
består av anordnande av konserter, cirkus, biograf-, teater, opera- eller 
balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar får avdrag inte 
göras till den del intäkterna i verksamheten utgörs av sådana bidrag eller stöd 
från det allmänna, som inte kan anses utgöra ersättning för omsatt vara eller 
tjänst. I det här sammanhanget ska påpekas att avdragsbegränsningen enbart 
kan ske vid bidrag eller stöd från det allmänna. Avdragsrätten begränsas 
således inte av exempelvis sponsorbidrag från näringslivet.130

 
Som skäl för avdragsbegränsningsregeln har angetts att man genom införandet 
av mervärdesskatt på vissa kulturtjänster inte önskade öka subventionsgraden 
i dessa verksamheter vilket skulle bli följden om full avdragsrätt för ingående 
skatt medgavs i kombination med att en reducerad skattesats valdes (6 %). Ett 
annat skäl som anfördes var den negativa påverkan på statsfinanserna som 
skulle bli följden om full avdragsrätt medgavs. Ett annat argument för 
införandet av bestämmelsen var att konkurrensneutralitet skulle föreligga 
mellan verksamheter som delvis finansieras med bidrag eller stöd från det 
allmänna och verksamheter som saknar sådant stöd.131  
 
I ett förhandsbesked från 19 juni 2003 ställdes frågan huruvida den svenska 
bestämmelsen om begränsning av avdragsrätten står i överensstämmelse 
med direktivet, med tanke på att den var tillämplig på fullt momspliktig 
verksamhet. Omständigheterna i fallet var att ett bolag bedrev kultur-
verksamhet genom att arrangera turnéer och bedriva teaterverksamhet. 
Bolaget var ett helägt dotterbolag till kommunen inom vilken bolagets 
verksamhet bedrevs. Bolaget erhöll bidrag från denna kommun samt från 
stat och landsting. Skatterättsnämnden menade att det stöd som bolaget 
erhöll var att betrakta som bidrag eller stöd från det allmänna, vilket 
medförde att bolagets rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt 
begränsades enligt 8 kap. 13 a ML. Bolaget hade anfört att artikel 19.1 i 

                                                 
129 Mål C-243/03 Talan mot Frankrike väckt den 6 juni 2003 av Europeiska kommissionen, 
EGT C171, 19.7.2003. s 19-20. 
130 RSV:s Handledning för Mervärdesskatt 2004, p. 30.3.3.2. 
131 Prop. 1996/97:10, s 30 f. 
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sjätte direktivet med hänvisning till artikel 17.5 endast var tillämplig på 
sådan verksamhet, i vilken det fanns såväl skattepliktiga som skattefria 
transaktioner, d.v.s. en blandad verksamhet och att artikeln således inte var 
tillämplig när endast skattepliktiga transaktioner förekom i verksamheten. 
SRN ansåg att artikel 19.1 andra strecksatsen sista meningen skulle tolkas 
så, att i de fall då medlemsstaterna bedömde det lämpligt t.ex. av 
neutralitetsskäl att vid beräkningen av den ingående skattens storlek, skulle 
det vara möjligt att räkna in bidraget i bråkets nämnare. Enligt nämndens 
uppfattning skulle denna bestämmelse läsas fristående från vad som i övrigt 
anges i artikel 19.1. Bestämmelsen skulle enligt nämnden ges ett allmänt 
och självständigt innehåll och således vara tillämplig på såväl blandad 
verksamhet som på en verksamhet som i sin helhet medför skattskyldighet. 
Vidare anfördes att om bestämmelsen skulle tolkas som om den bara skulle 
tillämpas på blandad verksamhet men inte där verksamheten i sin helhet 
medförde skattskyldighet skulle det innebära en begränsning av 
bestämmelsen som enligt skatterätts-nämnden skulle framstå som mycket 
svårförklarlig. En sådan tolkning skulle också strida mot bestämmelsens 
syfte och även mot neutralitetsprincipen. Bolaget har överklagat 
förhandsbeskedet till Regeringsrätten.132

 
De frågor som ställts i förevarande fall till skatterättsnämnden har varit 
föremål för prövning i ett annat förhandsbesked gällande ett annat av samma 
kommun helägt bolag som bedrev en annan typ av kulturell verksamhet. 
Omständigheterna och frågorna var de samma och skatterättsnämnden fann 
att det bolaget också saknade rätt till avdrag för dess ingående 
mervärdesskatt i enlighet med begränsningarna i 8 kap. 13 a § ML. Även 
detta förhandsbesked har överklagats till Regeringsrätten av bolaget.133
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7 Avslutande synpunkter 

