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Summary 

In the system of value added tax the issue of tax fraud and evasion has been 

observed. Within the European Union it was estimated that the difference 

between VAT revenue and the VAT total tax liability was 140 billion Euro 

in the year 2018, of which tax fraud and evasion was a contributing factor.  

 

This essay examines VAT fraud and concludes that these fraudulent 

behaviours can be executed in more or less sophisticated ways. The main 

focus is on carousel fraud, which arises in intra-community trade between 

EU member states. Carousel fraud is made possible by the Community tax 

rules and the fraud consists of at least three companies in at least two 

different member states.  

 

Furthermore, the right to deduct input VAT is discussed in regard to 

companies that have been part of a transaction chain where VAT fraud has 

occurred. CJEU has established a requirement of good faith for companies 

to be able to deduct its input VAT. According to a precedent from Swedish 

Supreme Administrative Court the requirement of good faith is also 

applicable in Swedish law (HFD 2013 ref. 12).  

 

The essay also investigates how a company’s good faith is assessed by 

Swedish courts. This is investigated with a case study of four cases from the 

Swedish Administrative Court of Appeal, all of which have similar 

circumstances. The essay shows that the assessment regards all 

circumstances in the individual case. The study finds certain common 

assessment points in the grounds for judgment. The requirements for 

companies’ good faith are relatively high with a proactive duty to 

investigate that includes a duty to ensure that no company in the transaction 

chain is guilty of VAT fraud.  
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The requirement of good faith is problematized in the light of the Swedish 

principle of legality and the conclusion is that the principle of legality, in 

this case, is subordinated to other objectives which stems from the EU, 

namely the objective in preventing possible tax evasion, avoidance and 

abuse. The essay suggests that this subordination is not in accordance with 

the principle of legality and that the balance is not justified with regard to 

the right do deduct for companies that have not themselves committed 

fraud. In order to achieve higher predictability and legal certainty, it is 

proposed a codification of the requirement as a statutory requisite.  
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Sammanfattning 

I mervärdesskatterätten har det uppmärksammats problem i form av 

förekomsten av bedrägerier. Inom EU uppskattades ett bortfall från 

momsintäkter med 140 miljarder Euro år 2018, varav bedrägerier var en 

bidragande orsak.  

 

Uppsatsen behandlar mervärdesskattebedrägerier och kommer fram till att 

dessa kan göras på mer eller mindre sofistikerade sätt. Det största fokuset 

ligger på karusellhandel, vilka uppkommer i unionsintern handel mellan 

EU:s medlemsstater. Karusellhandel möjliggörs av beskattningsreglerna 

som finns för unionsintern handel och bedrägerierna består av åtminstone tre 

företag i minst två olika medlemsstater.   

 

Vidare diskuteras rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt hos företag 

som ingått i en transaktionskedja där ett mervärdesskattebedrägeri har 

förekommit. Från EU-rättslig praxis har sådana företag ett krav på god tro 

för att kunna utnyttja denna avdragsrätt. Enligt HFD 2013 ref. 12 är kravet 

på god tro även applicerbart i svensk rätt.  

 

Hur ett bolags goda tro bedöms av svenska domstolar utreds med hjälp av 

en rättsfallsundersökning av fyra mål från kammarrätterna med liknande 

omständigheter. Uppsatsen visar att bedömningen är en helhetsbedömning 

av alla omständigheter i det enskilda fallet. Utredningen hittar vissa 

gemensamma bedömningspunkter i de olika domskälen. Kraven för bolag är 

förhållandevis höga med en proaktiv undersökningsplikt där bolaget ska 

säkerställa att inget bolag i transaktionskedjan gör sig skyldig till ett 

mervärdesskattebedrägeri.  

 

Kravet på god tro problematiseras mot bakgrund av den svenska 

legalitetsprincipen och slutsatsen är att legalitetsprincipen i detta fall 
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underordnas andra intressen från EU, nämligen intresset att förhindra 

skattebrott och bedrägerier. Uppsatsen antyder att denna underordning inte 

är i enlighet med legalitetsprincipen samt att avvägningen inte är motiverad 

när det gäller avdragsrätten för bolag som själva inte har begått bedrägerier. 

För att uppnå högre förutsebarhet och rättssäkerhet föreslås en kodifiering 

av kravet som ett lagstadgat rekvisit. 
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Förord 

Under en termin har jag grottat ner mig i mervärdesskatterättens snåriga 

värld. Det har stundtals varit svårt och verkat oöverkomligt, men det har 

nästan varit som om Sveriges slogan för Covid-19 denna vår har varit riktad 

just åt mig. Håll i! Håll ut! Håll avstånd! Detta retoriska trikolon har jag 

tagit till mig för att ta tag i denna uppsats. Jag har hållit i min motivation för 

att påbörja arbetet, hållit ut för att faktiskt färdigställa den (en rejäl dos 

sisu!), och hållit avstånd i Craafordssalens trånga datasal de månader när de 

få sittplatser på Juridicum var mer eftertraktade än en Gamestop-aktie på 

r/wallstreetbets.  

 

Även om en examensuppsats är ett individuellt arbete bör detta förord 

uppmärksamma personer som hjälpt till under arbetets gång för att få den 

till en slutlig produkt. Min handledare Peter Nilsson har hjälpt till med både 

frågor och gett tips om nya tankesätt och vinklingar av texten. Benny 

Persson på Deloitte ska ha ett stort tack för att ha introducerat mig till, och 

väckt mitt intresse för momsområdet. Det är även med Benny Perssons hjälp 

jag fick upp ögonen för frågeställningen om karusellhandel. Övriga 

medarbetare i gruppen för Indirect Tax på Deloitte i Malmö har varit till stor 

hjälp under min uppsatspraktik för att öka min förståelse för momsområdet. 

 

Slutligen vill jag rikta tack till min flickvän Julia. Uppsatsen hade haft 

åtskilligt fler syftningsfel och styckeslånga meningar utan din hjälp. Tack 

för din korrekturläsning och kritik och stöttat mig under perioder jag har 

varit stressad. 

 

Och till dig som nu ska läsa denna uppsats. Även tack till dig för att du tar 

dig tiden. Jag hoppas att du kan lära dig något av denna framställning. Om 

den, mot förmodan, går något långsamt att läsa vill jag bara mana till att 

Håll i! Håll ut! Håll (1,5 rad-)avstånd! 
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Förkortningar 

CJEU   Court of Justice of the European Union 

EU   Europeiska unionen 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 

EU-kommissionen  Europeiska kommissionen 

HFD   Högsta förvaltningsdomstolen 

KB   Kommanditbolag 

MTIC   Missing Trader Intra-Community 

Prop.   Proposition  

Ref.   Referatmål från HFD 

SKV   Skatteverket 

VAT   Value Added Tax  

VIES   VAT Information Exchange System 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

En genomsnittlig svensk konsument betalar mervärdesskatt dagligen. Trots 

dess vanliga förekomst är kunskapen om detta system låg hos 

genomsnittskonsumenten. För att förklara fenomenet i korta ordalag är 

mervärdesskatten en transaktionsbaserad skatt på konsumtion.1 Syftet med 

skatten är att beskatta varor och tjänster som är avsedda för privat 

konsumtion. Varorna och tjänsterna beskattas under leveranskedjan av 

producenter och återförsäljare för att skatten slutligen ska åläggas 

konsumenten i slutledet.2 Då mervärdesskatten beskattas av producenter för 

konsumenters räkning kategoriseras den till en av de indirekta skatterna. 

Andra exempel på indirekta skatter är punktskatter och tull.3 Intäkterna från 

mervärdesskatten svarade för 461,8 miljarder kronor, vilket är knappt 30 

procent av Sveriges skatteinkomst, år 2019.4 Det är alltså en viktig 

inkomstkälla för staten och i förlängningen det allmänna.  

 

Ett problem med mervärdesskattesystemet är förekomsten av bedrägerier. I 

en rapport från EU-kommissionen uppmärksammades systemets 

problemområden som utgjordes bland annat av systemets 

bedrägerikänslighet.5 EU uppskattade att ett så kallat mervärdesskattegap 

(VAT-Gap) förelåg med 140 miljarder Euro, eller 11 procent av de 

uppskattade skatteintäkterna år 2018. Sverige verkade vara mindre drabbat, 

och uppskattades ha ett gap mellan intäkt och förväntad intäkt på 0,7 

procent vilket är det lägsta i EU.6  

                                                
1 Ek (2019) s. 16. 
2 Terra & Kajus (2019) s. 245.  
3 Henkow (2016) s. 11. 
4 Ekonomistyrningsverkets rapport Årsutfall inkomster 2006-2019 och 
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skatteintakter-per-skatt/ 
5 COM(2010) 695, EU-kommissionens Grönbok om mervärdesskattens framtid s. 3 ff.  
6 Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2020 Final Report s. 50. 
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En bidragande orsak till mervärdesskattegapet är så kallad karusellhandel.7 

En närmare beskrivning av karusellhandel hittas i avsnitt 3, men enkelt 

uttryckt är det ett fenomen som möjliggörs av reglerna vid unionsintern 

handel inom EU. Ett företag i Sverige kan förvärva en vara från en annan 

medlemsstat för att sälja den vidare inom landet. Företaget kan därefter 

olagligen undandra mervärdesskatten från staten för att tillgodogöra sig 

summan själv. Förfarandet kan upprepas gång på gång där varorna förvärvas 

runt mellan olika medlemsländer likt en karusell.  

 

Med tanke på de stora summor som försvindlas ses idag momsbedrägerier 

som ett stort problem både inom Sverige och i resten av EU. Regeringen ser 

i dagsläget särskilt mobiltelefonisektorn som källa för omfattande 

bedrägerier. Med avsikt att förhindra dessa bedrägerier och stävja de stora 

belopp som förloras varje år har flera lagtekniska åtgärder vidtagits för att 

stävja bedrägerier i särskilt utsatta sektorer.8  

 

Ofta är många parter inblandade i transaktionerna och få av dem är 

medvetna om att en part i transaktionskedjan är bedräglig. För att dessa 

icke-bedrägliga parter ska ha rätt till sin lagstadgade avdragsrätt för 

mervärdesskatt krävs att de handlar i god tro.9 En näringsidkare som vidtar 

varje åtgärd som rimligen kan krävas av dem i syfte att säkerställa att deras 

transaktioner inte ingår i ett bedrägeri ska kunna lita på att dessa 

transaktioner är rättsenliga.10 Näringsidkaren ska då anses vara i god tro. 

Om han istället kände till, eller borde känna till, att han eller hon genom sitt 

inköp deltog i en transaktion som utgjorde ett bedrägeri ska denne anses 

som medgärningsman i enlighet med mervärdesskattedirektivet.11 Detta 

                                                
7 COM(2016) 148 final, s. 9. 
8 Se ex. Prop. 2020/21:20 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor. 
9 HFD 2013 ref. 12 
10 Mål C-439/04 Kittel m.fl. p. 51. 
11 Mål C-439/04 Kittel m.fl. p. 56. 
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godtroskrav härrör från EU-rättslig praxis men har även slagits fast i svensk 

praxis.12 

 

Kravet på god tro är alltså avgörande för företags avdragsrätt vid handel 

med bedrägliga företag. Det är därför av intresse att undersöka hur 

kriterierna för god tro i sammanhanget av mervärdesskattebedrägerier 

bedöms i praktiken inom svensk rätt.  

 

Godtroskravet går inte att hitta i lagtext utan är utarbetat i praxis.13 En 

principiell fråga som uppkommer när detta ämne behandlas är 

legalitetsprincipens förhållande till kravet på god tro för rätten till avdrag av 

mervärdesskatt. Det är därför intressant att redogöra för den skatterättsliga 

legalitetsprincipen och dess förenlighet med ett praxisstadgat krav för 

avdragsrätt.  

 

Detta inledande kapitel är ämnat att skapa en generell överblick av 

mervärdesskattens område. Mitt mål är att ge en kort introduktion till 

mervärdesskatterätten samt problemet med mervärdesskattebedrägerier. 

Efter en skildring av området som behandlas preciseras uppsatsens syfte och 

frågeställningar som ska diskuteras i uppsatsens analysavsnitt. Kapitlet 

fortsätter sedan att förklara uppsatsens metod och materialval för att avslutas 

med en presentation av hela uppsatsens disposition.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och klarlägga kravet på god tro i 

förhållande till avdragsrätten för juridiska personer som medverkat i 

mervärdesskattebedrägerier. I detta ingår även att diskutera och 

problematisera kravet på god tro i förhållande till rättsliga principer så som 

legalitetsprincipen och principen om förbud mot förfarandemissbruk. 

                                                
12 Mål C-439/04 Kittel m.fl., HFD 2013 ref. 12. 
13 Se 8 kap. 3 § Mervärdesskattelag (1994:200). 
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Uppsatsen behandlar och diskuterar mervärdesskatterättens begrepp och 

principer för att vidare fördjupa sig i de rättsliga kriterierna för 

avdragsrätten i transaktionskedjor som resulterar i ett 

mervärdesskattebedrägeri.  

 

Med tanke på att bedrägerierna är så pass omfattande och att åtgärder läggs i 

skrivande stund för att stävja dessa bedrägerier är ämnet relevant och 

aktuellt. Det är intressant att då undersöka hur mycket som krävs för att 

skattskyldiga personer ska anses vara i god tro när de handlar med 

bedrägliga företag. Detta eftersom en nekad avdragsrätt kan ha en stor 

påverkan på näringsidkare, då de måste lägga ut stora summor som de inte 

räknat med. Eftersom det är momskaruseller som är de bedrägerier vilka 

mest åtgärder riktas mot läggs även denna uppsats fokus på sådan 

karusellhandel. 

 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras. 

1. Vad är en momskarusell? 

2. Hur tolkar svenska domstolar kriteriet god tro i sin bedömning vid 

ett mervärdesskattebedrägeri? 

3. Är kravet på god tro förenlig med legalitetsprincipen? 

1.3 Metod 

Metoden för rättsvetenskapliga uppsatser är något flytande och har inga 

klara anvisningar att förhålla sig till. Exempelvis finns det ingen tydlig 

definition av en rättsdogmatisk metod, eller något specifikt som preciserar 

ett rättspositivistiskt perspektiv.14 Vad en specifik metod kan göra i en 

uppsats är i alla fall att sätta grundramar för vad som bör ingå i den 

rättsvetenskapliga undersökningen och vad som faller utanför.   

 

                                                
14 Spaak (2018) s. 48, Kleineman (2018) s. 21.  
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För att uppfylla uppsatsens syfte används den rättsdogmatiska metoden. 

Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är att söka svar på ett 

rättsligt problem genom lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och 

rättsdogmatiskt inriktad litteratur.15 Det kännetecknande för en 

rättsdogmatisk behandling av ett rättsligt problem är ett krav på 

fullständighet, transparens, förklaringsmodeller och ett kritiskt 

förhållningssätt.16 Det rättsliga problemet analyseras därmed utifrån allmänt 

accepterade rättskällor i ett försök att rekonstruera en rättsregel.17 Eftersom 

problemställningen i uppsatsen baseras i de traditionella rättskällorna 

lämpar sig den rättsdogmatiska metoden väl. 

 

I uppsatsens rättsfallsundersökning används mål från kammarrätterna. 

Förvaltningsrätters och kammarrätters avgöranden har lägre prejudikatvärde 

än avgöranden från högsta instans.18 Rättsfallen är dock inte utvalda för dess 

prejudicerande ställning, utan istället för att se hur lagen tillämpas i 

praktiken.  

 

Det mervärdesskatterättsliga systemet är grundat på EU-rättsliga principer 

och implementerade EU-direktiv.19 Eftersom EU-rättsliga direktiv och EU-

domstolens praxis kommer att analyseras används även den EU-rättsliga 

metoden i uppsatsen.20 Huvudfokus kommer dock läggas på hur de 

nationella domstolarna har tillämpat EU-domstolens praxis och 

implementeringen av direktiv i svensk nationell rätt. Detta borde inrymmas 

under en traditionell rättsdogmatisk metod och kräver således ingen separat 

tolkningsmetod för just de EU-rättsliga källorna. En rättsdogmatisk metod 

som utgår ur rättskälleläran bör per automatik ta hänsyn till alla 

bakomliggande rättskällor. När ett område härstammar från EU-rätten som 

mervärdesskatteområdet gör, bör EU-rättsliga källor så som EU-

                                                
15 Kleineman (2018) s. 21.  
16 Kleineman (2018) s. 26.  
17 Lehrberg (2020) s. 203.  
18 Lehrberg (2020) s. 176 f.  
19 Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). 
20 Reichel (2018) s. 109. 
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förordningar, direktiv och EU-domstolens praxis ingå som tolkningsdata i 

den interna svenska rättstillämpningen.  

