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ELEONOR KRISTOFFERSSON

AVDRAG FÖR INGÅENDE MERVÄRDESSKATT I BLANDAD

VERKSAMHET –
NÅGRA PRINCIPFRÅGOR MED ANLEDNING AV SKATTEVERKETS

STÄLLNINGSTAGANDE ”AVDRAGSRÄTT FÖR MERVÄRDESSKATT

– FÖRDELNING EFTER SKÄLIG GRUND”

1  Inledning
Christina Moëll har under hela min akademiska karriär varit verksam i Lund
som lektor och senare som professor i finansrätt. Hon har forskat om frågor
som ligger nära mina egna forskningsområden. Medan jag har skrivit om
indirekta skatter har hon skrivit om tullar. Medan jag har skrivit om
skatteförfarande och skatteprocess har hon skrivit om proportionalitets-
principen. Jag har haft glädjen att ha Christina Moëll i betygsnämnden vid två
av mina doktoranders disputationer.1 Med sitt lugn, sin kompetens, sin
kunskap, sin klokhet och sin saklighet har Christina Moëll bidragit till den
skatterättsliga akademiska miljön och diskursen på ett alldeles speciellt sätt.
Tack Christina för dina insatser hittills i karriären!

Jag har valt att skriva detta festskriftsbidrag om avdrag för ingående
mervärdesskatt i blandad verksamhet, dvs. verksamhet som delvis berättigar,
delvis inte berättigar till avdrag för ingående skatt. Området fick ny aktualitet
den 26 augusti 2015 när Skatteverket i ett ställningstagande redogjorde för sin
syn på hur avdragsrätten i blandad verksamhet ska bestämmas.2 Ställningsta-
gandet är detaljerat, och har fyllt en viktig funktion så till vida att Skatteverkets
fördelningsgrunder tidigare inte var transparanta för de skattskyldiga. Utifrån
ett rättsligt perspektiv kan det ifrågasättas, i och med att Skatteverket på ett
rättsområde som i hög grad är harmoniserat har varit kreativt utan särskilt
mycket stöd varken i lagtext, direktiv eller rättspraxis.

Detta bidrag är disponerat på följande sätt. Det börjar med en problem-
formulering, där jag redogör för i vilka fall det kan bli aktuellt och problema-

1 Mikaela Sonnerby och Per-Ola Wiklander.
2 Skatteverkets ställningstagande den 26 augusti 2015 Dnr: 131 446423-15/111 Avdragsrätt för
mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund.
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3 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt.
4 Mervärdesskattelagen (1994:200).
5 Detta bidrag ingår i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet och Marianne och Marcus
Wallenbergs stiftelse. Tack!
6 8 kap. 3 § ML.
7 8 kap. 2 § 1 st. ML.
8 8 kap. 2 § 2-4 st. ML.
9 10 kap. 11 och 12 §§ ML.

tiskt med avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet.
Därefter behandlas mervärdesskattedirektivets3 modell för blandad verksam-
het följt av mervärdesskattelagens4 (ML:s) regler, HFD:s praxis och Skatte-
verkets ställningstagande. Därefter diskuteras några principfrågor, närmare
bestämt om avdragsrätten för ingående mervärdesskatt är en rättsfråga eller en
sakfråga, hur innehållet i Skatteverkets ställningstagande förhåller sig till EU-
rätten och den vaga lagstiftningsteknik som har använts i Sverige och som har
lett fram till ställningstagandet. Sist följer några avslutande kommentarer.5

2  Problemformulering
Enligt 1 kap. 1 § 1 st. ML ska mervärdesskatt betalas till staten vid skattepliktig
omsättning av varor och tjänster, vid skattepliktiga unionsinterna förvärv av
varor och vid import av varor. Nära sammankopplad med skatteplikten och
skattskyldigheten är avdragsrätten, eftersom den som bedriver en verksamhet
som medför skattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hänför
sig till förvärv och import i verksamheten.6 Med ingående skatt avses det
belopp av den skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster, om
omsättningen medfört skattskyldighet för den från vilken varorna eller
tjänsterna förvärvats.7 Även den skatt som utgår på unionsinterna förvärv och
import samt skatt på omsättning som förvärvaren är skattskyldig för, utgör
samtidigt ingående skatt.8