7.1 Mervärdesbeskattning av subventioner 

Subventioner kan ha en avsevärd påverkan på marknadspriserna och kan 
därmed snedvrida konkurrensen mellan medlemsstaterna. Det är därför av 
stor betydelse att den skattemässiga behandlingen av subventioner är 
överensstämmer i de olika medlemsstaterna. Mervärdesbeskattningen av 
subventioner bör således regleras på gemenskapsnivå för att motverka 
förekomsten av någon diskrepans mellan nationell rätt och 
gemenskapsrätten. I detta sammanhang ska påpekas att ML före 
lagändringen 2003 inte stod helt i överensstämmelse med sjätte direktivet. 
Huruvida beskattning skulle ske av bidrag som utbetalats av tredje part och 
som var direkt kopplade till priset var således något oklart före 
lagändringen.  
 
Vad beträffar behandlingen av bidrag inom gemenskapen har kommissionen 
uppmärksammat behovet av en enklare och mer harmoniserad 
mervärdesskatteordning för subventioner, men några åtgärder på 
lagstiftningsområdet har ännu inte vidtagits.  
 
Det har tidigare konstaterats att beskattningen av subventioner och bidrag 
utgör ett särskilt problemområde inom mervärdesbeskattningen med 
anledning av att mervärdesskatten har karaktären av en konsumtionsskatt. 
Rena bidrag ska följaktligen inte heller vara föremål för beskattning. 
Statliga bidrag får i flertalet fall anses utgöra sådana rena bidrag då de 
vanligtvis inte har skett en konsumtion. Statliga bidrag utbetalas som regel i 
det allmännas intresse snarare än för en identifierbar konsuments räkning. 
 
Under vissa förutsättningar kan beskattningen av bidrag trots allt anses vara 
berättigad, exempelvis då det egentliga syftet med ett utbetalat bidrag är av 
sådan karaktär att ett avstående från beskattning vore felaktigt då en 
konsumtion i realiteten har ägt rum. Ett bidrag blir föremål för 
mervärdesbeskattning då det utgör ett vederlag för en skattepliktig 
omsättning av en vara eller en tjänst. Det måste finnas en direkt koppling 
mellan bidragsutbetalningen och motprestationen.  
 
Exempelvis kan kommissionen betala ut ett bidrag till ett företag som 
bedriver ett forskningsprojekt som ska resultera i ett registrerat patent. 
Frågan i ett fall som det förevarande är om det har skett ett rent 
penningbidrag till företaget eller om företaget har tillhandahållit 
bidragsgivaren, i det här fallet kommissionen, en tjänst och att bidraget 
följaktligen utgör ett vederlag för tjänsten.  
 
Om kommissionen kan ta del av patentet får bidraget anses utgöra ett 
vederlag, då kommissionen erhållit en motprestation i form av tillgång till 
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patentet. I ett fall som det förevarande torde det inte råda något tvivel om att 
mervärdesbeskattning av bidraget kan ske i enlighet med bestämmelserna i 
sjätte direktivet, då bidraget åtminstone delvis utgör ersättning för 
omsättningen av en tjänst. Frågan är emellertid om bidraget ska beskattas i 
sin helhet om patentet bara utgör en liten del av det forskningsprojekt som 
bedrivs av företaget. Enligt mervärdesskatterättsliga principer vore det 
enligt min uppfattning rimligt att i ett sådant fall enbart beskatta den del av 
bidraget som motsvarar själva värdet av patentet. 
 
Då mottagaren inte erhållit någon motprestation och bidraget således inte 
kan anses utgöra ett vederlag för omsättningen av en vara eller en tjänst kan 
bidraget trots allt bli föremål för beskattning med stöd av bestämmelsen i 
artikel 11.A.1.a. och i 7 kap. 3a §. Som framkommit tidigare i denna 
framställning reglerar bestämmelsen en sådan situation då tre parter är 
inblandade: den myndighet som beviljar bidraget, det organ som mottar 
bidraget samt köparen av varor och tjänster som levereras av det organ som 
mottagit bidraget.  
 
