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Sammanfattning 

Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som utgår vid all yrkesmässig omsättning av varor 

och tjänster i Sverige. Mervärdesskatten styrs av den så kallade neutralitetsprincipen. 

Principen innebär i stort att mervärdeskatten inte ska påverka vare sig en enskild individs val 

till konsumtion eller ett företags utformning. Mot bakgrund av neutralitetsprincipen är det av 

stor vikt att ett företag förblir oförändrat rent mervärdesskatterättsligt även i det fall företaget 

väljer att ändra sin struktur.  

Ett företag kan överlåtas på två sätt, genom en verksamhetsöverlåtelse eller genom en 

andelsöverlåtelse. I enlighet med 3 kap. 25 § ML är en verksamhetsöverlåtelse undantagen 

från mervärdesskatt. Bestämmelsen har sitt ursprung i art. 19 och 29 i direktivet och utgör en 

så kallad icke-omsättningsregel. Syftet med bestämmelsen i sin helhet är att underlätta att en 

överlåtelse av ett företag, eller en del av ett företag, ska kunna ske.  

Innebörden av 3 kap. 25 § ML har under de senaste åren kommit att bli väldigt omdiskuterad. 

Ursprunget till debatten återfinns i EU-domstolens avgörande i SKF-målet. 

Förhandsavgörandet som EU-domstolen lämnade innehöll uttalanden som pekade på att 

tillämpningsområdet för verksamhetsöverlåtelser numera även kan omfatta andelsöverlåtelser. 

Inte minst i Sverige har domen kommit att bli omskriven i stor utsträckning. På ena sidan av 

debatten står utformningen av den svenska lagtexten, HFD:s avgörande i SKF-målet och 

SKV:s notoriska nekande till avdragsrätt. På andra sidan står några avgöranden från KamR. 

och en tidsanpassad tolkning av det aktuella lagrummet. Även den mycket viktiga 

neutralitetsprincipen talar för ett utvidgat tillämpningsområde för 3 kap. 25 § ML.  

Det finns inget tydligt svar på frågan om en andelsöverlåtelse kan undantas från 

mervärdesskatt i enlighet med 3 kap. 25 ML. Under hösten 2011 meddelade dock HFD 

prövningstillstånd i ett mål som rörde denna fråga. Ett klart svar kommer därmed att komma 

inom kort. Tills dess vill jag lyfta fram min åsikt, att en andelsöverlåtelse ska och bör kunna 

likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Det är det enda rätta utifrån bestämmelsens syfte 

och den unionsrättsliga neutralitetsprincipen.  
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1. Inledning  

________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  

Ett företag kan överlåtas på två olika sätt, genom en verksamhetsöverlåtelse eller genom en 

andelsöverlåtelse. Vid en verksamhetsöverlåtelse, även kallad inkråmsöverlåtelse, överlåter 

ett företag sina tillgångar. Vid en andelsöverlåtelse sker istället överlåtelsen genom att ett 

företags ägare överlåter sina andelar. Trots likheterna de nämnda överlåtelserna emellan har 

de länge behandlats olika ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv.
1
  

I enlighet med 3 kap. 25 § ML undantas omsättning av tillgångar vid en 

verksamhetsöverlåtelse från mervärdesskatt. Syftet med bestämmelsen är att undvika 

likviditetspåfrestningar hos den som förvärvar en verksamhet eller en del av en verksamhet 

samt att den nya ägaren ska kunna fortsätta driva verksamheten utan problem.
2
 För att det 

nämnda undantaget ska vara tillämpligt förutsätts att det ska vara fråga om en verksamhet 

eller en del av en verksamhet som överlåts, att verksamheten i fråga ska fortsätta efter det att 

en överlåtelse skett samt att förvärvaren ska vara skattskyldig alternativt återbetalningsskyldig 

direkt efter förvärvet.
3
 Unionsrättens motsvarighet till den svenska bestämmelsen finns i  

art. 19 och 29 i mervärdesskattedirektivet. Syftet med direktivets bestämmelser är detsamma 

som den svenska motsvarigheten, att underlätta att en överlåtelse av ett företag eller en del av 

ett företag ska kunna ske.
4
  

Ett fall som länge varit aktuellt är det så kallade SKF-målet
5
 där saken rörde avdragsrätt för 

konsulttjänster. HFD begärde i frågan ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Tolkningsbeskedet innehöll uttalanden som tydde på att tillämpningsområdet för 

verksamhetsöverlåtelser numera även kan anses omfatta andelsöverlåtelser. Även KamR.
6
 har 

fört ett resonemang kring att tillämpningsområdet för undantaget i 3 kap. 25 § ML har 

                                                           
1
 Alhager III s.75.  

2
 SOU 1987: 45 s. 123.  

3
 3 kap. 25 § ML.  

4
 Se bla. C-491/01 Zita Modes p.39.  

5
 C-29/08 SKF. 

6
 Se bl.a. KamR:s dom i mål nr. 2378-08, 6856-08 & 3934-08.   
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utvidgats i och med EU-domstolens dom i SKF-målet.
7
 Skulle så vara fallet kan 

rättstillämpningen komma att underlättas väsentligt, vad gäller frågan om avdrag för ingående 

mervärdesskatt som hänför sig till konsulttjänster som förvärvats i samband med avyttring av 

ett dotterbolag. Det är med anledning av ovanstående som det är av intresse att se om en 

andelsöverlåtelse kan anses falla inom ramen för 3 kap. 25 § ML och därmed vara undantagen 

mervärdesskatt.  

En princip som styr mervärdesskatterättens utformning är neutralitetsprincipen. Principens 

betydelse är inte särskilt svår att förstå mot bakgrund av att mervärdesskatten i så stor 

utsträckning som möjligt ska fungera neutralt.
8
  Ur ett företags synvinkel innebär 

neutralitetsprincipen att företaget i fråga ska vara oförändrat rent mervärdesskatterättsligt 

oavsett om företagets struktur består eller förändras.
9
  Om en överlåtelse i form av en 

andelsöverlåtelse står sig i förhållande till neutralitetsprincipen eller inte återstår att se. 

1.2 Syfte med frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att ge svar på frågan om en andelsöverlåtelse kan 

ses som undantagen från mervärdesskatt i enlighet med 3 kap. 25 § ML samt hur det i sådana 

fall står sig i förhållande till neutralitetsprincipen. Det vidare syftet med uppsatsen är därmed 

att undersöka om reglerna kring andelsöverlåtelser är utformade i enlighet med den 

mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen.  

För att tydliggöra syftet med uppsatsen kommer den att utformas utifrån några uppställda 

frågeställningar: Kan man se en andelsöverlåtelse som undantagen mervärdesskatt enligt  

3 kap. 25 § ML eller inte? Har tillämpningsområdet för 3 kap. 25 § ML utvidgats efter SKF-

domen? Hur förhåller sig innebörden av 3 kap. 25 ML till neutralitetsprincipen?  

1.3 Avgränsning   

Uppsatsens övergripande syfte är som ovan nämnts att ge svar på frågan om 3 kap. 25 § ML 

är tillämplig på en andelsöverlåtelse. En avgränsning sker därmed mot just andelsöverlåtelser. 

Verksamhetsöverlåtelser kommer att beskrivas för att öka förståelsen men någon vidare 

                                                           
7
 Lindbald s.165.  

8
 Kleerup m.fl. s. 24.  

9
 Alhager III s.23.  
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diskussion kring begreppet kommer att utelämnas, lika så en stor del av den praxis som finns 

på området som inte har direkt relevans med frågan om andelsöverlåtelser.  

EU-rättens betydelse för svensk mervärdesskatt går visserligen inte att komma ifrån, men just 

med anledning av det begränsade utrymmet kommer fokus främst att ligga på svensk rätt, 

närmare bestämt innebörden av 3 kap. 25 § ML och dess förhållande till neutralitetsprincipen.  

De bestämmelser som kommer att analyseras är de som ryms inom mervärdesskattedirektivet 

och den svenska mervärdesskattelagen. Vidare begränsas neutralitetsaspekten till att endast 

beröra den neutralitetsprincip som EU-domstolen använder sig av. Andra neutralitetsaspekter 

såsom de ekonomiska lämnas därmed helt utanför arbetet.  

Även behandlingen av rättspraxis är begränsad. Vad gäller SKF-målet kommer enbart första 

och tredje frågan i EU-domstolens förhandsavgörande att beröras eftersom det enbart är dessa 

som är relevanta för frågan om andelsöverlåtelser.  Ett urval av avgöranden från  

EU-domstolen i övrigt kommer även att ske så att endast de domar som har relevans för 

frågan om andelsöverlåtelser och för frågan om neutralitetsprincipen berörs. Det sker även ett 

urval vad gäller domarna från KamR., avsikten med urvalet är att ge en så bred bild som 

möjligt av hur tillämpningsområdet av 3 kap. 25 § ML kan anses ha utvidgats.  