Den som inte är skattskyldig för mervärdesskatt kan ha återbetalningsrätt
för ingående skatt enligt 10 kap. ML. Återbetalningsrätt är inte något annat
än avdragsrätt. Skälet till att åtskillnad görs lagtekniskt är att det i återbetalnings-
fallen saknas en koppling till en skattepliktig transaktion. Den vars verksamhet
enbart består av aktiviteter som medför återbetalningsrätt har inte någon
utgående skatt att dra av den ingående skatten från, utan får i praktiken
återbetalning av ingående skatt från Skatteverket. Vanliga fall när det föreligger
återbetalningsrätt enligt 10 kap. ML är vid unionsintern omsättning och
export.9
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10 3 kap. 9 § ML.
11 3 kap. 10 § och Skatteverkets rättsliga vägledning 2016. Mervärdesskatt. Skatteplikt och
undantag. Undantag från skatteplikt. Finansiella tjänster. Försäkringsförmedling.
12 3 kap. 2 § ML.
13 3 kap. 3 § första stycket 5 p. ML.
14 3 kap. 30 a § ML.
15 8 kap. 3 § ML.
16 10 kap. 11 § ML.

I en blandad verksamhet föreligger delvis avdragsrätt. Det som brukar kallas
blandad verksamhet i mervärdesskattehänseende definieras i 8 kap. 13 §
första meningen ML:
– flera verksamheter av vilka någon inte medför skattskyldighet, och
– en verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet.

Det finns inte någon motsvarighet till 8 kap. 13 § ML i 10 kap. ML, vilket
är lite underligt eftersom även flera verksamheter av vilken någon inte medför
återbetalningsrätt eller skattskyldighet respektive en verksamhet som endast
delvis medför skattskyldighet eller återbetalningsrätt också borde vara blan-
dade i mervärdesskattehänseende, såtillvida att endast delvis avdragsrätt
föreligger.

Branscher som i mervärdesskattehänseende typiskt sett har blandad verk-
samhet är den finansiella sektorn, försäkringssektorn och fastighetsbranschen.
I banker blandas ofta från skatteplikt undantagna finansiella tjänster10 med
skattepliktiga rådgivningstjänster. Försäkringsföretags och andras besikt-
ningar i syfte att bestämma försäkringspremie eller grund för ändrad riskbe-
dömning är skattefri, medan besiktningar i rent skadeförebyggande syfte inte
är skattefri.11 Fastighetsföretags uthyrning av bostadslägenheter är undantagen
från skatteplikt,12 medan upplåtelse av parkeringsplatser är skattepliktig.13

Däremot är inte en verksamhet som består i att omsätta skattepliktiga varor
inom landet och sälja motsvarande varor genom unionsinterna omsättningar,
vilka är undantagna från skatteplikt,14 enligt min uppfattning inte att betrakta
som blandad verksamhet, eftersom den förra verksamheten medför avdrags-
rätt15 och den senare medför återbetalningsrätt.16

I och med att det endast föreligger delvis avdragsrätt i blandad verksamhet
uppstår frågan hur mycket mervärdesskatt som får dras av i varje enskilt fall.
Det är de olika metoderna för att fastställa den avdragsgilla andelen som
Skatteverkets ställningstagande handlar om.
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17 Artikel 173.1 i mervärdesskattedirektivet.
18 Artikel 168, 169 och 170 samt artikel 173.1 i mervärdesskattedirektivet.
19 Artikel 173.2 i mervärdesskattedirektivet.
20 Artikel 173.2.e i mervärdesskattedirektivet.
21 C-437/06 Securenta ECLI:EU:C:2008:166.

3  Mervärdesskattedirektivets modell för blandad verksamhet
Mervärdesskattedirektivet definierar blandad verksamhet på ett transaktions-
orienterat sätt. Direktivet avser transaktioner som ger rätt till avdrag och
transaktioner som inte ger rätt till avdrag.17 I direktivet görs inte någon
åtskillnad mellan avdragsrätt och det som i ML kallas återbetalningsrätt, utan
båda behandlas som transaktioner som ger rätt till avdrag.18

I artikel 173–175 i mervärdesskattedirektivet anges att uppdelning ska ske
med utgångspunkt i årsomsättningen i respektive verksamhet. EU-rätten
lämnar dock utrymme för att medlemsstaterna får tillåta den beskattningsbara
personen att bestämma en andel för varje gren av sin rörelse, om han för
separata räkenskaper för varje rörelsegren, ålägga den beskattningsbara
personen att bestämma en andel för varje rörelsegren och att föra separata
räkenskaper för varje rörelsegren samt tillåta eller ålägga den beskattningsbara
personen att göra avdraget på grundval av användningen av alla eller en del av
varorna och tjänsterna.19

Medlemsstaterna får tillåta eller ålägga den skattskyldiga personen att göra
en uppdelning grundad på omsättning med avseende på alla varor och tjänster
som används i verksamheten och föreskriva att man vid bestämning av en
beskattningsbar persons avdrag ska bortse från det icke avdragsgilla beloppet
om detta är ringa.20 Att medlemsstaterna får vidta vissa åtgärder innebär att
medlemsstaterna har en möjlighet att införliva regler med nyss angivna
innehåll. De kan också avstå ifrån att göra detta. Det innebär inte att
Skatteverket eller andra beskattningsmyndigheter i EU kan välja att tillämpa
reglerna oavsett om de införlivats i Sverige eller inte. Detsamma gäller för de
skattskyldiga.