 

Ändamålet med analysen är följaktligen att med hjälp av de komponenter ur 

rättskälleläran som behandlats få fram ett slutresultat som får förutsättas 

spegla gällande rätt. Analysen och sammanvägningen av det material som 

framarbetats omfattar också en fri argumentation rörande mina egna 

synpunkter och tolkningar. Den fria argumentationen får, utöver materialet 

ur rättskällorna, innehålla exempelvis subjektiva värderingar, teleologiska 

överväganden och empiriskt material.21 Argumentationen kommer också, 

om så behövs, inte att vara förhindrad att med mina egna synpunkter 

kritisera det resultat av gällande rätt som framkommit. Att föra en s.k. de 

lege ferenda-argumentation är i stor mån i enlighet med en rättsdogmatisk 

metod.22 När perspektivet byts till hur rättsläget istället bör vara klargörs 

detta. 

 

Den rättsdogmatiska metoden kompletteras också, för vidgad förståelse, 

med en rättshistorisk bakgrund till det aktuella rättsområdet samt en 

jämförelse med hur motsvarande problem har reglerats i andra 

medlemsländer.  

1.4 Material 

Materialet för studien är sådana källor som accepteras för en rättsdogmatisk 

metod, alltså den traditionella rättskälleläran. Lagtext, praxis, lagförarbeten 

och rättsdogmatiskt orienterad litteratur studeras för att tolka gällande rätt.23 

 

Litteraturen har värderats utefter sin tillförlitlighet. Kriterier har varit att 

författaren antingen har väletablerade meriter på området och således har 

                                                
21 Sandgren (2015) s. 15.  
22 Kleineman (2018) s. 36.  
23 Kleineman (2018) s. 21. 



 
 
 
 

13 

kunskap som accepteras inom forskningen. Andra kriterier har varit 

överväganden om förlaget som utgivit litteraturen är välrenommerat inom 

facklitteratur. Trovärdigheten för den information som inhämtats har då 

höjts av deras beslut att publicera skriften. Det finns aktuella avhandlingar 

om mervärdesskatt, som förvisso inte har frågeställningar om karusellhandel 

men som ändå behandlar ämnet. Ett exempel är Eks avhandling som 

behandlar unionsinterna förvärv och leveranser inom 

mervärdesskatterätten.24 För de delar som utreder EU-rätt i uppsatsen 

används till stor del Terra & Kajus A Guide to the European VAT Directives 

och i den hänvisad litteratur.25 

 

Även artiklar ur tidskrifter används som material för studien. Dessa används 

för att inhämta relevant fakta, men även för att ta del av artikelförfattarnas 

personliga analyser och åsikter i frågan. Tidskrifter är dock ofta 

debatterande i sin natur och granskas därmed utifrån tillförlitlighet eller 

eventuell partiskhet. Kravet på god tro för momsbedrägerier har undersökts 

av Rosenkvist Sjögren i Skattenytt 2018.26 Undersökningen omfattade dock 

endast två avgöranden, och jag hoppas därför att jag kan komplettera 

resultatet med en något mer omfattande utredning än vad som kunde 

rymmas i den artikeln.  

 

Andra rättskällor så som lagtext, förarbeten och rättsfall bör man kunna 

förlita sig på om de tas från vedertagna databaser och källor. Den enda 

risken som finns för felaktigheter omkring dessa källor är att de har tolkats 

fel av undertecknad.  

 

EU-rättslig praxis har använts för att klarlägga gällande rätt inom 

mervärdesskatterätten. Det är till stor del genom praxis som den 

harmoniserade mervärdesskatten har utvecklats.27 Ambitionen har varit att 

                                                
24 Ek (2019). 
25 Terra & Kajus (2019). 
26 Rosenkvist Sjögren (2018). 
27 Ek (2019) s. 41. 
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inkludera de mest relevanta rättsfallen, både materiellt och i tid. Urvalet 

riskerar såklart att bli subjektivt då det görs av en enskild person, men dessa 

rättsfall är ofta nämnda i liknande genomgångar av godtrosrekvisitet.28 

Målsättningen har emellertid varit att få ett objektivt urval av de mest 

relevanta rättsfallen till dags dato.  

 

De svenska rättsfallen hämtas från kammarrätterna genom rättsfallsbanker 

så som JUNO och InfoTorg Juridik. Urvalet har skett genom att 

nyckelorden ”karusellhandel”, ”HFD 2013 ref. 12” samt ”C-439/04 och C-

440/04 Kittel och Recolta Recycling” visat resultat som sedan sållats ned till 

de som ligger närmst i tid och behandlar frågan om ett bolag bort känna till 

momsbedrägerier som begåtts av bolagets leverantör. 

 

Under min behandling av kravet på god tro presenteras, i vägledande syfte, 

en undersökning av polska rättsavgöranden utförd av Lasiński-Sulecki.29 

Man kan diskutera om detta kan kritiseras då det endast är en enstaka källa 

samt att jag inte har någon komparativ kunskap om polsk rätt. Att få en 

inblick i andra länders bedömning är av relevans och syftet att ta med den 

polska undersökningen är att få inspiration från hans undersökning om vilka 

bedömningsgrunder som används i polsk rätt. Jag hade gärna inkluderat 

andra undersökningar från fler medlemsstater men av det material jag kunde 

hitta är Lasiński-Suleckis artikel den enda som har gjorts. Det är alltså ingen 

komparativ studie mellan Sverige och Polen, utan endast en inspiration till 

min egen undersökning. 

1.5 Avgränsningar 

Då inriktningen på denna uppsats är mervärdesskatterättslig kommer inte 

inkomstskatterättsliga spörsmål behandlas. Eventuella straffrättsliga 

frågeställningar angående skattebedrägerier eller skatteflykt tas inte heller  

                                                
28 Se exempelvis McCarthy (2017), Lasiński-Sulecki (2016). 
29 Lasiński-Sulecki (2016). 
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upp. Vad som bör göras för att förhindra bedrägerier i framtiden faller också 

utanför uppsatsens syfte.  

 

Det finns angränsande frågeställningar med avdragsrätten vid bedrägerier i 

fokus som inte kommer tas upp, till exempel när det är luftfakturor eller när 

man felaktigt betalat mervärdesskatt till någon som inte är skattskyldig.  

 

Genomgången av principerna, exempelvis den EU-rättsliga principen om 

förbud mot förfarandemissbruk samt den svenska legalitetsprincipen är i sig 

väldigt stora områden med omfattande praxis och har utretts vida i doktrin. 

För att redogöra om allt hänförligt till dessa principer krävs en hel uppsats 

var för sig. Jag går därmed ytligt igenom principerna, tillräckligt för att 

kunna diskutera dem i anslutning till uppsatsens frågeställningar och 

avgränsar mig från djupare redogörelser om principerna.  

1.6 Disposition 

Efter uppsatsens första kapitels introduktion beskrivs mervärdesskatterätten 

som koncept i kapitel två. Den historiska utvecklingen kommer att 

presenteras för att få en överblick av mervärdeskatterättens område generellt 

samt dess historiska betydelse. Kapitlet behandlar även grundläggande 

principer inom systemet och principen med avdragsrätt för ingående skatt. 

Både syftet, principerna och avdragsrätten spelar roll för att förstå 

momsbedrägerier.  

 

I kapitel tre presenteras mervärdesskattebedrägerier i allmänhet och 

momskaruseller i synnerhet. Med denna information i bagaget kan sedan 

kravet på god tro för bolag som handlar med bedrägliga företag förklaras i 

kapitel fyra. En rättsfallsundersökning med fyra rättsfall från 

kammarrätterna presenteras och analyseras löpande var för sig. Kapitel fem 

är sedan ett försök att se en överblick på bedömningen av god tro genom ett 

helhetsgrepp av de rättsfall som presenteras i föregående kapitel. Den sista 
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frågeställningen om kravet på god tros förenlighet med legalitetsprincipen 

diskuteras i avsnitt 5.2. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning för att 

på ett komprimerat sätt besvara frågeställningarna samt dra slutsatser ur vad 

uppsatsen behandlat.  

 



 
 
 
 

17 

2 Introduktion till 
mervärdesskatt 

2.1 En historisk tillbakablick 

Att en stat beskattar varor och tjänster genom indirekt beskattning är inget 

nytt fenomen. Någon form av indirekt beskattning på konsumtion 

förekommer över hela Europa under de senaste två millennierna. Redan i det 

romerska riket använde sig staten av olika skatter på försäljning kring 

marknadsplatser, s.k. centesima rerum venalium.30 Systemet spred sig inom 

riket till nuvarande Egypten, Frankrike och Spanien där systemet levde 

vidare även efter Västroms fall och användes senare både i Europa och i 

dess kolonier.31 

 

Under medeltiden var indirekta konsumtions- eller försäljningsskatter den 

dominerande skatteformen. Dessa var förvisso effektiva för staten, men 

väckte också missnöje hos befolkningen. Den spanska tioprocentiga 

försäljningsskatten som introducerades i dess nederländska koloni var en 

starkt bidragande orsak till det nederländska frihetskriget 1568–1648 som 

resulterade i dess självständighet.32  

 

Förekomsten av indirekta skatter, vid sidan om betalning in natura, kan man 

hitta ledtrådar om även i Samuel Pufendorfs beskrivning, några decennier 

efter 30-åriga kriget, av hur statsstyrelsens funktioner bör finansieras: 

 

”§ 7. Vidare kan statens affärer varken i krig eller fred skötas utan 

kostnader, varför överheten måste tvinga medborgarna att bestrida dessa. 

                                                
30 Kleerup, Kristoffersson & Öberg (2018) s. 21.  
31 Terra & Kajus (2019) s. 244. 
32 Terra & Kajus (2019) s. 244. 
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Detta kan ske på många olika sätt. Så kan medborgarna exempelvis avsätta 

en del av sin landsändas tillgångar eller produkter för ändamålet; enskilda 

kan bidra med egna medel men också vid behov erbjuda sina tjänster; 

införsel och utförsel av varor kan beläggas med tull (som dock i förra fallet 

mer drabbar medborgarna, i det senare utlänningar); en blygsam del av 

priset på konsumtionsvaror erläggs som skatt”.33 

 

I modern tid har indirekta skatter huvudsakligen använts för att täcka höjda 

utgifter vid krig och ekonomiska depressioner. Som exempel införde 

Tyskland en omsättningsskatt 1916 mitt under första världskriget för att 

finansiera statens krigskostnader.34 England införde ett 

konsumtionsskattesystem 1940 för att täcka de kostnader de stod inför under 

andra världskriget. USA använde sig av en försäljningsskatt under 

depressionen under 1930-talet då inkomstskatten sjönk kraftigt när 

arbetslösheten var hög och inkomsterna var låga hos befolkningen.35 

Omsättningsskatter har följaktligen under 1900-talet setts som en typ av 

katastrofskatt. De användes i tider av prövning och motgång. Det kan 

styrkas av de omskrivningar och dysfemismer som omsättningsskatterna går 

under i Tyskland, exempelvis Kinder der Not (nödens barn) eller Krisen-, 

Kriegs-, und Nach-Kriegssteuern (kris-, krigs-, och efterkrigsskatter).36 

 

För svenskt vidkommande liknar systemets utveckling den i resten av 

Europa, och kategoriseringen som krigsskatt kan även appliceras på Sverige. 

Mervärdesskattens historia börjar med problemet av de höga utgifter den 

svenska staten drog på sig under andra världskriget. Försvaret fick höga 

anslag, tillsammans med höjda socialbidrag och livsmedelsrabatter vilka 

tredubblades under krigsåren. Lösningen var att utgiftsposterna 

finansierades med nyinförd värnskatt, skärpta inkomstskatter samt en allmän 

                                                
33 Pufendorf (2001) s. 168. II.7.7. Nota bene: ingen lag. 
34 Terra & Kajus (2019) s. 244. 
35 Kleerup, Kristoffersson & Öberg (2018) s. 21.  
36 Terra & Kajus (2019) s. 244. 
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omsättningsskatt, ”omsen”.37 Omsen gick ut på att beskatta försäljningar till 

konsumenter, men bristerna var många i systemet.38 Även om omsen 

avskaffades vid krigets slut infördes den åter 1959 för att finansiera en 

underbalanserad statsbudget. Tio år senare omarbetades systemet till en 

europeisk modell och mervärdesskatten infördes den 1 januari 1969.39 

 

Mervärdesskatten har sedan slutet av andra världskriget antagits i nästan alla 

världens länder och är en viktig källa för deras skatteintäkter. Det mest 

populära sättet att utforma mervärdesskattesystemet är modellerat av EU:s 

mervärdesskattedirektiv.40 Det långsiktiga målet i många medlemsstater i 

EU är att höja mervärdesskattesatserna och de överväger att inrikta sig mer 

på en indirekt beskattning snarare än en direkt dito. En övergång till en 

större andel indirekt beskattning föranleds av skälen att konsumtionsskatter 

är relativt effektiva att samla in och att konsumtion utgör en bredare och 

stabilare skattebas än exempelvis kapitalvinster och inkomster.41  

2.2 Mervärdesskattens syfte och 
utformning 

Mervärdesskattens karaktär kan definieras som en generell indirekt skatt på 

konsumtion.42 Syftet med mervärdesskatten är därmed att beskatta varor och 

tjänster som i slutändan ska konsumeras. Vid i princip all omsättning av 

varor och tjänster i EU utgår mervärdesskatt.43 Eftersom de flesta varor och 

                                                
37 De svenska skatternas historia, 
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/skatternasochfolkbok
foringenshistoria/desvenskaskatternashistoria.4.22501d9e166a8cb399f1f7d.html?q=de+sve
nska+skatternas+historia. 
38 Kleerup, Kristoffersson & Öberg (2018) s. 21. 
39 De svenska skatternas historia, 
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/skatternasochfolkbok
foringenshistoria/desvenskaskatternashistoria.4.22501d9e166a8cb399f1f7d.html?q=de+sve
nska+skatternas+historia. 
40 Terra & Kajus (2019) s. 245.  
41 COM(2010) 695 EU-kommissionens Grönbok om mervärdesskattens framtid, s. 3., se 
även Terra & Kajus (2019) s. 245.  
42 Terra & Kajus (2019) s. 248 
43 Terra & Kajus (2019) s. 244.  
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tjänster som erbjuds på marknaden är ämnade att konsumeras i slutändan 

utgår mervärdesskatt vid i princip all omsättning av varor och tjänster i 

Sverige.44 

 

Att skatten är generell menas att den så lite som möjligt ska avskräcka eller 

styra konsumtionsbeteenden. Det ska därmed så långt som möjligt vara 

samma skattesats på alla sorters konsumtionsvaror eller tjänster.45 Detta är 

att jämföra med punktskatter som vill styra beteenden och styra konsumtion 

åt ett eller annat håll. Ett belysande exempel är punktskatten på 

plastbärkassar som vill göra produkten dyrare och därmed avskräcka från 

konsumtion.46  

 

Det finns dock undantag från den generella skattesatsen. Detta kan utnyttjas 

i olika konjunkturlägen47, av samhällsekonomiska skäl för att öka 

sysselsättning i vissa branscher,48 eller av kulturpolitiska skäl.49 Aktuella 

undantag från den generella skattesatsen på 25 procent50 är för bland annat 

livsmedel, restaurangtjänster och hotellrum där skattesatsen ligger på 12 

procent.51 För böcker, tidskrifter med mera ligger skattesatsen på 6 

procent.52 

 

Att skatten är indirekt har betydelsen att den slutgiltiga konsumenten av 

varan eller tjänsten inte betalar skatten direkt till staten. Även om målet är 

att den slutgiltiga konsumenten ska bära bördan av skatten betalas den in till 

staten av andra än konsumenten.53 Skatten hämtas alltså in och betalas av 

producenter och återförsäljare med en utgående skattepost per transaktion, 

                                                
44 Kleerup, Kristoffersson & Öberg (2018) s. 17 
45 Henkow (2016) s. 21.  
46 Prop. 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar.  
47 Kleerup, Kristoffersson & Öberg (2018) s. 17. 
48 SOU 2011:24 Sänkt restaurang- och cateringmoms. 
49 Prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. 
50 7 kap 1 § 1 st. Mervärdesskattelag (1994:200). 
51 7 kap 1 § 2 st. Mervärdesskattelag (1994:200). 
52 7 kap 1 § 3 st. Mervärdesskattelag (1994:200). 
53 Henkow (2016) s. 22.  
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medan de reella skattesubjekten är slutkonsumenterna. För att producenter 

och återförsäljare inte ska belastas av skatten har de rätt att göra avdrag för 

den ingående skattepost de betalat vid ett förvärv. Avdraget får göras vid 

betalningen av den utgående skattepost som uppkommer vid en försäljning 

till en beskattningsbar person.54 Varje transaktionsled åläggs alltså en 

utgående skattepost när de säljer en vara och en ingående skattepost vid ett 

förvärv. Detta sker i varje steg till dess att varan når slutkonsumenten. Den 

ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående skatten hos 

den som den skattskyldige har förvärvat varorna från.55 

 

Mervärdesskatten har fördel för den nationella skattemyndigheten då det ger 

ökad möjlighet till skatteindrivning. Den är alltså fiskalt effektiv med 

anledning av att varje part i transaktionskedjan delbetalar skatten och är 

därmed mer pålitlig än skatter som en part betalar ensam. Det är enklare för 

staten att tillämpa och kontrollera då skatten redovisas av flera parter. 