Av Office des produits Wallons ASBL och av Keeping Newcastle Warm 
Limited framgår att för att beskattning ska kunna ske, ska bidragen vara 
direkt kopplade till en viss ekonomisk verksamhet som bedrivs av 
bidragsmottagaren. Kopplingen till en ekonomisk verksamhet avgörs av om 
subventionen leder till en sänkning av priset på en vara eller en tjänst som 
bidragsgivaren tillhandahållit en konsument eller att bidragsmottagaren ökar 
produktionen av varor eller tjänster. Domstolen konstaterade i målen att 
enbart det faktum att ett bidrag påverkar priset på eller produktionen av en 
vara eller en tjänst är inte tillräckligt för att beskattning av bidraget ska 
kunna ske. Bidraget ska ha utbetalats i syfte att täcka kostnaden eller en del 
av kostnaden för en bestämd vara eller tjänst. Köparen måste gynnas av 
subventionen och priset som köparen betalar ska ha minskat i proportion 
med subventionen som säljaren mottagit.  
 
Med beaktande av den omständigheten att mervärdesskatten utgör en 
konsumtionsskatt torde i enlighet med EG-domstolens avgöranden, 
beskattning enbart kunna ske i en situation där bidraget täcker kostnaden för 
en bestämd vara eller tjänst. Bidraget bör kunna härledas till en bestämd 
vara eller tjänst då det annars enligt min åsikt måste anses utgöra ett 
driftsbidrag till verksamheten i dess helhet. Beskattning av driftsbidrag står 
inte i överensstämmelse med systemet för mervärdesbeskattning då dessa 
bidrag inte har någon koppling till en konsumtion.  
 
Målet Keeping Newcastle Warm är ett tydligt exempel på kravet att bidraget 
ska täcka kostnaden för en bestämd vara eller tjänst. Keeping Newcastle 
Warm hade rätt till bidraget enbart under förutsättning att bolaget 
förpliktigade sig att utföra energirådgivningen. Bidraget hade således 
beviljats för att utgöra vederlaget för en tjänst och inte för att allmänt täcka 
delar av driftskostnaderna i bolaget. 
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Beskattningen av statliga bidrag kan anses vara något motsägelsefullt då 
staten först betalar ut bidraget och sedan tar tillbaka en del av det genom 
mervärdesbeskattning. Samtidigt måste det erinras om att mervärdesskatten 
i egenskap av konsumtionsskatt har till sitt syfte att beskatta konsumtion. 
Enligt min uppfattning står det helt i överensstämmelse med 
mervärdesskatterättsliga principer att beskatta det värde som tillkommer 
konsumenten då delar av kostnaden för en vara eller tjänst täcks med bidrag. 
Det ska även tilläggas att det i mervärdesskatterättsligt hänseende vore fel 
att inte beskatta bidrag som i praktiken täcker en del av kostnaden för en 
produkt. Produkter som delvis bidragsfinansieras skulle då få en 
konkurrensfördel jämfört med produkter som konsumenten tvingas betala 
fullt pris för. Konsumenten skulle med stor sannolikhet välja den billigare 
produkten. Mervärdesskatten får på intet sätt styra konsumentens val mellan 
två likvärdiga produkter. 
 
Statliga bidrag som har till sitt syfte att sänka konsumtionspriset för en viss 
produkt bör lämpligen i flertalet fall bli föremål för beskattning. Exempelvis 
borde sådana statliga bidrag beskattas som har utbetalats i syfte att 
subventionera priserna för konsumenten på livsmedel på grund av att 
skörden har varit dålig. Bidraget har i ett sådant fall utbetalats för att täcka 
en del av kostnaden för produkten. Under sådana förutsättningar gynnas 
konsumenten av bidraget och priset på produkten kan förväntas sjunka i 
proportion med det bidrag som utbetalats av staten.  
 
I det här sammanhanget ska en jämförelse göras med den produktions-
subvention som utbetalades med anledning av en EG-rättslig förordning i de 
förenade målen Kommissionen mot Italien, Kommissionen mot Finland, 
Kommissionen mot Tyskland och Kommissionen mot Sverige. Syftet med 
subventionen var att sänka produktionskostnaderna för torkat foder inom 
gemenskapen då de var allt för höga för att fodret skulle kunna erbjudas till 
rådande marknadspriser. Generaladvokaten ansåg att subventionen 
påverkade den producerade kvantiteten men inte direkt påverkade 
marknads-priserna. Det kan därför konstateras i enlighet med vad som 
anförts ovan, att subventionen inte täckte en del av kostnaden för fodret och 
kunde därför inte bli föremål för mervärdesskatt. 
 