Direktivets fördelningsgrund ska tillämpas på blandad verksamhet som
innefattar skattepliktiga respektive undantagna transaktioner. Av EU-domsto-
lens dom i Securenta21 framgår att denna fördelningsgrund inte är direkt
tillämplig på blandad verksamhet som består av skattepliktiga transaktioner,
eventuellt undantagna transaktioner och sådant som faller utanför mervärdes-
skattens tillämpningsområde. I dessa fall får medlemsstaterna tillämpa
direktivets fördelningsgrund, men de får också tillämpa andra metoder, under
förutsättning att dessa metoder innebär att mervärdesskattedirektivets syste-
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22 För svensk rätts del, se RÅ 2010 ref. 98.
23 C-183/13 Banco Mais ECLI:EU:C:2014:2056.

matik och syfte tillgodoses samt att beräkningsgrunden på ett objektivt sätt
avspeglar den faktiska fördelningen av ingående kostnader på olika verksam-
heter.22

EU-domstolens dom i Banco Mais23 handlar om hur bestämmelsen om att
medlemsstaterna får tillåta eller ålägga den beskattningsbara personen att göra
avdraget på grundval av användningen av en del av varorna och tjänsterna ska
tolkas. Denna bestämmelse återfinns i artikel 173.2.c i mervärdesskatte-
direktivet, vilken, som ovan nämnts, är frivillig för medlemsstaterna att
införliva. Rättsfallet var ett förhandsavgörande som en portugisisk domstol
hade begärt in. Enligt den portugisiska lagstiftningen fick skattemyndigheten
ålägga den beskattningsbara personen att göra avdrag på grundval av den
faktiska användningen av alla eller en del av de varor och tjänster som används
under två förutsättningar: Antingen skulle en omsättningsbaserad fördelnings-
grund leda till att beskattningen snedvreds i betydande omfattning, eller skulle
den beskattningsbara personen bedriva olika verksamheter.

I det aktuella fallet var det fråga om en bank som förutom att tillhandahålla
skattefria finansiella tjänster även hanterade billeasing. Banken köpte in
bilarna och leasade ut dem skattepliktigt. För inköp hänförliga till den
skattefria finansiella verksamheten hade banken inte någon avdragsrätt. För
inköp av bilar till billeasingverksamheten hade banken full avdragsrätt. Detta
var inte tvistigt i målet. Tvisten vid den nationella domstolen rörde hur den
avdragsgilla andelen skulle beräknas för bankens allmänna omkostnader. Den
portugisiska skattemyndigheten ansåg att en justerad omsättningsmetod skulle
användas, vilken innebar att endast räntedelen av leasingomsättningen skulle
vara med i täljaren. Detta minskade den skattskyldiges avdragsrätt markant.

EU-domstolen uttalade att leasingtransaktioner som en bank genomför
inom bilbranschen, såsom de som är aktuella i det nationella målet, visserligen
kan förutsätta användning av vissa varor eller tjänster med blandad använd-
ning, exempelvis byggnader, elkonsumtion eller vissa övergripande tjänster.
En sådan användning uppkommer, enligt domstolen, emellertid framför allt
med anledning av finansiering och förvaltning av avtal som leasinggivaren
ingår med sina kunder och inte med anledning av att fordon tillhandahålls. EU-
domstolen konstaterade att under sådana förhållanden ledde den vanliga
omsättningsmetoden till att den avdragsgilla andelen fastställdes mindre exakt
än vid användning av den justerade omsättningsmetoden. Domstolens dom-
slut innebar att direktivet inte utgör något hinder för att en medlemsstat, under
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24 Artikel 173.2.e i sjätte mervärdesskattedirektivet.
25 1968:430.

sådana omständigheter som de som var aktuella i det nationella målet, ålägger
en bank som bland annat bedriver leasingverksamhet att, i täljaren och
nämnaren i det allmänna bråk med hjälp av vilket en och samma avdragsgilla
andel fastställs för samtliga varor och tjänster med blandad användning, ta med
endast den andel av de hyror som bankens kunder betalar enligt sina
leasingavtal som motsvarar räntan, om användningen av dessa varor och
tjänster framför allt uppkommer med anledning av finansieringen och
förvaltningen av dessa avtal.