Systemet har även fördelen att fungera över landsgränser.56 

2.3 Principer inom mervärdesskatterätten 

För att kunna utföra undersökningen av god tro inom svensk 

mervärdesskatterätt kan det vara av intresse att gå igenom varifrån kravet 

kommer. Därför kommer mervärdesskatterättens relation till EU förklaras. 

Först behandlas mervärdesskattelagens tolkning genom en EU-konform 

tolkningsmetod. För att sedan kunna diskutera kravet på god tros bäring i 

svensk rätt behandlas även principen om förfarandemissbruk samt den 

svenska legalitetsprincipen. Dessa två principer diskuteras i svenska 

domstolar och i doktrin i samband med godtrosbedömningen. För att kunna 

redogöra för debatten är det av pedagogiskt intresse att förklara principerna.  

2.3.1 En EU-konform tolking av 
                                                
54 8 kap. 3 § Mervärdesskattelag (1994:200). 
55 8 kap. 6 § 1 st. Mervärdesskattelag (1994:200). 
56 Henkow (2016) s. 24 f.  
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mervärdesskatterätten 

EU har som syfte att skapa en gemensam marknad utan inre gränser.57 Detta 

speglas även i mervärdesskattedirektivet vars syfte är att uppnå denna inre 

marknad som inte snedvrider konkurrensen eller hindrar fri rörlighet av 

varor och tjänster. Detta genom att harmonisera ett gemensamt system för 

mervärdesskatt.58 

 

I och med Sveriges inträde i EU har myndigheter och domstolar en 

skyldighet att beakta ett direktivs innehåll vid tolkningen av en bestämmelse 

som grundar sig på detta direktiv.59 Man kan alltså säga att en medlemsstat 

ska tolka de nationella bestämmelserna i ljuset av direktivet. Syftet med en 

EU-konform tolkning är att de bestämmelser i direktiven varur de nationella 

reglerna härstammar ska tolkas på samma sätt i alla medlemsländer.60 

Bestämmelserna om mervärdesskatt är harmoniserade inom EU genom 

rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 

Den svenska mervärdesskattelagen har anpassats till EU:s 

mervärdesskattedirektiv.61 

 

En sådan skyldighet till att tolka lagbestämmelser konformt med EU-

direktiv är långtgående. Den är dock inte oinskränkt utan förutsätter att den 

nationella rätten ger en behörighet till ett sådant tolkningsutrymme. Om 

nationell rätt inte tillåter en tolkning som EU-rätten föreskriver kan 

domstolen i medlemslandet inte göra en tolkning contra legem.62 

Domstolarna ska alltså försöka uppnå ett resultat som är förenligt med 

direktivets syfte genom att göra allt som ligger inom deras behörighet enligt 

den nationella rättens erkända tolkningsprinciper.63 En EU-konform 

                                                
57 Art. 3 FEU 
58 Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) skäl (4). 
59 Art. 288 FEUF.  
60 14/83 von Colson, C-106/89 Marleasing och C397/01 Pfeiffer. 
61 Se ex. prop. 1994/95:57 Mervärdesskatten och EG, prop. 2007/08:25 Förlängd 
redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor. 
62 Nilsson, SvSkt 2009:1 s. 66. 
63 C-212/04 Adeneler, p. 110. 



 
 
 
 

23 

tolkning är möjlig när den nationella lagstiftningen inte är koncis och 

entydig utan det finns en möjlighet att tolka lagen på olika sätt enligt 

erkända nationella tolkningsprinciper.64  

2.3.2 Legalitetsprincipen inom 
mervärdesskattområdet 

Med den EU-konforma tolkningen i åtanke uppkommer frågan hur långt 

nationella domstolar kan tolka nationell lagstiftning med hänvisning till EU-

rättsliga bestämmelser. Den svenska legalitetsprincipen anses vara en 

grundläggande och avgörande princip när skatterätten tillämpas och tolkas.65  

 

Legalitetsprincipen inom skatterätten innebär att skattskyldiga personer 

endast för påföras skatt med uttryckligt stöd av lag. Från straffrättens 

”nullum crimen sine lege” (inget brott utan lag) respektive ”nullum poena 

sine lege” (inget straff utan lag) kan man i analogi uppställa sentensen 

”nullum tributum sine lege” (ingen skatt utan lag).66 En viktig anledning för 

legalitetsprincipen är att enskilda ska ha möjlighet att bedöma de 

skattemässiga konsekvenserna som följer av ens handlingar. En sådan 

förutsebarhet är enligt Lodin m.fl. utomordentligt väsentlig på 

skatteområdet då en felaktig bedömning av en skattskyldig kan ge 

skattemässiga konsekvenser som kan ödelägga hela dennes ekonomi.67 

 

Legalitetsprincipen har enligt Hultqvist fyra aspekter: ett föreskriftskrav, ett 

analogiförbud, retroaktivitetsförbud samt ett bestämdhetskrav.68 Han menar 

att föreskriftskravet går att härleda till grundlagens stadgande att riksdagen 

                                                
64 Nilsson, SvSkt 2009:1 s. 66. 
65 Tjernberg (2018) s. 27. 
66 Lodin m.fl. (2021) s. 602.  
67 Lodin m.fl. (2021) s. 602.  
68 Hultqvist (2013) s. 16.  



 
 
 
 

24 

har exklusiv beskattningskompetens och att denna kompetens utövas genom 

att meddela föreskrifter i lag.69   

 

I det föreskriftskrav som stadgas i 8 kap. 2 § 2 p. RF står det: 

 

”Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser förhållandet mellan 

enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller 

skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga 

eller ekonomiska förhållanden” 

 

Detta kompletteras med 8 kap. 3 § p. 3 som stadgar ett delegationsförbud 

där regeringen inte får delegeras föreskriftskompetens inom skatteområdet 

och 2 kap. 10 § 2 st. RF som stadgar ett retroaktivitetsförbud på skatt.  

 

Hultqvist menar att även om retroaktivitetsförbud, föreskriftskrav och 

analogi går att utläsa ur lagtexten kan man även hitta bestämdhetskravet i 

Lagrådet och remissinstansers kritik av vag eller svårtillämpad 

lagstiftning.70 Det finns flera som hävdar att legalitetsprincipen är lagfäst i 

RF.71 Ren konsensus råder dock inte. Tjernberg anser att legalitetsprincipen 

har sammanblandats med föreskriftskravet, där det tidigare nämnda är 

vidare än det senare. Legalitetsprincipen är som helhet inte lagreglerad.72 

Vad som ändå kan konstateras är enligt Tjernberg att HFD tillmäter 

föreskriftskravet en mycket stor betydelse.73 

 

Omfattningen av legalitetsprincipen är alltså någorlunda oklar. Påhlsson 

menar att legalitetsprincipen inte är att anse som en egentlig rättsregel, utan 

kan ses som ett värde som ”skjuter på” i en viss riktning. Legalitetsprincipen 

                                                
69 Regeringsformen 8 kap 2 § 2 (föreskriftskrav), 8 kap 3 § (delegationsförbud) och 2 kap 
10 § (retroaktivitetsförbud).  
70 Hultqvist, Skattenytt 2013 s. 16. 
71 Se ex. Påhlsson, Skattenytt 2014 s. 558; Hultqvist, Skattenytt 2013 s. 16; Kristoffersson, 
Skattenytt 2013 s. 603.  
72 Tjernberg (2018) s. 24. 
73 Tjernberg (2018) s. 25. 
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uppfyller i själva verket inte sitt eget bestämdhetskrav, och krav på lagstöd i 

det enskilda fallet för uttag av skatt ska ses som en målsättning.74 

 

Kristoffersson utvecklar sin syn på legalitetsprincipen med att kravet på 

lagstöd enligt legalitetsprincipen i alla fall måste innebära att ingen 

beskattning får drabba den enskilde utan lagstiftning. Av detta följer att 

gränsen för skattelagstillämpnings gränser går vid att reduktionsslut och 

analogislut inte är tillåtet.75 Med reduktionsslut ska förstås att en man 

inskränker lagregelns tillämpningsområde i strid med dess ordalydelse, 

alltså en slutsats att bestämmelsen inte ska tillämpas även om den enligt 

ordalydelsen är tillämplig.76 

 

Analogislut kan dock tillämpas i vissa fall. Lodin m.fl. pekar på 

skatteflyktslagen77 som medger att vissa transaktioner kan beskattas, trots 

att de vid en strikt legalistisk tillämpning är skattefria.78 Även extensiva 

tolkningar av lagtext har tillämpats, där exemplet 10 kap. 4 § IL ges. Där 

görs en extensiv tolkning av lagen genom att inkludera ränta av till bolaget 

utlånat kapital, till bestämmelsen att lön som lyfts av delägare i 

handelsbolag etc. ska beskattas som inkomst av detta. Analoga 

tillämpningar av skattelag till en skattskyldigs nackdel, utanför 

skatteflyktslagen, bör enligt Lodin m.fl. inte tillämpas på grund av 

rättssäkerhetsskäl.79 

2.3.3 Principen om förbud mot 
förfarandemissbruk 

”En lag bör emellertid också kunna utsträckas till att gälla de fall, som 

illistiga människor själva uttänker i avsikt att förbigå lagen” 

                                                
74 Påhlsson, Skattenytt 2014 s. 564.  
75 Kristoffersson, Skattenytt 2013 s. 603 f.  
76 Munck, Juridisk Publikation 2014 s. 199. 
77 Lagen (1995:575) om skatteflykt. 
78 Lodin m.fl. (2021) s. 604. 
79 Lodin m.fl. (2021) s. 604. 
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    Samuel Pufendorf80 

 

Principen om förbud mot förfarandemissbruk har utarbetats av EU-

domstolen och innefattar att en individ inte får stödja sig på en EU-stadgad 

rättighet där stödet innebär ett missbruk av den rättigheten.81 Denna princip 

har utarbetats under lång tid med flera mål som avgjorts av EU-domstolen.82 

Den kan anses ha en stark ställning inom EU-rätten. I målet Emsland Stärke 

konstaterar EU-domstolen att principen skulle vara att anses som en allmän 

princip med ett högt rättsvärde och att den även hade en stark ställning inom 

unionen även innan domstolen yttrade sig i målet.83 Terra och Kajus 

sammanfattar EU-domstolens definition av förfarandemissbruk i två 

faktorer, en subjektiv och en objektiv del. 

1. Den skattskyldige har som huvudsakligt syfte att tillgodogöra sig en 

förmån som inte var menad för honom genom att konstruera ett 

förfarande som uppnår de kriterier som krävs (den subjektiva 

faktorn).  

2. Trots att kriterierna formellt sett är uppnådda är ändamålet med den 

EU-rättsliga regeln inte tillgodosedd (den objektiva faktorn).84 

 

Principen om förbud mot förfarandemissbruk är även tillämplig på 

mervärdesskatteområdet.85 Det utgörs då av en transaktion som uppfyller 

direktivets krav men som får till följd att en skattefördel uppnås som strider 

mot direktivets syfte. Det ska, enligt den subjektiva faktorn, också framgå 

att transaktionens huvudsakliga syfte varit att uppnå en skattefördel. De 

transaktioner som enligt domstolen konstateras vara förfarandemissbruk ska 

då omdefinieras så att de förhållanden som skulle förelegat utan missbruket 

återupprättas.86 

                                                
80 Pufendorf (2001) s. 140, I.17.10 in fine.  
81 Terra & Kajus (2019) s. 57. 
82 Se C-110/99 Emsland Stärke, C-321/05 Kofoed, C-131/13 Italmoda. 
83 C-110/99 Emsland Stärke p. 38.  
84 Terra & Kajus (2019) s. 57. 
85 C-255/02 Halifax p. 70. 
86 C-255/02 Halifax p. 94. 
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EU-domstolen har i Halifaxmålet uttalat att bekämpning av skatteflykt, 

skatteundandragande och missbruk är ett mål som erkänns och främjas i 

mervärdesskattedirektivet.87 

2.4 Beskattningen vid unionsinterna 
förvärv 

Vid gränsöverskridande unionsintern handel mellan EU-länder, s.k. 

unionsinterna förvärv beskattas köparen i mottagarlandet för förvärvet.88 I 

EU-rättsliga sammanhang kallas beskattningen i mottagarlandet för 

destinationsprincipen. Det är alltså förvärvaren i destinationslandet och inte 

säljaren i ursprungslandet som beskattas.89 Förvärvaren av varan eller 

tjänsten ska således redovisa den utgående skatten för leverantörens räkning 

och samtidigt yrka avdrag för sin ingående skatt. Den andra 

beskattningsprincipen inom EU är ursprungsprincipen som mestadels 

tillämpas vid försäljning av varor till slutliga konsumenter.90 

 

Att reglerna är utformade efter destinationsprincipen vid unionsinterna 

förvärv har tekniska orsaker. Vid import från länder utanför EU kan 

beskattning ske vid gränspasseringen, vilket inte är möjligt mellan 

medlemsländer då det inte sker någon gränskontroll. Destinationsprincipen 

möjliggör då att beskattning sker i köparens hemland så att köparen kan 

beskattas för förvärvet. För att undvika dubbelbeskattning av varorna måste 

det unionsinterna förvärvet undantas från skatteplikt i säljarens hemland.91 

 

Att förvärvaren beskattas är ett avsteg från huvudregeln i 

mervärdesskatterätten. Mervärdesskatterätten har som huvudregel att den 

                                                
87 C-255/02 Halifax p. 71. 
88 2 a kap. 2 § 1 p. Mervärdesskattelag (1994:200) 
89 Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) skäl (10) 
90 Kleerup, Kristoffersson & Öberg (2020) s. 132.  
91 Kleerup, Kristoffersson & Öberg (2020) s. 133.  
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beskattningsbara person som tillhandahåller en vara eller tjänst som 

innefattas av mervärdesskatt är skattskyldig.92 Det finns dock undantag från 

huvudregeln även vid intern handel. I flera situationer är det istället 

förvärvaren av en beskattningsbar vara eller tjänst som ska betala in 

mervärdesskatten. Detta kallas för omvänd skattskyldighet.93  

 

För interna transaktioner inom Sverige används omvänd skattskyldighet på 

vissa varor och tjänster. Detta gäller vissa transaktioner med guld, bygg- och 

anläggningstjänster, handel med utsläppsrätter för växthusgaser och viss 

handel med skrot.94 Detta möjliggörs av mervärdesskattedirektivet som 

tillåter att medlemsstaterna kan tillämpa omvänd skattskyldighet för vissa 

specifika tjänstetillhandahållanden eller varuleveranser som är särskilt 

utsatta för skatteundandraganden.95 I april 2021 ändrades även 

skattskyldigheten för handel med vissa elektroniska produkter så som 

mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler och bärbara 

datorer med fakturor som överstiger 100 000 kronor.96  

 

Reglerna resulterar i att det företag som redovisar utgående mervärdesskatt 

och den som gör avdrag för motsvarande summa i ingående mervärdesskatt 

är samma skattesubjekt. Köparen ska då deklarera den utgående 

mervärdesskatten på köpet samtidigt som den kan göra avdrag för samma 

belopp i deklarationen. Det blir alltså ett nollsummespel i deklarationen. 

Detta omöjliggör att ett företag kan försvinna med uppburen mervärdesskatt 

som aldrig betalas in till staten samtidigt som förvärvaren gör avdrag för 

ingående mervärdesskatt.97 

 

Reglerna om vem som är betalningsskyldig gentemot staten har ändrats flera 

gånger under 2000-talet. Detta kan hänföras till förändringar i EU:s 

                                                
92 1 kap. 2 § 1 st. 1 p. Mervärdesskattelag (1994:200).  
93 Frennberg, Jacobsson & Hansson (2017) s. 1:7. 
94 1 kap. 2 § 1 st. p. 4a, 4b, 4d och 3 st. Mervärdesskattelag (1994:200). 
95 Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) art. 199. 
96 Prop. 2020/21:20 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor.  
97 Frennberg, Jacobsson & Hansson (2017) s. 1:11. 
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mervärdesskattesystem. Dessa förändringar har som avsikt att förhindra 

bedrägerier, men även ändringar i bedömningen var en vara eller tjänst ska 

anses omsatt.98  

 

Systemet om beskattning i mottagarlandet ger dock möjlighet till 

mervärdesskattebedrägerier. Detta beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

 

                                                
98 Frennberg, Jacobsson & Hansson (2017) s. 1:7. 
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3 Mervärdesskattebedrägerier 

3.1 Inledning 

Som nämnts i föregående avsnitt bygger unionsinterna förvärv på 

destinationsprincipen där varor som säljs mellan olika medlemsstater inom 

unionen beskattas i destinationslandet av förvärvaren. Detta utnyttjas av 

bedrägliga företag som hittar svagheter i systemet, främst det faktum att 

förvärvaren och inte säljaren både redovisar och betalar in mervärdesskatten 

som är hänförlig till förvärvet. I detta avsnitt beskrivs bedrägerier i 

allmänhet för att få en förståelse för olika typer av mer eller mindre 

komplicerade typer av mervärdesskattebedrägeri. Karusellbedrägerier 

förklaras i synnerhet för att besvara uppsatsens första frågeställning samt få 

en ökad förståelse för den rättsfallsanalys av bolag som ingått i 

karusellbedrägerier som ska göras i nästa avsnitt. 

