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Sammanfattning  

Denna uppsats syftar till att analysera om 8 kap. 13 § i mervärdeskattelagen är förenlig med 

artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet. Huvudregeln för avdragsrätt i blandad verksamhet 

återfinns i 8 kap. 13 § ML. Enligt huvudregeln som också återfinns i motsvarande bestämmelse 

i artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet, kan uppdelning ske genom att hänföra förvärv till 

den del av den blandade verksamheten som berättigar avdragsrätt. Om den hänförliga delen av 

förvärvet inte kan fastställas, får avdragsbeloppet enligt samma bestämmelse bestämmas genom 

uppdelning efter skälig grund. Utgångspunkten för uppdelningen ska vara respektive 

verksamhetsdels årsomsättning. Vissa av de relevanta bestämmelserna i 

mervärdesskattedirektivet är obligatoriska medan andra är frivilliga för medlemsstaterna att 

införliva i inhemsk rätt. En frivillig bestämmelse är den i artikel 173 2 som tillåter 

medlemsstaterna att vidta vissa åtgärder och på så sätt frångå huvudregeln.  

Enligt Skatteverket får medlemsstaterna även använda andra fördelningsgrunder än den som 

framkommer av huvudregeln. Skatteverket menar att möjligheten att avvika från huvudregeln 

finns till för att ge medlemsstaterna chans att beakta den ”specifika karaktären” i 

verksamheterna som den skattskyldige bedriver. Med det menas att en uppdelning bör ske efter 

andra fördelningsgrunder än den i huvudregeln om dessa uppnår ett mer exakt resultat.1 För att 

Skatteverket ska kunna använda andra fördelningsgrunder än den som framkommer av 

huvudregeln måste dock dessa vara införlivade i svensk rätt vilket inte är fallet.  

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen (hädanefter HFD) ska fördelning efter skälig grund i en 

blandad verksamhet enligt 8 kap. 13 § ML, i så lång utsträckning som möjligt motsvara 

resursförbrukningen i de olika verksamhetsdelarna. Dock så framgår det inte av HFD:s praxis 

ett förtydligande om vad som utgör ”skälig grund” per definition. HFD skriver i domen till 

rättsfallet HFD 2014 ref. 18 att en ”[…] skälig grund kan exempelvis vara omsättningen, men 

annan fördelningsgrund ska användas om denna ger ett mer exakt resultat.”2 Med detta 

uttalande fastställer HFD att den mest noggranna fördelningsgrunden som ger det mest korrekta 

resultatet ska användas vid beräkningen av den avdragsgilla andelen. Detta bidrar vid sidan om 

Skatteverkets allt fler ställningstaganden som är skapade utan något direkt lagstöd, till ännu mer 

förvirring för allmänheten. Det framkommer således varken av 8 kap. 13 § ML eller av HFD:s 

praxis exakt vilken metod som ska anses skälig och på så sätt saknas vägledning till tolkningen 

av lagstiftningen. Det lämnar utrymme för att i varje enskilt fall beakta de specifika 

omständigheterna och materiellt sett skapa den bästa lösningen för varje enskilt fall. Begreppet 

”skälig grund” har därför en vag ställning sett utifrån både till hur det regleras i lagtext men 

också tillämpas i praktiken vilket skapar diverse negativa konsekvenser på området i fråga.  

                                                           
1 Två av dessa fördelningsgrunder som Skatteverket använder är den justerande omsättningsmetoden och den nya 

beräkningsgrunden för holdingbolag. Se Skatteverkets ställningstagande från 2018 Avdragsrätten vid blandad 

verksamhet <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323929.html>, Skatteverkets 

ställningstagande den 25 augusti 2015 Dnr: 131 446423-15/111 Avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter 

skälig grund <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341452.html> och Skatteverkets ställningstagande 

den 19 december 2017 Dnr: 202 377677-17/111 Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt  

<https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html>  
2 Se HFD 2014 ref 18 s. 1.  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Sverige måste sedan inträdet i Europeiska Unionen (hädanefter EU) den 1 januari 1995 beakta 

EU-rätten vid utformningen av mervärdesskattelagen 1994:200 (hädanefter ML) med anledning 

av att mervärdesskatten är harmoniserad inom EU. Störst betydelse på mervärdesskatteområdet 

har rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 (hädanefter 

mervärdesskattedirektivet) som mervärdesskattelagen syftar till att införliva. En bestämmelse i 

ML får inte avvika från mervärdesskattedirektivet utan måste anpassas efter den sistnämnda.3 

Den som omsätter en vara eller en tjänst i en ekonomisk verksamhet, är enligt huvudregeln i 

mervärdesskattedirektivet skyldig att betala mervärdesskatt4. Vad gäller avdragsrätten, får de 

beskattningsbara personerna göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som har betalats i 

den ekonomiska verksamheten enligt 8 kap. 3 § ML.  

Denna uppsats behandlar avdragsrätten i så kallad blandad verksamhet. En blandad verksamhet 

är när en skattskyldig person bedriver en verksamhet som omsätter både skattepliktiga och icke 

skattepliktiga transaktioner. I sådant fall måste den ingående mervärdesskatten fördelas mellan 

dessa två delar av verksamheten då den ena berättigar avdragsrätt, medan den andra inte 

berättigar avdragsrätt.5 Avdrag får endast göras för den ingående skatt som hänför sig till den 

del av inköpet som används för den del av verksamheten som medför skattskyldighet.6 

Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet regleras i artiklarna 173-175 

i mervärdesskattedirektivet och i 8 kap. 13 § ML. För att fastställa avdragsbeloppet ska 

årsomsättningen i den skattepliktiga delen respektive den icke skattepliktiga delen av 

verksamheten, beaktas enligt dessa bestämmelser.  

Det avdragsgilla beloppet ska fastställas enligt 8 kap. 13 § ML. Förenklat sker en uppdelning 

av de beskattningsbara transaktionerna och de icke beskattningsbara transaktionerna. 

Avdragsbeloppet får fastställas genom uppdelning efter skälig grund om en sådan fördelning 

inte är möjlig. Årsomsättningen som fördelningsgrund är obligatorisk för EU:s medlemsstater 

(hädanefter medlemsstater) att införa i sin nationella rätt. Några möjligheter att undgå 

årsomsättning som fördelningsgrund har inte införts i svensk rätt.  

Det finns bestämmelser som är frivilliga för medlemsstaterna införliva i artikel 173 2 i 

mervärdesskattedirektivet som Sverige inte har införlivat men som Skatteverket ändå tillämpar. 

I den justerade omsättningsmetoden tillämpas exempelvis artikel 173 2 c i ljuset av EU-

domstolens tolkning av densamma i rättsfallet C-183/13 Banco Mais, utan att denna är 

införlivad i svensk rätt.7 Därutöver tillämpade Skatteverket nyligen den nya beräkningsgrunden 

                                                           
3 Se Henkow, Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 13.  
4 Se artikel  168-169 i mervärdesskattedirektivet.  
5 Se Kleerup, Kristoffersson och Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 61.  
6 Se artikel 173 i mervärdesskattedirektivet.  
7 Se Skatteverkets ställningstagande den 25 augusti 2015 Dnr: 131 446423-15/111 Avdragsrätt för 

mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341452.html>  
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i sitt ställningstagande om holdingbolag som också kan ifrågasättas.8 Detta leder till 

rättsosäkerhet eftersom det går att utläsa från EU-domstolens praxis att 

mervärdesskattedirektivets bestämmelser inte kan frångås och att medlemsstaterna är skyldiga 

att tillämpa dessa bestämmelser.9 Genom att Skatteverket i sina ställningstaganden frångår 

mervärdesskattedirektivets bestämmelse om årsomsättningen som fördelningsgrund, väcks mitt 

intresse för att utreda bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML förenlighet med artikel 173-175 i 

mervärdesskattedirektivet. Sammantaget leder det till frågan: Vad hände egentligen med 

införlivandet av artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet?  

 

1.2 Syfte  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att ur ett svenskt perspektiv analysera om 8 kap. 13 

§ ML är förenlig med artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet. I syftet ingår att besvara 

varför Skatteverket tillämpar vissa fördelningsgrunder utan att dessa införlivats i svensk rätt 

och varför HFD ännu inte förklarat vad som utgör ”skälig grund” enligt 8 kap. 13 § ML.  

 

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen innehåller endast diskussion om avdragsrätten och utesluter diskussionen kring 

återbetalningsrätten vad gäller både svensk rätt och EU-rätt. I kapitlet om blandad verksamhet 

väljer jag att inte skriva om särregler för fastigheter som används både i verksamheten och för 

annat ändamål än den egna verksamheten. Anledningen till denna avgränsning är för att hålla 

fokus på huvudregeln för avdragsrätt vid blandad verksamhet. Vidare utesluts i samma kapitel 

en redogörelse om begränsningar av avdragsrätten då dessa avdragsförbud inte bidrar med 

relevans till uppsatsens frågeställningar. I kapitlet där förenligheten mellan bestämmelsen i 8 

kap. 13 § ML och EU-rättens motsvarande bestämmelser diskuteras, analyseras enbart 

ordalydelsen av nuvarande gällande rätt och inget om den historiska tolkningen av begreppet 

”skälig grund”. Begreppet kan enligt den historiska tolkningen ha etiska aspekter. Avgränsning 

måste dock göras på grund av utrymmesskäl.  

 

1.4 Metod   

För att utreda syftet i denna uppsats måste gällande rätt fastställas. Vid fastställande av gällande 

rätt används den rättsdogmatiska metoden som har sin utgångspunkt i de befintliga 

rättskällorna. Den rättsdogmatiska metoden består av en undersökning av relevanta rättskällor 

för området. Genom den rättsdogmatiska metoden görs ett försök att beskriva, systematisera 

och tolka gällande rätt på området och på så sätt besvara uppsatsens huvudsakliga 

                                                           
8 Se Skatteverkets ställningstagande den 19 december 2017 Dnr: 202 377677-17/111 Holdingbolag - avdragsrätt 

för mervärdesskatt <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html> 
9 Detta gäller även då medlemsstaterna anses uppfylla ett av mervärdesskattens syfte på ett mer adekvat sätt genom 

att avvika från mervärdesskattedirektivets bestämmelser. Se exempelvis: C-204/03 Kommissionen mot Spanien 

ECLI:EU:C:2005:588 s. 28 och C-234/03 Kommissionen mot Frankrike ECLI:EU:C:2005:644 s. 35.  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html
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frågeställning.10 Information hittas i traditionella rättskällor såsom exempelvis EU-lagstiftning 

och svensk rätt, rättspraxis från både EU-domstolen och HFD, förarbeten samt utländsk och 

svensk doktrin.11 Vid faställande av gällande rätt ingår även EU-rätten sedan Sveriges inträde i 

EU år 1995.12 Använda rättskällor beaktas främst utifrån ett kritiskt svenskt perspektiv. 

Perspektivet anses vara mest lämpligt eftersom bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML ifrågasätts vara 

förenlig med motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet. Därutöver antas ett 

forskningsetisk aspekt på skatterätten. Med det menas att man förhåller sig objektiv och inte 

ställer sig varken på den skattskyldiges eller Skatteverkets sida i sin argumentation.  

 

1.5 Disposition  
 

Uppsatsens första kapitel inleds med en kortfattad bakgrund av uppsatsens främsta innehåll. 

Därefter följs bakgrunden upp med det övergripande syftet, avgränsningar som gjorts, metoden 

och perspektivet som används samt denna dispositionsdel. I det andra kapitlet behandlas 

avdragsrätten för ingående mervärdesskatt. I det kapitlet introduceras läsaren deskriptivt till 

avdragsrättens allmänna principer följt av en redogörelse för begreppen ”blandad verksamhet” 

och ”skälig grund”. Det tredje kapitlet diskuterar kortfattat Sveriges skyldighet att följa EU-

rätten och hur avdragsrätten är definierad i mervärdesskattedirektivets bestämmelser samt hur 

dessa bör tillämpas. Det mest analytiska kapitlet, kapitel nummer fyra, tar upp diskussionen 

avseende tillämpningen i svensk rätt. I det kapitlet har underrubrikerna följande ordning: 

Skatteverkets ställningstaganden om den justerade omsättningsmetoden, den nya 

beräkningsgrunden för holdingbolag samt svenska domstolars tillämpning av avdragsrätten i 

blandad verksamhet. Förenligheten mellan 8 kap. 13 § ML och artikel 173-175 i 

mervärdesskattedirektivet diskuteras i det femte och sista kapitlet. För att avrunda, följs syftet 

upp i  det femte kapitlet där även avslutande reflektioner och slutsatser diskuteras. Uppsatsen 

avslutas sist med en källförteckning. Samtliga kapitel börjar med en inledning och avslutas med 

en kortfattad sammanfattning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Se Olsen SvJT 2004 s. 105 s. 111.  
11 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 43.  
12 Se lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
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2 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i mervärdesskattelagen  

 

2.1 Inledning  

I följande kapitel redogörs det för avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Det är ett 

introducerande kapitel som på ett deskriptivt sätt förklarar viktiga begrepp för uppsatsens 

kommande innehåll samt presenterar gällande lagrum. Kapitlet består av två huvudsakliga 

delkapitel följt av en kortfattad sammanfattning. Först introduceras läsaren till de allmänna 

principerna för avdragsrätten i mervärdesskatteområdet. I nämnda delkapitlet förklaras bland 

annat vad som avses med skattepliktig omsättning av varor och tjänster, ingående skatt, när 

avdragsrätt föreligger och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att avdragrätt ska 

föreligga, samt något kortfattat om uttagsbeskattning. I delkapitel två som behandlar begreppen 

”blandad verksamhet” och ”skälig grund”, redogörs det för när avdragsrätt föreligger för 

verksamheter som både bedriver sådan verksamhet som berättigar till avdragsrätt och sådan 

verksamhet som inte berättigar avdragsrätt. I nämnda delkapitel beskrivs huvudsakligen den 

främsta fördelningsgrunden för avdragsrätt i blandad verksamhet samt dess tillämplighet.  

 

2.2 Allmänna principer för avdragsrätt  

För att kunna besvara uppsatsens syfte, är det av betydelse att först redogöra för lagstiftningen 

och de grundläggande begreppen på området. Det är följaktligen av relevans att förklara vad 

som avses med skattepliktig omsättning av varor och tjänster och ingående skatt. Enligt 1 kap. 

1 § 1 st. ML ska till staten mervärdesskatt betalas vid skattepliktig omsättning av varor och 

tjänster, vid skattepliktiga unionsinterna förvärv av varor och vid import av varor. Ingående 

mervärdesskatt definieras i 8 kap. 2 § ML. Med ingående mervärdesskatt för köparen menas 

den skatt som går att hänföra till ersättningen för förvärv av varor eller tjänster, som har betalats 

till säljaren. Förutsättningen är att säljaren ska bedriva en verksamhet som medför 

skattskyldighet. Av 8 kap. 3 § ML framkommer att skatteplikten och skattskyldigheten är nära 

sammankopplad med avdragsrätten. Av samma bestämmelse framgår det att den som bedriver 

verksamhet som medför skattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig 

till förvärv och import i verksamheten. 

Enligt 8 kap. 2 § ML avses med ingående skatt, mervärdesskatt som hänför sig till ersättning 

för förvärv av varor och tjänster om omsättningen medfört skattskyldighet för den från vilken 

varorna eller tjänsterna förvärvats. Enligt 8 kap. 2 § 2-4 st. ML utgör ingående skatt även den 

skatt som utgår på unionsinterna förvärv och import och därtill även skatt på omsättning som 

förvärvaren är skattskyldig för. Mervärdesskatten ska vara neutral13 för de beskattningsbara 

personerna. Det innebär att avdragsrätten för ingående mervärdesskatt, som också är den 

                                                           
13 EU-domstolen har i bland annat i C-4/94 BLP ECLI:EU:C:1995:107 och C-37/05 Ghent Coal Terminal 

ECLI:EU:C:2006:31 definierat neutralitetsprincipen i mervärdesskattehänseende beträffande avdragsrätten. Enligt 

EU-domstolens definition gäller neutralitetsprincipen i avdragshänseende enbart för verksamhet som i sig är 

skattepliktig. Med stöd av samma princip, är ingående mervärdesskatt som är hänförlig till skattefri verksamhet 

inte avdragsgill.  
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huvudsaklig del som gör mervärdesskatten till just en mervärdesskatt, ska garantera att den 

beskattningsbara personens verksamhet inte påförs med mervärdesskattekostnader.14 

Avdrag för ingående mervärdesskatt regleras i 8 kap. ML. Mer specifikt återfinns de allmänna 

bestämmelserna för avdragsrätt i 8 kap. 1-5 §§ ML.15 Nedan följer de allmänna 

förutsättningarna för avdragsrätt. Enligt 8 kap. 3 § ML får den som bedriver en verksamhet som 

medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller 

import i verksamheten. Förvärven kan ske från Sverige eller från en annan medlemsstat i EU16. 