4  Mervärdesskattelagens regler om blandad verksamhet
Mervärdesskattedirektivet är i svensk rätt införlivat i ML. Avdragsrätten vid
blandad verksamhet regleras i 8 kap. 13, 13 a och 14 §§ ML. Vidare finns
särregler för fastigheter som används både i verksamheten och för annat
ändamål än för den egna verksamheten i 8 kap. 4 a–4 c §§ ML.

Huvudregeln för avdragsrätt vid blandad verksamhet återfinns i 8 kap. 13 §
ML. Av denna bestämmelse framgår att i de fall i vilka den ingående skatten
endast delvis avser förvärv eller import som görs gemensamt för flera
verksamheter, av vilka någon inte medför skattskyldighet, eller görs för
verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet får avdrag göras endast
för skatten på den del av förvärvet eller importen som medför avdragsrätt
respektive hänför sig till verksamhet som medför skattskyldighet. Om denna
del inte kan fastställas får, enligt samma bestämmelse, avdragsbeloppet
bestämmas genom uppdelning efter skälig grund. Således framgår följande
metod av 8 kap. 13 § ML.
1. Hänför förvärvet till verksamhet som ger eller utesluter avdragsrätt.
2. Bestäm avdragsbeloppet efter skälig grund.

I 8 kap. 14 § ML har direktivets frivilliga bestämmelse att medlemsstaterna
kan välja att föreskriva att mervärdesskatt som inte medför avdragsrätt hos den
beskattningsbara personen och som är ringa inte ska beaktas vid beräkningen
av den avdragsgilla andelen.24 Enligt 8 kap. 14 § ML får all ingående skatt dras
av om förvärvet eller importen görs för den del av verksamheten som medför
skattskyldighet eller om skatten för förvärvet eller importen inte överstiger
1 000 kr och mer än 95 procent av verksamheten medför skattskyldighet.
Denna bagatellregel har sin grund i gamla mervärdesskattelagen.25
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Övriga möjligheter att avvika från omsättningen som fördelningsgrund har
inte uttryckligen införlivats i svensk rätt. I själva verket har inte några
fördelningsgrunder alls införlivats uttryckligen i ML.

5  Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen
Det finns inte några referatmål från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)
avseende 8 kap. 13 § ML. Däremot finns det tre notismål HFD 1999
not. 282 och HFD 2003 not. 3. Det första förhandsbeskedet avsåg ALMI.
HFD:s dom resulterade enbart i att förhandsbeskedet undanröjdes. I den
andra domen, som också var ett överklagat förhandsbesked, konstaterades en
verksamhet bestående i myndighetsutövning vara klart avskild från en annan
verksamhet som utgjordes av skattepliktig omsättning. Det förelåg inte
avdragsrätt i verksamheten som avsåg myndighetsutövning.

I HFD 2004 not. 6, som är ett överklagat förhandsbesked, var en
förutsättning ett lagakraftvunnet annat förhandsbesked, i vilket Skatterätts-
nämnden hade kommit fram till att det inte skulle debiteras mervärdesskatt på
ersättning för ett aktiebolags deltagande i förvaltningen av ett kommanditbo-
lag.  Detta senare förhandsbesked avsåg aktiebolagets avdragsrätt för ingående
skatt på allmänna omkostnader. HFD kom fram till att aktiebolaget bolaget
inte var berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till
förvärv avseende allmänna omkostnader som avser bolagets deltagande i
förvaltningen av kommanditbolaget.

Sammantaget kan konstateras att HFD:s praxis avseende 8 kap. 13 § ML
inte ger någon ledning alls avseende den närmare tillämpningen av 8 kap. 13 §
ML.

6  Skatteverkets ställningstagande ”Avdragsrätt för mervärdesskatt –
fördelning efter skälig grund”
Skatteverket har i ett ställningstagande från den 26 augusti 2015 med dnr 131
446423-15/111 klargjort sitt synsätt avseende hur avdragsrätten ska bestäm-
mas för blandad verksamhet. Det första ledet i 8 kap. 13 § ML, enligt vilken
förvärvet ska hänföras till den ena eller andra verksamheten, tolkar Skattever-
ket på så sätt att en fördelning av avdragsrätten ska göras i enlighet med den
faktiska användningen av den inköpta varan eller tjänsten. En sådan fördelning
kan göras om det redan vid inköpet står klart i vilken mån förvärvet ska
användas i en verksamhet som medför avdragsrätt.
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I de fall den faktiska användningen inte är känd vid förvärvstidpunkten får
avdraget i stället, enligt Skatteverket, fördelas i enlighet med det andra ledet
i 8 kap. 13 § ML, nämligen skälig grund. Fördelningen enligt skälig grund ska
baseras på resursförbrukningen i de respektive verksamhetsdelarna. Även
detta innebär, enligt Skatteverket, att skälighetsbedömningen ska grunda sig
på företagets användning av de förvärvade varorna eller tjänsterna. För
skälighetsbedömningen ska det finnas underlag hos den skattskyldige som
styrker fördelningen på grundval av faktiska omständigheter.