3.2 Olika former av 
mervärdesskattebedrägerier 

3.2.1 Allmänt om mervärdesskattebedrägerier 

I flera utredningar har det konstaterats att mervärdesskattesystemet har 

problem som bör vara föremål för rekonstruktion.99 I en rapport från EU-

kommissionen uppmärksammades problemområden som utgjordes av bland 

annat systemets bedrägerikänslighet.100 EU uppskattar att ett s.k. 

mervärdesskattegap (VAT gap) förelåg med 140 miljarder Euro, eller 11 

procent av de uppskattade skatteintäkterna, år 2018.101 

                                                
99 Se bl.a. Implementing the ´destination principle´ to intra-EU B2B supplies of goods, 
Final Report, 2015; COM(2000) 348; COM(2010) 695.  
100 COM(2010) 695, EU-kommissionens Grönbok om mervärdesskattens framtid s. 3 ff.  
101 Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2020, Final Report s. 
16 ff.  
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Mervärdesskattegapet utgörs av skillnaden mellan den 

mervärdesskatteintäkt som en stat skulle samla in och den som faktiskt 

samlas in som orsakas av utmaningar att upprätthålla 

mervärdesskattereglerna.102 Sverige uppskattades dock ha ett jämförelsevis 

lågt mervärdesskattegap mellan intäkt och förväntad intäkt på 0,7 procent.103 

 

Mervärdesskattebedrägerier går att utföra på flera sätt. Frunza delar upp 

mervärdesskattebedrägerier i fyra olika kategorier.104  

(I) Problemet med försäljning på ”svarta marknader” där varor och tjänster 

säljs utanför ramarna för lagstiftningen och utgör då en förlorad intäkt för 

staten.  

(II) Felaktigheter vid redovisning resulterar också i en form av förlorad 

intäkt av mervärdesskatt när företag medvetet justerar mervärdesintäkterna i 

sin bokföring.  

(III) Ett annat sätt är att förvanska klassificeringen av de varor eller tjänster 

som företaget säljer. Detta görs för att få en lägre skattesats på sina 

transaktioner än vad som egentligen hade ålagts dem.  

(IV) Den fjärde kategorin kallas ”Missing Trader Fraud”. Den typ av 

Missing trader-bedrägeri som är mest vanlig är Missing Trader Intra-

Community (MTIC)-bedrägerier.  

 

MTIC-bedrägerier utnyttjar reglerna vid unionsinterna förvärv där ett företag 

kan köpa varor från en annan medlemsstat och är ensamt ansvarig för att både 

redovisa och betala in mervärdesskatten för transaktionen. Ett bolag förvärvar 

varor genom ett unionsinternt förvärv för att sedan sälja dem vidare inom 

landet. Vid vidareförsäljningen inom landet inkluderar företaget utgående 

mervärdesskatt på fakturan till kunden. Denna utgående skatt varken 

redovisas eller betalas in till staten. Eftersom förvärvaren erhåller en faktura 

med ingående mervärdesskatt kan den göra avdrag för detta, trots att staten 

                                                
102 Kristoffersson och Rendahl (2020) s. 22. 
103 Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2020, Final Report s. 
50. 
104 Frunza (2019) s. 4. 
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inte fått in skatten i tidigare led. Detta första företag är ofta ett skenföretag 

som efter transaktionerna försvinner för att undgå att betala in den utgående 

mervärdesskatt som skattemyndigheten i det aktuella landet tids nog kommer 

på att den saknar.105  

 

Ett skenföretag definieras enligt EU-kommissionen som en ”näringsidkare 

som är registrerad till mervärdesskatt och som, potentiellt i bedräglig avsikt, 

förvärvar eller ger sken av att förvärva varor eller tjänster utan att betala 

mervärdesskatt och levererar dessa varor eller tillhandahåller dessa tjänster 

med mervärdesskatt inräknad i fakturapriset, men som inte betalar in 

mervärdesskatten till den berörda statliga myndigheten (’Missing 

Trader’)”.106  

 

Missing Trader Intra-Community Fraud har ingen formell översättning på 

svenska men används ofta synonymt med fenomenet karusellhandel, vilket 

är en typ av MTIC-bedrägeri.  Karusellhandel är ett komplext uppbyggt 

bedrägeri som är det mest vanliga och mest skadliga för systemet inom EU.  

Det är i stort sett uppbyggt på samma sätt som ett normalt MTIC-bedrägeri, 

med skillnaden att förfarandet upprepas flera gånger med samma varor, 

vilket gör att det bedrägliga företaget kan undandra skatt gång på gång.107 

Varorna cirkulerar alltså mellan företagen och medlemsstaterna som en 

karusell (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105 Frunza (2019) s. 6. 
106 Förordning EG nr 1925/2004, art. 2 (1).  
107 Ek (2019) s. 129 ff. 
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3.2.2 Exempel på ett karusellbedrägeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.108 

 

Steg 1. X AB gör ett unionsinternt förvärv från Z GmbH som är etablerad i 

Tyskland. Eftersom det är ett unionsinternt förvärv är försäljningen skattefri 

för Z GmbH och betalning sker utan mervärdesskatt. X AB ska redovisa och 

betala in Z GmbH:s utgående mervärdesskatt till Skatteverket i Sverige, 

men eftersom X AB har avdragsrätt för sin ingående mervärdesskatt som 

korrelerar med den utgående kan de kvitta posterna mot varandra och 

behöver inte betala in någon moms.  

 

                                                
108 Eget exempel, men inspirerat av Frunza (2019) s. 8. 
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Steg 2. X AB säljer sedan varorna vidare inom Sverige till Y AB. Detta 

utgör en skattepliktig inhemsk leverans där X AB erhåller utgående 

mervärdesskatt från Y AB som X AB aldrig redovisar för 

skattemyndigheten. Y AB begär avdrag för den mervärdesskatt som de 

betalat för förvärvet från X AB. På så sätt förlorar staten intäkter genom att 

den ger avdrag för ingående mervärdesskatt till Y AB samtidigt som X AB 

inte betalar in den utgående skatten tidigare i transaktionskedjan.  

 

Steg 3. Förfarandet kan upprepas flera gånger genom att Y AB säljer 

tillbaka varorna till Z GmbH. Då kan X AB erhålla mervärdesskatt 

proportionellt till antalet rundor i karusellen om Z GmbH i sin tur gör 

ytterligare unionsinterna förvärv till X AB. För att göra det svårare att 

upptäcka bedrägeriet kan det bedrägliga företaget även inkludera fler parter i 

kedjan. När Skatteverket i det här fallet upptäcker skatteundandragandet är 

vanligtvis X AB försvunnen.109 Den vanligaste formen av bedrägeri görs 

genom att missing trader-företaget medvetet misslyckas med att betala in 

skatten till Skatteverket genom att åstadkomma en konkurs.110 Andra sätt 

kan vara att företaget kapar något annat företags momsregistreringsnummer 

(VAT-hijacking).111 

3.2.3 Bidragande faktorer till karusellhandel 

Det är flera faktorer som bidrar till förekomsten av karusellhandel. Varor 

som är lätta att frakta i höga volymer till högt värde är vanliga vid sådana 

bedrägerier. Värdefulla varor som är lätta att transportera gör det billigare 

att förvärva varor för stora summor pengar, då fraktkostnader och 

lagringsutrymme kostar mindre. Internet har bidragit till att immateriella 

varor än mer har underlättat sådana bedrägerier. Mjukvaror till datorer, 

Voice over Internet Protocol (VoIP), och finansiella instrument så som 

                                                
109 Karusellhandel har beskrivits i bl.a. Ek (2019) s. 129 ff., Terra & Kajus (2019) s. 305, 
Frunza (2019) s. 8.  
110 Frunza (2019) s. 7. 
111 Terra och Kajus (2019) s. 305.  
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utsläppsrätter för växthusgaser kräver i stort sett inget lagringsutrymme eller 

fraktkostnader och har därmed varit eftertraktade varor att handla med.112 

Som beskrivet ovan (avsnitt 2.4) har dock dessa marknader reglerats internt 

i Sverige för att förhindra sådana bedrägeriförfaranden.  

 

Med tanke på rörelsefriheten för varor inom EU är medlemsstater 

förhindrade att införa regler som på något sätt kan hindra denna frihet. Det 

medför att de nationella skattemyndigheterna verifierar transaktioner genom 

att granska företagsredovisningar som görs först i efterhand. 113  

 

Då unionsinterna leveranser är skattefria114 innebär det att ursprungsstaten 

inte bryr sig om vilken destination varorna har så länge mottagaren 

konstateras omfattas av undantaget för skatteplikt i den interna 

lagstiftningen. Detta faktum kombinerat med att det åligger förvärvaren att 

deklarera unionsinterna förvärv är denne själv ansvarig för både den 

ingående och utgående mervärdesskatten som är hänförlig till den delen av 

transaktionskedjan. Förutsättningarna för bedrägeri är bättre när företaget 

ensamt är ansvarig för att deklarera både ingående och utgående 

mervärdesskatt.115 Slutligen har destinationsstaten inget intresse av 

ursprunget för varorna, förutsatt att förvärvaren deklarerar förvärvet på ett 

korrekt sätt.116 

 

Frunza menar att ju större differens mellan den interna skattesatsen och 

skattesatsen hos grannländer, desto starkare incitament att begå MTIC-

bedrägerier. Frunza motiverar detta genom att titta på Ungerns höga andel 

av mervärdesskattebedrägerier och jämföra med Ungerns 

mervärdesskattesats som är den högsta i EU.117 

 

                                                
112 Frunza (2019) s. 8. 
113 Frunza (2019) s. 7. 
114 Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG), art 138.1. 
115 Ek (2019) s. 131. 
116 Ek (2019) s. 129.  
117 Frunza (2019) s. 6. 
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Den EU-rättsliga mervärdesskatten håller just nu på att genomgå flera 

förändringar med syfte att bland annat minimera mervärdesskattegapet.118 

Det publicerades år 2016 en av Kommissionen utarbetad handlingsplan med 

målet att modernisera EU:s mervärdesskatt genom att gå mot ett gemensamt 

integrerat mervärdesskatteområde.119 Målet är bland annat att den ska 

anpassa systemet till en digital ekonomi, bekämpa bedrägerier samt att 

avlägsna administrativa hinder.120 Den gränsöverskridande beskattningen 

ska enligt Kommissionen baseras på destinationsprincipen i större grad än 

det nuvarande systemet.121  

3.3 Sammanfattning och kommentarer  

Mervärdesskattebedrägerier kan alltså se ut på olika sätt. De kan alla 

sammanfattas med att förfarandet på mer eller mindre komplicerade sätt har 

målet att tillskansa sig den mervärdesskatt som egentligen ska vara tillägnad 

staten. Det kan vara allt ifrån att köpa och sälja varor och tjänster utan att 

deklarera omsättningen, dvs. på ”svarta marknaden”, bokföringsbrott eller 

mer komplicerade karusellbedrägerier med många parter inblandade som 

kan göra bedrägeriet väldigt svårt att upptäcka.  

 

Alla dessa mer eller mindre komplexa bedrägerier är svåra att förhindra. 

Även om Kommissionens utredningar under de senaste tjugo åren har 

påtalat problemet ligger skattegapet fortfarande på åtskilliga miljarder Euro. 

Det som verkar läggas störst fokus på är bedrägerier vid unionsintern 

handel, det vill säga MTIC-bedrägerier och karusellbedrägerier.  

  

Karusellbedrägerier har sin uppkomst i mervärdesskattesystemets 

uppbyggnad inom unionen. Destinationsprincipens tillämpning inom 

unionen medför att varor kan säljas utan att säljaren debiterar någon 

                                                
118 Kristoffersson och Rendahl (2020) s. 22. 
119 COM(2016) 148 final. 
120 COM(2016) 148 final, s. 4. 
121 COM(2016) 148 final, s. 8 ff.  
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mervärdesskatt. Gemensamt för karusellbedrägerier är att det är minst tre 

olika bolag i två olika länder inom unionen. Minst en av dessa företag har 

ett bedrägligt syfte och undandrar skatten från skattemyndigheten i det 

landet där de har förvärvat varorna. Det finns mer komplicerade exempel 

med fler aktörer som försvårar bedrägeriets upptäckt.  

 

De aktörer som handlar med den bedrägliga parten behöver inte vara 

medvetna om skattebedrägeriet. De tjänar heller inte på att bedrägeriet i den 

aspekten att de tar del av den undandragna skatten som förskingras. Det går 

dock att diskutera i vilken mån de ändå drar nytta av bedrägeriet. Det kan 

tänkas att de får en ekonomisk fördel, med tanke på att de kan handla 

billigare av ett bolag som utför skattebedrägerierna. Eftersom 

mervärdesskatten inte betalas in ökar möjligheten för det bedrägliga 

företaget att med vinst sälja varor till lägre pris än förvärvspriset, och 

därmed kan deras medkontrahenter köpa varor till lägre pris än vad de 

annars hade kunnat. 

 

Trots att destinationsprincipen möjliggör bedrägerier är det faktum att 

destinationsprincipen används vid unionsinterna förvärv dock logiskt och 

svårt att komma runt. De skäl till destinationsprincipen som beskrivs i 

avsnitt 2.4, alltså ett sätt att undgå betalning vid gränskontroll är rimliga. 

Det kan vara svårt att applicera ursprungsprincipen vid unionsinterna 

förvärv. Eftersom skattesatserna för mervärdesskatt inte är harmoniserade 

inom unionen hade varor av samma typ beskattats olika i en medlemsstat 

beroende på varifrån varorna säljs. Detta hade gått emot syftet med en inre 

marknad som inte snedvrider konkurrensen. Vid tillämpningen av 

destinationsprincipen utgår det samma skattesats på samma typ av varor 

oberoende av vilken medlemsstat varorna förvärvas ifrån.  

 

 

Bedrägerierna påverkar alltså marknaden negativt på flera sätt. Som framgår 

av nästa avsnitt kan företag omedvetet medverka till bedrägerier genom att 
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ingå i transaktionskedjan. Sådana företag kan drabbas av konsekvenser om 

de borde insett bedrägerierna. 
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4 Kravet på god tro inom 
mervärdesskatterätten 

4.1 Rättsfall från EU-domstolen 

Som konstaterat ovan krävs det flera parter i olika medlemsländer för att 

kunna utföra ett karusellbedrägeri. Vissa av dessa parter behöver dock inte 

vara medvetna om att de ingår i ett sådant. De kan vara i villfarelsen att det 

är ett vanligt avtal där medkontrahenten faktiskt följer lagen. Frågan som 

uppkommer då är vad som händer för dessa omedvetna parter när de 

medverkar till att göra ett mervärdesskattebedrägeri möjligt. För att bringa 

ordning i detta har det i EU-praxis skapats ett krav på god tro som ska 

appliceras på de parter som ingår i ett mervärdesskattebedrägeri.  