1.4 Metod och material  

Uppsatsen bygger på rättsdogmatisk metod vilket innebär en användning av de olika 

rättskällorna och en tillämpning av rättskälleläran. Utgångspunkten är svensk rätt och därmed 

är svenska rättskällor såsom lag, förarbeten, rättsfall, doktrin och myndighetspublikationer av 

största betydelse. Även EU-rätten är av stor betydelse eftersom den svenska mervärdesskatten 

är harmoniserad inom EU och EU-rätten ligger till grund för de olika medlemsstaternas 

inhemska lagstiftning. En tolkning av den svenska mervärdesskattelagen ska ske i ljuset av 

EU-rätten. För att kunna möjliggöra en tolkning av svensk mervärdesskatterätt är det därför 

nödvändigt att vara bekant med innehållet i motsvarande EU-rätt. För att nå ett vidare koncept 

och möjliggöra för en djupare analys används därmed även EU-rättens rättskällor i uppsatsen. 

Med anledning av ämnesvalet kommer främst mervärdesskattedirektivet och rättspraxis att 

beröras vad avser unionsrättens rättskällor.  

Angreppssättet är att det inledningsvis finns en allmän del som förklarar mervärdesskattens 

uppbyggnad i stort. Grundläggande mervärdesskatt tas upp med anledning av att öka 
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förståelsen och vidga perspektivet. Frågan om andelsöverlåtelser påverkar mervärdesskatten i 

stort berörs och således krävs en viss genomgång av mervärdesskattens uppbyggnad och 

avdragsrätten i de inledande kapitlen. Syftet är därmed att tolka och systematisera lagen. 

Efterhand som att detta sker kommer lagen även att utvärderas. Att se på det ur ett vidare 

perspektiv och därmed försöka fastställa de lege lata
10

 och även föra ett resonemang över de 

lege ferenda
11

 är därmed eftersträvansvärt. De lege ferenda kommer dels att peka på 

eventuella brister i regelverket som sådant och hur det ter sig i förhållande till 

neutralitetsprincipen och dels på förslag på alternativ reglering för att upprätthålla 

neutralitetsprincipen.  

De regelverk som är aktuella är den svenska mervärdesskattelagen och det unionsrättsliga 

mervärdesskattedirektivet. Den praxis som används kommer främst från EU-domstolen men 

även praxis från svenska domstolar i form av avgöranden från HFD (f.d. Regeringsrätten) och 

KamR. Vidare utgör svensk relevant doktrin, både i form av litteratur och artiklar, samt i viss 

mån utländsk doktrin relevanta rättskällor. Med anledning av SKV:s stora roll i olika 

skattefrågor i sin helhet kommer även myndighetspublikationer i olika former att utgöra 

betydande rättskällor. Därmed bör det uppmärksammas att användandet av SKV:s 

publikationer för att beskriva de allmänna i regelverket har begränsats i uppsatsen då det är 

tydligt att dessa i många fall inte är att se som gällande rätt i någon större utsträckning. SKV 

är dessutom part i skatteprocesser vilket talar för en subjektiv syn i många frågor. Därtill är 

rättskällevärdet i myndighetspublikationer särskilt lågt i det fall rättsläget är att se som oklart. 

Däremot är de av största relevans när det kommer till de mer subjektiva bitarna såsom analys 

av de uppställda frågeställningarna. Vad gäller just neutralitetsprincipen så berörs som 

tidigare nämnt enbart den mervärdesskatterättsliga neutraliteten. Därmed används ett antal 

rättsfall från EU-domstolen där neutralitetsprincipen omnämns. Fokus kommer enbart att vara 

på de frågeställningar som berör just neutralitet och neutralitetsprincipen, övriga aspekter på 

rättsfallen kommer därmed att utelämnas helt.  

 

 

                                                           
10

 De lege lata betyder vad lagen är. 

11
 De lege ferenda betyder vad lagen borde vara.  
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1.5 Disposition  

Uppsatsen är indelad i fem delar. Den första och inledande delen ger en bakgrund till ämnet 

samt förklarar uppsatsens syfte och avgränsning.  Den första delen innehåller även ett avsnitt 

som behandlar uppsatsens metod och material. Den andra delen utgör en allmän del där 

mervärdesskattens uppbyggnad i stora drag förklaras. Tanken med detta avsnitt är att skapa en 

grund i ämnet och därigenom öka förståelsen för vad som komma ska. I den allmänna delen 

behandlas även neutralitetsprincipen som sådan. I den tredje delen, även kallad den särskilda 

delen, berörs de två typerna av företagsöverlåtelser som finns i mervärdesskatterättligt 

hänseende. Verksamhetsöverlåtelser och andelsöverlåtelser förklaras utifrån gällande rätt. 

Med anledning av uppsatsens syfte är fokuset främst riktat till att behandla andelsöverlåtelser 

och möjligheten att undanta dessa från mervärdesskatt. Den fjärde delen innehåller analysen 

som sådan. Syftet med analysen är att försöka ge svar på uppsatsens frågeställningar. I 

analysen jämförs de lege lata med de lege sententia ferenda
12

 för att på bästa sätt uppnå syftet 

med uppsatsen och ge svar på frågan om andelsöverlåtelser kan anses undantagna från 

mervärdesskatt i enlighet med 3 kap. 25 § ML. Till sist följer några avslutande kommentarer 

där uppsatsens slutsatser lyfts fram genom att de olika resonemangen binds samman.  

 

                                                           
12

 De lege sententia ferenda betyder vad som bör gälla.  
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2. Allmän del: mervärdesskatt 

2.1 Mervärdesskatten i Sverige och EU 

2.1.1 Mervärdesskattens uppbyggnad  

Mervärdesskatten är en generell konsumtionsskatt, vilken ska utgå vid all yrkesmässig 

omsättning av varor och tjänster som sker i Sverige. Grundtanken är att mervärdesskatten inte 

ska påverka en konsuments val av olika varor och tjänster. Motsatsen gäller vid så kallad 

partiell konsumtionsskatt som exempelvis punktskatten. Punktskatten ska istället minska den 

konsumtion som inte är önskvärd genom att göra den typen av konsumtion dyrare.
13

  

I Sverige infördes mervärdesskatten 1969 genom att den allmänna varuskatten ersattes av 

lagen (1968:430) om mervärdesskatt.
 
 Genom åren har mervärdesskatten genomgått en rad 

olika förändringar. I samband med skattereformen 1991 utvidgades mervärdesskattebasen till 

att omfatta alla varor och tjänster som inte är särskilt undantagna från skatt.
14

 Syftet med 

reformen som sådan var att utvidga och skapa en mer enhetlig skattebas samt finansiera den 

sänkning av inkomstskatten som skedde i samband med reformen.
15

 

Mervärdesskatt ska betalas till staten vid skattepliktig omsättning inom landet av varor och 

tjänster i yrkesmässig verksamhet. Mervärdesskatten är en flerledsskatt, vilket innebär att 

skatten som sådan tas ut i varje led av produktionskedjan. Varje led, tillverkare, försäljare och 

så vidare, svarar för skatten på det mervärde som tillförts i den egna delen av 

produktionskedjan. Mervärdesskatten är dock kostnadsneutral för skattskyldiga personer då 

varje produktionsled i regel får dra av för ingående mervärdesskatt gentemot utgående 

mervärdesskatt. Istället är det slutkonsumenten som bär hela kostnaden i och med att en 

konsument saknar avdragsrätt för sitt inköp i fråga.
16

  

Konsumtion betalas med hjälp av en konsuments inkomster. Det skulle kunna förklaras som 

att det ur ett längre tidsperspektiv i princip utgår mervärdesskatt på samma belopp som det 

utgår inkomstskatt på. Däremot fungerar skatten olika eftersom den inte utgår till följd av 

                                                           
13

 Se Kleerup m.fl. s.17.  

14
 Hultqvist s.14.  

15
 Prop. 1989/90:110 s.294.  

16
 Prop. 1989/90:110 & SOU 1987:45.   
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samma slags händelser. Mer precist så utgår mervärdesskatt då en konsument beslutar sig för 

att utnyttja sina inkomster för just konsumtion. Mervärdesskatten påverkar sålunda 

människors intresse till att förvärvsarbeta i mindre mån än vad inkomstskatten gör. Däremot 

är det inte alltför ovanligt att mervärdesskatten används för att påverka konsumtionens 

omfattning genom att förändra skattesatsen.
17

 Tanken är alltså att mervärdesskatten inte ska 

påverka sparande eller förmögenhetsöverföringar såsom utdelning och aktieemission. I teorin 

kan gränsdragningen uppfattas som klar, i praktiken ser det dock annorlunda ut. Mer än sällan 

uppstår problem med att avgöra om en transaktion faller inom eller utanför 

tillämpningsområdet för mervärdesskatt.
18

  

2.1.2 EU-rättens betydelse  

Med anledning av Sveriges medlemskap i EU utgör EU-rätten en del av den svenska rätten. 