Skatteverket konstaterar i sitt ställningstagande att olika fördelningsgrunder
kan användas vid beräkningen av avdragsrätten i enlighet med skälig grund.
Det är den fördelningsgrund som bäst återspeglar resursförbrukningen i
respektive verksamhetsdel som ska användas. Detta leder, enligt Skatteverket,
till att det kan finnas skäl att använda flera olika fördelningsgrunder inom ett
och samma företag. Som exempel nämns att ett företag kan använda en
fördelningsgrund för en byggnad, en annan för en maskin och en tredje för
gemensamma kostnader i övrigt. I normalfallet ska dock, enligt Skatteverket,
mervärdesskattedirektivets omsättningsbaserade fördelningsgrund användas.
När denna fördelningsgrund används kan den avdragsgilla andelen avrundas
uppåt till närmaste heltal.

Andra fördelningsgrunder som Skatteverket anger i sitt ställningstagande är
yta för fastighetskostnader, produktionskostnader i en verksamhet, timtid för
en maskin, körsträcka för ett fordon eller nedlagd arbetstid i en konsultverk-
samhet. Skatteverket ger som exempel att årsomsättningen kan användas i en
utbildningsverksamhet och körsträcka i en transportverksamhet. I en delvis
bidragsfinansierad verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för
mervärdesskatt bör bidraget kunna räknas in i den omsättningsbaserade
fördelningsgrunden, i syfte att avdragsrätten ska återspegla den faktiska
resursförbrukningen.

Skatteverket tar som sista exempel i sitt ställningstagande upp finansierings-
verksamhet och förespråkar en användning av en justerad omsättningsmetod.
Även om det inte nämns uttryckligen förefaller Skatteverket härleda den
justerade omsättningsmetoden från domen i C-183/13 Banco Mais. Den
justerade omsättningsmetoden innebär, enligt Skatteverket, att vissa
omsättningar utesluts ur fördelningsnyckeln eftersom de skulle ge ett felaktigt
resultat med hänsyn till resursförbrukningen om dessa skulle tas med i
beräkningen. Skatteverket ger följande exempel:

”Ett finansbolag har en verksamhet som är inriktad på att finansiera
privatpersoners bilinköp. Verksamheten består främst av skattefri
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26 Skatteverkets ställningstagande den 26 augusti 2015 Dnr: 131 446423-15/111 Avdragsrätt för
mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund.
27 Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor. En studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan
faktum och rätt, Iustus förlag, Uppsala 1987 s. 15.
28 Lindell 1987 s. 19.
29 Lindell 1987 s. 19.
30 Lindell 1987 s. 19.
31 Lindell 1987 s. 19.

utlåningsverksamhet. Vid sidan av denna verksamhet köper finans-
bolaget ibland in det fordon som kunden är intresserad av från en
bilförsäljare och tecknar samtidigt ett avbetalningskontrakt med kun-
den (avbetalningsverksamhet). Kunden betalar för fordonet genom
avbetalningar till finansbolaget och betalar även ränta under kontrakts-
tiden. Finansbolagets försäljning av avbetalningsobjekten sker utan
vinstpåslag. Finansbolaget har ingen egen visningslokal och inte heller
personal som arbetar med att demonstrera fordonen. De totala
intäkterna under året består av räntor som uppgår till 90 000 000 kr
samt avbetalningar som uppgår till 60 000 000 kr.”26

I detta fall bör, enligt Skatteverket, den justerade omsättningsmetoden
tillämpas, med resultatet att omsättningen från den skattepliktiga avbetalnings-
verksamheten utesluts ur fördelningsnyckeln. Skatteverket motiverar detta
med att den avbetalningsverksamheten i stort sett inte kräver några andra
kostnader än inköpet av fordon.