Avdragsrätt föreligger inte för förvärv som är hänförliga till verksamhet som är undantagen 

från skatteplikt eller till verksamhet som faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. 

Kortfattat föreligger avdragsrätt i situationer där ingående transaktioner har ett direkt och 

omedelbart samband med en omsättning som är skattepliktig. Avdragsrätt saknas i situationer 

där det föreligger ett direkt och omedelbart samband mellan ingående transaktioner och 

skattefria utgående transaktioner.17 Dock är det trots dessa enkla principer för avdragsrätt inte 

alltid enkelt att avgöra om avdragsrätt föreligger i en situation. Ovanstående exempel på när 

avdragsrätt inte föreligger kan nämligen i sig ge rätt till avdrag för ingående skatt. För att detta 

ska vara möjligt måste dessa förvärv ha ett tillräckligt nära samband med den ekonomiska 

verksamhet som en beskattningsbar person är skattskyldig för.18 

Vidare måste den ingående skatten för att vara avdragsgill, vara hänförlig19 till förvärv och 

import i verksamheten. EU-domstolen har tolkat hänförligheten med verksamheten på så sätt 

att för att avdragsrätt ska föreligga, måste det finnas ett direkt och omedelbart samband mellan 

förvärven och de utgående transaktioner som ger rätt till avdrag.20 Med andra ord krävs detta 

samband mellan en viss ingående transaktion och minst en utgående transaktion för vilken 

avdragsrätt är möjlig. Kortfattat ska avdrag beviljas för den mervärdesskatt som direkt kan 

hänföras till kostnadskomponenterna för de utgående transaktionerna.21  

Dessutom föreligger full avdragsrätt när en tillgång köps in för både privat bruk och användning 

i verksamheten.22 Anledningen till varför full avdragsrätt även föreligger för privat bruk och 

inte bara för användningen i verksamheten, har att göra med att det privata nyttjandet av en 

                                                           
14 Se Kleerup, Kristoffersson och Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 56.  
15 Den ingående skattens storlek regleras i 8 kap. 6-7 §§ ML, vissa begränsningar av avdragsrätten finns i 8-11 §§, 

uppdelning av den ingående skatten i vissa fall behandlas i 13-14 §§ samt hur avdrag ska styrkas i 17-20 §§.  
16 Förvärv från en annan medlemsstat än Sverige kallas för ”unionsinterna förvärv”. För mer om unionsinterna 

förvärv se Skatteverkets ställningstagande från 2018 Unionsinternt förvärv och unionsintern försäljning 

<https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/329328.html?q=unionsinterna+f%C3%B6rv%C

3%A4rv#>   
17 Se rättsfall C-4/94 BLP ECLI:EU:C:1995:107.  
18 Ett exempel på detta kan vara ett förvärv av dotterbolag som annars faller utanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde. Se exempelvis rättsfallet C-16/00 Cibo ECLI:EU:C:2001:495.  
19 I prop. 1989/90/:111 s. 215 går det att läsa att terminologin att skatten ska hänföra sig till verksamheten infördes 

för att ha ett likartat verksamhetsbegrepp i mervärdes- och inkomstskattesammanhang.  
20 EU-domstolen har tolkat hänförligheten eller sambandet med verksamheten i bland annat följande rättsfall: C-

98/98 Midland Bank ECLI:EU:C:2000:300, C-29/08 SKF ECLI:EU:C:2009:665 och C-408/98 Abbey National 

ECLI:EU:C:2001:110.  
21 Även så kallade allmänna kostnader, den beskattningsbara personens indirekta kostnader, är 

kostnadskomponenter för ett företags produkter. För mer information se Kleerup, Kristoffersson och Öberg, 

Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 59.  
22 Detta framkommer av EU-domstolens praxis i bland annat C-515/07 VNLTO ECLI:EU:C:2009:88.  
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tillgång kommer att uttagsbeskattas. Uttag är en beskattningsbar transaktion och för att påminna 

beviljas avdrag i de fall det finns en koppling till utgående transaktioner. Avdragsrätt kan endast 

beviljas när det finns en koppling till en utgående skattepliktig transaktion, utan hänsyn till om 

denna är en omsättning mot ersättning eller ett uttag.23  

 

2.3 Blandad verksamhet och begreppet ”skälig grund”  

Det är möjligt att bedriva företag som består av blandad verksamhet24. Med det menas att 

verksamheten både kan vara skattepliktig och skattefri på samma gång. Det resulterar i att när 

ett företag bedriver blandad verksamhet, bedrivs både sådan verksamhet som berättigar till 

avdragsrätt och sådan verksamhet som inte berättigar avdragsrätt. I 8 kap. 13, 13 a och 14 §§§ 

ML regleras avdragsrätt vid blandad verksamhet. Mer specifikt återfinns i 8 kap. 13 § ML 

huvudregeln för avdragsrätt vid blandad verksamhet. Det går att utläsa av denna bestämmelse 

att i de situationer i vilka den ingående skatten endast delvis avser förvärv som görs för flera 

verksamheter, där inte någon skattskyldighet framkommer för någon av verksamheterna, eller 

görs för verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet, är avdrag möjligt enbart för 

skatten på delen som medför avdragsrätt respektive hänför sig till verksamhet som medför 

skattskyldighet.25  

Av bestämmelsen i 8 kap. 14 § ML går det att utläsa att medlemsstaterna kan välja att bestämma 

att mervärdesskatt som inte medför rätt till avdrag hos en beskattningsbar person, som även är 

att anse som ringa, inte ska beaktas vid beräkningen av den andel som är avdragsgill.26 Enligt 

den nämnda bestämmelsen får all ingående skatt dras av under förutsättning att förvärvet eller 

importen, görs för den skattskyldiga verksamheten eller om skatten för densamma inte är mer 

än 1 000 kr och mer än 95 procent av den skattskyldiga verksamheten. Bortsett från ovanstående 

möjlighet att avvika från omsättning som fördelningsgrund, har i svensk rätt andra 

fördelningsgrunder än den som framkommer av huvudregeln inte uttryckligen införlivats.  

Som redan nämnts så får avdrag göras endast för skatten på den del av förvärvet som medför 

avdragsrätt. Frågan är dock hur uppdelning kan ske i de fall då den hänförliga delen inte kan 

fastställas. Enligt samma bestämmelse, 8 kap. 13 § ML, får avdragsbeloppet bestämmas genom 

uppdelning efter skälig grund. Av ovanstående bestämmelse framgår således en metod 

bestående av två tillvägagångssätt. Först ska förvärvet hänföras till verksamhet som ger eller 

utesluter avdragsrätt. Om det inte är möjligt, bestäms avdragsbeloppet efter skälig grund. Olika 

fördelningsgrunder förekommer när uppdelning ska ske enligt skälig grund. Det går att utläsa i 

artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet att uppdelning ska ske med startpunkt i respektive 

verksamhets årsomsättning. EU lämnar dock ett visst utrymme åt medlemsstaterna att 

bestämma kring detta.  

                                                           
23 Kleerup, Kristoffersson och Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 60.  
24 Typisk sett bedriver följande branscher i mervärdesskattehänseende blandad verksamhet: den finansiella sektorn, 

fastighetsbranschen och försäkringssektorn. Se idem.  
25 Id. s. 61.  
26 Se även artikel 173 2 e i mervärdesskattedirektivet.  
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Till att börja med får medlemsstaterna tillåta den beskattningsbara personen att bestämma en 

andel för varje rörelsegren i 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 grundval av 

användningen av alla eller en del av varorna och tjänsterna.”  

Dessutom har medlemsstaterna tillåtits att ålägga den skattskyldige att göra en uppdelning 

grundad på omsättning mot bakgrund av tillgångarna som används i verksamheten. 

Medlemsstaterna får vidare föreskriva att vid bestämningen av en beskattningsbar persons 

avdrag, ska bortse från det icke avdragsgilla beloppet om detta är att anse som ringa.27  

Bortsett från ovanstående möjligheter att avvika från huvudregeln för avdragsrätt enligt 8 kap. 

13 § ML som fördelningsgrund, har andra fördelningsgrunder inte införlivats i svensk rätt. För 

att vara mer specifik, har inte några fördelningsgrunder införlivats överhuvudtaget. Enligt EU-

domstolens rättspraxis28 framkommer det att för att avvikelser från huvudreglerna rörande 

avdragsrättens omfattning ska vara tillåtna, måste de införlivas i inhemsk rätt. Det finns 

uppfattningar om att huvudregeln kan tolkas in i begreppet skälig grund men att det framstår 

som tveksamt att anse att bemyndiganden för medlemsstaterna att frångå huvudregeln skulle 

kunna tolkas in i samma begrepp.29  

Fördelningsgrunden som regleras i mervärdesskattedirektivet ska tillämpas på blandad 

verksamhet som innefattar undantagna transaktioner respektive skattepliktiga transaktioner. Av 

EU-domstolens praxis30 går det att utläsa om fördelningsgrundens direkta tillämplighet. Det 

framkommer att mervärdesskattedirektivets fördelningsgrund inte är direkt tillämplig på 

blandad verksamhet bestående av eventuellt undantagna transaktioner, skattepliktiga 

transaktioner och det som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatten. Eftersom 

fördelningsgrunden inte är direkt tillämplig på ovanstående fall, har medlemsstaterna möjlighet 

att antingen tillämpa mervärdesskattedirektivets fördelningsgrund, eller tillämpa andra 

metoder. Dessa andra metoder kan tillämpas under förutsättningen att 

mervärdesskattedirektivets syfte och systematik beaktas. Utöver denna förutsättning måste 

även beräkningsgrunden, med andra ord den andra metoden och inte omsättningsgrunden, 

avspegla på ett objektivt sätt den verkliga fördelningen av ingående kostnader på olika 

verksamheter.31  

 

 

 

                                                           
27 Den andra möjligheten har införlivats i 8 kap. 14 § ML. Se idem.  
28 Se rättsfallen C-204/03 Kommissionen mot Spanien ECLI:EU:C:2005:588 och C-234/03 Kommissionen mot 

Frankrike ECLI:EU:C:2005:644.  
29 Kleerup, Kristoffersson och Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 62.  
30 Se rättsfall C-437/06 Securenta ECLI:EU:C:2008:166.    
31 Kleerup, Kristoffersson och Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 62.  
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2.4 Sammanfattning  

De allmänna principerna för avdragsrätt återfinns främst i 8 kap. ML. Den som bedriver 

verksamhet som medför skattskyldighet får göra avdrag enligt 8 kap. 3 § ML för den ingående 

skatt som hänför sig till förvärv och import i verksamheten. Ingående skatt är den 

mervärdesskatt som hänför sig till ersättning för förvärv av varor och tjänster om omsättningen 

medfört skattskyldighet för den från vilken varorna och tjänsterna förvärvats enligt 8 kap. 2 § 

ML. Kortfattat föreligger avdragsrätt i situationer där ingående transaktioner har ett direkt och 

omedelbart samband med en omsättning som är skattepliktig. Avdragsrätt saknas i situationer 

där det föreligger ett direkt och omedelbart samband mellan ingående transaktioner och 

skattefria utgående transaktioner.32  

 

För att vara avdragsgill måste den ingående skatten vara hänförlig till förvärv och import i 

verksamheten. Avdrag beviljas för den mervärdesskatt som direkt kan hänföras till 

kostnadskomponenterna för de utgående transaktionerna.33 Detta kan komma att vara en aning 

komplicerat när det kommer till att bedriva företag som består av blandad verksamhet. Med 

blandad verksamhet menas att verksamheten både kan vara skattepliktig och skattefri på samma 

gång och på så sätt föreligger avdragsrätt för den förstnämnda men inte för den sistnämnda. I 8 

kap. 13 § ML hittas huvudregeln för avdragsrätt vid blandad verksamhet. Det går att utläsa av 

denna bestämmelse att i de situationer i vilka den ingående skatten endast delvis avser förvärv 

som görs för flera verksamheter, där inte någon skattskyldighet framkommer för någon av 

verksamheterna, eller görs för verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet, är avdrag 

möjligt enbart för skatten på delen som medför avdragsrätt respektive hänför sig till verksamhet 

som medför skattskyldighet.34  

 

När det inte är möjligt att hänföra den del av förvärvet till den skattskyldiga verksamheten i en 

blandad verksamhet, får avdragsbeloppet enligt 8 kap. 13 § ML bestämmas genom uppdelning 

efter skälig grund. Motsvarande bestämmelser återfinns i artikel 173-175 i 

mervärdesskattedirektivet. Medlemsstaterna är skyldiga att använda huvudregeln enligt 

mervärdesskattedirektivet men kan också vidta vissa åtgärder som bortser från huvudregeln 

enligt artikel 173 2 i mervärdesskattedirektivet. EU har på så sätt lämnat ett visst utrymme åt 

medlemsstaterna att bestämma kring detta. Frågan är hur stort detta utrymme är och hur 

utrymmet vidgas i praktiken. Mer om detta följer av kommande diskussioner.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Se rättsfall C-4/94 BLP ECLI:EU:C:1995:107.  
33 Kleerup, Kristoffersson och Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 59.  
34 Id. s. 61.  
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3 Avdrag för ingående skatt inom EU-rätten  
 

3.1 Inledning  

I följande kapitel redogörs det för avdragsrätt enligt mervärdesskattedirektivet och skyldigheten 

att införliva bestämmelser enligt mervärdesskattedirektivet. I det första delkapitlet diskuteras 

Sveriges skyldighet att följa EU-rätten när det kommer till hur medlemsstaterna ska införliva 

vissa bestämmelser i mervärdesskattedirektivet. Vidare diskuteras avdragsrätten i blandad 

verksamhet utifrån ett kritiskt perspektiv genom att analysera hur det är definierat i 

mervärdesskattedirektivets bestämmelser. Särskilt fokus riktas på hur de relevanta 

bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet bör tolkas och tillämpas. Kortfattat diskuteras hur 

den avdragsgilla andelen i en blandad verksamhet beräknas utifrån mervärdesskattedirektivets 

bestämmelser. Avslutningsvis följer ett kapitel med en sammanfattning av vad som 

huvudsakligen framkommit i kapitel tre.  

 

3.2 EU-rätten och hur mervärdesskattedirektivets fördelningsgrunder tillämpas  

Som redan konstaterats har en bestämmelse i ML oftast en motsvarighet i 

mervärdesskattedirektivet. Av den anledningen är EU-rätten ständigt aktuell att tillämpa i 

mervärdesskatterättens område. Det är vidare känt att EU-rätten i princip har företräde framför 

svensk rätt. Mervärdesskatten är dock mestadels harmoniserad genom direktiv,35 vilka riktar 

sig till medlemsstaternas organ36 och är inte bindande för andra. Det resulterar i att exempelvis 

Skatteverket inte kan kräva av en enskild att betala mervärdesskatt med stöd i 

mervärdesskattedirektivet. För att beskatta krävs det stöd i svensk lag. Därför måste 

direktivbestämmelserna vara införlivade i svensk rätt för att gälla.37  

En enskild kan däremot åberopa ett direktiv där en förmån regleras även om denna förmån inte 

finns införlivad i svensk lag. Detta kallas för direkt effekt.38 Ett relevant exempel kan antas vara 

om avdragsrätt medges för ingående mervärdesskatt på ett visst förvärv enligt EU-rätten. Om 

det vore fallet kan den enskilda göra avdraget genom att direkt hänvisa till det specifika EU-

direktivet.39 Det är av betydelse att ha kännedom om att alla medlemsstaters organ har en 

skyldighet att tolka ML i ljuset av EU-rätten.40 Mervärdesskattedirektivet är särskilt viktigt att 

utgå från i tolkandet eftersom syfte och mål med EU-rätten på så sätt uppfylls. När ML tolkas 

                                                           
35 Med stöd av artikel 113 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version 2016) - EGT 

C 202 (2016).  
36 Detta enligt artikel 288 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version 2016) - EGT 

C 202 (2016).  
37 Se 8 kap. 2-3 §§ Regeringsformen (RF) 1974:152.  
38 I målet van Gend en Loos fastställdes principen om direkt effekt som ger enskilda medborgare rättigheter de 

kan åberopa inför nationella domstolar utan att rättigheterna behöver utgöra en del av den inhemska rätten vid den 

tidpunkten. Se rättsfall C-26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend en Loos mot 

Nederländska Skatteförvaltningen ECLI:EU:C:1963:1.  
39 Se Henkow, Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 13.  
40 Medlemsstaterna har en skyldighet att tolka den nationella rätten mot bakgrund av bland annat 

mervärdesskattedirektivets ordalydelse och syfte. Se rättsfall C-14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann 

mot Land Nordrhein-Westfalen ECLI:EU:C:1984:153 samt andra nämnda rättsfall i Hiort af Ornäs och 

Kristoffersson, Moms i praktisk tillämpning: EU-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar, s. 56.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
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finns det en allmän skyldighet att i alla situationer tolka den konformt 41med innehållet i EU-

rätten.42  

Kristoffersson har som åsikt att mervärdesskattedirektivet definierar blandad verksamhet på ett 

”transaktionsorienterat sätt”.43 Det innebär att mervärdesskattedirektivet hänför sig till 

transaktioner som medger avdragsrätt men också transaktioner som inte medger avdragsrätt.44 

Bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML hittas motsvarandevis i artikel 173 1 i 

mervärdesskattedirektivet. Av sistnämnda bestämmelse framgår det att när förvärv används av 

en beskattningsbar person både för transaktioner som medför rätt till avdrag45 för 

mervärdesskatt, samt för transaktioner som inte medför avdragsrätt, kan bara den delen som 

kan kopplas till de transaktioner som medför avdrag vara avdragsgill. Huvudregeln i 

mervärdesskattedirektivet är likt den i 8 kap. 13 § ML att använda årsomsättningen som 

fördelningsgrund.46 Skatteverket understryker dock i deras ställningstagande47 att enligt artikel 

173 2 i mervärdesskattedirektivet får medlemsstaterna även använda andra fördelningsgrunder 

som exempelvis fördelning på grundval av användningen av en del eller alla förvärv.  