Mervärdesskatten är till största del harmoniserad inom EU. Faktum är att EU-rätten har ett 

betydande inflytande på den nationella mervärdesskattelagstiftningen. Mervärdesskatten är 

därmed ett av de områden där unionen har stort inflytande i de olika medlemsstaterna. För 

övrigt tål att poängteras att mervärdesskatten är betydelsefull för den inre marknaden och 

bidrar till unionens finansiering.
19

  

Inom EU regleras mervärdesskatteområdet både genom primär- och sekundärrätt.
20

 Inom EU 

består mervärdesskatten främst av direktiv. Ett direktiv är bindande för medlemsstaterna i 

form av det resultat som ska uppnås.
21

 Tanken är därmed att ett direktiv inte direkt ska 

tillämpas av en medlemsstat, utan att innehållet i direktivet istället ska införlivas i 

medlemsstaternas nationella rättsordning. Grunden för mervärdesskattens harmonisering finns 

i art. 113 EUF. Med anledning av detta ska den svenska mervärdesskatten ha en sådan 

konstruktion som underlättar anpassningen till de regler som ska tillämpas inom 

gemenskapens skatteområde.
22

  

                                                           
17

 Kleerup m.fl. s.17.  

18
 Henkow s.49.  

19
 SKV:s handlending, del 1 s.58.  

20
 Sonnerby s.279.  

21
 Art. 288 EUF.  

22
 Prop. 1989/90:111 s.86.  
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2.1.3 Skattskyldighet  

För att en person eller ett företag ska vara skattskyldiga till mervärdesskatt krävs att samtliga 

förutsättningar i 1 kap. 1 § ML är uppfyllda. I enlighet med bestämmelsen krävs att det skett 

en omsättning eller ett förvärv av en vara eller en tjänst, att omsättningen eller förvärvet är 

skattepliktigt, att omsättningen eller förvärvet skett i yrkesmässig verksamhet samt att 

omsättningen eller förvärvet skett inom landet.  

Första rekvisitet: I enlighet med 2 kap. 1 § ML avses med omsättning av en vara att en vara 

överlåts mot ersättning eller att en vara tas i anspråk genom uttag. Med omsättning av en 

tjänst avses att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning 

eller tas i anspråk genom uttag. Direktivets motsvarande bestämmelse regleras i art. 14.1 och 

24.1. Art. 14.1 anger att med leverans av varor avses rätten att så som ägare förfoga över 

egendomen. Detta har för övrigt ansetts utgöra ett unionsrättsligt begrepp och som därmed ska 

tolkas fristående från medlemsstaternas rättssystem.
23

 Art. 24.1 anger att med 

tillhandahållande av tjänst avses varje transaktion som inte utgör leverans av varor.  

Andra rekvisitet: I enlighet med 3 kap. 1 § ML föreligger en enhetlig och generell 

skatteplikt.
24

 Huvudregeln uppger att skatteplikt råder vid omsättning av varor och tjänster 

samt import om inget annat anges i kap. 3. Motsvarande bestämmelser om undantagen från 

mervärdesskatt regleras i art. 131-166 i direktivet. Undantagen utgör ett avsteg från den 

generella skatteplikten och ska tolkas restriktivt.
25

  

Tredje rekvisitet: I enlighet med 4 kap. 1 § ML föreligger en yrkesmässig verksamhet då det 

är fråga om en näringsverksamhet i enlighet med 13 kap. IL. Till inkomstslaget 

näringsverksamhet räknas förvärvsarbete som i förvärvssyfte bedrivs yrkesmässigt och 

självständigt.
26

 Inom ramen för kravet på yrkesmässighet krävs att verksamheten i fråga 

bedrivs regelbundet och därmed föreligger ett krav på viss omfattning och varaktighet. 

Förvärvssyftet förutsätter vidare att avsikten med verksamheten ska vara att gå med vinst.
27

 

                                                           
23

 C-320/88 SAFE, p. 7 & 8.  

24
 Kleerup m.fl. s.54.  

25
 Se bl.a. C-346/95 Elisabeth Blasi, p.18.  

26
 13 kap. 1 § IL.  

27
 Se Kleerup m.fl. s.34.  
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I 4 kap. 1 § 2 p. ML finns en utvidgad definition av huvudregeln. Utvidgningsregeln innebär 

att även sådan verksamhet som inte anses som näringsverksamhet i enlighet med IL:s 

definition kan falla inom ramen för mervärdesskatt. I enlighet med 4 kap. 1 § 2 p. ML utgör 

en omsättning av en vara eller en tjänst som sker i någon form som är jämförlig med en till 

näringsverksamhet hänförlig rörelse och där ersättningen för omsättningen i verksamheten 

överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår yrkesmässig verksamhet. I direktivet 

motsvaras yrkesmässig verksamhet av begreppet beskattningsbar person. I enlighet med art. 

9.1 1 st. i direktivet avses med beskattningsbar person någon som självständigt bedriver 

ekonomisk verksamhet. Detta gäller oberoende av på vilken plats det sker och även oberoende 

av verksamhetens syfte och resultat. I enlighet med 9.1 2 st. i direktivet innebär ekonomisk 

verksamhet varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en 

tjänsteleverantör.  

Som framgått ovan råder det vissa skillnader mellan ML och direktivet. Ekonomisk 

verksamhet i enlighet med direktivet kan i vissa fall anses förenligt med det svenska 

regelverkets definition av näringsverksamhet. Härmed blir det aktuellt att tillämpa den så 

kallade utvidgningsregeln. I det fall omsättningen inte överstiger 30 000 kronor bör direktivet 

istället anses ha direkt effekt i det fall det är till den skattskyldiges fördel.
28

  

En motsättning som finns, direktivet och mervärdesskattelagen emellan, är vad som avses 

med en nystartad verksamhet där ingen omsättning ännu hunnit utföras.
29

 I enlighet med  

10 kap. 9 § ML finns en möjlighet till återbetalning i det fall investeringar skett innan en 

verksamhet fått några intäkter. Det aktuella lagrummet anger att SKV kan besluta om rätt till 

återbetalning av ingående skatt när det enligt unionsrätten finns särskilda skäl. Därmed bör 

SKV inte kunna neka återbetalning av ingående mervärdesskatt i det fall den skattskyldiga på 

objektiva grunder kan visa att denne har för avsikt att de facto starta en skattepliktig 

verksamhet.  

Fjärde rekvisitet: I enlighet med 5 kap. 1 § ML ska en vara eller tjänst anses omsatt inom 

landet under förutsättningarna att omsättningen faller inom bestämmelserna i kapitlet i övrigt. 

All annan omsättning ska därmed anses vara omsatt utomlands. 

                                                           
28

 Kleerup m.fl. s.39.  

29
 Kleerup m.fl. s.39.  



10 

 

2.1.4 Avdragsrätten  

Rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt regleras i 8 kap. ML. Bestämmelserna om 

återbetalning av ingående mervärdesskatt återfinns däremot i 10 kap. ML. I direktivet regleras 

motsvarande bestämmelser i art. 167-172. Dessa regler är en av komponenterna som gör att 

mervärdesskatten är just en mervärdesskatt.
30

  

I enlighet med huvudregeln i 8 kap. 3 § ML får den som bedriver skattepliktig verksamhet 

göra avdrag för den ingående mervärdesskatten som hänför sig till förvärv och import av 

verksamheten. Enkelt uttryckt har en skattskyldig person rätt till avdrag för ingående 

mervärdesskatt på en vara eller en tjänst som har förvärvats för att genomföra en skattepliktig 

transaktion.
31

 Sålunda föreligger inte avdragsrätt på ett förvärv som faller utanför 

mervärdesskattens tillämpningsområde och inte på ett förvärv som är undantagen från 

skatteplikt.
32

 I direktivet återfinns motsvarande huvudregel i art. 168. I art. 168 anges att en 

beskattningsbar person ska ha rätt att göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som 

påförts vid ett förvärv av en vara eller en tjänst av en annan beskattningsbar person, dock 

enbart i den mån den aktuella varan eller tjänsten används för den beskattningsbara personens 

beskattade transaktioner. Vidare framgår att avdragsrätten föreligger i den medlemsstat som 

transaktionen utförts.  

För att den ingående mervärdesskatten ska vara avdragsgill ska den vara hänförlig till ett 

förvärv och en import av verksamheten.  Att skatten ska hänföra sig till verksamheten 

infördes i syfte att skapa ett enhetligt verksamhetsbegrepp i mervärdes- och 

inkomstskattesammanhang.
33

 Att avdragsrätten är av stor vikt för mervärdesskatten framgår 

tydligt även i andra sammanhang. EU-domstolen har exempelvis uttalat sig om att 

avdragsrätten utgör en oskiljaktig del av mervärdesskattesystemet. Systemet är nämligen 

uppbyggt som så att den mervärdesskatt en näringsidkare debiteras i samband med sin 

                                                           
30

 Kleerup m.fl. s.59.  