Generaladvokat Geelhoed har uttalat att beskattning enbart ska ske då en 
underlåtelse att ta ut mervärdesskatt skulle leda till ett otillfredsställande 
resultat, som exempelvis att subventionen har en inverkan på 
försäljningspriset så att detta minskar och därmed också skatteintäkterna. 
Jag anser dock att beskattning av subventioner för att kompensera minskade 
skatteintäkter inte kan rättfärdigas. Mervärdesskatten har förvisso till syfte 
att finansiera den offentliga verksamheten, men detta berättigar inte 
godtycklig beskattning med anledning av att man vill förhindra reducerade 
skatteintäkter. Mervärdesskatten är utformad som en konsumtionsskatt och 
därmed är det enbart konsumtion som ska bli föremål för beskattning. 
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7.2 Subventioner och avdragsrätten 

Inledningsvis vill jag ifrågasätta själva existensen av bestämmelsen i artikel 
19.1 i sjätte direktivet som ger medlemsstaterna möjligheten att begränsa 
avdragsrätten för bidragsfinansierad verksamhet. För det första kan 
konstateras att den står i konflikt med en av de grundläggande principerna 
inom mervärdesskatterätten, dvs. avdragsrätten. Mervärdesskatten ska i 
egenskap av konsumtionsskatt bäras av konsumenten och av den 
anledningen bör all begränsning av avdragsrätten för företagaren tolkas 
mycket restriktivt. Begränsningen av denna avdragsrätt för 
bidragsfinansierad verksamhet innebär att företagaren tvingas bära en del av 
mervärdesskatten, vilket inte torde vara avsikten med det 
mervärdesskatterättsliga systemet. Bidraget blir indirekt beskattat vilket inte 
är förenligt med direktivet, då bidragsbeloppet inte utgör ersättning för 
någon omsättning och således är undantaget från beskattning. 
 
Det har tidigare i denna framställning redogjorts för svensk rättspraxis där 
rätten till avdrag har begränsats för bidragsfinansierad verksamhet, trots att 
det inte har funnits något lagstöd i enlighet med artikel 19.1 andra 
strecksatsen, andra meningen. Detta förfarande kan givetvis ifrågasättas och 
jag avser att analysera avdragsrätten på denna punkt nedan.   
 
Inledningsvis ska den praxis som finns på området summeras och rättsläget 
ska klargöras. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att enligt Skatteverkets uppfattning ska 
avdragsrätten inte begränsas för en bidragsfinansierad verksamhet som i sin 
helhet medför skattskyldighet. Om å andra sidan en del av verksamheten i sin 
helhet är bidragsfinansierad och ingen utåtriktad verksamhet förekommer, 
föreligger enligt Skatteverkets uppfattning ingen avdragsrätt för den delen av 
verksamheten. Om verksamhetsdelen däremot finansieras såväl av bidrag som 
av ersättningar från kund ska avdragsrätten för ingående moms inte begränsas.  
 
Den praxis som finns på området är inte helt konsekvent. De förhandsbesked 
som har varit föremål för Regeringsrättens bedömning stämmer överens med 
den uppfattning som skatteverket verkar ha. I ”parkeringsmålen” ansågs som 
bekant att bevakning och kontrollavgifter hade en naturlig anknytning till 
den övriga verksamheten och således medgavs avdragsrätt för ingående skatt 
utan begränsningar. Avgörande för avdragsrätten var dock att kontroll-
avgifterna inte utgjorde en separat verksamhet, hade det varit fallet hade 
avdragsrätten troligtvis blivit begränsad. Även Kammarrätten verkar gå på 
samma linje i mål nr 8366-1998. Kammarrätten konstaterade att bolagets 
verksamhet bestod av två delar, en mindre mervärdesskattepliktig del som 
innefattade konsulttjänster mot ersättning och en större del som finansierades 
genom bidrag från staten och landstinget. Kammarrätten menade att någon 
oinskränkt avdragsrätt inte kunde föreligga för den ingående mervärdesskatt 
som avsåg förvärv som var hänförliga till en ”icke ekonomisk aktivitet”. 
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SRN verkar på senare år ha intagit en annan ståndpunkt i frågan som enligt 
min uppfattning överensstämmer med direktivet. I RÅ 1999 not. 282 ser SRN 
till själva avsikten med avdragsrätten, att företagaren helt och hållet ska vara 
befriad från den mervärdesskatt han betalat med anledning av hans 
ekonomiska aktiviteter. Enligt SRN ska subventioner enbart påverka 
avdragsrätten om medlemsstaterna har infört bestämmelser i den nationella 
lagstiftningen som begränsar avdragsrätten för dessa subventioner.  
I förhandsbeskedet från den 5 mars 2002 anförde SRN att ett bidrag inte 
kunde anses utgöra omsättning enligt ML eftersom bidraget inte utgjorde 
vederlag för omsättningen av en vara eller tjänst. Denna uppfattning har sitt 
stöd i målet Sofitam där det konstaterades att intäkter som inte utgör 
omsättning faller utanför direktivets tillämpningsområde och ska därmed inte 
påverka avdragsrätten. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att rättsläget är något oklart. Den 
diskrepans som föreligger mellan regleringen i sjätte direktivet som behandlar 
blandad verksamhet och motsvarande reglering i ML, ger upphov till skilda 
tolkningar. Den svenska praxis som har växt fram på området, behandlar 
själva bidragsmottagandet som en separat verksamhet som kan brytas ut från 
den övriga verksamheten. Någon motsvarighet till denna tolkning existerar 
inte i direktivet, där avdragsrätten istället är transaktionsbaserad.   
 