Varför det finns avvikelser från omsättningsmetoden är enligt Skatteverket för att ge 

medlemsstaterna möjlighet att beakta den ”specifika karaktären” i vissa av verksamheterna som 

den skattskyldige bedriver. Detta för att fördelning av ingående skatt ska uppnå mer exakta 

resultat. Medlemsstaterna har enligt EU-domstolen, rätt till att bestämma att en fördelning 

gällande en viss transaktion ska ske enligt en annan fördelningsnyckel än omsättningsmetoden. 

Förutsättningen är att den andra valda metoden, garanterar ett noggrannare fastställande av den 

andel som är avdragsgill. Det är enligt Skatteverket, som stödjer sig på rättsfallet C-183/13 

                                                           
41 Med konform tolkning eller direktivkonform tolkning, avses i detta hänseende hur den svenska 

mervärdesskattelagen ska tolkas i överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet. För mer om direktivkonform 

tolkning se rättsfallen: C-14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen 

ECLI:EU:C:1984:153 och C-106/89 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA 

ECLI:EU:C:1990:395.  
42 Tolkningen av EU-rätten ska göras med beaktande av alla språkversioner och inte enbart den svenska, samt ska 

bestämmelserna tolkas i ljuset av deras syfte i ett bredare sammanhang än vad som vanligtvis görs i ett nationellt 

perspektiv. Se Hiort af Ornäs och Kristoffersson, Moms i praktisk tillämpning: EU-domstolens och Högsta 

förvaltningsdomstolens domar, s. 14-16.  
43 Se Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor 

med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 184.  
44 Om ett företag bedriver en blandad verksamhet, det vill säga utför både beskattade transaktioner och 

transaktioner som omfattas av en eller flera av undantagen fastställda i artikel 132 och/eller 135 i 

mervärdesskattedirektivet, måste köparen av varor eller tjänster i vilket fall som helst beräkna ett proportionellt 

avdrag enligt artiklarna 173 och 174 i mervärdesskattedirektivet. Enligt dessa bestämmelser måste avdraget 

beräknas proportionellt på grundval av den skattepliktiga verksamhetens faktiska användning. (egen översättning) 

Se Ramsdahl Jensen, Dennis, Stensgaard, Henrik, The Distinction between Direct and Genereal Costs with regard 

to the Deduction of Input VAT – The Case of Acquisition, Holding and Sale of Shares, World Tax Journal February 

2012, p. 22.  
45 Detta gäller transaktioner som avses i artiklarna 168, 169 och 170 i mervärdesskattedirektivet.  
46 Se artikel 174 1 i mervärdesskattedirektivet.  
47 Se Skatteverkets ställningstagande från 2018 Avdragsrätten vid blandad verksamhet 

<https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323929.html> 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323929.html
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Banco Mais48, därmed tillåtet att ha regler beträffande avdrag som beaktar den särskilda 

anvädningen av förvärvet.49  

Enligt artikel 173 2 e i mervärdesskattedirektivet får medlemsstaterna tillåta eller ålägga en 

skattskyldig person att göra en uppdelning baserad på omsättning rörande alla varor och tjänster 

som används i verksamheten och bestämma att vid avgörandet av en beskattningsbar persons 

avdrag, ska frånse det icke avdragsgilla beloppet om detta är att anse som ringa. Den 

huvudsakliga beräkningsregeln som återfinns i artiklarna 174 1 och 175 1 ska enbart ses över 

när tillämpning av omsättningsmetoden sker. Enligt Skatteverket ska medlemsstaterna fastställa 

metoder och regler för beräkningen av den andel som är avdragsgill när omsättningsmetoden 

frångås. Med beaktande av syftet med regeln, principen om skatteneutralitet och systematiken, 

ska medlemsstaterna se till att beräkningen blir så noggrann som möjligt.50  

Det faktumet att medlemsstaterna har möjlighet att vidta vissa åtgärder, betyder att 

medlemsstaterna får införliva regler med ovanstående bestämmelsernas innehåll. 

Medlemsstaterna kan likaså avstå från att införliva det nyss anförda. Vad det innebär för 

utomstående, det vill säga Skatteverket och andra beskattningsmyndigheter i EU, är att 

möjligheten inte finns för dessa att tillämpa reglerna oavsett om de i Sverige införlivats eller 

inte. Kristoffersson understryker att detsamma även gäller för skattskyldiga.51  

Vid bestämmandet av den avdragsgilla andelen kan följande slutsatser dras gällande 

medlemsstaternas handlingsutrymme enligt EU-domstolens praxis. Huvudregeln som avser 

omsättningsmetoden som fördelningsgrund, måste beaktas av medlemsstaterna. Möjligheten i 

artikel 173 2 i mervärdesskattedirektivet kan endast tillämpas i verksamheter av specifik typ 

där avdragsrätten kan fastställas på ett mer noggrant sätt.52 Vidare så gäller inte direktivets 

regler för den avdragsgilla andelens beräkning beträffande förvärv som hänför sig till 

verksamhet inom mervärdesskattedirektivets tillämpningsområde samt verksamhet som inte är 

inom ramen för nämnda tillämpningsområde.53 Henkow drar slutsatsen att regler om hur en 

sådan avdragsgill andel ska beräknas, ska antas av medlemsstaterna.54 Slutligen, när en blandad 

verksamhet bedrivs i mervärdesskattehänseende, har medlemsstaterna möjlighet att fastställa 

att en avdragsgill andel ska fastställas för alla förvärv.55      

                                                           
48 Se rättsfall C-183/13 Banco Mais ECLI:EU:C:2014:2056 punkterna 23, 29 och 32 och där angiven praxis.  
49 Se Skatteverkets ställningstagande från 2018 Avdragsrätten vid blandad verksamhet 

<https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323929.html>  
50 Den andel av kostnaderna som kan hänföras till transaktionerna som medför avdragsrätt, ska återspeglas på ett 

objektivt sätt av den valda beräkningsmetoden. Se rättsfallet C-183/13 Banco Mais ECLI:EU:C:2014:2056 

punkterna 25-26 och 30-31 samt där angiven praxis.  
51 Se Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor 

med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 184.  
52 Se EU-domstolens domar i rättsfallen C-511/10 BLC Baumarkt ECLI:EU:C:2012:689 punkterna 14–18 och C-

332/14 Wolfgang und Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft ECLI:EU:C:2016:417 punkterna 31–32.  
53 Se EU-domstolens dom i rättsfallen C-437/06 Securenta ECLI:EU:C:2008:166 punkterna 34 till 37 och C-28/16 

MVM ECLI:EU:C:2017:7 p. 47.  
54 Se Henkow SN 2017 s. 720.  
55 Se EU-domstolens dom i rättsfallet C-378/15 Mercedes Benz Italia ECLI:EU:C:2016:950. Enligt Henkow kan 

EU-domstolen beslut kritiseras. Domen har slagit fast vad som gäller men det kan samtidigt noteras att beslutet 

förändrar vad som antagits vara en fundamental princip. Se Henkow SN 2017 s. 720 och Kristoffersson SN 2017 

s. 111.  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323929.html
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3.4 Sammanfattning  

För att sammanfatta ovanstående diskussion kan det konstateras att EU-rätten ständigt är aktuell 

att tillämpa på mervärdesskatterättens område. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML har sin 

motsvarighet i artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet. Dock måste direktivbestämmelserna 

vara införlivade i svensk rätt för att gälla. Därför måste bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML fullt ut 

återspegla det som står i motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet. En enskild kan 

däremot åberopa ett direktiv där en förmån regleras även om denna förmån inte finns införlivad 

i svensk lag. Detta genom så kallad ”direkt effekt”. Alla medlemsstaters organ har vidare en 

skyldighet att tolka ML i ljuset av EU-rätten. När ML tolkas finns det en allmän skyldighet att 

i alla situationer tolka den konformt med innehållet i EU-rätten.56  

Mervärdesskattedirektivet definierar blandad verksamhet på ett ”transaktionsorienterat sätt”. 

Det innebär att mervärdesskattedirektivet hänför sig till transaktioner som medger avdragsrätt 

och transaktioner som inte medger avdragsrätt.57 Huvudregeln i mervärdesskattedirektivet är 

likt den i 8 kap. 13 § ML, att använda årsomsättningen som fördelningsgrund.58 Skatteverket 

understryker dock i deras ställningstagande att enligt artikel 173 2 i mervärdesskattedirektivet 

får medlemsstaterna även använda andra fördelningsgrunder som exempelvis fördelning på 

grundval av användningen av en del eller alla förvärv.59 Dock så kan vid bestämmandet av den 

avdragsgilla andelen följande slutsatser dras gällande medlemsstaternas handlingsutrymme 

enligt EU-domstolens praxis. Huvudregeln måste beaktas av medlemsstaterna. Möjligheten i 

artikel 173 2 i mervärdesskattedirektivet kan endast tillämpas i verksamheter av specifik typ 

där avdragsrätten kan fastställas på ett mer noggrant sätt.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Se rättsfall: C-26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend en Loos mot Nederländska 

Skatteförvaltningen ECLI:EU:C:1963:1 och C-14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land 

Nordrhein-Westfalen ECLI:EU:C:1984:153.  
57 Se Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor 

med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 184.  
58 Se artikel 174 1 i mervärdesskattedirektivet.  
59 Se Skatteverkets ställningstagande från 2018 Avdragsrätten vid blandad verksamhet 

<https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323929.html> 
60 Se EU-domstolens domar i rättsfallen C-511/10 BLC Baumarkt ECLI:EU:C:2012:689 punkterna 14–18 och C-

332/14 Wolfgang und Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft ECLI:EU:C:2016:417 punkterna 31–32.  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323929.html
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4 Den praktiska tillämpningen i svensk rätt  

 

4.1 Inledning  

Detta kapitel är omfattande till dess storlek. Följande delkapitel finns att ta del av: Skatteverkets 

ställningstaganden, justerande omsättningsmetoden, nya beräkningsgrunden för holdingbolag 

samt högsta förvaltningsdomstolens tillämpning av avdragsrätten i blandad verksamhet. Till att 

börja med diskuteras Skatteverkets ställningstaganden om främst två olika fördelningsgrunder, 

den justerade omsättningsmetoden följt av den nya beräkningsgrunden för holdingbolag. 

Därefter diskuteras HFD:s praxis gällande domstolens tillämpning av avdragsrätten i blandad 

verksamhet med störst fokus på domstolens tolkning av vad som utgör uppdelning efter skälig 

grund enligt 8 kap. 13 § ML. Avslutningsvis sammanfattas alla delkapitels huvudsakliga 

slutsatser i en förkortad framställning.  

 

4.2 Skatteverkets ställningstaganden  

 

4.2.1 Justerade omsättningsmetoden  

Skatteverket har tagit ställning till hur avdragsrätten ska bestämmas för blandad verksamhet.61  

Detta i och med att det endast delvis föreligger avdragsrätt i blandad verksamhet uppstår frågan 

om hur mycket mervärdesskatt som i varje enskilt fall får dras av. För att fastställa den 

avdragsgilla andelen används olika metoder och det är också vad som behandlas i 

ställningstagandet. Som redan nämnts i tidigare kapitel, framgår en metod av 8 kap. 13 § ML 

där uppdelning kan ske på två sätt. Först genom att hänföra förvärvet till verksamhet som ger 

eller utesluter avdragsrätt och om det inte är möjligt, bestämma avdragsbeloppet efter skälig 

grund. Skatteverket tolkar det första ledet i denna bestämmelse på följande sätt. Fördelning av 

avdragsrätten ska göras i enlighet med den verkliga användningen av förvärvet. Denna typ av 

fördelning är möjlig om det vid köptillfället står klart i vilken mån förvärvet skulle kunna 

användas i en verksamhet som medför avdragsrätt.62 

 

Det andra ledet i 8 kap. 13 § ML blir aktuellt i de fall den verkliga användningen inte är känd 

vid köptillfället. Enligt Skatteverket ska fördelning i dessa fall ske enligt skälig grund. 

Skatteverket uttrycker det på så sätt att fördelningen enligt skälig grund ska baseras på 

resursförbrukningen i respektive verksamhetsdel i en blandad verksamhet. 

Skälighetsbedömningen grundar sig i företagets användning av förvärven. För att kunna styrka 

den verkliga användningen måste den skattskyldige kunna styrka fördelningen på grundval av 

faktiska omständigheter enligt Skatteverkets ställningstagande.63  

 

Skatteverket konstaterar det som tidigare redogjorts för i denna uppsats, nämligen att olika 

fördelningsgrunder kan användas vid beräkningen av avdragsrätten i enlighet med skälig grund. 

                                                           
61 Skatteverkets ställningstagande den 25 augusti 2015 Dnr: 131 446423-15/111 Avdragsrätt för mervärdesskatt – 

fördelning efter skälig grund <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341452.html>  
62 Idem.  
63 Idem.  
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Enligt Skatteverket ska den fördelningsgrund som på det mest korrekta sätt återspeglar 

resursförbrukningen i respektive verksamhetsdel användas i den blandade verksamheten. Det 

resulterar i att ett företag kan dra nytta av att använda flera olika fördelningsgrunder inom sin 

verksamhet. Skatteverket betonar dock att i normalfallet kan mervärdesskattedirektivets 

huvudsakliga fördelningsgrund användas.64  

 

Det finns även andra fördelningsgrunder som Skatteverket nämner i sitt ställningstagande om 

avdragsrätt för blandad verksamhet. Följande fördelningsgrunder tas upp av Skatteverket: 

produktionskostnader i en verksamhet, körsträcka för ett fordon, yta för fastighetskostnader, 

nedlagd arbetstid i en konsultverksamhet eller timtid för en maskin. Frågan kan uppkomma hur 

man går tillväga när det finns flera fördelningsgrunder att välja mellan. Skatteverket nämner 

exempelvis att fördelningsgrunden avseende körsträcka för ett fordon kan användas i en 

transportverksamhet och omsättningsfördelningsgrunden i en utbildningsverksamhet.65  

 

Kristofferson beskriver ställningstagandet som detaljerat ”[…] och har fyllt en viktig funktion 

så till vida att Skatteverkets fördelningsgrunder tidigare inte var transparenta för de 

skattskyldiga.” Det är till fördel för de skattskyldiga att på ett lätttillgängligt sätt kunna söka 

vägledning på Skatteverkets hemsida om hur de ska gå till väga när det kommer till uppdelning. 