31
 Alhager II s.64.  

32
 Kleerup m.fl. s.61.  

33
 Prop. 1989/90:111 s.215.  
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ekonomiska verksamhet inte till någon del ska belasta näringsidkaren själv och att 

avdragsrätten för den ingående mervärdesskatten därmed ska inträda omedelbart.
34

 

För att rätt till avdrag ska tillerkännas en skattskyldig krävs ett, direkt eller omedelbart, 

samband mellan en ingående transaktion och en eller flera utgående transaktioner.
35

  

EU-domstolen har dock slagit fast att rätt till avdrag även kan föreligga såsom allmänna 

omkostnader i en verksamhet, i de fall ett direkt eller omedelbart samband saknas mellan ett 

förvärv av en vara eller en tjänst och de utgående transaktionerna. I dessa fall anses nämligen 

transaktionen i fråga ha ett samband med den beskattningsbara personens hela ekonomiska 

verksamhet.
36 

 I dessa fall föreligger avdragsrätt i så stor utsträckning som företaget i fråga 

bedriver skattepliktig verksamhet.
37

 Det finns många exempel ur rättspraxis på vad som kan 

avses med en allmän omkostnad, däribland kan en överlåtelse av tillgångar i en ekonomisk 

verksamhet eller en självständig del därav innefattas av begreppet.
38

  

2.2 Neutralitetsprincipen 

2.2.1 Neutralitetsprincipens innebörd 

En central princip på mervärdesskattens område är neutralitetsprincipen. Neutralitetsprincipen 

innebär i stort att likvärdiga varor ska beskattas likvärdigt, oavsett hur lång produktions- och 

distributionskedjan är.
39

 Grundtanken är att beskattningen inte ska påverka en enskild individs 

konsumtionsval.
40

 För ett företags del innebär detta att själva företaget, rent 

mervärdesskatterättsligt, ska vara oförändrat oberoende av om företagets struktur består eller 

förändras.
41

 I det fall mervärdesskatt tas ut på alla transaktioner, samtidigt som de 

skattskyldiga avlastas helt från mervärdesskatt är sålunda mervärdesskattesystemet neutralt.
42

 

                                                           
34

 C-29/08 SKF p.55-56.  

35
 C-98/98 Midland Bank p.24 & C-408/98 Abbey National, p.26.  

36
 C-408/98 Abbey National p.36-40 & C-16/00 Cibo, p.32-35.  

37
 Kleerup mfl. s.62.  

38
 Se b.la. C-408/98 Abbey National.  

39
 C-89/81 Hong Kong Trade, p.6.  

40
 Kleerup m.fl. s. 24.  

41
 Alhager II s.23.  

42
 Alhager II s.24.  
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EU-domstolen har dock inte gett någon klar definition av varken neutralitet eller 

neutralitetsprincipen. Neutralitet är någonting relativt och det är av denna anledning svårt att 

ge begreppet någon exakt och entydig definition. Därmed måste neutraliteten ställas i relation 

till något för att få en innebörd.
43

 Oavsett så råder en strävan efter neutrala skatteregler och 

detta innebär att beskattningen inte ska påverka ett val mellan olika alternativ. Viktigt att 

poängtera är dock att fullständig neutralitet i praktiken sällan uppnås.
44

  

En viktig aspekt av neutralitetsprincipen är att mervärdesskatten inte ska verka styrande för 

hur ett företag väljer att bedriva sin verksamhet. Huruvida en koncern ska omstruktureras eller 

inte ska helt enkelt inte grundas på mervärdesskatterättsliga överväganden. I syfte att 

underlätta för omstruktureringar så att de ska kunna ske utan några direkta 

beskattningskonsekvenser så har ett flertal rättsregler införts genom åren, dock främst vad 

gäller inkomstskatterättsligt.
45

 Mervärdesskatten ska heller inte verka styrande för hur ett 

företag bedrivs. Mervärdeskatten ska inte påverka en näringsidkare i valet mellan att driva ett 

dotterbolag eller en filial. Mervärdesskattesystemet uppfattas som helt neutralt då 

mervärdesskatt utgår vid alla typer av omsättningar, samtidigt som den skattskyldiga personen 

har rätt till avdrag för all ingående skatt.
46

  

Neutralitetsprincipen är även av stor betydelse för avdragsrätten. Även här återknyts till 

grundtanken om att en skattskyldig person inte ska bli skyldig till mervärdesskatt i sin 

skattepliktiga verksamhet och denna samtidigt inte har möjlighet att göra avdrag härför. Kort 

sagt så ska mervärdesskatten inte belasta skattskyldiga personer.
47

 Tanken är att 

mervärdesskattesystemet ska garantera en fullständig neutralitet vad gäller skattebördan för 

all ekonomisk verksamhet. Neutraliteten ska råda oavsett vilka syften och resultat som 

eftersträvas med verksamheten i fråga, under förutsättning att verksamheten i sig är 

underkastad mervärdesskatt.
48

 EU-domstolen har i ett flertal avgöranden använt 

neutralitetsprincipen som en utfyllande norm för att medge rätt till avdrag för mervärdesskatt. 

                                                           
43

 Sonnerby s.151.  

44
 Kleerup m.fl. s. 24.  

45
 Alhager II s.23.  

46
 Alhager II s.24.  

47
 C-255/02 Halifax, p.78.  

48
 C-37/95 Ghent Coal Terminal, p.17.  
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I de aktuella rättsfallen var huvudtransaktionen i fråga undantagen från mervärdeskatt, men 

trots detta så medgavs avdrag. Rätten till avdrag motiverades med att den ingående 

mervärdesskatten som den skattskyldige betalade inom ramen för den ekonomiska 

verksamheten inte till någon del ska belasta den skattskyldige och att 

mervärdesskattesystemet ska garantera fullständig neutralitet.
49

   

I efterhand har dock EU-domstolen tagit en något restriktivare hållning vad gäller avdragsrätt 

för allmänna omkostnader. EU-domstolen har uttalat att det krävs att allmänna omkostnader 

uteslutande har ett samband med den skattepliktiga verksamheten för att avdragsrätt ska anses 

föreligga.
50

 Detta är av intresse även för neutralitetsprincipen då doktrinen har tolkat 

rättsutvecklingen som att principen om neutralitet möjligtvis inte haft lika stort inflytande på 

utgången i de senare målen, i jämförelse med vad den haft i de tidigare avgörandena där 

liknande frågeställningar behandlats.
51

 

2.2.2 Neutralitetsprincipen som rättskälla  

Att neutralitetsprincipen innehar en särskild roll inom mervärdesskatteområdet framgår bland 

annat av EU-domstolens upprepande användning av principen. Av domstolens sätt att 

resonera framstår nämligen neutralitetsprincipen ibland som en regel lika viktig som vilken 

bestämmelse som helst i direktivet. Andra gånger använder EU-domstolen 

neutralitetsprincipen mer som en tolkningsgrund.
52

 Neutralitetsprincipen har i vissa delar 

ansetts utgöra gällande rätt i mervärdesskattesystemet, medan den i andra delar endast har 

ansetts utgöra ett stöd för resonemanget kring hur lagstiftningen på mervärdesskatteområdet 

bör fungera.
53

  

Det kan konstateras att EU-domstolen använder sig av neutralitetsprincipen frekvent i sina 

domar. Vissa gånger används principen som ett av flera argument för att nå ett visst domslut, 

andra gånger används principen som nästan det enda och det viktigaste argumentet till en viss 

                                                           
49

 C-408/09 Abbey National p.35 & C-16/00 Cibo p.27  

50
 Se C-435/05 Inverstrand & C-437/06 Securenta.  

51
 Sonnerby s.102.  

52
 Sonnerby s.35.  

53
 Alhager III s. 23.  
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slutsats.
54

 Trots neutralitetsprincipens starka inflytande på hela mervärdesskattesystemet utgör 

den inte primärrätt. Däremot används principen många gånger till att tolka EU-rätten. Ibland 

sträcker sig EU-domstolens tolkning så pass långt att den gränsar till att ge 

neutralitetsprincipen företräde framför direktivet på området mervärdesskatt. Vad gäller EU-

domstolens tolkningsmetod är det värt att poängtera att den är utmärkande genom sitt sätt att 

vara fri, ändamålsstyrd och dynamisk. EU-domstolen anser sig dessutom verka för vissa 

rättspolitiska mål, något som skiljer sig från många nationella domstolar, däribland den 

svenska.
55

 Vidare, vad gäller EU-domstolens praxis, har neutralitetsprincipen i vissa fall inte 

ansetts vara överordnad mervärdesskattedirektivet. Därmed bör argumenten om neutralitet 

endast kunna användas inom ramen för direktivet som sådant.
56

  