 

Rekvisitet om god tro finns inte att hitta i Mervärdesskattedirektivet utan 

emanerar från EU-domstolens praxis.122 Första målet där god tro (good 

faith) nämns i praxis är från slutet av 80-talet.123 Domstolen behandlade 

visserligen inte frågor om bedrägerier, och utvecklade heller inte 

godtrosrekvisitet innehåll.124 EU-domstolen har dock behandlat frågan om 

god tro i mervärdesskattebedrägerier i ett flertal mål.125 Det mål som för 

första gången behandlade ansvaret för andra företag i transaktionskedjan än 

missing trader-företaget i EU-rättslig praxis är de förenade målen Optigen, 

Fulcrum och Bond House.126  

 

                                                
122 McCarthy, s. 63. 
123 C-342/87 Genius Holding v. Staatssecretaris van Financien 
124 Lasiński-Sulecki s. 113. 
125 C-354/03 Optigen Ltd m.fl., C-277/14, PPUH Stehcemp, C-49/12 Sunico, C-439/04 
Kittel m.fl.  
126 C-354/03 Optigen Ltd m.fl. 
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4.1.1 De förenade målen C-354/03 Optigen Ltd, 
C-355/03 Fulcrum Electronics Ltd och C-
484/03 Bond House Systems Ltd 

I de förenade målen Optigen m.fl. hade samtliga företag ingått i 

mervärdesskattebedrägerier, utan att de hade vetskap om att så var fallet.127 

Frågan var då om sådana transaktioner, som inte i sig utgör ett bedrägeri, 

kan medföra att rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt kan 

inskränkas då tidigare eller senare transaktioner utgör ett sådant 

bedrägeri.128  

 

EU-domstolen kommer fram till att begreppen ekonomisk verksamhet, 

leverans av varor och skattskyldig person definierar vilka transaktioner som 

är skattepliktiga enligt direktivet. Dessa uttryck har alla en objektiv karaktär, 

eftersom verksamheten bedöms i sig, oberoende av syfte eller resultat.129 

Det skulle därför strida mot syftet att bedöma huruvida en transaktion 

uppfyller dessa begrepp som medför avdragsrätt med beaktande av den 

avsikt en annan näringsidkare i samma leveranskedja har haft.130 Därför ska 

varje transaktion bedömas var för sig och kan inte påverkas av händelser 

föregående eller efterföljande till transaktionen.131 Rätten till avdragsrätt för 

ingående mervärdesskatt ska därmed inte påverkas av att en annan 

transaktion i leveranskedjan utgör bedrägeri utan att den skattskyldiga kände 

till eller kunde känna till det.132 

 

 

 

 

                                                
127 C-354/03 Optigen Ltd m.fl. p. 12. 
128 C-354/03 Optigen Ltd m.fl. p. 29. 
129 C-354/03 Optigen m.fl. p. 43. 
130 C-354/03 Optigen m.fl. p.44-45. 
131 C-354/03 Optigen m.fl. p. 47. 
132 C-354/03 Optigen m.fl. p. 55. 
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4.1.2 De förenade målen C-439/04 Kittel och C-
440/04 Recolta Recycling 

I de förenade målen Kittel och Recolta utvecklades principen om en 

skattskyldig kände till eller kunde känna till ett mervärdesskattebedrägeri 

tidigare eller senare i transaktionskedjan.133  

 

I båda målen hade den belgiska skattemyndigheten nekat avdragsrätt för 

ingående mervärdesskatt på transaktioner som ansågs utgöra 

karusellbedrägerier.134 Enligt belgisk rätt finns regler som föreskriver att 

avtal förlorar sin verkan när det är utan syfte eller med ett falskt eller 

olagligt syfte.135 Den belgiska domstolen ansåg då att avdragsrätt inte kunde 

medges eftersom det olagliga avtalet förlorade sin verkan.136  

 

Vid hänskjutandet till EU-domstolen ville belgiska domstolen ha svar på två 

frågor. Den ville få svar på om en skattskyldig i god tro kan nekas avdrag 

för ingående mervärdesskatt på grund av att en nationell bestämmelse gör 

avtalet ogiltigt. Den ville även veta om svaret blir annorlunda om den 

skattskyldiga personen kände till eller borde ha känt till att transaktionen 

ingick i ett mervärdesskattebedrägeri.137  

 

Den första frågans svar inleds med att konstatera att uttrycken leverans av 

varor och ekonomisk verksamhet definierar vilka transaktioner som är 

skattepliktiga. Dessa uttryck har en objektiv karaktär och är tillämpliga 

oavsett de aktuella transaktionernas syften eller resultat.138 Ett liknande 

resonemang går även att hitta i Optigen m.fl.139 Detta medför alltså att en 

transaktion utgör en leverans av varor och ekonomisk verksamhet om den 

                                                
133 C-439/04 Kittel m.fl. 
134 C-439/04 Kittel m.fl.p. 2 
135 C-439/04 Kittel m.fl.pp. 8-9 
136 C-439/04 Kittel m.fl.p. 10 
137 C-439/04 Kittel m.fl.pp. 27-28. 
138 C-439/04 Kittel m.fl.p. 41. 
139 C-354/03 Optigen m.fl. pp. 43-44. 
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uppfyller de objektiva kriterier som ovannämnda uttryck grundar sig på. 

Detta gäller oberoende av en annan näringsidkare i transaktionskedjans 

avsikter eller eventuella bedrägliga beteenden, om den skattskyldiga 

personen inte kände till eller kunde känt till bedrägeriet.140 Domstolen 

förklarar att avdragsrätten är närmast oinskränkbar då det är en oskiljaktig 

del av mervärdesskatteordningen. Detta på grund av att det ska säkerställas 

att mervärdesskatten som betalas in av en näringsidkare i sin ekonomiska 

verksamhet inte ska belasta honom själv. En viktig del av 

mervärdesskattesystemet är att den ska garantera fullständig neutralitet av 

skattebördan för all ekonomisk verksamhet, oavsett vilka syften eller 

resultat som eftersträvas med verksamheten.141 Med detta i åtanke är det inte 

möjligt att allmänt skilja mellan olagliga och lagliga transaktioner.142 

Näringsidkare som vidtar varje åtgärd som rimligen kan krävas av dem i 

syfte att säkerställa att deras transaktioner inte ingår i ett bedrägeri ska 

kunna lita på att dessa transaktioner är rättsenliga, utan att riskera att förlora 

rätten att göra avdrag för ingående mervärdesskatt.143 En skattskyldig i god 

tro kan alltså inte nekas avdragsrätt.144 

 

På den andra frågan utvecklade domstolen svar på frågan om hur 

avdragsrätten ska bedömas när en skattskyldig kände till eller borde känt till 

mervärdesskattebedrägeriet. Inledningsvis konstaterar domstolen, med 

hänvisning till Halifax-domen att om den skattskyldiga personen själv 

begått skattebedrägeriet, kan de objektiva kriterierna för uttrycken leverans 

av varor och ekonomisk verksamhet aldrig vara uppfyllda.145 Efter detta 

utvecklas att även en skattskyldig som kände till eller borde känt till att ens 

transaktion ingick i ett bedrägeri, ska anses som medgärningsman till 

bedrägeriet.146 På grund av detta ankommer det på nationella domstolar att 

                                                
140 C-439/04 Kittel m.fl. p. 44 m. hänvisning till C-354/03 Optigen m.fl. p. 51. 
141 C-439/04 Kittel m.fl.pp. 47-48. 
142 C-439/04 Kittel m.fl.p. 50 
143 C-439/04 Kittel m.fl.p. 51. 
144 C-439/04 Kittel m.fl.p. 52.  
145 C-439/04 Kittel m.fl.p. 53, med hänvisning till C-255/02 Halifax m.fl. p. 59. 
146 C-439/04 Kittel m.fl.p. 56 
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vägra avdragsrätt för en skattskyldig person om det är utrett att denne enligt 

objektiva omständigheter anses ha känt till eller borde ha känt till att 

vederbörande deltog i ett mervärdesskattebedrägeri.147  

4.1.3 Sammanfattning 

En sammanfattning av dessa rättsfall kan vara till hjälp. Från Optigen kan 

man ta med sig att en näringsidkare i god tro alltså inte kan vägras avdrag 

för sin transaktion oavsett vad andra parter i transaktionskedjan har för 

bedrägliga syften med transaktionen.  

 

I Kittelmålet kan man dra slutsatsen att den nationella domstolen å andra 

sidan får vägra avdragsrätt om det är utrett, med hänsyn till objektiva 

omständigheter, att den beskattningsbara personen kände till eller borde 

känna till att vederbörande deltog i en transaktion som utgjorde ett 

bedrägeri. Även om de objektiva kriterierna för avdragsrätt är uppfyllda ska 

alltså avdragsrätten vägras om den skattskyldiga personen inte uppfyller 

detta ”kunskapstest”. Om den skattskyldiga personen själv har undandragit 

skatt kan de objektiva kriterierna för avdragsrätt aldrig anses vara uppfyllda.  

 

Rätten till avdragsrätt är då tudelad. De objektiva kriterierna för avdragsrätt 

i mervärdesskattedirektivet ska vara uppfyllda. Utöver detta ska den 

skattskyldiga ha agerat i god tro, det vill säga att den kände till eller borde 

känt till ett mervärdesskattebedrägeri. Här uppkommer den frågeställning 

som uppsatsen delvis är baserad på. Frågan är alltså hur en nationell domstol 

ska tolka kriteriet att någon ”kände till eller borde känna till” ett 

mervärdesskattebedrägeri. 

                                                
147 C-439/04 Kittel m.fl.p. 59. 
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4.2 HFD 2013 ref. 12 

I mars 2013 meddelades en dom av HFD som behandlade en liknande 

frågeställning.148 Omständigheterna i målet var ett typiskt karusellbedrägeri 

som utfördes av ett antal Helsingborgsföretag. Scania Metall KB handlade 

med silvergranulat. Scania Metall köpte silvergranulat från ett tyskt företag 

och sålde omedelbart silvret till ett danskt företag. Ett antal företag i 

Helsingborg köpte sedan silvergranulatet från det danska företaget och sålde 

det vidare till Scania Metall. Scania Metall levererade sedermera granulatet 

till Boliden. Förfarandet upprepades under ett års tid varefter det 

uppdagades att Helsingborgsföretagen, som vid det tillfället var försatta i 

konkurs, inte hade redovisat eller betalat in den utgående mervärdesskatt 

som de var skyldiga på försäljningen.  

 

Scania Metalls ingående mervärdesskatt betalades på transaktionerna till 

Helsingborgsföretagen, men vägrades avdrag från Skatteverket. Det var 

alltså ett ostridigt mervärdesskattebedrägeri av Helsingborgsföretagen, men 

frågan var om Scania Metall trots det skulle få göra avdrag för ingående 

mervärdesskatt.  

 

Förvaltningsrätten (dåvarande Länsrätten) menade att det visserligen rörde 

sig om ett karusellbedrägeri, men att Scania Metalls företrädare varit i god 

tro. Kammarrätten bedömde att det inte var möjligt att vägra avdragsrätt för 

Scania Metall oavsett om bolagets företrädare varit i god eller ond tro. Detta 

trots att EU-domstolens praxis säger att den nationella domstolen ska vägra 

avdrag för en skattskyldig person som är i ond tro angående ett 

mervärdesskattebedrägeri. Detta motiveras med att en direktivkonform 

tolkning inte kan tolkas så att den nationella domstolen tvingas tolka den 

nationella rätten contra legem. Eftersom de formella förutsättningarna för 

                                                
148 HFD 2013 ref. 12.  
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avdrag inte har ifrågasatts är det inte lagligen möjligt att vägra bolaget 

avdrag för ingående mervärdesskatt.  

 

Efter Skatteverkets överklagande till HFD satte domstolen ramarna för att 

en bedömning av god tro var nödvändig och att intern rätt skulle tolkas i 

enlighet med den princip som EU-domstolen lagt fast för tolkning och 

tillämpning av mervärdesskattedirektivet vid bedrägerifall.  

 

HFD gjorde inledningsvis en genomgång av EU-domstolens praxis i 

förhållande till förfarandemissbruk och skattebedrägerier.149 De fastslog att 

principen om förfarandemissbruk inte är beroende av någon nationell 

implementering. Vidare kom de fram till att en förutsättning för att den 

interna rätten ska kunna tolkas i enlighet med direktivet och dess 

förtydliganden av EU-domstolen, är att det kan medges inom ramen för en 

direktivkonform tolkning. I det aktuella fallet fanns inte någon anledning att 

komma fram till en annan slutsats än att tolka mervärdesskattelagen på 

annat sätt än som följer av direktivet. De utvecklade detta resonemang med 

argumentet att ordalydelsen av mervärdesskattelagen inte motsäger att 

bedrägliga förfaranden ska kunna tillmätas betydelse vid bedömningen av 

avdrags medgivande. Scania Metalls avdragsrätt var då av avgörande 

betydelse om bolaget har varit i god tro eller inte, vilket ska avgöras mot 

bakgrund av de objektiva omständigheterna i målen. 

 

HFD slog även fast att bevisbördan att styrka de omständigheter som 

objektivt visar på att den skattskyldige känt till eller borde känt till 

skatteundandragandet ligger på Skatteverket. Detta eftersom avdragsrätten 

vägras trots att den skattskyldige på objektiva grunder borde ha den rätten, 

vilket är ett undantag från den grundläggande principen om avdragsrätt. 

Även denna argumentation är hämtad från EU-domstolens rättspraxis.150 

                                                
149 HFD hänvisar här till C-110/94 Inzo, C-354/03 Optigen m.fl., C-142/11 Mahagében 
m.fl., C-285/11 Bonik m.fl. 
150 Mahagében m.fl. p. 49, Bonik p. 43. 
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Själva bedömningen för det enskilda målet återförvisades tillbaka till 

kammarrätten för en förnyad prövning (se avsnitt 4.4.1).  

 

HFD har alltså lagt till ett rekvisit för rätten till avdrag i svensk rättsordning 

– nämligen det från EU-praxis härstammande kravet på god tro. 

4.2.1 Kritik mot avgörandet 

Kristoffersson menar att HFD lägger till en ytterligare förutsättning för 

avdragsrätt, som de hämtat från EU-domstolens rättspraxis, vilken inte går 

att hitta i ML. Att HFD vägrar avdrag för en person som uppfyller samtliga 

rekvisit för avdrag för ingående skatt enligt ML genom att införa rekvisitet 

god tro, är ett s.k. reduktionsslut enligt Kristoffersson. HFD:s tolkning är en 

omdefinition av den svenska legalitetsprincipen.151 Hon påpekar att HFD:s 

argumentation för att hantera legalitetsprincipen var att 8 kap 3 § ML152  

inte uttryckligen förhindrade att avdragsrätten kunde göras beroende av ond 

eller god tro.  

 

En anledning till kritiken är att den, förvisso principiellt fastslagna principen 

om att domstolarna ska tolka nationell rätt konformt med EU:s direktiv och 

andra rättsakter, inte kan utvidga tillämpningsområdet för en nationell 

rättsregel även om den baseras på ett EU-direktiv. Det är de nationella 

tolkningsreglerna som bestämmer utrymmet för vilka möjliga tolkningar 

som finns. Enligt henne måste legalitetsprincipen förstås på ett sätt som 

innebär att varje form av skattebörda kräver lagstöd.153 Kristoffersson menar 

att HFD i detta fall inte har förhållit sig till de tolkningsregler som är 

tillgängliga enligt legalitetsprincipen och har ”tagit ett ganska djärvt grepp 

och i viss mån förändrat legalitetsprincipens betydelse”.154 Hon utvecklar 

och menar att istället för att HFD går efter att en skattebörda inte får läggas 

                                                
151 Kristoffersson, Skattenytt 2013 s. 599. 
152 8 kap 3 § 1 st.: Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får göra 
avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. 
153 Kristoffersson, Skattenytt 2013 s. 604, Hultqvist (2013) s. 16. 
154 Kristoffersson Skattenytt 2013 s. 604. 
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på utan uttryckligt stöd i lag, tolkar de en lagregel med att lägga en 

skattebörda som inte uttryckligen förhindras enligt lag. Det är alltså en 

tolkning contra legem vilket inte ligger i linje med den konstitutionellt 

instiftade legalitetsprincipen.155 Detta medför i längden, enligt 

Kristoffersson, att HFD möjliggör att vilken skatt som helst kan tas ut om 

lagstiftning helt saknas.156  

 

Även om Kristoffersson medger att hon driver frågan extremt och ett par 

steg för långt, anser hon att HFD i alla fall anser att mervärdesskatteområdet 

har en särskild ställning med tanke på att rättsområdet är harmoniserat inom 

EU. Hon anser att HFD tillämpar EU-rätten på ett okritiskt sätt och glömmer 

att de harmoniserade direktiven ska omsättas till svensk rätt istället för att de 

är direkt tillämpliga EU-förordningar.157 

 

Von Bahr anser att Kristoffersson drar för höga växlar på avgörandet och 

gör bedömningen att HFD grundar sin slutsats från primärrätten inom EU. 

Då principen om förbud mot förfarandemissbruk har sin rättsliga bas i 

primärrätten behöver den inte införlivas i nationell rätt utan ska tillämpas 

direkt utan någon direktivkonform tolkning.158 I en replik menar dock 

Kristoffersson att HFD uttryckligen använder sig av en direktivkonform 

tolkningsmetod av en lagregel.159 

4.2.1.1 Kommentarer 

Om Högsta förvaltningsdomstolen inte hade grundat sin bedömning på en 

EU-konform tillämpning av lagregler om avdragsrätt, utan istället vägrat 

avdrag med stöd av den i primärrätten grundade rättsprincipen om missbruk 

har primärrätten företräde och behöver inga nationella 

genomförandeåtgärder.160 Förfarandemissbruksprincipen för att förhindra 

                                                
155 Kristoffersson 2013b, s. 267. 
156 Kristoffersson Skattenytt 2013 s. 605. 
157 Kristoffersson Skattenytt 2013 s. 605. 
158 von Bahr, Skattenytt 2013 s. 861. 
159 Kristoffersson, Skattenytt 2014 s. 171. 
160 Se von Bahr, Skattenytt 2013 s. 863. 
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bedrägerier utgör en allmän princip som ska tas i beaktande vid 

tillämpningen av all form av tillämpning av EU-rätten.161 

 

Enligt HFD 2013 ref. 12 är principen tillämplig i svensk rätt utan någon 

vidare implementering, men den användes alltså inte i målet. Även om den 

är tillämplig i svensk rätt är frågan om den träffar någon situation för de 

som deltar i en transaktionskedja med mervärdesskattebedrägerier.  