Dock kan Skatteverkets fördelningsgrunder ifrågasättas menar Kristoffersson med tanke på att 

rättsområdet som i övrigt är harmoniserat, har i ställningstagandet fått en ny kreativ utformning 

av verket utan omfattande lagstöd eller praxis från domstolar.66  

  

Utöver det som redan nämnts, nämner Skatteverket finansieringsverksamhet i sitt 

ställningstagande om avdragsrätt för blandad verksamhet. För sådan typ av verksamhet 

rekommenderar Skatteverket en användning av en så kallad justerad omsättningsmetod. Enligt 

denna fördelningsgrund utesluts enligt Skatteverket vissa omsättningar vid användningen av 

den justerade omsättningsmetoden. Följdfrågan blir då naturligen varför vissa omsättningar ska 

uteslutas ur denna metod. Svaret är att dessa omsättningar som utesluts, annars hade givit ett 

”felaktigt” resultat med beaktandet av resursförbrukningen om dessa skulle varit en del av 

uträkningen.67  

 

Kleerup, Kristoffersson och Öberg ifrågasätter Skatteverkets ställningstagande på denna punkt 

eftersom även fast det inte nämns uttryckligen i nedanstående exempel, tycks Skatteverket 

härleda den sistnämnda metoden från rättsfallet C-183/13 Banco Mais. En ifrågasättning 

uppkommer dels utifrån Skatteverkets verklighetsförankring avseende ett exempel givet för att 

illustrera den justerade omsättningsmetoden, dels utifrån den EU-rätt som tillämpades i 

ovanstående rättsfall.68 Innan jag går in på dessa ifrågasättanden, följer nedan Skatteverkets 

                                                           
64 Idem.  
65 Idem.  
66 Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor med 

anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 181.   
67 Idem.  
68 Kleerup, Kristoffersson och Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 63-64.  
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exempel på när en justerad omsättningsmetod som fördelningsnyckel används i en 

finansieringsverksamhet:  

 

”Ett finansbolag har en verksamhet som är inriktad på att finansiera privatpersoners bilköp. 

Verksamheten består främst av skattefri utlåningsverksamhet. Vid sidan av denna verksamhet 

köper finansbolaget ibland in det fordon som kunden är intresserad av från en bilförsäljare och 

tecknar samtidigt ett avbetalningskontrakt med kunden (avbetalningsverksamhet). Kunden 

betalar för fordonet genom avbetalningar till finansbolaget och betalar även ränta under 

kontraktstiden. 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.”  

 

Den justerande omsättningsmetoden bör enligt Skatteverket i dess ställningstagande tillämpas 

på så sätt att omsättningen från den skattepliktiga avbetalningsverksamheten utesluts ur 

fördelningsnyckeln i detta fall. Motiveringen lyder från Skatteverkets sida att 

avbetalningsverksamheten i allra högsta grad  inte kräver utöver inköpet av fordon, några andra 

kostnader. Det är också här nämnda personers ifrågasättande kommer till uttryck. Kleerup, 

Kristoffersson och Öberg börjar först med att ifrågasätta exemplets verklighetsförankring. 

Enligt deras uppfattning är det få intäkter som kan sägas genereras bara genom att det som ska 

säljas köps in. De motiverar sig på så sätt att för att en verksamhet ska anses fungera väl, krävs 

det oftast stora marknadsföringsinsatser. Enligt dem genererar inte inköpet av bilar en 

verksamhet i sig. Vidare måste i varje fall minst en del av de allmänna omkostnaderna fördelas 

till bilverksamheten.69  

 

När det kommer till den andra delen av Kleerups, Kristofferssons och Öbergs ifrågasättande av 

Skatteverkets exempel, tas EU-domstolens praxis upp som diskussionsstöd. I nämnda fallet, C-

183/13 Banco Mais som står för EU-rättens kritiska perspektiv i detta exempel, avser fallet en 

bestämmelse som inte uttryckligen införlivats i svensk rätt men som hade införlivats i 

portugisisk lagstiftning.70 Rättsfallet berör artikel 173 2 c i mervärdesskattedirektivet som lyder 

enligt följande: ”Medlemsstaterna får vidta följande åtgärder: c) tillåta eller ålägga den 

beskattningsbara personen att göra avdraget på grundval av användningen av alla eller en del 

av varorna och tjänsterna.”  

 

Artikel 173 2 c i mervärdesskattedirektivet står för att vara grunden för den omnämnda 

metoden. I exemplet tolkas bestämmelsen in i begreppet skälig grund men som i själva verket 

är frivillig för medlemsstaterna att införliva i sin inhemska rätt. Frågan är om Skatteverket gjort 

en korrekt tolkning. Enligt Kleerup, Kristofferson och Öberg krävs ett tydligt införlivande av 

de bestämmelserna som inte är obligatoriska i mervärdesskattedirektivet för att de ska anses 

gälla i inhemsk rätt.71  

 

                                                           
69 Idem.  
70 Idem.  
71 Idem.  



16 
 

För att återkomma till EU-domstolens dom i rättsfallet C-183/13 Banco Mais, handlar målet 

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.”72 Som ovan nämnts är införlivandet av artikel 173 2 c i 

mervärdesskattedirektivet frivillig för medlemsstaterna att införliva. Målet i fråga var ett 

förhandsavgörande som har begärts in av en portugisisk domstol. Skattemyndigheten fick enligt 

den portugisiska lagstiftningen beordra en beskattningsbar person att göra avdrag på grundval 

under två förutsättningar när det rörde sig om den realistiska användningen av en del eller alla 

av de förvärv som använts.73  

De två förutsättningarna var följande: under den första förutsättningen skulle en 

fördelningsgrund baserad på omsättning resultera i att beskattningen förvrängs i stor 

utsträckning, eller skulle olika verksamheter bedrivas av den beskattningsbara personen. Målet 

rörde en banks tillhandahållande av skattefria finansiella tjänster och hantering av billeasing. 

Bilarna köptes in och leasades ut skattepliktigt av banken som inte hade någon avdragsrätt för 

inköp som kan hänföras till den finansiella verksamheten som är skattefri. Däremot hade banken 

full rätt till avdrag för inköp av bilar till billeasingsverksamheten. Det nyss anförda var dock 

inte vad som var huvudtvisten i rättsfallet.74  

Tvisten rörde sig snarare om hur den avdragsgilla andelen skulle beräknas för de allmänna 

omkostnaderna för bankens del. En justerad omsättningsmetod skulle användas enligt den 

portugisiska skattemyndigheten. Det skulle medföra att enbart räntedelen av omsättningen 

relaterad till leasing, skulle vara med i täljaren. Detta resulterade i att avdragsrätten minskade 

betydligt för den skattskyldiges del. Leasingtransaktioner som en bank utför inom bilbranschen 

likt de i nationella rättsfallet, med säkerhet kan förutsätta användning av vissa förvärv med 

blandad användning enligt EU-domstolens uttalande.75  

Enligt EU-domstolen uppkommer sådan användning av förvärv främst på grund av finansiering 

och förvaltning av avtal som den som tillhandahåller leasing ingår med sina kunder och inte på 

grund av tillhandahållande av bilar. Under sådana förhållanden konstaterade EU-domstolen att 

den del som är avdragsgill bestämdes vara mindre exakt än när den justerade 

omsättningsmetoden användes. Målets dom fastställde att mervärdesskattedirektivet inte 

innebär något hinder för att en medlemsstat:  

”[…] under sådana omständigheter som de som är 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 

                                                           
72 Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor med 

anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 185.  
73 Idem.  
74 Idem.  
75 Idem.  
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tjänster framför allt uppkommer med anledning av finansieringen och förvaltningen av dessa 

avtal, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.”76  

Kristoffersson skriver att några principfrågor uppkommer av Skatteverkets ställningstagande, 

är avdragsrätten en sakfråga eller en rättsfråga? Kristoffersson får intrycket av att Skatteverket 

ser avdragsrätten i blandad verksamhet till stor del som en sakfråga. Avdragsrättens omfattning 

ska bestämmas efter den skattskyldiges nyttjande av den förvärvade varan eller tjänsten.77 

Inställningen kan utläsas av hur 8 kap. 13 § ML är formulerad: Fördelning ska ske efter skälig 

grund i de fall förvärv inte kan hänföras till en specifik verksamhet. Uppfattningen om vad som 

ska anses som ”skäligt” kan dock variera i olika fall.78  

 

Vidare framkallar beaktandet av inte enbart 8 kap. 13 § ML, utan även EU-rätten, ytterligare 

rättsfrågor som bör ses över. Det rör sig om frågor som för denna uppsats är mest aktuella: till 

vilken mån ska artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet anses införlivade i ML samt frågor 

gällande direkt effekt. Med andra ord aktualiseras en betydande rättsfråga avseende till vilken 

grad kan alternativa fördelningsgrunder anses införlivande i svensk rätt om man bortser från 

den omsättningsbaserade fördelningsgrunden.79 Enligt Kristoffersson finns det flertal 

intressanta rättsfrågor som skulle behöva besvaras av HFD utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Införlivandet av EU-rätten i ML är en rättsfråga av särskild vikt anser Kristoffersson. Bortser 

man från HFD:s eventuella svar, hade det varit att föredra ett noggrannare införlivande av 

mervärdesskattedirektivets regler i ML. På det sättet hade ett förtydligande visat vilka av 

mervärdesskattedirektivets frivilliga regler som var ämnade att tillämpas i Sverige. Dessutom 

hade frågor kunnat undanröjas om det framkom mer tydligt om hur många av 

mervärdesskattedirektivets regler som i själva verket går att tolka in i begreppet ”skälig 

grund”.80  

 

Fördelningsgrunden som är baserad nyttjandet eller användningen, kan anses införlivad av 

bestämmelsen i 8 kap. 13 § första ledet ML. Där anges att avdrag ska göras i enlighet med till 

vilken verksamhet som förvärvet har hänförts till. Enligt Kristoffersson kan bestämmelsen i 8 

kap. 13 § första ledet ML, ge tecken för att användningen är startpunkten vid avgörandet för i 

vilken grad avdragsrätten finns för blandade förvärv. Likt i ML, är även detta startpunkten i 

EU-rätten. När hänförande inte är möjligt, görs uppdelning som sagt efter skälig grund. 

Skatteverket tolkar i sitt ställningstagande in den faktiska användningen i begreppet ”skälig 

grund” och på så sätt öppnar upp för tillämpningen av olika fördelningsgrunder. Enligt 

Kristofferssons egna uppfattning framstår denna tolkning som långsökt. Enligt Kristofferssons 

                                                           
76 Se rättsfall C-183/13 Banco Mais ECLI:EU:C:2014:2056 p. 36.  
77 Kristoffersson menar att det faktum att avdragsrätt i blandad verksamhet till största del ska anses som en 

sakfråga, kan förklara vara varför HFD:s praxis är begränsad. Sakfrågor resulterar nämligen oftast inte i 

prövningstillstånd. Se Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några 

principfrågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter 

skälig grund”, juristförlaget i Lund 2017, s. 190.  
78 Idem.  
79 Se artikel 173 2 c i mervärdesskattedirektivet.  
80 Se Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor 

med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 190.  
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uppfattning är det mer ” […] korrekt att tolka in direktivets obligatoriska regler i skälig grund, 

såsom en uppdelning av den ingående skatten baserad på omsättningen, och att vissa 

bitransaktioner inte ska påverka avdragsrätten.”81  

 

Av ovanstående nämnda frågor fokuseras därmed enbart en diskussion kring 

ställningstagandets överensstämmelse med EU-rätten. Uppdelningen efter skälig grund ska 

enligt Skatteverkets ställningstagande göras utifrån hur de införskaffade varorna eller tjänsterna 

nyttjas i verksamheten. Kristoffersson betonar att detta är intresseväckande sett utifrån EU-

rätten. Fördelning i enlighet med användningen av en vara eller en tjänst är nämligen en 

bestämmelse som inte är obligatorisk för medlemsstaterna att införliva.82 Därutöver ska 

ställning tas från medlemsstaternas sida om de vill beordra eller bevilja den skattskyldige att 

göra en uppdelning som baseras på nyttjandet av varorna eller tjänsterna. Viktigt att betona här 

är att bestämmelser som inte är obligatoriska, det vill säga så kallade ”frivilliga bestämmelser i 

EU-rätten”, måste uttryckligen införlivas i inhemsk rätt för att anses gälla. Slutsatsen måste 

annars dras att de inte har införlivats i nationell rätt.83  

 

Enligt Kristoffersson står det klart att det i ML inte finns någon bestämmelse som bokstavligen 

anger att en uppdelning av den ingående skatten i enlighet med nyttjandet av varor och tjänster 

som införskaffats ska ske. Vidare finns det heller ingen bestämmelse som uttrycker att det är 

frivilligt eller inte att dela upp den ingående skatten i enlighet med denna användning.84 

Slutsatsen som kan dras av Skatteverkets ställningstagande är att det i Sverige får skälig grund 

i 8 kap. 13 § ML anses omfatta även sådant som i vanliga fall faller utanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde. I nedanstående kapitel diskuteras det vidare om hur Skatteverket tagit sig 

friheten att förespråka för nya fördelningsgrunder som kanske inte är direkt tillämpade än.  

 

4.2.2 Nya beräkningsgrunden för holdingbolag  

Holdingbolags skattskyldighet framkommer av rättspraxis.85 Hur man däremot bedömer 

avdragsrätten hos ett holdingbolag86 avgörs genom bolagets innehav av andelar som kan anses 

utgöra en ekonomisk verksamhet. Innan diskussionen om den nya beräkningsgrunden för 

holdingbolag, är det av intresse att kortfattat redogöra för ett holdingbolags avdragsrätt. För ett 

holdingbolag är det huvudsakliga syftet att inneha ett långvarigt intresse i ett eller flera juridiskt 

oberoende företag. Ett holdingbolag kan också fungera som en praktisk organisation där 

exempelvis fördelning av vinster kan ske inom koncernen. Skatteverket uttrycker det på så sätt 

                                                           
81 Id. s. 191-192.  
82 Se artikel 173 2 c i mervärdesskattedirektivet.  
83 Se Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor 

med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 191.  
84 Idem.  
85 Se rättsfall C-60/90 Polysar Investments Netherlands BV mot Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen 

ECLI:EU:C:1991:268.  
86 I detta sammanhang avses med holdingbolag bolag som äger andelar i andra företag. Dock är det vanligt att 

holdingbolag till stor del äger alla andelar i ett dotterbolag och på så sätt i en koncern fungerar som ett moderbolag. 

Se Skatteverkets ställningstagande den 19 december 2017 Dnr: 202 377677-17/111 Holdingbolag - avdragsrätt för 

mervärdesskatt <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html>  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html
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att trots att ett holdingbolag oftast syftar till att äga andelar i andra företag, kan ett holdingbolag 

även bedriva egen ekonomisk verksamhet hinderfritt.87  

Ett holdingbolag kan vara både passivt och aktivt. Avdragsrätten skiljs åt för dessa två olika 

holdingbolag. När verksamheten består i att enbart äga andelar i andra bolag, var det inte sker 

någon som helst deltagande i förvaltningen varken direkt eller indirekt, är det frågan om ett 

passivt holdingbolag. Ett passivt holdingbolag klassificeras inte som en beskattningsbar person 

och bolagets andelar utgör inte en del av en ekonomisk verksamhet. Ett passivt holdingbolag 

utgör istället en icke-ekonomisk verksamhet som saknar avdragsrätt för kostnader som har 

samband med denna verksamhet.88 Ett aktivt holdingbolag klassificeras däremot som en 

ekonomisk verksamhet eftersom ett sådant holdingbolag delar i förvaltningen av de bolag som 

det äger andelar i.89  

Utförs skattepliktiga tjänster åt dotterbolagen och framkommer ersättning för utförandet av 

dessa tjänster90, anses ett holdingbolag delta i förvaltningen. Det krävs enligt Skatteverkets egna 

uppfattning att tjänsterna på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt från holdingbolagets sida 

tar aktiv del i förvaltningen av dotterbolaget. Ett aktivt holdingbolag, har till skillnad från ett 

passivt holdingbolag, oftast avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som visar på samband 

med verksamheten i fråga. Skatteverket beskriver det kortfattat på så sätt att rätt till avdrag inte 

föreligger till den del kostnaderna är bundna till en icke ekonomisk eller skattefri verksamhet.91  