En fråga som därmed aktualiseras är om neutralitetsprincipen istället kan anses vara en allmän 

rättsprincip. En allmän rättsprincip inom EU-rätten kan komplettera primärrätten alternativt 

vara överordnad den. För att en princip ska klassificeras som just en allmän rättsprincip ställs 

dock vissa krav. Bland annat så krävs att principen i fråga bär en viss tyngd samt att den gäller 

inom hela EU-rätten. Neutralitetsprincipen har som sagt en stark ställning på 

mervärdesskatteområdet och är även erkänd av EU-domstolen. Däremot är det inte fråga om 

en allmän rättsprincip som gäller inom hela unionsrätten. Sålunda får den inte rättslig 

ställning som primärrätt och kan därmed inte vara överordnad bestämmelser i 

mervärdesskattedirektivet. Även om en viss bestämmelse i direktivet medför 

neutralitetsbrister så ska direktivet ges företräde.
57

 

Neutralitetsprincipens starka ställning inom mervärdesskatteområdet skulle istället kunna 

förklaras i det sätt som principen generellt används inom EU-rätten och det sätt som EU-

domstolen tolkar EU-rätten. På liknande sätt som förarbeten och praxis används inom den 

nationella rätten kan olika principer användas för att tolka EU-rätten. Härmed kan 

förklaringen ligga till varför den tolkning som ligger bäst i linje med neutralitetsbristen är den 

som gäller när det är fråga om en tvetydig direktivbestämmelse.
 
Hur som helst, att principen 

                                                           
54

 Sonnerby s.150.  

55
 Sonnerby s.284.  

56
 Se bla. C-268/83 Rompleman, C-50/87 Kommissionen mot Frankrike & C-235/85 Kommissionen mot 

Nederländerna.  

57
 Se bla. C-268/83 Rompleman, C-50/87 Kommissionen mot Frankrike & C-235/85 Kommissionen mot 

Nederländerna. 
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om neutralitet har en stark ställning råder det inget tvivel om, faktumet att den inte kan anses 

utgöra en allmän rättsprincip till trots.
58

 

3. Särskild del: Företagsöverlåtelser 

3.1 Allmänt om företagsöverlåtelser  

En omstrukturering av ett företag kan ske på ett antal olika sätt. I regel delas alla 

omstruktureringar in i två olika huvudgrupper, verksamhetsöverlåtelser och 

andelsöverlåtelser. Benämningen av transaktionen i fråga styrs normalt av den 

inkomstskatterättsliga beteckningen, mindre vanligt är att associationsrätten påverkar 

benämningen på en transaktion. Vanligt förekommande omstruktureringar är 

verksamhetsöverlåtelser till marknadsmässigt pris, underprisöverlåtelser, andelsbyten, 

andelsavyttringar inom koncerner, verksamhetsavyttringar, fusioner samt fissioner.
59

  

Ur mervärdesskatterättslig betydelse kan omstruktureringarna delas in i två kategorier, 

verksamhetsöverlåtelser och andelsöverlåtelser. Vid en verksamhetsöverlåtelse, även kallad 

inkråmsöverlåtelse, överlåter ett företag sina tillgångar. En verksamhetsöverlåtelse kan 

omfatta en hel verksamhet, delar av en verksamhet eller endast enstaka tillgångar. Vid en 

andelsöverlåtelse överlåter ett företag sina andelar, det kan antingen vara fråga om samtliga 

aktier eller endast vissa aktier.
60

 Båda kategorierna av företagsöverlåtelser regleras delvis på 

samma sätt men även olika i stor omfattning. Skillnaden i regelverket, de olika 

transaktionerna emellan, blir särskilt tydlig när det gäller just mervärdesbeskattningen.
61

  

Vid en omstrukturering kan näringsverksamhetens karaktär i fråga förändras. Förändringen 

kan exempelvis aktualiseras genom att verksamheten börjar bedrivas i aktieform, att en ny 

verksamhet startas eller att en verksamhets existens upphör.
62

 Oavsett vilken typ av 

företagsöverlåtelse det är fråga om utgör själva överlåtelsen en omsättning rent 

mervärdesskattemässigt. Vid företagsöverlåtelser är det alltid fråga om omsättningen är 
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 Alhager III s.21.  
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62
 Alhaer II s. 144.  
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mervärdesskattepliktig, undantagen från skatteplikt eller om den faller utanför 

mervärdesskatterättens tillämpningsområde.
63

  

I doktrinen har det ansetts vara allmänt vedertaget att företagsöverlåtelser i olika former är 

förenade med många fallgropar och fällor. Det finns en rad avseenden där problem och 

negativa konsekvenser kan uppkomma. Mervärdesskatterättsligt kan en omstrukturering 

innebära betydande svårigheter. I dessa svårigheter ryms att en överlåtares eller en förvärvares 

avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten kan påverka transaktionen.
64

  

3.2 Verksamhetsöverlåtelser  

3.2.1 Begreppet: verksamhetsöverlåtelse  

En verksamhetsöverlåtelse innebär att tillgångarna i ett företag överlåts till ett annat företag. 

Dessa tillgångar kan bestå av både varor och tjänster, såsom inventarier, maskiner, 

nyttjanderätter och immateriella tillgångar.
65

 Sett utifrån det överlåtna subjektets situation är 

det alltså aktivsidan i balansräkningen som påverkas av denna typ av företagsöverlåtelse.
66

  

Anledningen till att en verksamhetsöverlåtelse sker kan exempelvis vara att effektivisera 

verksamheten i en koncern alternativt att ett företag avser att avyttra en självständig del i 

verksamheten.
67

 En omstrukturering i form av en verksamhetsöverlåtelse kan vara ett led i att 

rationalisera verksamheten i en koncern genom att exempelvis flytta en produktionsenhet från 

ett koncernbolag till ett annat. En verksamhetsöverlåtelse kan även aktualiseras inför en 

avyttring av en del av ett företag eller en del av en koncern. Det gemensamma för i stort sett 

alla typer av verksamhetsöverlåtelser är ändå målsättningen att genomföra dessa överlåtelser 

utan några omedelbara skattekonsekvenser. Tyvärr är dock skatteeffekten vid överlåtelser 

inom en koncern i regel en likviditetsbelastning sett utifrån koncernen i fråga som helhet.
68
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3.2.2 Regelverket och dess uppbyggnad  

En verksamhetsöverlåtelse är i enlighet med 3 kap. 25 § ML undantagen från mervärdesskatt. 

Bestämmelsen är tillämplig på de omstruktureringar som inkomstskatterättsligt betecknas 

underprisöverlåtelser, fusioner, fissioner, partiella fissioner, verksamhetsavyttringar med 

mera.
69

 Bestämmelsen har sitt ursprung i art. 19 i direktivet. Sverige har alltså valt att 

implementera bestämmelsen och därmed utnyttjat möjligheten att undanta 

verksamhetsöverlåtelser från skatteplikt.  

I enlighet med 3 kap. 25 § ML är en överlåtelse av en verksamhet eller en del av en 

verksamhet undantagen mervärdesskatt. Det aktuella lagrummet gäller under förutsättning att 

verksamheten i fråga fortsätter att bedrivas efter det att en överlåtelse ägt rum samt förutsatt 

att förvärvaren är skattskyldig alternativt återbetalningsskyldig enligt 10 kap 9-13 §§ ML  

direkt efter förvärvet. Direktivets motsvarande bestämmelse regleras i art. 19 och 29. Art. 19 

anger att någon leverans av en vara inte har ägt rum och att mottagaren träder i överlåtarens 

ställe vid en överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav. Art. 19 gäller vare sig en 

överlåtelse skett mot ersättning eller inte eller som tillskott till ett företag. Art. 19 uppger 

vidare att en medlemsstat får vidta åtgärder som är nödvändiga för att hindra 

konkurrenssnedvridning i det fall mottagaren inte till fullo är beskattningsbar. Art. 29 anger 

att denna icke-omsättningsregel även är tillämplig på en överlåtelse av en tjänst.  

Undantaget syftar i sin helhet till att förenkla för både ett företag och för skattemyndigheten 

vad avser just företagsöverlåtelser.
 
Undantaget infördes i svenskt rätt i samband med att 

mervärdesskatten i Sverige och den gamla mervärdesskattelagen infördes 1969.
70 

Redan i 

förarbetena uppgavs att undantaget för verksamhetsöverlåtelser var av praktiska skäl. I 

förarbetena anges att en verksamhetsöverlåtelse som är föranledd av en överlåtares insolvens 

inte bör belastas av mervärdeskatt.
71

 Vidare anges att något skattebortfall inte sker för staten 

genom bestämmelsen, under förutsättning att förvärvaren i fråga bedriver skattepliktig 

verksamhet.
72

 En av förutsättningarna för att undantaget ska vara tillämpligt är därmed att 
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förvärvaren är skattskyldig och berättigad till avdrag eller återbetalning av skatten i direkt 

anslutning till överlåtelsen.  