 

Principen mot förfarandemissbruk riktar sig mot transaktioner som (I) får en 

skattefördel som strider mot direktivets syfte trots att kriterierna formellt 

sett är uppnådda, samt att (II) transaktionens huvudsakliga syfte är att uppnå 

en skattefördel.  

 

En skattskyldig person som själv begått ett skattebedrägeri kan inte nekas 

avdrag med hänvisning till principen om förbud mot förfarandemissbruk. 

Enligt Halifaxdomen ska de objektiva kriterierna för uttrycken leverans av 

varor och ekonomisk verksamhet, vilka är kriterier för avdragsrätt, aldrig 

anses vara uppfyllda om personen begått ett skattebedrägeri. Principen om 

förfarandemissbruk behövs därmed inte eftersom bolagets transaktion 

formellt sett inte uppfyller direktivets krav för avdragsrätt.   

 

I HFD 2013 ref. 12 går man igenom principen om förbud mot 

förfarandemissbruk i situationer där avdragsrätten för bolag som ingått i 

skattebedrägerier, fast de själva inte har begått bedrägeriet. I sådana 

situationer är det inte heller troligt om man kan ta hjälp av principen om 

förbud mot förfarandemissbruk. I Kitteldomen fastslås att en skattskyldig 

person kan vägras avdrag på grund av att denne med hänsyn till de objektiva 

omständigheterna i målet kände till eller borde känt till att ens transaktion 

deltog i ett skattebedrägeri. Om så är fallet, ska enligt samma dom den 

skattskyldiga anses som medgärningsman till bedrägeriet. Den skattskyldiga 

                                                
161 von Bahr, Skattenytt 2013 s. 863. Se även Emsland Stärke och Halifax.  
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personen kan alltså vägras avdrag på den grunden och förfarandemissbruk 

behöver således inte tillämpas. Jag tolkar det som att avdragsrätten även i 

denna situation nekas på grunden att direktivets kriterier inte är uppnådda.  

 

En part som är i god tro kan enligt Optigendomen inte vägras avdrag på 

grund av att andra i transaktionskedjan haft bedrägliga syften. De borde inte 

heller kunna omfattas av principen mot förfarandemissbruk. Om man är 

omedveten om ett bedrägeri kan det huvudsakliga syftet för transaktionen 

knappast vara att uppnå en skattefördel.  

 

Enligt denna argumentation behöver transaktioner i transaktionskedjan 

hänförligt till ett skattebedrägeri inte angripas med principen om förbud mot 

förfarandemissbruk, och är inte nödvändig i dessa fall oavsett om principen 

är direkt tillämplig eller inte. 

4.3 Bedömningen utifrån fyra svenska 
rättsfall 

I detta avsnitt kommer kammarrättens bedömningar av god tro från fyra mål 

angående mervärdesskattebedrägerier sammanfattas. Gemensamt för målen 

är att det ursprungligen rör sig om en skattepliktig omsättning. De objektiva 

förutsättningarna för avdragsrätt för ingående mervärdesskatt enligt 

Mervärdesskattelag (1994:200) är uppfyllda för bolaget. Bolagets 

transaktioner har dock utgjort ett led i ett mervärdesskattebedrägeri då en 

annan aktör i transaktionskedjan inte har redovisat eller betalat 

mervärdesskatt. Skatteverket har därmed nekat bolaget avdrag för förvärven. 

Frågan som ställs i målen är huruvida Skatteverket gjort sannolikt att 

bolaget varit i ond tro beträffande mervärdesskattebedrägerierna och om 

bolaget på denna grund ska nekas avdrag för ingående mervärdesskatt.  

 

Som nämnts ovan görs bedömningen på de objektiva omständigheterna i 

målen och enligt Kittel-målet ställs det krav på näringsidkare att de vidtar 
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varje åtgärd som rimligen kan krävas av dem i syfte att säkerställa att deras 

transaktioner inte ingår i ett bedrägeri.162 

 

Jag har återgett kammarrättens argumentation med egna ord och indelningen 

samt bedömningsgrundernas rubriker är mina egna.  

4.3.1 Kammarrätten i Göteborg mål nr. 1849-13 

I HFD 2013 ref. 13 avgjorde domstolen hur mervärdesskattedirektivet och 

EU-praxis skulle tolkas i svensk rätt. Bedömningen av Scania Metalls goda 

tro återförvisades till kammarrätten.  

 

Varorna som är föremål för omsättning 

Kammarrätten stöder sig på Skatteverkets utredning och kommer fram till 

att det är visat att samma parti varor köpts och sålts från Scania Metall till 

Danmark till Helsingborgsföretagen och tillbaka. Att det är samma silver i 

flera transaktioner räcker dock inte för att Scania Metall ska anses känna till 

mervärdesskattebedrägeriet enligt domstolen. 

 

Branschpraxis i fråga om redovisning 

Domstolen konstaterar att inom branschen där handel med skrot och silver 

bedrivs är det praxis med självfakturering, d.v.s. att säljaren överlåter åt 

köparen att ställa ut fakturan, men att säljaren ändå är ansvarig för att 

faktureringsskyldigheten fullgörs korrekt. Detta torde vara kutym för Scania 

Metall, då de har varit verksamma i branschen under lång tid.  

 

Istället menar domstolen att Scania Metall har avvikit från branschpraxis i 

förhållande till Helsingborgsföretagen genom att låta köparen fakturera. 

Detta väljer domstolen att notera med anledning av att Scania Metalls 

företrädare har lång erfarenhet av skrot- och metallhandel. Med deras 

erfarenhet är de således medvetna om att det förekommer oseriösa aktörer i 

                                                
162 C-439/04 Kittel m.fl. p.51.  
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branschen. Då de låtit Helsingborgsföretagen fakturera har de inte bara 

frångått branschpraxis, utan de avviker från vad som borde legat i deras 

intresse för att säkerställa ett underlag för sin avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt. 

 

Avtalets och affärsrelationens karaktär 

Affärsrelationen inleddes genom att en representant från 

Helsingborgsföretagen kontaktade Scania Metall. Trots att fakturorna avsåg 

betydande belopp grundades inköpen på muntliga överenskommelser.  

 

Med de betydande beloppen i åtanke fäster domstolen vikt vid att Scania 

inte kontrollerat Helsingborgsföretagen tillräckligt. De är flera företag som 

representeras av samma person. De verkar inte ha begärt någon form av 

bevis för att kontrollera Helsingborgsföretagens representants formella 

behörighet att representera flera av företagen. När de väl fick möjlighet att 

träffa en formell företrädare för ett av Helsingborgsföretagen anser 

domstolen att de borde fattat misstankar då han talade mycket dålig svenska 

och var mest tyst.  

 

Trots detta fortsatte Scania Metall inköpen av silver, vilket de inte heller 

hade kontrollerat varken kvalitén eller ursprunget på. Med beaktande av 

Scania Metalls branscherfarenhet och vetskap om oseriösa aktörer i 

branschen ansågs det vara anmärkningsvärt. 

 

Prissättning 

Domstolen konstaterar att det inte går att utesluta att anledningen till det 

lägre inköpspriset från Helsingborgsföretagen beror på dagliga 

prisfluktuationer. Det är däremot andra aspekter som Scania Metall borde 

reagerat på. Det borde väcka misstankar när de vid varje tillfälle förvärvar 

för ett pris understigande både deras inköpspris från Tyskland, 

försäljningspriset till Danmark och framför allt ett pris som kraftigt 

understiger det som Scania Metall sålt silvret för till Boliden – särskilt med 



 
 
 
 

52 

hänsyn till att inköpet och försäljningen ligger i nära anslutning till 

varandra. 

 

Motstridiga uppgifter 

En del i bedömningen tar också fasta på att Scania Metalls företrädare har 

lämnat uppgifter som inte går ihop med Skatteverkets utredning. Dokument 

har visat att datum för fakturering och kontoinbetalningar går emot Scania 

Metalls uppgifter om i vilken ordning faktureringar har skett. De stämmer 

heller inte överens med tiden från Scania Metalls inköp från Tyskland till 

det att de ingått avtal med Boliden om leverans, vilka var avsevärt kortare 

än vad Scania Metall har gjort gällande. 

 

Övriga aktörer på marknaden  

Scania Metall har haft möjlighet att köpa från andra leverantörer med 

kvalitetsintyg på varorna. De har istället köpt från Helsingborgsbolagen utan 

någon kontroll på varken silvrets kvalitet eller härkomst. 

4.3.1.1 En analys av rättsfallet 

Domstolen lägger vikt på Scania Metalls företrädares erfarenhet när det är 

fråga om frångåendet av branschpraxis och deras vetskap om oseriösa 

aktörer i branschen. Det bör alltså ställas högre krav på erfarna aktörer då 

de, objektivt sett, har större sannolikhet att känna igen ett 

bedrägeriförfarande.   

 

Domstolen verkar mena att ett muntligt avtal bör väcka misstankar, särskilt 

när det rör sig om betydande belopp. Det är enligt min mening intressant, 

med tanke på det tidigare fokuset på vad som är branschpraxis. Det 

förekommer ingen utredning på vilken typ av avtal som är standard i 

branschen. Om muntliga avtal är standard, vilket inte är orimligt med tanke 

på de kortfristiga avtal där kvantiteter köps och säljs i snabb takt, är det inte 

orimligt att muntliga avtal är i linje med denna branschpraxis. Att det skulle 
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vara en objektiv omständighet som skulle föranleda misstankar vid 

tidpunkten för försäljningen framstår för mig inte som övertygande.  

 

Det räcker uppenbarligen inte att det är samma parti varor som har sålts 

fram och tillbaka. Det är svårt att avgöra för ett bolag vilka 

transaktionskedjor andra företag har. Det torde inte vara vanligt att bolag 

delar sådan information med varandra då det kan möjliggöra att förvärvaren 

kortar mellanhanden och köper direkt från återförsäljarens leverantör.  

 

Man bör alltså, enligt kammarrätten, kunna kräva att ett bolag vet 

ursprunget på varorna de handlar med. Företrädarna för medkontrahenten 

bör undersökas, och man bör ha koll på dennes behörighet att företräda 

företagen.  

 

Betydande belopp på transaktionerna höjer också kraven på 

undersökningsplikt. 

4.3.2 Kammarrätten i Jönköping mål nr 3340-18 
och 3341-18 

Transportbolaget har köpt dieselolja från ett företag som gjort sig skyldig till 

ett mervärdesskattebedrägeri. Domstolen kommer fram till att med tanke på 

de objektiva omständigheterna i målet borde transportbolaget ha känt till att 

transaktionerna av dieselolja bidragit till ett mervärdesskattebedrägeri. 

 

Prissättning 

Prissättningen understeg snittpriserna i branschen med mellan 12-20 

procent. De var så låga att de inte ens kan anses kunnat täcka 

produktionskostnader med tillägg för punktskatter. Transportbolaget har 

även fått lägre priser än andra kunder hos leverantören. Domstolen påpekar 

dock att detta inte ensamt innebär att transportbolaget känt till eller borde 

känt till att transaktionerna utgjort ett led i ett skattebedrägeri 
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Affärsförhållandet mellan företagen 

Det förekom stort samarbete mellan företagen. Transportbolaget hjälpte 

leverantören med dieselhantering genom att skriva ut kartor och instruera 

chaufförerna samt förmedla kontakter till nya kunder åt leverantören. 

Bolagets företrädare har privat fått ett kuvert innehållande en stor summa 

kontanter och har fått arbeten utförda på sin privatbostad utan att behöva 

betala för arbetet. Transportbolaget har heller inte behövt betala för den sista 

leveransen diesel. 

 

Övriga leverantörer på marknaden 

Domstolen finner att det har funnits åtminstone en alternativ leverantör med 

konkurrensmässiga priser som inte krävde extra arbetsinsatser från 

transportbolagets företrädare.  

 

Förekomsten av den konkurrenskraftiga andra leverantören, samt de privata 

tjänster företrädaren har fått samt att han inte betalat för den sista 

dieselleveransen borde han ifrågasatt företagets seriositet. Detta särskilt med 

beaktande av företrädarens mångåriga erfarenhet i branschen. Senast vid 

erhållandet av kontanterna borde transportbolaget företagit utökade 

kontroller för att uppfylla sin utredningsskyldighet. 

 

4.3.2.1 En analys av rättsfallet 

Även i denna situation anser domstolen att det inte räcker att priset är 

väldigt lågt för att ett bolag borde känna till ett skattebedrägeri. Detta är 

enligt min åsikt rimligt. En näringsidkare letar efter att göra så stor vinst 

som möjligt, och ett gynnsamt affärstillfälle är i sig inte en anledning till att 

undersökningsplikten ska utökas. Att priserna är så pass låga att de de facto 

inte kan täcka produktionskostnaderna för producenten kan vara svårt att 
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undersöka. Jag har svårt att tänka mig att en producent delar med sig av 

information om utgifter för att producera varorna med sina återförsäljare.  

 

Om man accepterar premissen att sådant är någon form av affärshemlighet, 

alltså att inte vilja visa till sina kontrahenter hur mycket man går med vinst i 

en affärsmässig transaktion, är marknadspriset för varorna det enda en 

förvärvare har att förhålla sig till. Produktionskostnaden är alltså inte en 

objektiv omständighet som bolaget borde ha vetat vid tidpunkten för 

förvärvet. Denna argumentation gäller även för det faktum att priserna 

understeg priset för andra kunder hos leverantören. Parter delar troligtvis 

sällan med sig av priset för andra kunder och detta bör heller inte vara en 

omständighet som domstolen anser att bolaget borde ha känt till vid 

tidpunkten för transaktionen. Detta gäller i alla fall om det inte är visat för 

domstolen att bolaget faktiskt tagit del av sådan information. 

 

Däremot har det låga priset ett värde i den sammanlagda bedömningen. Ett 

lågt pris tillsammans med, som i detta fall, kuvert med kontanter och gratis 

arbeten på företrädarens privatbostad bör ju faktiskt ge en anledning att göra 

ytterligare undersökningar för att försäkra sig om att det är ett seriöst 

affärsmässigt förhållande mellan företagen. Om man tolkar domstolen som 

jag gör, skulle kuvertet med kontanter allena föranleda en förhöjd 

undersökningsplikt som transportbolaget har underlåtit att göra. Det är i och 

för sig rimligt eftersom det framstår som något suspekt.  

 

Hur det faktum att det finns en konkurrent med lika låga priser ligger dem i 

fatet framgår inte. Det borde rimligen föranleda en större försäkran att de 

låga priserna är hållbara eftersom två olika leverantörer erbjuder diesel till 

liknande priser. Att den konkurrerande leverantören inte kräver extra 

arbetsinsatser gör att deras priser är än mer billigt.  

 

Exakt vad transportbolaget borde ha gjort för att uppfylla 

undersökningsplikten utvecklas inte, men icke-kommersiella tjänster och 
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kontantgåvor är tillräckligt för att man borde inse att man riskerar att ingå i 

ett skattebedrägeri.  

 

4.3.3 Kammarrätten i Jönköping mål nr 3226-
3228-16 

Avgörandet gäller avdragsrätt för ingående mervärdesskatt avseende inköp 

av mobiltelefoner och andra elektronikprodukter från flera leverantörer som 

enligt Skatteverket anses vara skenföretag. Domstolen fastslår i detta mål att 

bolaget har uppfyllt sin undersökningsplikt och att det därmed inte gjorts 

sannolikt att bolaget agerat i ond tro i förhållande till 

mervärdeskattebedrägerierna. Bolaget beviljades därmed avdragsrätt för 

inköpen av mobiltelefoner. 

 

Prissättning 

Domstolen konstaterar att bolagets inköpspriser i flera fall varit lägre än 

underleverantörernas inköpspriser. Domstolen anför vidare att Skatteverket 

trots detta inte gjort det sannolikt att bolaget genom att ta del av fakturor, 

följesedlar eller på annat sätt fått faktisk kännedom om att så varit fallet.  

 

Det anses inte visat att det har varit onormala prisskillnader mellan 

skenföretagen och övriga leverantörer över tid, då Skatteverkets utredning 

endast hänför sig till en mindre andel av bolagets inköp. Det är därmed inte 

visat att skenbolagens priser, jämfört med övriga leverantörer, har varit så 

låga att bolaget haft anledning att misstänka oegentligheter som föranleder 

en utvidgad undersökningsplikt.  

 

Affärsförhållandet mellan företagen 

Domstolen konstaterar att bolagets företrädare vid en tidpunkt blivit 

medveten om att bolaget gjort affärer med leverantörer som senare kommit 

att misstänkas för skatterelaterad brottslighet. Det är dock inte visat att 
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bolaget efter insikten har ingått nya avtal med dessa brottsmisstänkta 

leverantörer, eller med bolag som haft samma företrädare. 