7  Några principfrågor

7.1  Avdragsrätten - En sakfråga eller en rättsfråga?
Rättsfrågor kan utifrån ett domarperspektiv definieras negativt i förhållande
till sakfrågorna. Till sakfrågan hänförs bevisfrågorna, medan alla andra frågor
får anses som rättsfrågor.27 En sakfråga kan beskrivas som fastställandet av
fakta med hjälp av fri bevisvärdering.28 Sakfrågan beskriven på detta sätt
innehåller dock en rättsfråga, nämligen beviskravet.29 Denna rättsfråga kan
brytas ut och besvaras separat innan rätt ger sig i kast med bevisfrågorna.30

Rättsfrågan i sakfrågan blir således om ett rättsfaktum ska vara exempelvis
styrkt eller sannolikt.31

Frågan om avdragsrätten är en sakfråga eller en rättsfråga är nästan av
retorisk karaktär. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt utgör en rättsfråga
såvitt avser tolkning av bestämmelsens innebörd och en sakfråga när det
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kommer till den praktiska tillämpningen på det enskilda fallet. Svaret är således
att avdragsrätten innefattar såväl rättsfrågor som sakfrågor.

Jag får intrycket av att Skatteverket i sitt ställningstagande ser avdragsrätten
i blandad verksamhet i hög grad som en sakfråga. Det är den skattskyldiges
användning av den förvärvade varan eller tjänsten som ska bestämma
avdragsrättens omfattning. Att avdragsrätt i blandad verksamhet i hög grad
anses som en sakfråga kan också vara förklaringen till att praxis från HFD är
så knapp, eftersom sakfrågor typiskt sett inte resulterar i prövningstillstånd.
Förhållningssättet kan förklaras av hur 8 kap. 13 § ML är formulerad: Om ett
förvärv inte går att hänföra till viss verksamhet, ska fördelning ske efter skälig
grund. Vad som är skäligt varierar från fall till fall.

Om inte endast 8 kap. 13 § ML utan även EU-rätten beaktas aktualiseras
en rad ytterligare rättsfrågor. Det är mer principiella frågor om i vilken mån
artikel 173–175 i mervärdesskattedirektivet är införlivade i ML och frågor
avseende direkt effekt. En viktig rättsfråga är därvid i vilken mån alternativa
fördelningsgrunder förutom den omsättningsbaserade kan anses införlivade i
svensk rätt.32 Andra rättsfrågor är hur direktivets regler ska tolkas, exempelvis
avseende verksamhet som av olika skäl inte ska mervärdesbeskattas. Det är
inte så enkelt att all verksamhet som inte mervärdesbeskattas påverkar
avdragsrätten negativt. I C-126/14 Sveda ansågs t.ex. investeringsvaror som
dels skulle användas i mervärdesskattepliktigt tillhandahållande av landsbygds-
turism och rekreation dels skulle användas kostnadsfritt av allmänheten i
princip berättiga till full avdragsrätt, trots att allmänhetens användning inte
skulle mervärdesbeskattas.33

Enligt min uppfattning finns det ett antal intressanta rättsfrågor, framför allt
avseende införlivandet av EU-rätten i ML, som utifrån rättssäkerhetssynpunkt
skulle behöva besvaras av HFD. Ännu bättre skulle ett noggrannare införliv-
ande av direktivets regler i ML vara, så att det klart framgick vilka av
direktivets frivilliga regler som var avsedda att tillämpas i Sverige och frågor
om hur många av direktivets regler som egentligen går att tolka in i skälig grund
skulle kunna undanröjas.

7.2  Ställningstagandets överensstämmelse med EU-rätten
Skatteverkets ställningstagande är i många delar väl underbyggt. Vissa betänk-
ligheter utifrån EU-rätten kan dock identifieras. Hela ställningstagandet utgår
ifrån att uppdelningen efter skälig grund ska göras utifrån hur de inköpta
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varorna eller tjänsterna används i verksamheten. Utifrån EU-rätten är detta
särskilt intressant, eftersom en fördelning i enlighet med användningen är en
är en bestämmelse som medlemsstaterna själva väljer om de vill införliva eller
inte.34 Vidare ska medlemsstaterna ta ställning till om de vill ålägga eller tillåta
den skattskyldige att göra en uppdelning i enlighet med användningen.

Frivilliga bestämmelser i EU-rätten måste införlivas uttryckligen. I annat fall
måste slutsatsen vara att de inte har införlivats.

Det är helt klart att det inte finns någon bestämmelse i ML som anger att
en uppdelning av den ingående skatten i enlighet med användningen ska ske.
Än mindre finns det någon bestämmelse där det framgår om det är frivilligt
eller inte att dela upp den ingående skatten i enlighet med användningen.