Vad som skiljer direktivet och den svenska bestämmelsen om verksamhetsöverlåtelser åt är 

främst att den svenska motsvarigheten till direktivet har utformats såsom ett undantag.
73

 I 

enlighet med art. 19 i direktivet ska någon leverans av en vara inte anses ha ägt rum. 

Bestämmelsen i direktivet är utformad som en kontinuitetsregel då en förvärvare övertar en 

överlåtares ställning vad avser skattskyldigheten.
74

 I praktiken saknar dock denna skillnad 

betydelse då resultatet, att transaktionen inte medför skattskyldighet, ändå är detsamma.
75

 Att 

Sverige ändå valt att utforma regeln som ett undantag har sin orsak i att lagstiftaren haft en 

strävan efter att undvika förvirring bland begreppen.
76 

I svensk rättspraxis har det dock, med 

anledning av att bestämmelsen utgör ett undantag från den generella skatteplikten, framhållits 

att bestämmelsen ska tolkas restriktivt.
 77

  

3.2.3 Regelverkets tillämpning 

Art. 19 i direktivet har tolkats på så sätt att den omfattar alla överföringar av en hel 

affärsrörelse eller en självständig del därav samt en del av ett företag inklusive de materiella 

tillgångarna och, i de fall sådana förekommer. I art. 19 inbegrips även de immateriella 

tillgångarna som tillsammans utgör ett företag eller en del av ett företag som kan bedrivas 

som en självständig ekonomisk verksamhet.  Som ovan angetts krävs det att mottagaren har 

för avsikt att driva affärsrörelsen eller den del av företaget som överförts vidare. 

Bestämmelsen om verksamhetsöverlåtelser är därmed inte tillämplig i de fall köparen har för 

avsikt att endast omedelbart avveckla den ifrågavarande verksamheten och, i förekommande 

fall, sälja lagret.
78

 

EU-domstolen har slagit fast att det inte uppställs några krav i direktivet om att en förvärvare 

före överlåtelsen ska ha bedrivit samma slags verksamhet som överlåtaren i fråga. Domstolen 
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 Se C-497/01 Zita Modes.  



19 

 

har dessutom konstaterat att det inte finns något uttryckligt krav avseende en förvärvares 

framtida användning.
79

 Enligt HFD kan 3 kap. 25 § ML vara tillämplig trots det faktum att 

den övertagna verksamheten endast är avsedd att bedrivas under en kortare tid. Att 

verksamheten i ett senare skede flyttas av en förvärvare till en annan ort eller införlivas med 

en sedan tidigare bedriven verksamhet saknar därmed betydelse.
80

  

Den aktuella bestämmelsen om att undanta en verksamhetsöverlåtelse från mervärdesskatt har 

gett upphov till många tvister mellan SKV och de skattskyldiga.
 
 Att se till syftet med art. 19 i 

direktivets som sådant har dock kommit att underlätta för både företag och SKV. 

Resonemanget som förs är att om mervärdesskatt skulle utgå vid en verksamhetsöverlåtelse 

skulle företaget i fråga ligga ute med en betydande kostnad. En kostnad de ändå senare skull 

få tillbaka till företaget. Därmed anser även SKV att icke-omsättningsregeln även förenklar 

för företaget i fråga genom att en säljare inte behöver skattepliktiga eller undanröjs.
81

  

SKV är även av uppfattningen att 3 kap. 25 § ML ska tolkas restriktivt. Detta med anledning 

av att påförande av utgående skatt hos en överlåtare inte underlåts och att avdrag för ingående 

skatt inte vägras en förvärvare så att påförande av utgående skatt hos överlåtaren inte 

underlåts avdrag för ingående skatt vägras förvärvaren i andra fall än då det klart framgår att 

förutsättningarna för tillämpning av undantagsbestämmelsen är uppfyllda.
82

 I en del av den 

praxis som finns från EU-domstolen
83

 gällande direktivets motsvarande bestämmelse framgår 

det däremot inte att bestämmelsen bör tolkas restriktivt. Därmed har det i äldre doktrin 

ifrågasättas om HFD verkligen har EU-rättsligt stöd för att tolka bestämmelsen restriktivt. I 

doktrinen har det till och med ansetts att det kan finnas skäl att tolka och tillämpa 

bestämmelsen om verksamhetsöverlåtelser extensivt.
84

 Viss praxis talar dock för en restriktiv 

tolkning.
85

 Neutralitetsprincipen talar dock för en extensiv tolkning. Mervärdesskatten ska 

inte bli en kostnad i näringsverksamheten, visserligen under förutsättning att verksamheten är 
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skattepliktig så att rätt till avdrag för, eller återbetalning av, den ingående mervärdesskatten 

föreligger.
86

  

3.3 Andelsöverlåtelser 

3.3.1 Begreppet: andelsöverlåtelse 

En andelsöverlåtelse innebär att ett företag överlåter sina andelar till ett annat företag.
87

 Med 

andra ord överlåter ett företags aktieägare sina aktier till nya ägare och avvecklar på så vis sitt 

eget ägande.
88

 En överlåtelse av aktier eller andelar kan därmed ske i form av en ren 

överlåtelse av aktier, ett andelsbyte, en verksamhetsavyttring, en fission eller en fusion.89 

Inkomstskatterättsligt klassificeras en andelsöverlåtelse som en kapitalvinst eller 

kapitalförlust på en näringsbetingad eller inte näringsbetingad andel eller som andelsbyten.
90

 

Sett utifrån det överlåtna subjektets situation är det passivsidan, aktierna, i balansräkningen 

som påverkas vid denna typ av företagsöverlåtelse.
91

 Utifrån säljarens perspektiv utgör dock 

alla typer av omstruktureringar överlåtelser av tillgångar det vill säga 

verksamhetsöverlåtelser.  Aktierna och andelarna ingår i en överlåtarens tillgångsmassa och 

befinner sig därmed på aktivsidan i balansräkningen för överlåtaren.
 92

  

En andelsöverlåtelse faller antingen inom eller utanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde. När en överlåtelse av andelar sker inom ramen för ett företags 

ekonomiska verksamhet anses andelsöverlåtelsen falla inom mervärdesskatten 

tillämpningsområde. När en överlåtelse av andelar inte kan hänföras till företagets 

ekonomiska verksamhet i fråga faller däremot andelsöverlåtelsen utanför 

mervärdesskatterättens tillämpningsområde och är så kallade out of scope.
93
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3.3.2 Gällande rätt före mål C-29/08 SKF 

En transaktion i form av en andelsöverlåtelse kan å ena sidan falla utanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde. Så är fallet när en överlåtelse av aktier och andelar i vissa fall inte anses 

som en omsättning i en ekonomisk verksamhet.
94

  Att en andelsöverlåtelse i vissa fall kan 

anses falla utom mervärdesskattens tillämpningsområde anges inte uttryckligen varken i den 

svenska lagstiftningen eller i direktivet. Grunden för detta återfinns istället i EU-domstolens 

praxis. Rättsfall från EU-domstolen anger att andelar i form av dotterbolag i vissa fall anses 

omsatta i ekonomisk verksamhet.
95

 

I enlighet med EU-domstolens praxis omfattas inte rena förvärv, innehav och avyttringar av 

aktier av direktivets tillämpningsområde. Ett förvärv av andelar i andra företag utgör inte ett 

utnyttjande av en tillgång i syfte att fortlöpande vinna intäkter. Då en eventuell utdelning 

endast beror av att andelen är i mottagarens ägo och därmed inte utgör någon ersättning till 

innehavaren utgör den inte av någon ekonomisk verksamhet.
96

 Ekonomisk verksamhet 

förutsätter helt enkelt ett utnyttjande av tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter.
97

 

En transaktion kan å andra sidan falla innanför mervärdesskattens tillämpningsområde, 

detta aktualiseras då en överlåtelse av aktier och andelar innefattar en ekonomisk verksamhet. 