En tolkning i enlighet med direktivet skulle dock enligt min uppfattning 
innebära att avdragsrätten aldrig kan begränsas på grund av att en helt eller 
delvis skattskyldig verksamhet mottagit bidrag. Med stöd av Sofitam hävdar 
jag att bidrag inte utgör någon ersättning för omsättningen av en vara eller 
tjänst och faller således utanför ML:s tillämpningsområde. Följaktligen ska 
bidrag inte inkluderas i nämnaren vid beräkningen av den avdragsgilla delen i 
en blandad verksamhet. Enda möjligheten för en medlemsstat att begränsa 
avdragsrätten för bidragsfinansierad verksamhet är genom lagstiftning. En 
sådan bestämmelse har enbart införts i ett lagrum, 8 kap. 13 a §. 
 
Hur förhåller det sig då med den avdragsbegränsning för bidragsfinansierad 
verksamhet som införts i 8 kap 13 a § ML till direktivet? Då det ännu inte 
finns någon EG-rättslig praxis på området kan frågan enbart analyseras 
utifrån vad som kan anses vara innebörden av bestämmelsen i direktivet 
samt rimligheten av de argument som anförts av kommissionen i den talan 
som väckts mot Spanien. Kommissionen menar att fördelningsmetoden inte 
kan tillämpas på fullt skattskyldiga personer. Själva avsikten med artikel 
17.5 är således enligt kommissionen att metoden för beräkningen av 
avdragsgill andel endast tillämpas när den skattskyldiga personen utför 
såväl transaktioner som ska undantas från beskattning som skattepliktiga 
transaktioner.  
 
Frågan är vad bestämmelsen i artikel 19.1 i realiteten har för innebörd. Är 
avsikten att den ska omfatta även fullt skattskyldiga personer? I denna fråga 
ansluter jag mig till den tolkning som företagits av kommissionen. Med 
bakgrund av att all begränsning av avdragsrätten enligt EG-domstolens 
praxis ska tolkas mycket restriktivt torde själva avsikten med bestämmelsen 
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vara att motverka att verksamheter som till sin natur är bidragsfinansierade 
erhåller återbetalning av mervärdesskatt på grund av att de utför symbolisk 
aktivitet för att klassificeras som skattskyldiga personer.  
 
Min ståndpunkt i denna fråga innebär följaktligen att de förhandsbesked 
som SRN har beslutat blir föremål för min kritik. SRN har enligt min 
uppfattning felaktigt ansett att avdragsbegränsning för bidragsfinansierad 
verksamhet i enlighet med artikel 19.1 omfattar även fullt skattskyldig 
verksamhet. Artikel 19.1 i direktivet avser enbart blandad verksamhet vilket 
enligt min uppfattning följer av hur texten i artikeln är utformad. Någon 
avdrags-begränsning för fullt skattskyldig verksamhet kan därför inte ske. 
 
Sammanfattningsvis kan, enligt min uppfattning, avdragsrätten för 
bidragsfinansierad verksamhet endast begränsas då detta särskilt reglerats i 
den nationella lagstiftningen. Då bestämmelser om avdragsbegränsning har 
införts i den nationella lagstiftningen kan dessa endast tillämpas vid blandad 
verksamhet. Om verksamheten är fullt skattskyldig får inga inskränkningar i 
avdragsrätten förekomma. 
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