 

 

Avtalets karaktär 

Diskussionen fortsätter i ett resonemang om huruvida det är rimligt att 

bolaget ska ha ingått avtal med flera nystartade skenföretag som avlöst 

varandra. Rätten kommer fram till att bolaget vid flera tillfällen har gjort 

avtal innehållande stora volymer med många leverantörer, däribland med 

sådana som inte är skenföretag. Det är därmed inte visat att de uteslutande 

eller till övervägande del har handlat skenföretag. Inte heller är det visat att 

de genomgående har handlat med skenföretag på ett sätt som gör att de 

måste känt till att det varit fråga oseriösa aktörer. 

 

Inledande kontakt 

Även den inledande kontakten med bolaget diskuteras. Kammarrätten anser 

att den inledande kontakten från skenbolagen, som gjorts via bl.a. e-post och 

Skype är ett risktagande som talar emot att de var i god tro angående 

mervärdesskattebedrägerierna. Det kan dock ursäktas med att bolaget på 

detta sätt endast gjorde provköp, alltså inköp avseende mindre volymer, för 

att sedan inleda mer omfattande kontakter vid inköp av större volymer. 

 

Övriga aktörer på marknaden 

Kammarrätten konstaterar att bolagets företrädare har erfarenhet inom 

branschen och borde rimligen vara medveten om att det förekommer 

mervärdesskattebedrägerier inom mobiltelefonisektorn. Om det 

framkommer en utredning för domstolen som visar hur omfattande de 

mervärdesskattebedrägerier i branschen är, kan det i sig betyda att det 

föranleder en utökad undersökningsplikt för varje ny presumtiv leverantör. 

Om det kan konstateras att man vid ett inköp av varje ny leverantör löper en 

beaktansvärd risk att delta i transaktioner som utgjort led i 

mervärdesskattebedrägerier, bör det föranleda en utökad undersökningsplikt. 
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Någon sådan utredning har inte visats, och det har därmed inte gjorts 

sannolikt att bolaget borde ha känt till att så varit fallet. 

 

4.3.3.1 En analys av rättsfallet 

I detta avgörande lägger domstolen mycket fokus på vilken information 

bolaget hade vid tidpunkten för försäljningarna. Skatteverket argumenterade 

för att priserna var lägre än transaktioner tidigare i transaktionskedjan och 

att företrädarna för leverantörerna senare misstänktes för skattebrott. Likt de 

andra avgörandena ser domstolen till vilken erfarenhet bolagets företrädare 

har inom branschen och därmed vad man kan anse att de borde känna till i 

form av bedrägerier inom branschen och kännetecken för skenföretag.  

 

Bolaget slutade att handla med skenföretag när de upptäckte att företrädarna 

misstänktes för skattebrott. Åter igen måste man se till vilken information 

det är visat att bolaget hade vid tidpunkten och inte vilken information 

Skatteverket har vid dess mer omfattande utredning i efterhand.  

 

En något förvånande argumentation är resonemanget att bolaget handlat 

med flera nystartade företag som avlöst varandra och att det inte föranleder 

någon ytterligare undersökningsplikt. Detta förklarar domstolen med att 

bolaget haft minst 50 olika leverantörer, varav flera inte har varit 

skenföretag. Som jag tolkar det kan faktumet att man handlar med många 

bolag med stora summor ”ursäkta” att några skenföretag slinker igenom. 

Detta är såklart en del av helhetsbedömningen, men att man kan säga att det 

inte är visat att bolaget kände till att de handlade med skenföretag med 

grunden att de inte uteslutande eller övervägande handlade med sådana 

företag tycker jag är något märkligt.  

 

Likt Scania Metall anses faktumet att den första kontakten tas genom 

elektroniska medel vara en omständighet som talar mot bolagets goda tro. 

Jag håller mig till samma åsikt som min argumentation i 4.3.1.1, nämligen 
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att det kan vara branschpraxis. Det kan dock konstateras att digital kontakt 

kan ursäktas med att bolaget endast gör ett provköp för att sedan inleda mer 

omfattande kontakter vid större transaktioner.  

 

Jag frågar mig om samma förhållanden hade gett samma resultat i dagsläget. 

Domstolen betonar att om det är visat att det förekommer omfattande 

bedrägerier i en viss bransch, kan det i sig föranleda en utökad 

undersökningsplikt för varje presumtiv leverantör. Mobiltelefonisektorn är i 

dagsläget välkänt för momsbedrägerier vilket borde betyda att näringsidkare 

i den sektorn har en skyldighet att anstränga sig mer än vad det förevarande 

bolaget har gjort. 

4.3.4 Kammarrätten i Stockholm mål nr 5989-
5992-16 

Bolaget har gjort inköp av mobiltelefoner av ett antal leverantörer som har 

agerat bedrägligt genom att underlåta att redovisa och underlåta att betala 

mervärdesskatt på sina försäljningar. Kammarrätten anser att bolaget inte 

gjort tillräckligt för att uppfylla sin undersökningsplikt för att anses vara i 

god tro, och medges därmed inte avdrag för ingående mervärdesskatt på 

inköpen från leverantörerna. 

 

Inledande kontakt 

Bolaget uppges ha inlett kontakt med de bedrägliga företagen genom att ha 

blivit kontaktade via mail eller telefon av en person som de sedermera gjort 

affärer med. 

 

Leverantörsbolagen 

Affärerna omfattade stora belopp under en kortare period med företag som i 

de flesta fall var nystartade eller nyligen hade gjort förändringar i ledningen. 

Bolaget var i flera fall leverantörsbolagens första kund. Leverantörsbolagen 
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har även varit kortvariga, avlöst varandra och har i flera fall haft samma 

företrädare. Detta anser domstolen är visat att bolaget har vetat. 

 

Avtalets karaktär 

Avtalen har genomgående gjorts muntligen. 

 

Prissättning 

Avseende två av leverantörsbolagen har priset som bolaget betalat för 

produkterna understigit det pris som leverantörsbolagen har köpt in 

produkterna för. 

 

Bolagets erfarenhet och branschkunskap 

Domstolen konstaterar att bolagets företrädare haft kännedom om att det 

förekommer mervärdesskattebedrägerier i branschen. De har även haft 

kännedom om vad som kännetecknar ett skenföretag.  

 

Kammarrätten anför vidare att de visserligen inte ifrågasätter att bolaget har 

gjort någon form av kontroll genom uppgifter som härrör från bolagsverket. 

Det är dock inte visat att bolaget har träffat någon av företrädarna för 

leverantörsbolagen och inte heller gjort någon bakgrundskoll på deras 

företrädare.  

 

Med alla ovanstående omständigheter samt bolagets vetskap om dem anser 

kammarrätten att det är anmärkningsvärt att bolaget ingått muntliga avtal till 

stora summor utan några personliga möten och vidare kontroller. De anses 

därmed haft insikt i bedrägeriuppläggen, eller i vart fall borde haft 

kännedom om dessa. 

4.3.4.1 En analys av rättsfallet 

Även här har bolaget haft erfarenhet och således vetskap om 

mervärdesskattebedrägerier i branschen, vilket höjer undersökningsplikten 

av nya leverantörer.  
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Att det är visat att bolaget känt till att bolagen har varit nystartade, 

kortvariga och haft samma företrädare samt att avtalen har ingåtts muntligen 

när kontakten har inletts på andra sätt än fysiska träffar gör att man kan 

fastställa ond tro för bolaget. Detta eftersom de trots dessa omständigheter 

inte har gjort ytterligare kontroller i form av exempelvis bakgrundskoll på 

medkontrahenternas företrädare eller träffat dem personligen. Det räcker 

alltså inte att göra en kontroll av bolagsuppgifterna.  

4.4 Godtrosbedömning inom EU 

4.4.1 Godtrosbedömningen i EU-domstolens 
praxis 

Eftersom godtrosrekvisitet är praxisbaserad är det i ständig utveckling.163 

Genom att studera en mängd avgöranden har McCarthy sett i alla fall några 

aspekter som avgör hur en domstol bör applicera kravet på god tro i sin 

bedömning. Rekvisitet ska enligt McCarthy delas upp i två delar. Den första 

delen av bedömningen består i att se vad den skattskyldiga personen visste, 

eller borde ha vetat om de aktörer som de handlar med. Den andra delen 

innefattar en utvärdering av de steg som den skattskyldiga personen tog för 

att tillgodogöra sig denna kunskap.164 EU-domstolen har däremot inte 

förtydligat mer om vilka steg en beskattningsbar person ska ta och vilken 

grad av bevisning som krävs för att visa att dessa steg inte togs.165 

 

Lasiński-Sulecki har synpunkter på godtrosrekvisitet. Enligt honom är det 

värt att ifrågasätta att EUD gör det möjligt att skattskyldiga personer kan bli 

berövade vissa rättigheter utan ett klart rättsligt stöd i deras interna 

                                                
163 Se, utöver ovan sammanfattade avgöranden, C-78/02 Karageorgou, C-146/05 Collée, C-
273/11 Mecsek-Gabona, C-80/11 Mahagében and Dávid, C-285/11 Bonik, C-277/14 PPUH 
Stehcemp m.m. 
164 McCarthy s. 76.  
165 McCarthy s. 76. 
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rättsordningar. Han påtalar också att då rekvisitet är praxisbaserad har den 

inget klart och otvetydigt lagstöd ens i Mervärdesskattedirektivet. Han har 

även kritik mot att det materiella i konceptet god tro är vagt och oklart vilket 

visas i de ökande antal ansökningar för förhandsavgöranden angående 

godtrosbedömningen.166 McCarthy menar i sin tur att det behövs större 

klarhet av EUD. Istället för att ge en koncis bild av vad godtrosrekvisitet 

innebär har nationella domstolar (och uppenbarligen hon själv) varit 

tvungna att granska rättspraxis som sträcker sig över 30 år. Hon anser att det 

är ett bristfälligt sätt att skapa gällande rätt, speciellt ur de beskattningsbara 

personernas perspektiv.167 

 

4.4.2 Godtrosbedömningen i polsk rätt 

Utifrån den svenska rättsfallsundersökningen kan det vara intressant att 

jämföra med vilka omständigheter andra rättsordningars domstolar tar i 

beaktande rörande godtrosbedömningen vid mervärdesskattebedrägerier. 

Lasiński-Sulecki har i en artikel i International VAT Monitor diskuterat ett 

rättsfall från EU angående principen om god tro där han även sammanfattat 

den polska bedömningen utifrån ett antal rättsfall från polska domstolar.168 

Det kan vara värt att notera att dessa rättsfall behandlar mål där bedrägeriet 

rör sig om att den beskattningsbara transaktionen egentligen aldrig har ägt 

rum eller där leverantören som den skattskyldiga personen har redovisat inte 

existerar. Det kan ändock ha relevans då bedömningsgrunderna för god tro i 

stort, då transaktionen i sig är snarlik. I en karusellhandel är ju leverantören 

oftast ett skenbolag. Skillnaderna består i det bedragande företagets senare 

eller tidigare aktivitet. 

 

                                                
166 Lasiński-Sulecki s. 114. 
167 McCarthy s. 76 f. 
168 Se Lasiński-Sulecki s. 114 f. och där refererade polska rättsfall från deras Högsta 
förvaltningsdomstol och regionala förvaltningsdomstolar i Bydgoszcz och Gdansk 
(Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Bydgoszczy/Gdańsku) 
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I polsk mervärdesskatterätt finns det uttryckligen uppräknat de 

omständigheter som gör att avdragsrätten kan nekas. Bland dessa 

omständigheter finns exempelvis när en faktura är från en skattskyldig 

person som inte existerar, eller där fakturan angår en transaktion som 

egentligen inte har ägt rum.169 Lasiński-Sulecki kommer fram till att den 

polska skattemyndigheten ofta har försökt förena EU-rättslig praxis med det 

ifrågavarande lagrummet som nekar avdragsrätt. Fokus har alltså varit på att 

bevisa avsaknaden av en verklig transaktion, eller existerande leverantör. 

Den goda tron står alltså inte på egna ben utan utgör ett komplement till de 

lagstadgade omständigheterna som nekar avdragsrätt.170 

 

” In other words, the lack of good faith was not a sole prerequisite for 

rejecting the right to deduct input VAT, but was rather considered to be  

an additional element, to be analysed once at least one of the statutory 

prerequisites for rejecting the right to deduct input VAT had been met.” 

 

Aspekter som har varit i beaktande för ond tro är: en underlåtenhet att göra 

ytterligare undersökningar angående leverantörer vid transaktioner med hög 

vinstmarginal, underlåtenhet att kontrollera identiteten av chaufförer vilken 

stora summor pengar har betalats till och en underlåtenhet att ingå skriftliga 

avtal när det har rört sig om synnerligen stora summor pengar.171 

 

Domstolarna har å andra sidan ansett att en skattskyldig har uppnått god tro 

bl.a. genom att kontrollera en leverantörs registrering i skatteregister, genom 

att bekräfta närvaron av leverantörens verksamhet på den angivna adressen, 

genom att uppskatta leverantörens personalkapacitet eller ekonomiska 

kapacitet att utföra de avtalade uppdragen och kontrollera leverantörens 

tillstånd och licenser för att bedriva ekonomisk verksamhet eller att 

                                                
169 Lasiński-Sulecki s. 114. 
170 Lasiński-Sulecki s. 114. 
171 Lasiński-Sulecki s. 114. 
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kontrollera varornas kvalitet. Ofta förekom flera av dessa omständigheter 

samtidigt.172 

 

I ett mål 2015 ansåg den regionala förvaltningsdomstolen i Gdańsk att en 

skattskyldig person som kontrollerade internationella 

mervärdesskatteregister (VIES), bolagsregister och skatteregister av sin 

leverantör faktiskt hade agerat i god tro. Detta trots att platsen dit varorna 

skulle levereras inte verkade vara aktiv för affärsrörelse där domstolen 

menade att man inte kan kräva att bolaget skulle besöka platsen för 

leverantören när affärerna skedde över internet. Inte heller misstänkt låga 

priser räcker för att utöka undersökningsplikten, vilket kunde förklaras av 

att nystartade företag ofta säljer varor till attraktiva priser för att locka 

kunder.173 

 

                                                
172 Lasiński-Sulecki s. 114 f.  
173 Lasiński-Sulecki s. 117.  
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5 Analys 

5.1 Bedömningsgrunder av god tro vid 
mervärdesskattebedrägerier 

Enligt EU-rättslig praxis kan alltså myndigheter och domstolar neka en 

beskattningsbar person avdragsrätt om det mot bakgrund av objektiva 

omständigheter framkommer att avdragsrätten har åberopats på ett sätt som 

är bedrägligt eller utgör missbruk. Detta gäller inte endast när den 

skattskyldige själv har begått skatteundandragandet eller bedrägeriet, utan 

även när denna person kände till, eller borde känt till, att den genom 

transaktionen ingick i ett mervärdesskattebedrägeri. En bedömning av god 

tro behövs dock inte för bolaget som själv har begått bedrägerierna, då de av 

förklarliga skäl aldrig kan vara i god tro, och inte heller uppfyller de 

formella kriterierna för en avdragsrätt. 

 

Enligt avgöranden från EU-domstolen kan en skattskyldig i god tro inte 

nekas avdragsrätt. Eftersom det är en närmast oinskränkbar del av systemet 

att avdragsrätten ska fungera ska en skattskyldig person kunna utföra 

transaktioner utan att riskera att förlora rätten till avdrag. För att detta ska 

fungera krävs att näringsidkare ska vidta varje åtgärd som rimligen kan 

krävas av dem för att säkerställa att deras transaktioner inte ingår i 

bedrägerier.  Själva bedömningen huruvida ett bolag faktiskt har vidtagit 

varje åtgärd som rimligen kan krävas av dem ska göras på enligt de 

objektiva omständigheterna i målet. Dessa omständigheter ankommer på de 

nationella domstolarna att göra.  

 

Efter HFD 2013 ref. 12 är det konstaterat att en bedömning av god tro ska 

göras i svensk rätt. Intern rätt ska tolkas i enlighet med EU-rätten och det 

finns inget i ordalydelsen som hindrar detta, enligt Högsta 
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förvaltningsdomstolen. Det ankommer på Skatteverket att visa att ett bolag 

inte är i god tro.  

 

Vid första anblick kan det vara svårt, och kanske en lite fel infallsvinkel, att 

försöka se om det finns gemensamma bedömningspunkter mellan olika 

avgöranden när hela syftet med en sådan bedömning är att det ska vara en 

helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. De enskilda 

fallen är unika för sina egna förutsättningar, och man bör nog inte lägga allt 

för stort fokus på enskilda bedömningspunkter i ett specifikt fall.  