För att en andelsöverlåtelse ska anses falla inom tillämpningsområdet för mervärdesskatt 

krävs alltså att en avyttring av aktier sker inom ramen för det avyttrande företagets 

ekonomiska verksamhet. Detta kan exempelvis vara fallet när ett moderbolag tillhandahållit 

en tjänst till ett dotterbolag under innehavstiden.
98

 EU-domstolen har fastslagit att både ett 

förvärv och en avyttring av aktier i ett dotterbolag får anses falla inom tillämpningsområdet 

för mervärdesskatt då ett moderbolags ägande medfört en direkt eller indirekt inblandning av 

dotterbolagets förvaltning i fråga.
99
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En andelsöverlåtelse, inom ramen för mervärdesskattens tillämpningsområde, har med stöd i 

både svenskt rätt
100

 och EU-domstolens praxis
101

 ansetts undantagen skatteplikt i enlighet med 

3 kap. 9 § ML. Bestämmelsens motsvarighet finns i art. 135.1 f i direktivet. I enlighet med  

3 kap. 9 § ML är en omsättning av en bank- eller finansieringstjänst undantagen från 

skatteplikt. Detsamma gäller för en omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed 

jämförlig verksamhet. Vad som närmre avses med finansiella tjänster definieras varken i 

lagtexten eller i förarbetena. Däremot bör poängteras att avsikten med 3 kap. 9 § ML 

sannolikt var att generellt undanta finansiella tjänster i sin helhet från mervärdesskatt.
102

 

Synsättet att andelsöverlåtelser i sin helhet är undantagna från mervärdesskatt kom dock att 

nyanseras något i och med den tidigare omnämnda SKF-domen. Även om själva 

aktieavyttringen som sådan är undantagen från skatteplikt i enlighet med 3 kap. 9 § ML kan i 

vissa fall kostnader som är hänförliga till avyttringen av aktier i ett dotterbolag vara 

avdragsgilla.
103

 

3.3.3 Mål C-29/08 SKF 

EU-domstolens förhandsavgörande förändrade rättsläget vad gäller just avdragsrätten för 

mervärdeskatt vid försäljning av aktier i ett dotterbolag. Det tål dock att poängteras att denna 

fråga är av mindre betydelse för detta arbete. Det som är av intresse är snarare hur EU-

domstolen utvidgat tillämpningsområdet för 3 kap. 25 § ML och art. 19 i direktivet. 

Som grund för målet avsåg ett moderbolag, SKF AB, att avyttra ett av sina dotterbolag för att 

frigöra kapital. Med anledning av den planerade avyttringen uppdrog företaget vissa typer av 

tjänster, däribland advokatkostnader, som var föremål för mervärdesskatt. Efter att målet varit 

uppe i HFD vilandeförklarades det och ett förhandsavgörande begärdes av EU-domstolen. 

Härmed ställdes bland annat följande frågor till EU-domstolen: Är avyttringar av aktier i ett 

moderbolag en ekonomisk verksamhet som omfattas av direktivet då ett moderbolag 

tillhandhållit mervärdesskattepliktiga tjänster? Föreligger avdragsrätt för förvärv direkt 

                                                           
100

 RÅ 2003 ref.36.  

101
 Se C-465/03 Kretztechnik p.20 & C-4/94 BLP.  

102
 Kleerup s.91.  

103
 Se C-29/08 SKF.  



23 

 

hänförliga till aktieavyttringen och med grund i att kostnaderna ingår i den beskattningsbara 

personens allmänna omkostnader? 104
   

Den första frågan rörde tolkningen av art. 2.1 och 9.1 i direktivet. Domstolen lyfter härmed 

fram att huvudregeln vid avdragsrätt är att det måste föreligga ett direkt eller omedelbart 

samband mellan de ingående transaktionerna och de utgående transaktionerna, vilka i sig 

medför rätt till avdrag.
105

 Vidare konstaterade domstolen att SKF:s transaktion omfattade mer 

än bara en försäljning av aktier och att transaktionen därmed hade ett direkt samband med hur 

koncernens verksamhet var organiserad. Därmed föll transaktionen inom tillämpningsområdet 

för mervärdesskatt. Härom slog även domstolen fast att den ovannämnda tolkningen stämde 

överens med likabehandlings- och neutralitetsprincipen inom unionsrätten.106  

Den tredje frågan rörde avdragsrätt för ett förvärv som är direkt hänförligt till 

aktieavyttringen. EU-domstolen uppgav att i enlighet med rådande praxis
107

 krävs ett direkt 

och omedelbart samband mellan ingående och utgående transaktion för att avdrag ska 

medges. Domstolen ansåg att kostnader för tjänsterna i fråga måste utgöra 

kostnadskomponenter i den skattepliktiga transaktionen för att avdrag ska medges. Eftersom 

allmänna omkostnader har ett direkt eller omedelbart samband med den ekonomiska 

verksamheten krävs inte detta samband i det fall att kostnaderna för tjänster i fråga utgör en 

del av den beskattningsbara personens allmänna omkostnader.
108

 I SKF-målet var det 

avgörande om det fanns ett sådant samband mellan kostnaderna för tjänsterna och de aktier 

som avyttrats. Domstolen uppgav att det var upp till den nationella domstolen att ta ställning i 

den frågan.
109

 EU-domstolen slog däremot fast att det var förenligt med neutralitetsprincipen 

att kostnader för rådgivning omfattas av den beskattningsbara personens allmänna 

omkostnader, även i det fall transaktionen i sig var undantagen från skatteplikt.
110
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Kort sagt innebär avgörandet att det fordras ett direkt eller omedelbart samband mellan 

kostnaderna för de ingående tjänsterna och den beskattningsbara personens samlade 

ekonomiska verksamhet. För att denna situation ska uppkomma krävs att kostnaderna för 

aktieförsäljningen bärs av överlåtarens samlade ekonomiska verksamhet och inte ingår i priset 

för de sålda aktierna.
111

  

Även Generaladvokatens yttrande i det nu aktuella fallet är av intresse för en djupare 

förståelse kring hur rättsutvecklingen och debatten kring från om 3 kap. 25 § ML är tillämplig 

på en andelsöverlåtelse. Generaladvokaternas yttranden har visserligen ett lågt rättskällevärde, 

men kan ändå vara till hjälp när det gäller att förstå domarna som ligger till grund för dem. 

Generaladvokaten konstaterade i sitt yttrande att en försäljning av andelar normalt faller 

utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. Men att en försäljning som utgör ett led i 

handel med värdepapper eller som hänför sig till inköp av ett dotterbolag i syfte att uppnå en 

direkt eller indirekt inblandning i ett företags förvaltning dock kan falla inom 

tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Detta tolkade generaladvokaten som att det inte bara 

gäller ett inköp av ett dotterbolag utan även en försäljning.
112

 Vad avsåg just frågan 

avdragsrätt så konstaterades att avdragsrätt inte förelåg på den aktuella försäljningen eftersom 

den var undantagen mervärdeskatt i enlighet med 3 kap. 9 § ML. Generaladvokatens yttrande 

har även uppmärksammats i doktrinen, där det angetts att den största svagheten i yttranden var 

att hela resonemanget skulle fallera i det fall EU-domstolen i sitt avgörande kom fram till att 

försäljningen faktiskt föll inom mervärdeskattens tillämpningsområde.
113

 Alhager uppger 

vidare att frågan huruvida en försäljning av intresse- och dotterbolag kan omfattas av art. 19 

och 29 i direktivet och på så vis även 3 kap. 25 § ML inte behandlas av generaladvokaten i 

brist på klargörande praxis.
114

 I samband härmed hänvisar Alhager till generaladvokatens 

yttrande i Abbey National-målet där det ansågs att så inte var fallet.
115
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3.3.4 Vad hände sen?  

Efter EU-domstolens förhandsbesked återupptogs målet i HFD. I den svenska domstolen 

konstaterades först och främst att avyttringen av aktierna i dotterbolaget och intressebolaget 

utgjorde ekonomisk verksamhet och att det därmed var fråga om en transaktion inom 

mervärdesskattens tillämpningsområde.
116

 I förhandsavgörandet framkom att det var upp till 

den nationella domstolen att avgöra om kostnaderna för rådgivningen ingick i priset på 

aktierna som avyttrats. Härom ansåg HFD att de tjänster som förvärvats avseende biträde vid 

förhandling samt för advokattjänster i samband med avtalsskrivning var direkt och omedelbart 

hänförliga till avyttringen av aktierna och att rätt till avdrag därmed inte förelåg.
117

 

Frågan om en andelsöverlåtelse är att likställa med en verksamhetsöverlåtelse i enlighet med  

3 kap. 25 § ML prövades dock aldrig av den svenska domstolen. HFD ansåg att det inte fann 

något underlag för att ta upp frågan till prövning. I och med detta ändrades 

skatterättsnämndens förhandsbesked och avdragsrätt för den ingående mervärdesskatt som 

belöpte på konsulttjänsterna medgavs inte.
118

 Efter RÅ 2010 ref. 56 har KamR. i ett antal fall 

haft att avgöra om rätt till avdrag för konsulttjänster, vilka uppbringats i samband med 

avyttring av ett dotterbolag, och i denna fråga har KamR. inte visat sig vara helt överens.
 119
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4. Analys: Kan 3 kap. 25 § ML tillämpas på andelsöverlåtelser?  