Den bestämmelse som skulle kunna anses ha införlivat en fördelningsgrund
efter användningen är 8 kap. 13 § första ledet ML, nämligen att avdrag ska
göras i enlighet med till vilken verksamhet, skattepliktig eller skattefri, som
förvärvet hänför sig till. Denna bestämmelse kan anses ge uttryck för att den
faktiska användningen är utgångspunkten när man avgör i vilken mån
avdragsrätt föreligger för blandade förvärv. Detta är också utgångspunkten i
EU-rätten. Om det föreligger ett direkt och omedelbart samband mellan
förvärv och skattepliktiga utgående transaktioner föreligger avdragsrätt.35 Om
det föreligger ett direkt och omedelbart samband med från skatteplikt
undantagna transaktioner föreligger inte avdragsrätt.36 Om en beskattningsbar
person som bedriver skattefri medicinskt betingad fotvård och skattepliktig
kosmetisk fotvård, och denna person köper in 100 fotfilar, varav 50 är avsedda
för den skattepliktiga och 50 är avsedda för den skattefria verksamheten, blir
avdragsrätten 50 %. I detta fall kan man hänföra fotfilarna till respektive
verksamhet. För detta behövs inte artikel 173.2.b i mervärdesskattedirektivet
om den faktiska användningen, utan detta följer redan av allmänna
mervärdesskatterättsliga principer.

Det är först när ett hänförande inte är möjligt som det blir aktuellt med en
uppdelning efter skälig grund. Att, såsom Skatteverket gör i sitt ställningsta-
gande, tolka in den faktiska användningen i skälig grund, och därigenom
öppna upp för att tillämpa alla tänkbara slags fördelningsgrunder framstår,
enligt min uppfattning, som mer långsökt. Enligt min uppfattning är det mer
korrekt att tolka in direktivets obligatoriska regler i skälig grund, såsom en
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uppdelning av den ingående skatten baserad på omsättningen, och att vissa
bitransaktioner inte ska påverka avdragsrätten.37

Mot bakgrund av att den faktiska användningen som fördelningsgrund i de
fall transaktioner inte kan hänföras till skattepliktig eller skattefri verksamhet
har ett mycket bräckligt rättsligt stöd, blir Skatteverkets uttalanden om
användning av den justerade omsättningsmetoden, som kommer direkt från
C-183/13 Banco Mais starkt ifrågasättas. Rättsfallet bygger på att artikel
173.2.c har införlivats i nationell rätt, vilket jag har svårt att se att den har gjort
med avseende på skälig grund.

Vad gäller övriga fördelningsgrunder som förespråkas i ställningstagandet –
yta för fastighetskostnader, produktionskostnader i en verksamhet, timtid för
en maskin, körsträcka för ett fordon eller nedlagd arbetstid i en konsultverk-
samhet – kan konstateras att de inte har något uttryckligt stöd i
mervärdesskattedirektivet, förutom att en fördelning får ske i enlighet med
användningen under förutsättning att en sådan regel har införlivats i ML.
Andra fördelningsgrunder än omsättningen förekommer dock på annat håll
inom EU. Exempelvis har österrikiska högsta förvaltningsdomstolen konsta-
terat att yta är en fördelningsgrund som ska användas när den ger en mer
korrekt fördelning än omsättningen.38 I Österrike har dock såväl använd-
ningen som omsättningen som fördelningsgrunder införlivats på ett explicit
sätt i den nationella lagstiftningen.

7.3  Närmare om svenska vaga lagstiftningstekniken
Den vaga lagstiftningsteknik som har använts i 8 kap. 13 § andra ledet (skälig
grund) ML skapar rättsosäkerhet i form av bristande förutsebarhet. HFD har
inte klargjort lagstiftningens innehåll. Som ovan nämnts kan detta förmodligen
förklaras med att avdragsrätten i blandad verksamhet i Sverige snarast ses som
en sakfråga än en rättsfråga.

Skatteverket har gjort ett digert arbete som genom sitt ställningstagande har
försökt att åtgärda den bristande förutsebarheten. Detta har skett på så sätt att
Skatteverket på ett detaljerat sätt har beskrivit hur det anser att olika
fördelningsgrunder ska tillämpas. Skatteverket har på så sätt tillhandahållit de
skattskyldiga verktygen för att kunna göra en bedömning av sin avdragsrätt i
blandad verksamhet.

Normgivning på skatteområdet som är så vag som 8 kap. 13 § andra ledet
kan ifrågasättas utifrån ett konstitutionellt perspektiv. Legalitetsprincipen
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innebär att lagstiftningsmakten inte får delegeras av riksdagen. Den får också
anses innefatta ett bestämdhetskrav.39 I det här fallet är lagstiftningen så
obestämd att Skatteverket har varit tvunget att gå in med detaljerade
beskrivningar om lagstiftningens innebörd. Skatteverket har gjort detta genom
ett ställningstagande, som formellt inte ens binder Skatteverket självt,40 men
som har ett starkt praktiskt genomslag. Bestämmelsens vaghet är således
problematisk.