I det följande diskuteras hur rätten till avdrag ser ut hos ett holdingbolag som har både en passiv 

och en aktiv verksamhet. Vad innebär att bedriva både passiv och aktiv verksamhet i ett 

holdingbolagshänseende, kan en fråga sig. Om skattepliktiga tjänster inte tillhandahålls av ett 

holdingbolag mot ersättning till alla dotterbolag anses holdingbolaget bedriva en sådan typ av 

verksamhet av blandad karaktär. För att påminna, ingående skatt på kostnader är inte 

avdragsgilla som i sin helhet hänförs till den passiva verksamheten. Däremot är ingående skatt 

som i sin helhet hänförs till skattepliktiga tjänster till den aktiva verksamheten helt 

avdragsgill.92  

Skatteverket förklarar att den ingående skatten på gemensamma kostnader för all verksamhet i 

ett holdingbolag måste delas upp. Det innebär att den ingående skatten ska fördelas efter den 

del av skatten som hänförs till den skattepliktiga verksamheten i bolaget. I praktiken resulterar 

detta i att uppdelning görs efter den realistiska användningen av det köpta förvärvet. Om denna 

realistiska användning inte är känd vid tidpunkten för köpet, ska fördelning göras efter skälig 

grund. Skatteverket understryker att det är den fördelningsmetod som mest efterliknar 

resursförbrukningen i verksamheten som ska tillämpas.93  

                                                           
87 Idem.  
88 Om holdingbolaget även bedriver en ekonomisk verksamhet vid sidan av andelarna och anses som en 

beskattningsbar person för denna verksamhet, saknar betydelse för bedömningen. Se idem.  
89 Idem.  
90 Ett deltagande i förvaltningen av finansiella, tekniska, administrativa och finansiella tjänster, är exempel på 

sådana tjänster. Se idem.  
91 Idem.  
92 Idem.  
93 Idem.  
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Frågan är hur man ska gå tillväga för att avgöra hur ett inköp nyttjas i en passiv verksamhet 

som inte är ekonomisk. Skatteverket belyser svårigheten i detta avgörande med tanke på att det 

saknas omsättningar i sådan typ av verksamhet. Utgångspunkten enligt verket för att beräkna 

en skälig användning måste vara jämförelsen av hur många dotterbolag som är inräknade i det 

aktiva ägandet med hur många dotterbolag som finns totalt. Enligt denna fördelning bör alla 

dotterbolag som i en koncern inte är vilande, stå för lika stor det av holdingbolagets 

resursförbrukning oavsett om betalning sker av dotterbolagen eller ej.94  

När det kommer till riskkapitalbolag är Skatteverkets uppfattning att dessa bedriver blandad 

verksamhet. Det innebär enligt Skatteverket att den ingående skatten på kostnader som för hela 

verksamheten är gemensamma, ska fördelas. Bedömning för om avdragsrätt föreligger ska 

göras med utgångspunkt i syftet med den verksamhet som planeras att bedrivas mot bakgrund 

av inköpet. Syftet med inköpet hos ett riskkapitalbolag är att det ska nyttjas i hela bolagets 

riskkapitalverksamhet. Med andra ord för förädling och försäljning. Det betyder att kostnader 

som sker förknippat med inköpet kommer att förbrukas både för andelsförsäljningar som är 

skattefria och tjänster som är skattepliktiga till dotterbolagen.95  

Hur sker fördelningen hos ett holdingbolag är frågan. Fördelningsmetoden liknar den för övriga 

företag. Om det inte går att koppla en kostnad till en specifik verksamhetsdel, får oftast 

kostnaden avse den totala verksamheten. Ifall inte den faktiska användningen är känd vid 

inköpstillfället, sker fördelning efter skälig grund. En sådan fördelning ska som tidigare 

konstaterats motsvara resursförbrukningen i verksamheten så långt som möjligt. Olika 

fördelningsgrunder kan användas vid bedömningen efter skälig grund men det är den som mest 

noggrant återspeglar resursförbrukningen i verksamheten som ska användas.96  

Skatteverket anser att omsättningfördelningsgrunden som bekant också är huvudregeln enligt 

mervärdesskattedirektivet, inte återspeglar resursförbrukningen i ett riskkapitalbolag på ett 

rättvist sätt. Detta i situationer när det finns en verksamhet eller del av en verksamhet, som är 

mitt uppe i ett ”[…] uppstartsskede och ännu inte gett upphov till omsättningar.” Skatteverket 

rekommenderar istället att beräkna en skälighetsbedömnd användning med utgångspunkt i att 

jämföra de kostnader som finns med de gjorda utgående transaktionerna. ”Detta är enbart en 

presumtion som kan frångås eller korrigeras beroende på övriga omständigheter” menar 

Skatteverket.97  

Kristoffersson menar att trots det faktum att Skatteverket i sitt ställningstagande uttalar 

ovanstående sistnämnda mening, är det oroväckande att förespråka en fördelningsgrund som 

går emot mervärdesskattesystemets grundläggande funktioner. Kristoffersson håller å andra 

                                                           
94 Detta kan enligt Skatteverket endast korrigeras eller bortses från beroende på övriga omständigheter. Följande 

omständigheter kan tas i åtanke: om något dotterbolag är vilande och inte alls eller till en mycket liten del står för 

resursförbrukningen, om holdingbolaget till exempel även tillhandahåller skattefria tjänster till dotterbolagen, samt 

om vid sidan om andelsinnehavet bedrivs det en egen ekonomisk verksamhet från holdingbolagets sida. Se Idem.  
95 Idem.  
96 Idem.  
97 Idem.  
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sidan med Skatteverket att fördelningen av den ingående skatten ska spegla de använda 

resurserna i verksamheten.98 

Som tidigare konstaterats bedriver ett holdingbolag en ekonomisk verksamhet när det deltar i 

förvaltningen av de bolag i vilka det har förvärvat andelar till den del som detta innebär 

genomförandet av transaktioner som är av skattepliktig karaktär. Skatteverket stödjer sig på 

praxis från EU-domstolen i detta uttalande. Mer specifikt på de förenade målen C-108/14 

Larentia + Minerva.99 Enligt Skatteverket kan dessa tjänster vara finansiella, administrativa, 

tekniska eller kommersiella. Det viktigaste är enligt Skatteverket att något deltagande i 

förvaltningen kan påvisas av holdingbolaget för att det ska kunna anses bedriva en ekonomisk 

verksamhet.100  

 

Det som EU-domstolen enligt Kristoffersson uttalar sig om i C-108/14 Larentia + Minerva är  

”[…] avdragsrätten vid förvärv av dotterbolag och hur avdragsrätten ska bestämmas när det 

är fråga om kostnader som är hänförliga till verksamhet som hänför sig dels till sådant som 

faller inom, dels sådant som faller utom tillämpningsområdet för mervärdesskatt.” Skatteverket 

har uttalat sig om mycket mer än vad som går att utläsa i nämnda rättsfall enligt Kristoffersson. 

Kristofferssons uppfattning om att den kritiska tidpunkten för att avgöra om avdragsrätt för 

ingående mervärdesskatt föreligger eller inte, är vid tidpunkten för förvärvet. Det är dock 

ingenting som följer av rättsfallet i fråga utan stöd finns i andra rättsfall101 menar 

Kristoffersson.102  

 

Två nya fördelningsgrunder framkommer av Skatteverkets ställningstagande. Den första består 

av en fördelning av ”[…] antal dotterbolag i vilket holdingbolaget tar del i förvaltningen delat 

med totala antalet dotterbolag.” Den andra fördelningsgrunden består av ”[…] nedlagda 

kostnader i förhållande till bolagets verksamhet.” I det följande kommer de två nya 

fördelningsgrunderna att diskuteras. Enligt EU-domstolens dom i C-108/14 Larentia + 

Minerva, är det de nationella myndigheternas ansvar att fastställa en rimlig fördelningsgrund 

mellan verksamhet inom och utom tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Kristoffersson 

menar dock att fördelningsgrunderna redan var många innan detta ställningstagande från 

Skatteverket. Dessa skulle dessutom kombineras med varandra vilket kan anses komplicerat 

enligt mitt egna tycke. Nu tycks det dessutom bli ännu fler efter det förnyade 

ställningstagandet.103  

 

Det kan från allmänheten uppfattas som en aning frustrerande att fler och fler 

fördelningsgrunder införs av Skatteverket. Det resulterar bland annat i att det blir svårare för de 

skattskyldiga att göra rätt från början menar Kristoffersson. Krisoffersson är dock snabb med 

att påpeka att Skatteverket inte i första hand bär ansvaret för detta. Det är snarare ”[…] 

                                                           
98 Se Kristoffersson SN 2017 s. 111, s. 119-120.  
99 Se C-108/14 Larentia + Minerva ECLI:EU:C:2015:496 punkterna 20-21 och där angiven praxis.  
100 Se Skatteverkets ställningstagande den 19 december 2017 Dnr: 202 377677-17/111 Holdingbolag - avdragsrätt 

för mervärdesskatt <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html>  
101 Se exempelvis rättsfallet C-400/98 Finanzamt Goslar v Brigitte Breitsohl ECLI:EU:C:2000:304.  
102 Kristoffersson SN 2017 s. 111, s. 123-125.  
103 Id. s. 125.  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html
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lagstiftaren som har införlivat utförliga och detaljerade bestämmelser om avdragsrätt i 

blandad verksamhet i artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet, vilka innehåller ett antal 

valmöjligheter för medlemsstaterna, i 8 kap. 13 § ML med de två orden ”skälig grund”.”  

Kristoffersson hävdar emellertid att hon saknar något att invända emot vad gäller att relatera 

antal dotterbolag till varandra vid avdragsberäkningen enligt skälig grund då det får anses som 

en relativt enkel fördelningsgrund vid beräkningen av avdragsgill andel för ett dotterbolags 

förvärvsutgifter.104 

 

Kristoffersson är mer ifrågasättande till den andra fördelningsgrunden. För att påminna så kan 

denna fördelningsgrund endast användas för riskkapitalbolag som bedriver verksamhet inom 

tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Med andra ord handlar det om tillhandahållande av 

skattepliktiga tjänster till dotterbolag och att sälja dotterbolag. Tillämpliga bestämmelser blir i 

sådana fall artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet. Kristoffersson uttrycker sig på så sätt 

att det inte föreligger något ”[…] skönsmässigt utrymme för Skatteverket att under 

domstolskontroll fastställa någon annan fördelningsgrund än de som framgår av direktivet, på 

så sätt som det gör när det är fråga om verksamhet inom och utom tillämpningsområdet för 

mervärdesskatt.”105  

 

Skatteverket förespråkar att dela intäkterna med kostnaderna och på så sätt få fram en 

avdragsprocent för mervärdesskatten på förvärvskostnaderna. Enligt Kristoffersson saknar 

detta stöd i mervärdesskattedirektivets regler, dess systematik samt i EU-domstolens praxis. Att 

uppfinna en fördelningsgrund för blandad verksamhet som är helt främmande för 

mervärdesskattedirektivet är inte enligt Kristoffersson den rätta lösningen utan snarare är 

lösningen att tillämpa de fördelningsgrunder som återfinns i mervärdesskattedirektivet och i 

EU-domstolens praxis.106 Kristoffersson påminner också om bestämmelserna i 7 kap. 3 a-3 d 

§§ ML. Av dessa framkommer omvärdering av beskattningsunderlaget i fall det skulle bli 

aktuellt med att en avdragsrätt uppnås på ett sätt som går emot mervärdesskattedirektivets 

syften. Därutöver finns även principen om förbud mot förfarandebruk understryker 

Kristoffersson.107 

 

4.3 Högsta förvaltningsdomstolens tillämpning av avdragsrätten i blandad verksamhet   

Både EU-domstolen och HFD har utvecklat en stor praxis vad gäller avdragsrättens omfattning. 

Eftersom begreppet skälig grund reglerat i 8 kap. 13 § ML är mångtydigt, väcker det flertal 

frågor. I detta kapitel diskuteras begreppet ”skälig grund” och hur det har hanterats av HFD. 

Kan det vara så att avdragsrätten kan komma att bedömas olika beroende på vilken 

fördelningsmetod som tillämpas för att bestämma avdragsrätten? Innan frågan besvaras 

redogörs det först hur HFD tycks tolka denna bestämmelse. I första hand ska en fördelning 

göras efter den del av den ingående skatt som avser den verksamhet som medför 

                                                           
104 Idem.  
105 Idem.  
106 Detta framkommer enligt Kristoffersson av första ledet av domslutet i C-496/11 Portugal Telecom 

ECLI:EU:C:2012:557. Se idem.  
107 Se Kristoffersson SN 2017 s. 111, s. 126.  
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skattskyldighet. Med andra ord ska fördelning göras efter den faktiska användningen av 

förvärvet. Däremot, är användningen inte känd vid tillfället då förvärvet sker, ska fördelning 

istället ske efter skälig grund. Enligt HFD:s praxis ska en sådan fördelning i så lång utsträckning 

som möjligt motsvara resursförbrukningen i de olika verksamhetsdelarna.108  

Eftersom vad som utgör skälig grund inte är redogjort för i lagtexten måste vägledning sökas 

vidare vid tolkningen av detta begrepp. Dock så finns det inte mycket närmare vägledning i 

förarbeten. EU-rätten kan heller inte dras till nytta då den är annorlunda utformad och det blir 

därför svårt att läsa svensk rätt konformt med denna. HFD har emellertid ofta förlitat sig på en 

konform tolkning med EU-rätten. Vidare har HFD uttalat sig om att avdragsrättens omfång 

främst bestäms av mervärdesskattedirektivet.109 Nedan följer en diskussion kring hur begreppet 

skälig grund fastställs i HFD:s praxis.  

Rättsfallet HFD 2014 ref. 18 som rör hur en skälig grund ska fastställas kommer i följande 

stycken att diskuteras. Domen i målet är en avvisning av ett sökt förhandsbesked hos 

Skatterättsnämnden. Målet handlar om tillämpningen av 8 kap. 13 § ML och fördelningen av 

ingående skatt för anskaffningar gjorda gemensamt för bolagets skattepliktiga 

rådgivningsverksamhet och undantagen in- och utlåningsverksamhet.110 HFD skriver i domen 

att en ”[…] skälig grund kan t.ex. vara omsättningen, men annan fördelningsgrund ska 

användas om denna ger ett mer exakt resultat.”111  

Henkow anger i sin analys av domen att om ovanstående uttalande tas bokstavligt, fastställer 

HFD följaktligen att den mest noggranna fördelningsgrunden ska användas vid beräkningen av 

andelen som är avdragsberättigad. Henkow menar att med detta fastställande från HFD, är det 

inte fråga om den skattskyldige personens tillämpade fördelningsgrund är skälig. Som HFD 

själv uttrycket det, finns en fördelningsgrund som ”ger mer exakt resultat” ska den 

fördelningsgrunden användas vid beräkningen.112 Detta resulterar i att en skattskyldig person 

inte kan veta om den tillämpade fördelningsgrunden som valts är tillåten, eftersom en annan 

fördelningsgrund som kanske är mer exakt kan vara mer korrekt att tillämpa. Det leder till 

diskussionen kring hur bevisningen av en ”skälig” grund ska genomföras.  

Avdragsrätt ska styrkas av den skattskyldige själv. Detta framkommer av allmänna bevisregler. 

En skattskyldig som bedriver en blandad verksamhet tycks enligt HFD:s ovanstående 

formulering behöva styrka att den mest precisa fördelningsgrunden används för att redovisa 

resultatet. Av SOU 2016:76113 framkommer det att om flera fördelningsgrunder uppfyller 

kravet på uppdelning efter skälig grund var för sig, bör företräde ges till den av skattskyldiges 

valda fördelningsgrund.114 Henkow är kritiskt till detta uttalande. Principen om att 

fördelningsgrunden ska användas om den redovisar det mest precisa resultatet krockar med 

tillämpningen om en fördelningsgrund som måste anses som skälig i sig, har använts vid 

                                                           
108 Se HFD 2014 ref 18 s. 5.  
109 Se HFD 2013 ref. 12 och RÅ 1999 not 282.  
110 Se HFD 2014 ref 18 s. 1.  
111 Id. s. 5.  
112 Idem och Henkow SN 2017 s. 720.  
113 Se SOU 2016:76 s. 303.  
114 Uttalandet stöds dock på ett rättsfall som inte behandlar bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML, se RÅ 2010 ref. 8.  
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beräkningen. Detta enligt Henkow, även om denna ger en mindre eller större avdragsrätt än en 

annan fördelningsgrund som kan tänkas ge ett resultat som är mer precist.115  

Som redan nämnts har HFD uttalat sig om att skälig grund som en fördelningsgrund, är en 

uppdelning där den ”[…] ska så långt som möjligt motsvara resursförbrukningen i de olika 

verksamhetsgrenarna.” Frågan är hur detta uttalande står sig i jämförelse med EU-rättens 

bestämmelser om uppdelning efter skälig grund. Henkow konstaterar att denna formulering i 

uttalandet efterliknar mervärdesskattedirektivets ”på grundval av användningen”116 men att den 

inte är helt entydig. Viktigt att ha i åtanke är att resursförbrukningen i en verksamhet inte 

behöver direkt motsvara nyttjandet av en viss vara eller en tjänst. Det innebär med andra ord 

att resurser såsom exempelvis kapital och arbetskraft, också är resurser även fast de inte utgör 

förvärv från en extern part och som är mervärdesskattepliktiga.117  

Dock kan resursförbrukning även tolkas på så sätt att ordet ska vara konformt med 

mervärdesskattedirektivet vilket betyder att resursförbrukningen därför egentligen ska åsyfta 

användningen. Mot bakgrund av detta skulle det eventuellt kunna anses att det inte handlar om 

att fastställa resursförbrukningen i verksamheten, snarare om verksamhetens användning av 

förvärven. Frågan som Henkow ställer sig är om denna tolkning av ordet resursförbrukning är 

korrekt med tanke på att HFD själv inte angivit att det avgörande för uppdelningen är hur 

förvärven används. Valet av metod för att fastställa resursförbrukningen i en verksamhetsdel 

handlar inte om att bevisa fakta. Detta eftersom ett förvärvs användning kan uppskattas på 

många olika sätt118. Det är med andra ord inte avgörande att fastställa hur specifika förvärv 

använts.119  

Det som är av betydelse är att hitta en metod som fastställer hur mycket som ska anses som 

hänförlig till den del av verksamheten som är skattepliktig. I det här fallet blir metoden av 

avgörande betydelse för resultatet vilket innebär att metoden uppvisar hur förvärven använts i 

verksamheten. Det är också här skälighetskriteriet kommer till uttryck då det är metoden som 

ska bevisas vara just skälig för att kunna anses som om uppdelning görs efter skälig grund. 