 

Några liknande drag i bedömningen kan dock hittas. Det verkar som om 

bedömningen består av två delar. Det första steget är ett konstaterande av 

företrädarnas erfarenhet och insikt av den aktuella branschen i vilken det 

andra steget, bedömningen av de enskilda omständigheterna, sker i ljuset av. 

Det är alltså en utredning av de subjektiva förutsättningarna för deras insikt.  

 

Den objektiva bedömning av vad bolaget borde ha insett förutsätter alltså en 

inledande värdering av vad bolaget i fråga har för subjektiv kunskap. Denna 

tudelade bedömning av situationen bekräftas även av McCarthys 

undersökning. Som nämnts i avsnitt 4.1 var hennes slutsats att den första 

delen av ”kunskapstestet” skulle bestå i vad den skattskyldiga personen 

visste, eller borde ha vetat om de aktörer som de handlar med. Detta gjordes 

i de redovisade rättsfallen genom att se till bolagens företrädares 

branschkunskap och erfarenhet. Den andra delen, enligt McCarthy, 

innefattar en utvärdering av de steg som den skattskyldiga personen tog för 

att tillgodogöra sig denna kunskap. Denna bedömning gjordes i 

kammarrätterna genom att se till omständigheter i det enskilda fallet. 

Gjordes några undersökningar när man insåg att leverantörerna var 

nystartade eller kortvariga, gjordes någon bakgrundskoll på företrädarna 

etc? 
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Av påstått misstänkta grunder som bör föranleda ytterligare undersökning 

för ett bolag kan sägas följande. Endast att priset på varor från en leverantör 

är onormalt lågt kan inte ensamt föranleda ytterligare undersökningar. Det 

kan såklart läggas i vågskålen, där andra omständigheter bör väcka någon 

form av misstanke och tillsammans med ett onormalt lågt pris sammanvägs 

till en slutsats om en utökad undersökningsplikt.  

 

Domstolarna tycks inte ta hänsyn till branschpraxis. Muntliga avtal samt 

kontakt via Skype och andra elektroniska medel anses höja en misstanke 

med följande utökad undersökning. Detta trots att någon utredning av hur 

kontakt och kontrakt vanligen ingås i den specifika branschen inte har 

gjorts. Om branschpraxis däremot visas inför domstolen och det kan 

konstateras att ett bolag frångår denna branschpraxis i strid mot deras eget 

intresse ligger det dem i fatet under godtrosbedömningen. Spontant är det 

sistnämnda mer rimligt än det första, enligt min uppfattning.  

 

Är det sedan konstaterat ur den ”subjektiva” bedömningen att företrädarna 

är medvetna om att bedrägerier är vanligt förekommande i branschen kan 

det fordras att ens kontrahenter ska undersökas ingående. En sökning på 

bolagsnummer eller kontroll på momsregistrering räcker inte, utan 

företrädarna tycks vara tvungna att träffas och ha omfattande kontakter, man 

ska bakgrundskontrollera företrädarna och avtalet ska slutas skriftligen. 

Detta gäller särskilt i bedrägeriutsatta branscher där varje ny presumtiv 

kontrahent medför en betydande risk för att bolaget ska ingå i en 

momskarusell. 

 

Att ett bolag ska ha kunskap om varors ursprung kan i och för sig inte 

tyckas vara för mycket begärt. Men det, tillsammans med kraven på att 

grundligt kontrollera medkontrahenter tyder på att det inte räcker att endast 

vara reaktiv på sådant som man under avtalstiden tycker är märkligt, utan 

man måste vara proaktiv och aktivt kontrollera motparten för att anses vara i 

god tro.  
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Att det är en proaktiv undersökning där man måste ”nå upp” till den goda 

tron kan antyda att det inte bara nekas avdragsrätt när man är i ond tro, utan 

även någon form av avsaknad av god tro. Det kan tyckas vara en semantisk 

icke-fråga om skillnaden mellan ond tro och avsaknad av god tro. Det bör 

dock göras en åtskillnad, där ond tro skulle vara att ignorera misstänka 

omständigheter som ett bolag faktiskt har framför sig, eller rent av är 

medveten om bedrägeriet. En avsaknad av god tro skulle i så fall vara att ett 

bolag inte proaktivt kollat upp motparten och dess företrädare för att göra 

grundliga undersökningar av dessa. Som det ser ut i nuläget är alltså bolag 

inte som utgångspunkt på nivån god tro med risk att trilla ned till att hamna i 

ond tro. Istället startar man med utgångspunkten att bolaget är i avsaknad av 

god tro och måste aktivt nå upp till kravet.  

 

Sammantaget verkar detta verkligt administrativt och ekonomiskt 

betungande för många branscher. Speciellt med tanke på att alla aktörer ska 

göra detta mot alla nya potentiella kunder i branscher där stora mängder 

varor har hög omsättning mellan ett stort antal aktörer.  

 

Det verkar som, utifrån den argumentation Skatteverket har i målen, att 

SKV jämför bolagets åtgärder med vad som kan liknas med en skatterättslig 

Bonus Pater Familias, en individ som har all kunskap framför sig och 

förväntas att agera klanderfritt. Domstolarna verkar inte hålla med på den 

punkten, vilket speglas av de höga krav som ställs på SKV:s bevisbörda att 

visa att bolaget vid avtalstillfället hade tagit del av viss information som ska 

ligga dem till last, exempelvis försäljningspriser från tidigare led, eller 

producenters produktionskostnader. 

 

Att undersökningsplikten gäller för alla som riskerar att delta i ett 

momsbedrägeri resulterar i att cirkeln av aktörer som påverkas utökas till 

samtliga aktörer i samma transaktionskedja. Det kan resultera i att 

Skatteverket kan neka avdragsrätt för flera parter i samma kedja. Det är inte 
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bara den som direkt förvärvar eller säljer varor till ett skenbolag som har en 

förhöjd undersökningsplikt, utan även de i andra, tredje eller femte led trots 

deras låga möjlighet att kunna kontrollera andra led än de närmast 

angränsande.  

 

En intressant följd av detta är att när flera parter i samma kedja nekas avdrag 

kan Skatteverket få in ”ersättning” för skattebortfall flera gånger om, och 

kan i praktiken gå med vinst. Krasst sett går detta mot själva grundtanken 

med mervärdesskattens neutralitet och proportionalitet att staten inte får 

bedriva dubbel beskattning och att enbart mervärdet ska beskattas i varje led 

av produktions- och distributionskedjan till dess att varorna slutligen  

konsumeras. 

 

Om man jämför med rättsfallsanalysen från Polen framgår att båda 

rättsordningar lägger vikt vid en proaktiv undersökning. Som jag 

diskuterade ovan borde det vara en distinktion mellan ond tro och avsaknad 

av god tro. Här verkar dock ond tro användas vid bedömningen vilket torde 

vara ett stramare rekvisit. Med tanke på betoningen på den förväntade 

undersökningsplikten verkar det ändå vara avsaknad av god tro som menas, 

trots användningen av begreppet ond tro. I övrigt har jag svårt att se någon 

större skillnad mellan de olika rättsordningarnas bedömning. Jag tror att 

svenska domstolar troligen hade kommit till samma slutsats vid liknande 

omständigheter. Den stora skillnaden finns egentligen i det faktum att den 

polska domstolen, av vad som framkommit, baserar sin bedömning 

huvudsakligen på de rekvisit som är uppställda i lag. Nekandet av avdrag 

kopplas till lag, och godtroskravet står inte på egna ben som det verkar göra 

i Sverige. Det blir alltså ingen argumentation likt ”de objektiva 

förutsättningarna för avdragsrätt är förvisso uppfyllda, men…”  
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5.2 Legalitetsprincipen 

Jag får uppfattningen att legalitetsprincipen är en viktig stomme i svensk 

skatterätt. Till skillnad från många andra rättsområden är skatt på många sätt 

betungande och tvingande från statens maktapparat mot den enskilde 

individen (eller juridiska personen). Det är därför viktigt att det finns 

tydlighet och förutsägbarhet så att personer inte godtyckligt ges större börda 

än vad som egentligen bör åläggas dem.  

 

Det finns olika åsikter om hur pass grundlagsskyddad en skatterättslig 

legalitetsprincip är. Den minsta gemensamma nämnaren som man borde 

kunna hitta är i alla fall att föreskriftskravet går att utläsa ur grundlagen 

(lagstiftningskrav vid betungande offentligrättsliga föreskrifter i 8:2 RF, och 

delegationsförbud i 8:3 RF). Analogitolkningar och extensiva tolkningar av 

skattelag har förvisso gjorts, och är uppenbarligen möjliga. De exempel som 

förevisats utvidga lagtextens område handlar dock om antingen en 

tillämpning av skatteflyktslagen, alternativt en extensiv tolkning av var en 

inkomst ska kategoriseras. I det senare fallet skulle skatt, oavsett tolkning, 

på något sätt tas ut och ligger i alla fall innanför någon form av 

tolkningsområde. Det är enligt mig skillnad på att göra en tolkning av ett 

lagrum genom att tolka den extensivt och att utan vidare lägga till ett 

rekvisit som uppenbarligen ligger helt utanför lagtextens ordalydelse. Detta 

gäller speciellt när det ligger till nackdel för den skattskyldige.  

 

Om man i så fall accepterar premissen att legalitetsprincipen är 

grundlagsskyddad i den mån att skatt inte får betunga den enskilde utanför 

lagtextens tolkningsområde, bör domstolen inte kunna addera ett rekvisit 

med argumentet att ordalydelsen inte uttryckligen förhindrar det. Denna 

tolkning resulterar i en dissonans med legalitetsprincipen. Ett sådant 

reduktionsslut av lagtexten är alltså enligt min mening ett åsidosättande, 

eller i alla fall en starkt utvidgad, legalitetsprincip i kontexten av svensk 

skatterätt och dess tolkningsregler.  
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Man kan då komma med invändningen att skäl och ändamål från EU-rätten 

är av högre dignitet och prioritet, speciellt ändamålet att förhindra 

skattebrott som kostar medlemsstater åtskilliga miljarder. Mitt svar hade då 

varit att sådana ändamål inte kan prioriteras högre, speciellt inte i 

skatterätten där legalitetsprincipen bör vara extra stark. Det faller på sin 

egen orimlighet att en rättssäkerhetsprincip av sådan okontroversiell styrka 

kan övertrumfas av viljan att förhindra ett brott som ”endast” påverkar 0,7 

procent av de förväntade momsintäkterna i Sverige.  

 

Ännu starkare blir argumentet när man tar hänsyn till att legalitetsprincipen 

underordnas de ekonomiska skälen i de avgöranden jag presenterat i denna 

uppsats, där staten inte ens förlorar pengar på bolaget som nekas avdrag i 

fråga. De som nekas avdragsrätt är inte de bedragande företagen. 

Argumentet att missbruk och bedrägeri inte ska skyddas av 

legalitetsprincipen blir alltså svagare när den appliceras på fall där bedrägeri 

inte har gjorts av det bolag vars rätt till avdrag nekas.  

 

Åsikten är väl inte jättekontroversiell, Kristoffersson sa ungefär samma sak, 

fast från en mer välinformerad position, redan 2014 efter det första HFD-

avgörandet kom. Lagstiftaren verkar dock inte hålla med eftersom 

avdragsrätten fortfarande tillämpas likadant, sju år senare, och ingen har 

ansett att lagtexten bör ändras genom att addera ett godtrosrekvisit.  

 

Att ändra lagtexten så att kravet har uttryckligt stöd i lag hade underlättat för 

aktörer som har för avsikt att tillämpa lagen korrekt. Med en lagtextsändring 

hade ekonomiska aktörer kunnat hämta riktlinjer i tydligare förarbeten 

jämfört med, som McCarthy uttryckte det, försöka hitta riktlinjer ur trettio år 

av fragmenterad EU-rättslig praxis. 

 

Att kravet på god tro kom in i rättspraxis är med gott ändamål. Ett ändamål 

att förhindra bedrägerier kräver någon form av hinder hos rättstillämparen. 
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På så sätt fungerar principen om förfarandemissbruk som en effektiv lösning 

för att lagen ska kunna utsträckas till att omfatta fall där personer försöker 

kringgå lagen. Men om man märker att en viss metod används för samma 

ändamålsstridiga förfarande gång på gång kanske man ska fundera på att 

förhindra sådant förfarande lagstiftningsmässigt istället.  

 

De argument för en stark legalitetsprincip hämtat från tidigare nämnda 

författare bör räcka för att fastställa legalitetsprincipens ställning i svensk 

skatterätt. Jag vill dock tillägga att man även kan argumentera för dess 

potens på grund av historisk hävd samt moralisk korrekthet. Med moraliskt 

korrekt menar jag att det är den enda förnuftiga slutsatsen vilken är av 

nödvändighet i en fungerande relation mellan stat och medborgare. 

Motsatsen hade bidragit till stor osäkerhet och godtycke. Det är troligen mitt 

svagaste argument med tanke på att den inte har någon rättslig bäring, alltså 

inget argument som hade landat väl hos rättstillämparen. Det är emellertid 

en punkt som är värd att fundera på, då svensk och västerländsk uppfattning 

om rättvisa har ett gemensamt grundläggande kitt som präglats och 

marinerats i över tusen år (och här kommer vi till historisk hävd). I den har 

någon form av skatterättslig legalitetsprincip uppenbarligen ansetts vara 

moraliskt korrekt (se citat nedan). Naturrättsliga argument hör kanske inte 

hemma i svensk rättsdiskurs sedan (gissar jag) Hägerströms Uppsalaskola 

eller andra rättspositivistiska varianter, men det kan vara intressant att ha 

som ett litet obiter dictum. 

 

”Det kom också publikaner174 för att bli döpta, och de frågade honom: 

’Mästare, vad skall vi göra?’ Han svarade dem: ’Kräv inte mer än vad som 

är fastställt.’”175 

                                                
174 Från latin Publicanus. Skatteindrivare i Romerska rikets provinser. 
175 Lukasevangeliet, 3:13. Övers. Svenska Folkbibeln 1996. 
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5.3 Sammanfattning och slutsatser 

 Det unionsinterna mervärdesskattesystemet infördes för att gynna den inre 

marknaden. Den växer i betydelse och flera länder har utvecklat sitt system 

modellerat av EU:s system. Den ger en effektiv möjlighet till 

skatteindrivning och fungerar över landsgränser vilket underlättar unionens 

strävan efter en gemensam inre marknad. Reglerna infördes för att gynna en 

inre marknad som inte snedvrider konkurrensen. Effekten är dock att den 

blir ett möjliggörande för att snedvrida marknaden på visst sätt eftersom 

reglerna möjliggör för karusellbedrägerier. Detta kan skapa mindre 

benägenhet för bolag att handla med nya företag med risken att de kan 

medverka i karusellhandel. Det kan också resultera i mer administration för 

bolag då de måste göra större grundläggande efterforskning på sina 

medkontrahenter.   

 

Mervärdesskattebedrägerier ser ut och fungerar på många olika sätt, men 

alla går ut på att ett bolag undandrar medel från staten för att tillskansa dem 

för sig själv. Simplare bokföringsbrott eller att sälja varor på svarta 

marknaden är några av tillvägagångssätten, men det största problemet inom 

unionen utgörs av MTIC-bedrägerier. Dessa bedrägerier utförs av ett 

skenbolag, en s.k. missing trader. Om skenbolaget upprepar bedrägerierna 

flera gånger blir det en momskarusell och bolaget kan undanhålla avsevärda 

summor för att sedan försvinna.  

 

I svensk rätt används en godtrosbedömning för att avgöra avdragsrätten för 

bolag som medverkat i en transaktionskedja innehållande ett 

mervärdesskattebedrägeri. Bedömningen är en helhetsbedömning som tar 

hänsyn till de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet. I de 

kammarrättsmål jag behandlat krävs det en proaktiv undersökning där bland 

annat bolagets bransch, bolagets motpart, motpartens företrädare, varornas 

ursprung och i viss mån varornas pris noggrant ska värderas för att avgöra 

om det finns en risk för mervärdesskattebedrägeri. 
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Jag anser att det hade varit mer rättssäkert och i linje med grundläggande 

principer, så som legalitetsprincipen, om kravet blir kodifierat i 

lagstiftningen. Det hade skapat förutsebarhet och hade vidare legat i större 

linje med legalitetsprincipen.   

 

Trots problemen är det långsiktiga målet i många medlemsstater i EU att 

höja mervärdesskattesatserna och de överväger att inrikta sig mer på en 

indirekt beskattning snarare än en direkt. Det är intressant att se att många 

medlemsstater överväger att höja mervärdesskattens betydelse för 

skatteintäkterna. En övergång till en större andel indirekt beskattning 

föranleds av skälen att konsumtionsskatter är relativt effektiva att samla in 

och att konsumtion utgör en bredare och stabilare skattebas än exempelvis 

kapitalvinster och inkomster. Det borde dock även öka risken för 

bedrägerier. Låt oss hoppas att det i så fall inte blir en ny Krise- oder 

Kriegssteuer. 
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