Det som enligt min uppfattning är särskilt problematiskt såväl utifrån
legalitetsprincipen som utifrån förutsebarhetsperspektiv är att den svenska
lagstiftningen är så vag att det inte kan utläsas vilka delar av artikel 173–175
i mervärdesskattedirektivet som har införlivats i ML. Skatteverket är uppen-
barligen av uppfattningen att skälig grund införlivar ”Medlemsstaterna får […]
tillåta eller ålägga den beskattningsbara personen att göra avdraget på grundval
av användningen av alla eller en del av varorna och tjänsterna” i artikel 173.2.c
i mervärdesskattedirektivet. Och inte bara detta: Tydligen kan det utläsas ur
uttrycket skälig grund att Sverige bland de två alternativen ”tillåta” och ”ålägga”
har valt att införliva ”ålägga”. Det tycks också ur skälig grund kunna utläsas att
det är användningen av alla varorna som är avgörande för avdragsrätten i
blandad verksamhet. Därefter blandar dock Skatteverket in den obligatoriska
regeln i artikel 175 och anger att den omsättningsbaserade fördelningsgrunden
är huvudregeln, vilket gör det svenska rättsläget ännu mer svårgenomträngligt
i förhållande till EU-rätten. Om man använder den alternativa fördelnings-
grunden i artikel 174.3.c på samtliga inköpta varor och tjänster, bör
konsekvensen rimligen blir att det inte finns några transaktioner kvar att
tillämpa omsättningsbaserade fördelningsgrunden på.

8  Avslutande kommentarer
Min syn på Skatteverkets ställningstagande den 26 augusti 2015 om fördelning
efter skälig grund är blandad. Jag blev glad när ställningstagandet kom,
eftersom det hade varit så svårt för de skattskyldiga att göra rätt, och hitta den
där exakta avdragsprocenten som är skälig enligt 8 kap. 13 § andra ledet ML.
Genom ställningstagandet blev Skatteverkets fördelningsgrunder transpar-



194 ELEONOR  KRISTOFFERSSON

anta. Jag kan tänka mig att ställningstagandet också har blivit ett värdefullt
verktyg för Skatteverket för att uppnå likabehandling i sin myndighetsutöv-
ning.

Ställningstagandet är föredömligt detaljerat och utförligt. Med de beräknings-
grunder som anges uppnås i stor utsträckning ett materiellt riktigt resultat, vad
beträffar att fördela inköp på verksamhet som medger eller inte medger
avdragsrätt. Strävan efter ett materiellt riktigt resultat gör dock att tillämp-
ningen riskerar att bli komplicerad för dem som ska tillämpa flera olika
fördelningsgrunder i sin verksamhet.

Min största invändning mot ställningstagandet är att Skatteverket i prakti-
ken agerar lagstiftare. Ser man till lagstiftningen (skälig grund) torde det inte
råda något tvivel om att de specifika, detaljerade och för medlemsstaterna
frivilliga reglerna i artikel 173.2.c i mervärdesskattedirektivet inte kan anses
införlivade i ML. Att till följd av EU-inträdet enbart tillämpa fördelnings-
grunden omsättning har dock förmodligen aldrig varit avsikten i Sverige, varför
Skatteverket i brist på tydlig implementerande lagstiftning åtgärdar i sitt
ställningstagande.

Avdragsrätten är ett av de områden som ska ses över enligt kommittédirektiv
2016:58 Översyn av mervärdesskattelagen. Avdragsrätten vid blandad verksam-
het nämns inte särskilt som ett problemområde i kommittédirektivet, men
uppräkningen av problemområden anges också inte vara uttömmande.41

Enligt min uppfattning skulle det vara värdefullt om artikel 173–175 i
mervärdesskattedirektivet kunde införlivas i ML på ett uttryckligt och
medvetet sätt, så att de frivilliga regler som riksdagen vill ska gälla i Sverige
införlivas uttryckligen. Vidare skulle en motsvarighet till 8 kap. 13 § ML
behövas avseende återbetalningsrätt enligt 10 kap. ML, om återbetalnings-
rätten blir kvar efter översynen. Till dess får de skattskyldiga och Skatteverket
hålla till godo med ställningstagandet, vilket, i och med att det kan ifrågasättas
i vissa delar utifrån EU-rätten, kan leda till skatteprocesser om de skattskyldiga
väljer att utmana Skatteverket i dessa delar.

41 Kommittédirektiv 2016:58 s. 8.