Själva skälighetsbegreppet är svårdefinierat. Kortfattat kan det som hittills diskuteras beskrivas 

på följande sätt. Förbrukningen av ett specifikt förvärv går inte att fastställa och på grund av 

det måste en skälig metod istället tillämpas. Metoden ska alltså vara skälig utifrån 

förvärvsförbrukningen men denna förbrukning är svår att känna till.120  

Av ovanstående uttalanden som kommer från HFD tycks det enligt Henkow låta som om det är 

en sakfråga att fastställa resursförbrukningen i en verksamhet. Detta trots att HFD uttalat sig 

med formuleringen ”så långt som möjligt” vilket antyder på en annan bedömning. Enligt 

Henkow tycks det vara en rättsfråga och en fråga om att säkerställa vilka metoder som är 

adekvata att använda i detta sammanhang. Det hade varit att föredra ett klargörande på detta 

                                                           
115 Se Henkow SN 2017 s. 720.  
116 Se artikel 173 2 c i mervärdesskattedirektivet.  
117 Se Henkow SN 2017 s. 720.  
118 Exempelvis genom att mäta hur många transaktioner som utförs i respektive verksamhetsdel eller genom att 

mäta den tid som anställda är verksamma i de olika verksamhetsdelarna. Se idem.  
119 Idem.  
120 Idem.  
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område för att skapa en mer konsistent och rättssäker praxis från HFD. Att bevisa skälighet i 

sitt omdöme om vald fördelningsgrund anser Henkow inte vara rimligt att ålägga en 

skattskyldig. Den skattskyldige ska kunna stå till svars för den fakta och vilka kriterier som 

använts för den skäliga bedömningen. Det handlar därför inte om att påvisa skäligheten i 

efterfrågad avdragsrätt eller bevisa den avdragsrätt som söks.121  

Henkow menar att ”[…] således åligger det den enskilda att framställa bevisning för hur 

förvärv används i organisationen och vilka metoder som kan extraheras utifrån redovisning 

och annat material för hur denna användning sker.” Med detta menas att avvägningen av 

vilken/vilka metoder som anses skäliga, blir följden av en avvägning själva skäligheten. En 

åtskillnad bör göras avseende bedömning av skäligheten i den fördelningsgrund som används 

för fördelning och fakta gällande användningen. Kortfattat ska den fördelningsgrund som 

nyttjas vara skälig.122 En rekommendation från Henkow till HFD är att gå ut med vilka metoder 

som kan anses vara skäliga per se samt om HFD skulle finna att endast den mest skäliga 

metoden ska användast principiellt sett i ett fall, vilken metod som då ska anses vara mest skälig 

för respektive typ av verksamhet.123  

Detta är en svår uppgift för HFD påpekar Henkow. För att kunna fastställa ovanstående 

metodanvändning i specifika typer av verksamhet uppkommer en del detaljfrågor som HFD 

rimligtvis inte kan diskutera. Det som HFD däremot kan göra enligt Henkow är att fastställa de 

kriterier som är acceptabla för användningen av en metod. På så sätt framkommer vilka metoder 

som är av relevans för vilka fall och i vilket sammanhang. Denna uppgift är återigen svårtagen 

av HFD men Henkow menar att uppgiften tilldelats HFD genom formuleringen i lagtexten. En 

problematisk situation uppkommer i HFD 2014 ref. 18 enligt Henkow på grund av att skälig 

grund som ett begrepp, inte definieras tillräckligt i ett rättsligt hänseende. HFD motiverar sig 

på följande sätt.  

Handlingarna i HFD 2014 ref 18 ger enligt HFD inte någon ledning när det kommer till 

avgörandet om bolagets storlek på omsättning i de olika verksamhetsdelarna, är den mest 

korrekta fördelningsgrunden i detta fall. Enligt Henkow tycks HFD med detta uttalande kräva 

skälighetsbevisning. HFD argumenterar för att det inte går att genom ett förhandsbesked besluta 

om hur den ingående skatten i bolaget ska fördelas. Frågan som uppkommer är vad detta 

uttalande i praktiken kan resultera i. Henkow hävdar att det resulterar i en avsaknad av ett svar 

på om fördelningsgrunden i fråga är rättsenlig eller ej.124  

I HFD 2014 ref 18 diskuteras även förhållandet mellan 8 kap. 13 § ML och EU-rätten. I domen 

står det bland annat att den ”[…] flexibilitet som kännetecknar 8 kap. 13 § ML har en 

motsvarighet i den EU-rättsliga regleringen.”125 Henkow kritiserar detta uttalande eftersom 

mot bakgrund av detta uttalande kan svensk rätt tyckas utgöra ett korrekt utförande av EU-

rätten. Flexibiliteten i EU-rätten på det sätt som anges, tycks inte vara så stor i realiteten menar 

                                                           
121 Se Henkow SN 2017 s. 720.  
122 Idem.  
123 Idem.  
124 Idem.  
125 Se HFD 2014 ref 18 s. 5.  
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Henkow. Henkow går tillbaka till att förklara att det måste finnas en huvudregel som är baserad 

på omsättning enligt EU-rätten. Det finns en flexibilitet hos medlemsstaterna vad gäller att anta 

särregler. Däremot anges det ingenstans i EU-rätten att medlemsstaterna kan bortse från att anta 

regler för hur126 fastställandet av en avdragsgill andel ska gå till. Henkow understryker att det 

sistnämnda har skett i Sverige. En undran uppkommer ifall Sveriges genomförande kan vara 

bristfällig. Så är fallet enligt Henkow som hoppas på en ”upptramning” av hur 8 kap. 13 § ML 

tolkas och tillämpas tills dess att bestämmelsen reformeras.127  

Kortfattat kan följande konstateras mot bakgrund av vad som framkommit av Henkows analys. 

För att kunna avgöra vad som är skäligt och inte skäligt, är den valda metoden av störst 

betydelse. Metoden fastställs däremot inte i själva lagtexten. Vidare är det svårt utifrån HFD:s 

praxis med säkerhet fastställa exakt vilken metod som ska anses skälig och på så sätt få 

vägledning i sin tolkning av lagstiftning. Det framkommer av ovanstående diskussion att det 

inte finns någon säker metod att använda eftersom en ständig osäkerhet framkommer. Henkow 

ställer sig frågan om detta är hanterbart för de skattskyldiga. Enligt Henkow själv föreligger för 

de skattskyldiga en osäkerhet som inte kan hanteras och han anser att detta ur en 

rättssäkerhetssynpunkt inte är tillfredsställande. Situationen kan heller inte vara särskilt lyckad 

för Skatteverkets del.128  

Det går vidare att konstatera mot bakgrund av hittills anförda diskussion att begreppet ”skälig 

grund” kan kritiseras med tanke på dess vaga ställning. Ett sådant begrepp skapar i lagtext 

möjlighet enligt Henkow att i varje enskilt fall beakta de specifika omständigheterna och 

materiellt sett, skapa den bästa lösningen för fallet i fråga. Det kan vara en rekommendation till 

Skatteverket och för den delen även andra myndigheter, att detaljreglera hur en avdragsgill 

andel ska beräknas i diverse typer av verksamheter istället för att reglera frågan i lagtexten som 

inte är tydlig nog. Däremot kan den möjliga anpassningen som begreppet lämnar utrymme för 

i varje enskilt fall, baserat på tolkningen i praxis, ses som en styrka för den skattskyldige.129  

Henkow anser avslutningsvis att sett till hur begreppet ”skälig grund” tolkas och tillämpas idag 

i Sverige, verkar det avsevärt tveksamt sett ur en rättssäkerhetssynpunkt. Henkows lösning är 

att domstolarna ser till att ”strama upp tillämpningen” följt av att kräva av de skattskyldiga och 

Skatteverket att ange de omständigheterna som ska betraktas som relevanta och på vilket sätt 

denna fakta i så fall är viktig. Följaktligen är det enligt Henkows mening av betydelse att HFD 

förtydligar sitt uttalande om att den mest exakta fördelningsgrunden ska användas vid 

tillämpningen. Det råder en betydande osäkerhet i Europa enligt Henkow om hur den 

avdragsgilla andelen ska beräknas och därför bör det ifrågasättas om inte EU-rättens innehåll 

ska söka ett klargörande hos EU-domstolen i situationer där EU-rättslig praxis nyttjas som stöd 

för ett beslut.130  

 

 

                                                           
126 Här antas för hur metoden för en avdragsgill andel ska fastställas. Se Henkow SN 2017 s. 720.  
127 Idem.  
128 Idem.  
129 Idem.  
130 Idem.  
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4.4 Sammanfattning  

Vad gäller Skatteverkets ställningstaganden för sina fördelningsgrunder, tycks Skatteverket 

anse att fördelningsgrunden som följer av huvudregeln kan användas men att även andra 

fördelningsgrunder kan komma att användas i den blandade verksamheten. Det som tycks vara 

avgörande för Skatteverkets del är vilken fördelningsgrund som är mest relevant och korrekt 

för beräkningen. Dock så omnämns inte av Skatteverket på vilket sätt en fördelningsgrund är 

relevant i ett visst fall vilket kan uppfattas som förvirrande.  

Skatteverket rekommenderar verksamheter inom finansieringsbranschen att använda den 

justerade omsättningsmetoden. En sådan metod utesluter vissa omsättningar i sin beräkning. 

Varför vissa omsättningar ska uteslutas i beräkningen är för att det enligt Skatteverket, annars 

hade givit ett ”felaktigt” resultat med beaktandet av resursförbrukningen om dessa omsättningar 

hade varit en del av uträkningen.131 Artikel 173 2 c i mervärdesskattedirektivet står för att vara 

själva grunden för den justerade omsättningsmetoden. Skatteverket tolkar in denna 

bestämmelse i begreppet ”skälig grund” men denna bestämmelse är frivillig för 

medlemsstaterna att införliva i sin inhemska rätt för att den ska anses gälla och detta har inte 

skett i Sverige.132  

För holdingbolag som både har en passiv och en aktiv verksamhet, ser avdragsrätten ut på 

följande sätt. Ingående skatt på kostnader är inte avdragsgilla som i sin helhet hänförs till den 

passiva verksamheten medan ingående skatt som i sin helhet hänförs till skattepliktiga tjänster 

till den aktiva verksamheten, är helt avdragsgill. Den nya beräkningsgrunden för holdingbolag 

kan tillämpas av riskkapitalbolag eftersom dessa enligt Skatteverkets uppfattning bedriver 

blandad verksamhet. Skatteverket anser att huvudregeln enligt mervärdesskattedirektivet, inte 

återspeglar resursförbrukningen i ett riskkapitalbolag på ett rättvist sätt. Skatteverket 

rekommenderar istället att beräkna en skälighetsbedömnd användning med utgångspunkt i att 

jämföra de kostnader som finns med de gjorda utgående transaktionerna.133  

Avslutningsvis något om HFD:s tillämpning av avdragsrätten i blandad verksamhet med 

särskild fokus på tolkningen av begreppet ”skälig grund” enligt 8 kap. 13 § ML. Begreppet i 

fråga är mångtydigt och vagt vilket försvårar dess tolkning i praktiken. Enligt HFD:s praxis ska 

en fördelning efter skälig grund i så lång utsträckning som möjligt motsvara 

resursförbrukningen i en blandad verksamhet.134 Då HFD inte kommit med något tydligt 

uttalande om vad som utgör skälig grund, har domstolen förlitat sig på en konform tolkning 

med EU-rätten. Svaret ska således sökas i motsvarande bestämmelser i 

mervärdesskattedirektivet eftersom avdragsrättens omfång ytterst bestäms av detta direktiv 

enligt HFD.135  

                                                           
131 Se Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor 

med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 181.  
132 Se Kleerup, Kristoffersson och Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 63-64.  
133 Se Skatteverkets ställningstagande den 19 december 2017 Dnr: 202 377677-17/111 Holdingbolag - avdragsrätt 

för mervärdesskatt <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html>  
134 Se HFD 2014 ref 18 s. 5.  
135 Se HFD 2013 ref. 12 och RÅ 1999 not 282.  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html


28 
 

5 Avslutande reflektioner  
 

5.1 Inledning  

Kapitlet introduceras med en diskussion rörande förenligheten mellan 8 kap. 13 § ML och 

motsvarande artiklar i mervärdesskattedirektivet enligt doktrinen. Den förstnämnda 

bestämmelsen analyseras ur ett kritiskt perspektiv avseende vad som tillämpats av artikel 173-

175 i mervärdesskattedirektivet. I det sista delkapitlet får läsaren en kortfattad sammanfattning 

framför sig där alla kapitel i uppsatsen ses över. I detta kapitel besvaras uppsatsens 

övergripande syfte, det vill säga om 8 kap. 13 § ML är förenlig med artikel 173-175 i 

mervärdesskattedirektivet. I syftet ingår att bland annat besvara varför Skatteverket tillämpar 

vissa fördelningsgrunder utan att dessa direkt införlivats i svensk rätt samt varför HFD ännu 

inte förklarat vad som utgör ”skälig grund” enligt 8 kap. 13 § ML. Därutöver blandas i det sista 

delkapitlet även de huvudsakliga slutsatserna som dragits under skrivandets gång, samt övriga 

reflektioner och eventuella förbättringsåtgärder på området.  

 

5.2 Förenligheten mellan 8 kap. 13 § ML och artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet 

enligt doktrinen  

För att inleda diskussionen om förenligheten mellan 8 kap. 13 § ML och EU-rätten i form av 

artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet, följer iakttagelser avseende ordalydelsen av den 

förstnämnda bestämmelsen. I 8 kap. 13 § ML går det att utläsa att ”[…] de fall den ingående 

skatten endast delvis avser förvärv eller import som medför avdragsrätt ... får avdrag göras 

endast för skatten på den del av ersättningen eller inköpspriset som hänför sig till den del av 

förvärvet eller importen som medför avdragsrätt ...”. Om denna bestämmelse granskas är inte 

ML i konform med EU-rätten enligt Henkow. Detta då ML tycks peka på att full avdragsrätt 

inte föreligger i situationer då ett förvärv endast till viss del går att hänföra till en transaktion 

som är avdragsgill.136  

Fortsättningsvis menar Henkow att enligt EU-domstolens praxis, saknas sådana förvärv rörande 

situationer där avdragsrätten begränsas på så sätt att förvärvet endast till viss del hänför sig till 

avdragsgilla transaktioner.137 Det betyder att ett förvärv som endast till viss del hänför sig till 

en aktivitet som medför avdragsrätt, är avdragsrätten fullständig även i detta fall. Bestämmelsen 

i 8 kap. 13 § ML lyder fortsättningsvis: ”[…] eller avser förvärv eller import som görs 

gemensamt för flera verksamheter av vilka någon inte medför skattskyldighet, eller görs för en 

verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet ...”. Det citerade stycket är förvirrande 

enligt Henkow. Förvirringen uppstår när bestämmelsen går att tyda som att en verksamhet kan 

bedrivas där en del av verksamheten är skattepliktig i mervärdesskattehänseende, medan den 

andra delen är undantagen. Hur ska då begreppet ”verksamhet” tolkas är frågan. Enligt Henkow 

kan inte begreppet avse ”en grupp transaktioner av samma slag” på grund av att transaktioner i 

                                                           
136 Se Henkow SN 2017 s. 720.  
137 Se EU-domstolens dom i rättsfallen C-50/87 Kommissionen mot Frankrike ECLI:EU:C:1988:429 och C-263/15 

Lajvér ECLI:EU:C:2016:392.  
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ett konkret fall som både medger avdragsrätt och inte medger avdragsrätt, är svårt att 

visualisera.138  

Henkow ger oss vägledning för att minska denna förvirring genom att uttala sig om att denna 

del av bestämmelsen måste ses mot bakgrund av den ”initiala formuleringen”. Det innebär att 

det ska beräknas om ett förvärvs enbart delvis nyttjas för transaktioner som är 

avdragsberättigade transaktioner och begreppet verksamhet åsyfta annat än likadana 

transaktioner avseende mervärdesskatten.139 Den diskuterade bestämmelsen fortsätter: ”[…] 

får avdrag göras endast för skatten på den del av ersättningen eller inköpspriset som hänför 

sig till den del av förvärvet eller importen som medför avdragsrätt respektive hänför sig till 

verksamhet som medför skattskyldighet.” Henkows iakttagelse av denna del av bestämmelsen 

följer nedan.  

Formuleringen ”ersättning eller inköpspriset” kan även det anses förvirrande vid tolkningen av 

denna bestämmelse. Kan de två begreppen vara olika i någon situation och är inte alltid 

ersättningen som den är definierad i 7 kap. ML, det som åsyftas, samt i vilka situationer är 

inköpspriset i så fall relevant? Det är frågor som ännu inte verkar besvarade. Bortsett från denna 

inte så klarlagda del, är det första ledet i formuleringen till största del lättförståelig. 

Hänvisningen till ”verksamhet som medför skattskyldighet” är dock även den otydlig enligt 

Henkow som tycks enbart förstå denna del av bestämmelsen mot bakgrund av de förgångna 

leden i bestämmelsen. Mot bakgrund av dessa led kan frasen förstås på så sätt att den refererar 

till verksamheter som faller inom mervärdesskattelagens tillämpningsområde i sig, fast där 

olika typer av transaktioner genomförs och alla inte medger rätt till avdrag.140  

Bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML avslutas på följande sätt: ”Om denna del inte kan fastställas, 

får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.” Även i denna 

del av bestämmelsen kan tolkningssvårigheter uppstå. Henkow uppmärksammar att delen ”[…] 

får avdragsbeloppet istället bestämmas...” leder till flera följdfrågor. Till att börja med kan en 

fråga sig om Skatteverket eller en skattskyldig, också har möjligheten att bestämma om skälig 

grund ska bortses från och en annan fördelningsgrund i stället ska tillämpas. Vidare uppkommer 

en undran över varför det inte står att avdragsbeloppet då ”ska” bestämmas efter skälig grund. 

Henkow förklarar det på så sätt att en skattskyldig vars förvärvs hemhörighet inte kan 

fastställas, inte behöver yrka avdrag. Om detta är fallet får det bestämmas efter en skälig 

fördelningsgrund. Slutsatsen som kan dras av detta är att ordalydelsen lämnar de skattskyldiga 

en viss valmöjlighet.141  

Henkow trycker på att det finns oklarheter vad gäller klassificering av omsättningar i 

verksamheter och vid tolkningen av de avdragsregler som återfinns i mervärdesskattedirektivet. 

Dessa menar Henkow är av hög betydelse med tanke på att de kan leda till omfattande olikheter 

när det kommer till avdragsrättens omfång. Förhållandet mellan artikel 173 2 och rättspraxis 

                                                           
138 Se Henkow SN 2017 s. 720.  
139 Idem.  
140 En annan tolkning än den ovanstående finns det utifrån ett språkligt perspektiv enligt Henkow inte utrymme 

för. Enligt en språklig tolkning tycks det menas att begreppet verksamhet främst åsyftar affärsverksamheter. 

Affärsverksamheter omfattas av mervärdesskattens tillämpningsområde. Se Idem.  
141 Idem.  
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beträffande artikel 174 i mervärdesskattedirektivet är exempelvis en sådan oklarhet. I 

rättspraxis beträffande artikel 174 i mervärdesskattedirektivet har det konstaterats betydande 

när det kommer till vad som påverkar avdragsrätten.142 Ett exempel på detta är aktieutdelning 

som tagit form av förekomsten av intäkter, ska inte påverka rätten till avdrag.143 Frågan som 

diskuteras nedan är om denna rättspraxis påverkar handlingsutrymmet under artikel 173 2 som 

medlemsstaterna agerar efter.  

Med tanke på att medlemsstaterna enligt EU-domstolen endast får använda artikel 173 2 under 

förutsättning att metoden som valts kan på mer noggrant sätt fastställa andelen av ingående 

mervärdesskatt än med huvudregeln, det vill säga omsättningsmetoden, ska det anses rimligt 

enligt Henkow. Detta är enligt samma person negativt med tanke på att företagen som bedriver 

finansrelaterade verksamheter konkurrerar på en europeisk marknad. En stor påverkan på 

kostnadsmassan följer därför av olikheter i avdragsrätten. Detta kan illustreras på så sätt att en 

hög avdragsrätt resulterar i en konkurrensfördel medan en låg avdragsrätt resulterar i en 

konkurrensnackdel. Henkow understryker vikten av att en harmonisering krävs för att 

underlätta för problemet.144  

Kristoffersson menar att den vaga lagstiftningsteknik som använts i 8 kap. 13 § ML, närmare 

bestämt det om skälig grund, framkallar rättsosäkerhet beträffande bristande förutsebarhet. Det 

kan vara ett resultat av att HFD inte förtydligat innehållet i lagstiftningen. Det kan enligt 

Kristoffersson förklaras på så sätt att avdragsrätten i blandad verksamhet mest sannolikt i 

Sverige ses som en sakfråga istället för en rättsfråga. Ett omfattande arbete har gjorts från 

Skatteverkets sida genom att i sitt ställningstagande försöka vidta åtgärder vad gäller den 

bristande förutsebarheten. Skatteverket har försökt åtgärda den bristande förutsebarheten 

genom att på ett detaljerat sätt beskriva hur olika fördelningsgrunder ska tillämpas. Genom 

denna beskrivning har Skatteverket visat de skattskyldiga hur en bedömning av avdragsrätt i 

blandad verksamhet ska gå till.145  

Vidare ifrågasätter Kristoffersson 8 kap. 13 § andra ledet ML utifrån ett konstitutionellt 

perspektiv. Ifrågasättandet rör den vaga normgivningen på detta skatteområde. Av 

legalitetsprincipen förstås att lagstiftningsmakten inte får delegeras av riksdagen. Ett 

bestämdhetskrav får även anses innefattas av denna princip. Skatteverket har i det här fallet 

varit tvunget att detaljerat beskriva lagstiftningens innebörd. Beskrivningarna har tagit form i 

ett ställningstagande som diskuterats ovan. Formellt sett, binds inte ens Skatteverket självt av 

detta ställningstagande men det har i praktiken haft ett stort genomslag. Det leder till att 

vagheten i bestämmelsen i 8 kap. 13 § andra ledet ML är problematiskt enligt Kristoffersson.146  

Särskilt problematiskt enligt Kristofferssons uppfattning är att bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML 

är så vag att det är svårt att utläsa vilka delar av artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet som 

                                                           
142 Idem.  
143 Se EU-domstolens rättsfall: C-333/91 Sofitam mot Ministre chargé du Budget ECLI:EU:C:1993:261 och C-

142/99 Floridienne och Berginvest m.fl. ECLI:EU:C:2000:623.  
144 Se Henkow SN 2017 s. 720.  
145 Se Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor 

med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 192.  
146 Id. s. 193.  
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i ML har införlivats. Detta sett utifrån legalitetsprincipen samt utifrån ett 

förutsebarhetsperspektiv. Kristoffersson drar flera slutsatser av Skatteverkets 

ställningstagande. Skatteverkets tycks vara av uppfattningen att begreppet ”skälig grund” 

införlivar att ”Medlemsstaterna får […] tillåta eller ålägga den beskattningsbara personen att 

göra avdraget på grundval av användningen av alla eller en del av varorna och tjänsterna” 

som det står i artikel 173 2 c i mervärdesskattedirektivet. Vidare tycks det kunna utläsas ur 

uttrycket skälig grund, att Sverige valt att införliva ”ålägga” bland de två alternativen ”tillåta” 

och ”ålägga.”147  

Kristoffersson fortsätter med att ifrågasätta Skatteverkets ställningstagande om att det ur 

begreppet ”skälig grund”, tycks kunna utläsas att det är nyttjandet av alla varorna och tjänsterna 

som är det mest betydelsefulla för avdragsrätten i blandad verksamhet. Senare blandar däremot 

Skatteverket in den obligatoriska regeln i artikel 175 i mervärdesskattedirektivet. Skatteverket 

fastställer att fördelningsgrunden som baseras på omsättningen är huvudregeln. Detta leder till 

att rättsläget i Sverige enligt Kristoffersson, blir desto mer ”svårgenomträngligt i förhållande 

till EU-rätten”. Kristoffersson menar att om den alternativa fördelningsgrunden i artikel 174 3 

c används på hela köpet, det vill säga alla varor och tjänster, bör påföljden vara att det inte finns 

transaktioner kvar att tillämpa den fördelningsgrund som baseras på omsättning.148  

Skatteverkets ställningstagande om fördelning efter skälig grund från den 25 augusti 2015, 

medför blandade åsikter. Enligt Kristoffersson hade skattskyldiga det svårt för sig att göra rätt 

när det kom till att avgöra den specifika avdragsprocenten som ska anses skälig enligt 

bestämmelsen i 8 kap. 13 § andra ledet ML. Ställningstagandet var därför väl uppskattat av 

allmänheten och inte minst av Skatteverket enligt Kristoffersson som tror att det bidrar till att 

uppnå en mer rättvis likabehandling i Skatteverkets myndighetsutövning. Som redan 

konstaterat är det nämnda ställningstagandet exemplariskt vad gäller detaljrikedom och 

utförlighet. De angivna beräkningsgrunderna uppnår till stor del ett resultat som är materiellt 

riktigt när det kommer till att fördela inköp på verksamhet som medger eller inte medger 

avdragsrätt. Risken med detta är dock att tillämpningen blir för komplicerad för dem som i sin 

verksamhet ska tillämpa flera olika fördelningsgrunder.149  

Kristofferssons största invändning mot Skatteverkets ställningstagande är att Skatteverket 

agerar lagstiftare i praktiken. De specifika, detaljerade och frivilliga reglerna i artikel 173 2 c i 

mervärdesskattedirektivet kan inte anses införlivade i ML enligt Kristoffersson. Skatteverket 

tycks åtgärda i sitt ställningstagande bristen på tydligt implementerade lagstiftning eftersom 

andra fördelningsgrunder än den omsättningsbaserade, inte införlivats i Sverige. Kristoffersson 

drar den huvudsakliga slutsatsen om att det hade varit ”[…] 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.” Fram tills dess 

kan en konsekvens vara till följd av att Skatteverkets ställningstagande i vissa delar kan 

ifrågasättas utifrån EU-rätten, att de skattskyldiga utmanar Skatteverket i dessa delar vilket kan 

                                                           
147 Idem.  
148 Idem.  
149 Id. s. 194.  
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resultera i diverse skatteprocesser.150 I den följande sammanfattningen reflekteras det vidare 

om vad som egentligen hände med införlivandet av artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet.  

 

5.3 Sammanfattning och huvudsakliga slutsatser  

Avdrag för ingående mervärdesskatt för blandad verksamhet regleras främst i 8 kap. 13 § ML 

samt motsvarande bestämmelser i EU-rätten, det vill säga i artikel 173-175 i 

mervärdesskattedirektivet. Avdragsrätt föreligger för den som bedriver en verksamhet som 

medför skattskyldighet enligt 8 kap. 3 § ML och som hänför sig till förvärv i verksamheten. En 

vidare förutsättning för att avdragsrätt ska vara möjlig är att förvärven som är hänförliga till 

verksamheten måste ha ett tillräckligt nära samband  med den ekonomiska verksamhet som en 

beskattningsbar person är skattskyldig för.  

För blandad verksamhet är begreppet ”skälig grund” av stor betydelse. En blandad verksamhet 

är en verksamhet som både är skattepliktig och skattefri på samma gång. Det betyder att 

avdragsrätt kan föreligga för en del av verksamheten medan en annan del kan sakna avdragsrätt. 

Huvudregeln för avdragsrätt i blandad verksamhet återfinns i 8 kap. 13 § ML. Enligt denna 

huvudregel ska uppdelning göras på följande sätt. Först ska förvärvet hänföras till den del av 

verksamheten som medför avdragsrätt. Om den hänförliga delen av förvärvet inte kan 

fastställas, får avdragsbeloppet enligt samma bestämmelse bestämmas genom uppdelning efter 

skälig grund. Olika fördelningsgrunder förekommer när uppdelning ska ske enlig skälig grund 

men det går att utläsa att utgångspunkten för uppdelning ska vara respektive verksamhets 

årsomsättning. Detta enligt artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet. Vissa av dessa artiklar 

är obligatoriska medan andra är frivilliga för medlemsstaterna att införliva i inhemsk rätt.  

Av artikel 173 1 i mervärdesskattedirektivet framgår det att när förvärv används av en 

beskattningsbar person både för transaktioner som medför rätt till avdrag för mervärdesskatt, 

samt för transaktioner som inte medför avdragsrätt, kan bara den delen som kan kopplas till de 

transaktioner som medger avdrag, vara avdragsgill. Huvudregeln i mervärdesskattedirektivet är 

likt den i 8 kap. 13 § ML, att använda årsomsättningen som fördelningsgrund. Av 173 2 i 

mervärdesskattedirektivet framgår vissa åtgärder medlemsstaterna får vidta vid bestämmandet 

av det proportionella avdraget enligt mervärdesskattedirektivet. Enligt Skatteverket får 

medlemsstaterna även använda andra fördelningsgrunder än det som framkommer av 

huvudregeln.151  

Skatteverket menar att avvikelser från omsättningsmetoden, det vill säga huvudregeln, finns till 

för att ge medlemsstaterna möjlighet att beakta den ”specifika karaktären” i vissa av 

verksamheterna som den skattskyldige bedriver. Med det menas att en uppdelning bör ske efter 

andra fördelningsgrunder än omsättningsmetoden om dessa uppnår ett mer exakt resultat. 

Skatteverket stödjer sig på rättsfallet C-183/13 Banco Mais vid uttalandet om att det är tillåtet 

                                                           
150 Idem.  
151 Se Skatteverkets ställningstagande från 2018 Avdragsrätten vid blandad verksamhet 

<https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323929.html>  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/323929.html
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att ha regler beträffande avdrag som beaktar den särskilda användningen av förvärvet. 

Skatteverket menar på så sätt att en mer noggrann beräkning uppnås.152  

Skatteverket har i två olika ställningstaganden använts sig av andra fördelningsgrunder än den 

som följer av huvudregeln vid sin redogörelse om hur uppdelning ska ske i en blandad 

verksamhet. Skatteverket står fast vid att olika fördelningsgrunder kan användas vid 

beräkningen av avdragsrätten i enlighet med skälig grund. Den fördelningsgrund som på det 

mest korrekta sätt återspeglar resursförbrukningen i respektive verksamhetsdel, ska användas 

vid beräkningen av avdragsrätten i blandad verksamhet. Skatteverket rekommenderar 

användningen av den så kallade justerade omsättningsmetoden om man bedriver 

finansieringsverksamhet.153 Artikel 173 2 C i mervärdesskattedirektivet står för att vara 

grunden i denna metod men artikeln i fråga är frivillig för medlemsstaterna att införliva vilket 

inte är fallet i svensk rätt enligt Kleerup, Kristofferson och Öberg.154  

Den andra fördelningsgrunden som Skatteverket förespråkat för i ett annat ställningstagande 

rör den nya beräkningsgrunden för holdingbolag. Skatteverket anser att den fördelningsgrund 

som framkommer av huvudregeln inte på ett korrekt sätt återspeglar resursförbrukningen i ett 

riskkapitalbolag på ett rättvist sätt. Skatteverket rekommenderar istället att beräkna en 

skälighetsbedömnd användning med utgångspunkt i att jämföra de kostnader som finns med de 

gjorda utgående transaktionerna. Kristoffersson menar att det är oroväckande att förespråka en 

fördelningsgrund som går emot mervärdesskattesystemets grundläggande funktioner trots 

Skatteverkets uttalande om att ”[…] detta är enbart en presumtion som kan frångås eller 

korrigeras beroende på övriga omständigheter”155.156  

Av enbart det sistnämnda ställningstagandet framgår det två nya fördelningsgrunder. Enligt 

EU-domstolens dom i C-108/14 Larentia + Minerva, är det de nationella myndigheternas ansvar 

att fastställa en rimlig fördelningsgrund mellan verksamhet inom och utom 

tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Kristoffersson menar dock att fördelningsgrunderna 

redan var många innan detta ställningstagande från Skatteverket. Dessa skulle dessutom 

kombineras med varandra vilket kan uppfattas som komplicerat enligt eget tycke. Nu tycks det 

bli ännu fler efter det förnyade ställningstagandet. Det kan från allmänheten uppfattas som en 

aning frustrerande att fler och fler fördelningsgrunder införs av Skatteverket.157  

Frågan är hur befogenheten ser ut för de nationella myndigheterna att mer skönsmässigt men 

ändå under kontroll av domstolen, bestämma fördelningsgrunder för uppdelning av 

avdragsrätten i en blandad verksamhet. Enligt Kristoffersson föreligger det inte något sådant 

skönsmässigt utrymme för uppdelning av avdragrätten mellan skattepliktig och skattepliktigt 

undantagen verksamhet. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML ska tolkas mot bakgrund av det som 

står i mervärdesskattedirektivets obligatoriska bestämmelser, det vill säga i artikel 173 1,  174 

                                                           
152 Idem.  
153 Se Skatteverkets ställningstagande den 25 augusti 2015 Dnr: 131 446423-15/111 Avdragsrätt för 

mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341452.html>  
154 Se Kleerup, Kristoffersson och Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 63-64.  
155 Se Skatteverkets ställningstagande den 19 december 2017 Dnr: 202 377677-17/111 Holdingbolag - avdragsrätt 

för mervärdesskatt <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html>  
156 Se Kristoffersson SN 2017 s. 111, s. 119-120.  
157 Id. s. 125.  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365766.html
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och 175. Artikel 173 2 består av fördelningsgrunder som för medlemsstaterna är frivilliga att 

införliva. För att de ska gälla krävs ett uttryckligt införlivande enligt Kristoffersson som också 

anser att ”skälig grund” i ML inte är tillräckligt konkret för att ett sådant införlivande ska anses 

ha skett. Tolkningsutrymmet för ”skälig grund” ska därför enligt henne begränsas till 

mervärdesskattedirektivets obligatoriska fördelningsgrunder.158  

Värt att påminna om är att Skatteverkets ställningstaganden endast är bindande inom verket i 

fråga. Ställningstagandena syftar till att klargöra för lagstiftningens innehåll med ambition om 

att uppnå en rättstillämpning som är enhetlig. Ställningstagandena ska på så sätt inte ge upphov 

till några nya tolkningsproblem då det redan är tillräckligt mycket att hålla koll på vad gäller de 

befintliga fördelningsgrunderna.159 Påhlsson informerar om att ett av Skatteverkets 

huvudsakliga uppgifter är att författa allmänna råd, såsom exempelvis ställningstaganden, för 

att göra lagtexten mer likformig och lättförståelig.160 Slutsatsen av detta är att Skatteverkets 

uppgift är att underlätta en enhetlig tillämpning av skatterätten och underlätta tolkningen av 

bestämmelserna i skattelagstiftningen.161 Medlemsstaterna är enligt artikel 249 3 i 

mervärdesskattedirektivet skyldiga att uppnå det resultat som föreskrivs i 

mervärdesskattedirektivets bestämmelser. Någon befogenhet att utforma lagstiftningen genom 

nya fördelningsgrunder som inte grundar sig på huvudregeln, finns således inte. Frågan är då 

vad som händer när en skattskyldig förlitar sig på Skatteverkets ställningstaganden men det 

senare framgår att Skatteverket tolkat EU-rätten fel och eventuellt ändrar sig.  

Av rättsfallet C-532/16 SEB bankas162 går det att utläsa bland annat att berättigade 

förväntningar inte kan grunda sig på en olaglig myndighetspraxis.163 Av domen framgår det att 

den skattskyldige inte kan förlita sig på principen om skydd av berättigade förväntningar när 

skattemyndigheten i fråga har tolkat EU-rätten fel och sedan väljer att ändra sig. För att besvara 

ovanstående fråga kan därför slutsatsen dras att Skatteverket i detta fall, är skyldig att ändra sig 

i form av sitt ställningstagande och att den enskilde från början borde ha utvärderat 

ställningstagandet utifrån EU-rätten. Det betyder med andra ord att det inte går att undvika en 

tvist med Skatteverket genom att förlita sig på och följa Skatteverkets ställningstaganden.164  

Enligt HFD ska fördelning efter skälig grund i en blandad verksamhet i så lång utsträckning 

som möjligt motsvara resursförbrukningen i de olika verksamhetsdelarna. Dock så framgår det 

inte av HFD:s praxis vad som kan anses utgöra ”skälig grund” per definition. HFD skriver i 

domen till rättsfallet HFD 2014 ref. 18 att en ”[…] skälig grund kan t.ex. vara omsättningen, 

men annan fördelningsgrund ska användas om denna ger ett mer exakt resultat.”165 Med detta 

uttalande fastställer HFD att den mest noggranna fördelningsgrunden som ger det mest korrekta 

resultatet ska användas vid beräkningen av den andel som är berättigad avdragsrätt. Detta 

                                                           
158 Se Kristoffersson SN 2017 s. 111, s. 128-129.  
159 Se Påhlsson SN 2006 s. 401, s. 405 och 409.   
160 Id. s. 401-418 och 2 § 2 p. Förordning (2003:1106) med instruktion för Skatteverket och 1 § 

Författningssamlingsförordning (1976:725).  
161 Se Påhlsson SN 2006 s. 401, s. 411 och 416.  
162 Se rättsfall C.532/16 SEB bankas ECLI:EU:C:2018:228.  
163 För ett liknande resonemang se rättsfallet C-162/84 Androniki Vlachou v Court of Auditors of the European 

Communities EU:C:1986:56 p. 6. Se Id. p. 50.  
164 C.532/16 SEB bankas ECLI:EU:C:2018:228 punkter 49-50.  
165 Se HFD 2014 ref 18 s. 1.  
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resulterar i att en skattskyldig person inte kan veta om den tillämpade fördelningsgrunden som 

valts är tillåten, eftersom en annan fördelningsgrund som kanske är mer exakt kan vara mer 

korrekt att tillämpa.166  

Det framkommer således varken av lagtexten eller av HFD:s praxis exakt vilken metod som 

ska anses skälig och på så sätt saknas vägledning vad gäller tolkningen av lagstiftningen. Det 

lämnar utrymme för att i varje enskilt fall beakta de specifika omständigheterna och materiellt 

sett, skapa den bästa lösningen för varje enskilt fall. Begreppet har därför en vag ställning sett 

utifrån både till hur det regleras i lagtext men också tillämpas av HFD. HFD tycks tolka artikel 

173 2 i mervärdesskattedirektivet som tillämplig om denna regel ger ett mer rättvist resultat än 

fördelningsgrunden som framkommer av huvudregeln.167 Läser man artikeln i fråga framgår 

det dock att medlemsstaterna endast får vidta och inte att de ska, vidta åtgärder som syftar till 

att beräkna avdraget på grundval av användningen av förvärven.  

Den vaga lagstiftningsteknik som använts i 8 kap. 13 § ML, närmare bestämt det om skälig 

grund, framkallar rättsosäkerhet beträffande bristande förutsebarhet. Det kan vara ett resultat 

av att HFD inte förtydligat innehållet i lagstiftningen. Det kan enligt Kristoffersson förklaras 

på så sätt att avdragsrätten i blandad verksamhet mest sannolikt, i Sverige ses som en sakfråga 

istället för en rättsfråga. Ett omfattande arbete har gjorts från Skatteverkets sida genom att i sitt 

ställningstagande försöka vidta åtgärder vad gäller den bristande förutsebarheten. Skatteverket 

har försökt åtgärda den bristande förutsebarheten genom att på ett detaljerat sätt beskriva hur 

olika fördelningsgrunder ska tillämpas.168 Frågan är om åtgärderna har visat sig varit korrekt 

utförda.  

Särskilt problematiskt i detta hänseende är att bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML är så vag att det 

är svårt att utläsa vilka delar av artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet som i ML har 

införlivats. Huvudregeln är att medlemsstaternas avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i 

blandad verksamhet ska bestämmas enligt vad som står i följande artiklar i 

mervärdesskattedirektivet: 173 1, 174 och 175. Avvikelser från huvudregeln får göras genom 

att vidta de åtgärder som anges i artikel 173 2 i mervärdesskattedirektivet.  

De specifika, detaljerade och frivilliga reglerna i artikel 173 2 c i mervärdesskattedirektivet kan 

inte anses införlivade i ML enligt Kristoffersson. Skatteverket tycks åtgärda i sitt 

ställningstagande bristen på tydligt implementerade lagstiftning eftersom andra 

fördelningsgrunder än den omsättningsbaserade, inte införlivats i Sverige.169 Henkow 

ifrågasätter också om 8 kap. 13 § ML utgör ett väl utfört genomförande av artikel 173-175 i 

mervärdesskattedirektivet. Enligt hans bedömning ger inte artikel 173 2 i 

mervärdesskattedirektivet medlemsstaterna en möjlighet att helt underlåta att realisera 

bestämmelserna.170  

                                                           
166 Id. s. 5 och Henkow SN 2017 s. 720.   
167 Se HFD 2014 ref. 18 del 1.  
168 Se Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor 

med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 192.  
169 Id. s. 194.  
170 Se Henkow, Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 104.  
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Artiklarna 173-175 i mervärdesskattedirektivet tycks enligt min uppfattning vara klara, precisa 

och ovillkorliga vilket innebär att de uppfyller kraven för direkt effekt. Det lämnas därför inget 

utrymme att mot bakgrund av detta, tillämpa bestämmelserna på annat sätt än vad som framgår 

av bestämmelserna. Begreppet ”skälig grund” i 8 kap. 13 § ML å andra sidan, är enligt min 

åsikt för brett formulerad i jämförelse med artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet. Dock 

så är det viktigt att komma ihåg att på grund av att huvudregeln såsom den framgår i 

mervärdesskattedirektivet, är direkt tillämplig att åberopa framför 8 kap. 13 § ML och kan på 

så sätt tillämpas framför det som framkommer av den sistnämnda bestämmelsen.  

Eftersom det inte framkommer av rättspraxis någon vidare förklaring om vad som framgår av 

begreppet ”skälig grund” i 8 kap. 13 § ML, tycks Skatteverket tagit sig an uppgiften om att 

förklara för vad som ingår i begreppet vid tillämpningen av bestämmelsen. Detta har resulterat 

i att allt fler fördelningsgrunder har uppkommit i Skatteverkets ställningstaganden som för att 

påminna, inte är bindande för någon annan än Skatteverket själv. Genom att ”skälig grund” är 

ett så pass brett begrepp, skapas genom Skatteverkets utformning av bestämmelsen i dess 

ställningstaganden och genom tolkningen av begreppet i deras fördelningsgrunder, ett stort 

handlingsutrymme för de enskilda. Skatteverket begränsar dock också detta handlingsutrymme 

vid årets slut genom att avgöra vilken av alla fördelningsgrunder som ger det mest korrekt 

återspeglade resultatet sett ur ett ekonomiskt perspektiv.  

En annan konsekvens av det brett formulerade begreppet ”skälig grund” i 8 kap. 13 § ML är att 

de enskilda kan använda fler fördelningsmöjligheter vid tillämpningen av denna bestämmelse 

om man jämför med motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet. Bestämmelsen i 8 

kap. 13 § ML ska som tidigare konstaterats motsvara det som framkommer av artikel 173-175 

i mervärdesskattedirektivet i den mån som de sistnämnda bestämmelserna är införlivade i 

inhemsk rätt. Enligt mitt tycke är bestämmelserna i respektive lagstiftning olika utformade 

vilket skapar förvirring både för myndigheter men också för de enskilda.  

Hur huvudregeln i mervärdesskattedirektivet ska tillämpas beskrivs tydligt och även hur 

medlemsstaterna genom att följa artikel 173 2 kan frångå huvudregeln som fördelningsgrund. 

Lika tydligt framkommer inte denna huvudregel och undantagsregel i motsvarande 

bestämmelse i ML. Varken huvudregeln eller undantagsregeln som följer av artikel 173 i 

mervärdesskattedirektivet har införlivats i ML på ett tydligt sätt. Frågan är då om det går att 

göra en konform tolkning av 8 kap. 13 § ML i ljuset av motsvarande bestämmelser i 

mervärdesskattedirektivet. Det framkommer som tveksamt då enskilda måste ha möjligheten 

att lita på ordalydelsen i 8 kap. 13 § ML men det blir svårt då denna bestämmelse inte täcker 

artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet fullt ut.  

För att sammanfatta de konsekvenser som tillkommer av en otydlig lag såsom bestämmelsen i 

8 kap. 13 § ML med särskilt fokus på det vida begreppet ”skälig grund”, minskar bland annat 

förutsebarheten, skattebetalarna ställs inför tolkningssvårigheter, myndigheter får också 

svårigheter att tyda denna vida bestämmelse vilket kan resultera i att deras tolkningar kan 

ifrågasättas utifrån EU-rätten och leda till diverse rätts- och skatteprocesser,171 HFD har svårt 

                                                           
171 Se Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet – några principfrågor 

med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”, 

juristförlaget i Lund 2017, s. 194.  
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att komma med ett tydligt uttalande om vad som utgör ”skälig grund” till följd av den vaga 

bestämmelsen i 8 kap. 13 § ML och sist men inte minst i detta hänseende, leder den vaga och 

otydliga lagen i fråga till att myndigheter, Skatteverket i detta fall, får agera lagstiftare genom 

att komma med nya fördelningsgrunder i sina ställningstaganden.  

För att avrunda föreslås några förbättringsåtgärder på området som berörts under skrivandets 

gång. För att återkoppla till kärnfrågan i denna uppsats, det vill säga, vad som egentligen hände 

med införlivandet av artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet, skulle en rekommendation 

kunna vara att se över förenligheten mellan nämnda artiklar och bestämmelsen i 8 kap. 13 § 

ML genom att införliva berörda mervärdesskattedirektivets bestämmelser ordagrant i ML. På 

så sätt undviks denna förvirring som det hittills diskuterats kring, vad som framgår i 8 kap. 13 

§ ML respektive vad som inte framgår i motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet 

eller tvärtom.  

Jag delar också Kristofferssons åsikt om att det är fel av Skatteverket att uppfinna nya 

fördelningsgrunder för blandad verksamhet som inte går att hitta i mervärdesskattedirektivet. 

Det hade varit mer korrekt att tillämpa de redan befintliga fördelningsgrunderna som återfinns 

i mervärdesskattedirektivet och i EU-domstolens praxis.172 En rekommendation av Henkow är 

att Skatteverket detaljreglerar hur en avdragsgill andel ska beräknas i olika typer av 

verksamheter istället för att reglera frågan i lagtexten enligt 8 kap. 13 § ML som inte är tydlig 

nog.173 Ett annat lösningsförslag för att förtydliga den vaga bestämmelsen i fråga är att begära 

av HFD att förtydliga begreppet ”skälig grund” i praxis. Frågan är dock om det är det bästa 

lösningsförslaget eftersom det bidrar till att domstolarna får ägna sig åt uppgifter som egenligen 

tillkommer riksdagen, nämligen att skapa regler för hur beskattningen ska gå till istället för att 

enbart tolka och tillämpa dem.  

Av den anledningen står jag fast vid att den mest effektiva lösningen hade varit att införliva 

relevanta bestämmelser från mervärdesskattedirektivet, det vill säga huvudregeln och den så 

kallade undantagsregeln, i ML. På så sätt hade denna förskjutning av kompetens från riksdagen 

till myndigheterna undvikits och det hade underlättat för alla inblandade. Vad HFD dock kan 

göra är att såsom Henkow uttrycker det, ”strama upp tillämpningen” följt av att kräva av de 

skattskyldiga och Skatteverket att ange vilka omständigheter som ska betraktas vid avgörandet 

av val av fördelningsgrund.174  

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Se Kristoffersson SN 2017 s. 111, s. 126.  
173 Se Henkow SN 2017 s. 720.  
174 Idem.  
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