4.1 3 kap. 25 § ML:s innebörd  

4.1.1 Mervärdesskattelagens perspektiv   

Frågan om undantagen för en verksamhetsöverlåtelse i 3 kap. 25 § ML är tillämpligt även på 

en andelsöverlåtelse har i stor utsträckning kommit att diskuteras efter EU-domstolens 

avgörande i SKF-målet. I överensstämmelse med det ovan anförda kan konstateras att det 

ännu inte finns ett klart svar på frågan om en andelsöverlåtelse är undantagen mervärdesskatt 

eller inte. Konstateras kan även att en andelsöverlåtelse, i enlighet med lagrummets 

ordalydelse, inte uttryckligen är undantagen från skatteplikt. Att det ur lagrummet inte går att 

utläsa något svar på frågan skulle kunna förklaras i det faktum att en andelsöverlåtelse även 

kan anses falla utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Det är förklarligt att 

lagstiftaren inte uppfattat att ett behov av en tydlig reglering kring frågan faktiskt finns. Att ett 

sådant behov ändå finns tycker jag kan utläsas av att frågan faktiskt kommit att ta plats i den 

juridiska debatten.  

I äldre doktrin
120

  har det förts ett resonemang kring att den generella inskränkningen av 

undantaget i 3 kap. 25 § ML, det vill säga det faktum att undantaget inte är tillämpligt i det 

fall en förvärvare saknar avdrags- eller återbetalningsrätt, inte är förenligt med unionsrätten i 

alla lägen. Härmed syftar doktrinen på att det i direktivet föreskrivs att en åtgärd endast får 

vidtas i syfte att förhindra en konkurrenssnedvridning.
121 

 Den svenska motsvarigheten ska 

stämma överens med EU-rätten och sålunda även tolkas i ljuset av direktivet så som det 

uttolkats ur EU-domstolen. Detta är något jag anser framgår tydligt av förarbetena. Att den 

svenska lagstiftaren valt att klassificera icke-omsättningsregeln i art. 19 i direktivet som ett 

undantag är alltså något som saknar betydelse för bestämmelsens innebörd som sådan. Med 

detta tycker jag att det synes tydligt att lagstiftaren haft en vilja att den svenska bestämmelsen 

ska vara förenligt med unionsrätten.  
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4.1.2  Högsta förvaltningsdomstolens perspektiv 

Till skillnad från vad som gäller vid en andelsöverlåtelse, kan rättsläget vad gäller 

avdragsrätten för en konsulttjänst hänförlig till en verksamhetsöverlåtelse anses såsom klart. 

HFD prövade aldrig frågan om en andelsöverlåtelse kan likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse, detta trots att det förhandsavgörandet som EU-domstolen gav HFD 

indikerade på att så var fallet. Det som är av särskilt intresse är just det faktum att åsikterna 

går isär förhandsavgörandet och HFD:s dom emellan.  

En av de frågor som HFD hade att ta ställning till var om de aktuella omkostnaderna utgjorde 

allmänna omkostnader eller om de kunde anses som direkt hänförliga till den från skatteplikt 

undantagna andelsöverlåtelsen. HFD:s majoritet var av åsikten att en tjänst i form av 

förhandlingsbiträde och hjälp med avtalsskrivning hade ett sådant direkt och omedelbart 

samband med själva aktieavyttringen som var undantagen skatteplikt i enlighet med 3 kap. 9 § 

ML. Wiklund och Lörenskog menar att denna slutsats kan synas märklig med tanke på att 

EU-domstolen tidigare
122

 bedömt liknande tjänster såsom allmänna omkostnader.
123

 Jag anser 

det inte som särskilt utmärkande att HFD gör en bedömning som skiljer sig från EU-

domstolens tidigare praxis. Att komma ihåg är dessutom att de nationella domstolarna inte är 

skyldiga att följa EU-domstolens avgöranden utan endast använda dem som vägledning i det 

enskilda dömande. EU-domstolen har i det nu aktuella fallet, vilket de även gör i alla andra 

mål, enbart tolkat bestämmelserna på ett generellt plan och inte tillämpat dem på det konkreta 

fallet. Därmed inte sagt att den nationella rätten inte ska vara förenligt med unionsrätten i 

övrigt.   

I doktrinen har det uppfattats såsom oklart om HFD verkligen prövat om de aktuella 

kostnaderna kunde betraktas som allmänna omkostnader. Inget härom kan utläsas i 

domskälen. Vidare anser Lundström att den svenska domstolen går emot EU-domstolen då 

HFD:s bedömningen sker kring de allmänna omkostnaderna framför om kostnaderna är direkt 

kopplade till en transaktion som medger rätt till avdrag. Jag är, liksom Lundström, av 

uppfattningen att en prövning ska ske utifrån om kostnaderna har ett sådant samband. HFD 

grundar dock sitt avgörande i om tjänsterna har ett direkt samband med avyttringen i fråga.
124

  

                                                           
122

 Jfr. C-16/00 Cibo.  

123
 Wiklund m.fl. s.661.  

124
 Lundström s.84.  



28 

 

Att en konsulttjänst, som uppbringats med anledning av avtalsskrivning eller förhandlingar 

med förvärvaren, skulle vara direkt och omedelbart hänförliga till själva aktieavyttringen kan 

tyckas självklart. Konsulttjänsterna skulle med största sannolikhet inte ha förvärvats om 

moderbolaget i fråga inte haft för avsikt att avyttra aktierna i dotterbolaget.
125

   Så är dock inte 

fallet. Med anledning av detta har HFD:s dom kommit att kritiseras även av Agrell och 

Frennberg.
126

 De menar att EU-domstolen inte gett en tillräcklig bild av hur en sådan 

prövning ska gå till. De menar även att ytterligare punkter i förhandsavgörandet måste 

beaktas. I samband med detta lyfter det EU-domstolen fram faktum att det ankommer på den 

nationella domstolen att avgöra om uppkomna kostnader kan komma att ingå i priset på de 

sålda akterna eller om dessa endast ingår i de kostnadskomponenter som utgör priset på de 

transaktioner som omfattas av den beskattningsbara personens ekonomiska verksamhet.
127

 

Av särskilt intresse för den rådande debatten är de skiljaktiga meningar som två av de fem 

regeringsråd lämnade i HFD:s avgörande i RÅ 2010 ref. 56. Eftersom avyttringen hade skett 

för att avveckla en verksamhet i koncernen samt för att frigöra kapital menade de två 

regeringsråden att skatterättsnämndens förhandsavgörande borde fastställas. Åsikten var att 

den typ av avyttring det var fråga om typiskt sätt är hänförlig till bolagets samlade 

ekonomiska verksamhet.
128

 De skiljaktiga regeringsråden ansåg därtill att det inte påvisats i 

målet att det förelåg ett sådant direkt eller omedelbart samband mellan konsulttjänsterna och 

aktieavyttringen som enligt EU-domstolen krävs för att avdrag ska kunna vägras. De ansåg 

därmed att avdrag på den ingående mervärdesskatt som belöper på de förvärvade tjänsterna 

ska medges enligt 8 kap. 3 § ML. 8 kap. 3 § ML föreskriver nämligen att den som bedriver en 

verksamhet som medför skattskyldighet har rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatten 

som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten.
129

 

Det råder inget tvivel om att HFD:s dom på många punkter går emot EU-domstolens 

förhandsavgörande, åsikterna om att HFD:s dom inte är uttömmande är desto fler. Wiklund & 

Lörenskog är till och med så långtgående i kritiken att det menar att det enda som egentligen 
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blivit klarlagt genom domen är att mervärdeskostnader kommer att uppkomma för ett företag 

som bedriver fullt ut skattepliktig verksamhet.
130

 Därmed inte sagt att HFD missuppfattat och 

feltolkat EU-domstolen på samtliga punkter. 

4.1.3 Kammarrättens perspektiv  

Efter att EU-domstolens förhandsavgörande och HFD kommit med sina avgöranden i SKF-

målet har frågan huruvida en aktieavyttring i ett dotterbolag kan likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse i enlighet med 3 kap. 25 § ML uppkommit i de lägre instanserna i 

svensk domstol. Inledningsvis bör det lyftas fram att KamR. tycks vara relativt överens om att 

tillämpningsområdet för 3 kap. 25 § ML har kommit att utvidgats i och med SKF-domen. 

Domstolarna säger visserligen detta med olika motiveringar, men till skillnad från SKV så 

svarar de jakande på frågan om det aktuella lagrummet kan komma att tillämpas även på en 

andelsöverlåtelse.
131

 

Under 2011 har KamR. i Stockholm haft att ta ställning till just frågan huruvida en 

aktieöverlåtelse kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. KamR. menade att domstolens 

dom i SKF-målet inte kunde tolkas på annat sätt än att bestämmelsen om 

verksamhetsöverlåtelser i art. 19 i vissa fall även kan omfatta avyttring av aktier i ett 

dotterbolag. Det var fråga om en överlåtelse av en självständig ekonomisk verksamhet, en 

verksamhet som dessutom skulle komma att fortsätta i dotterbolaget. Därutöver var det 

ingenting som visade på att avdragsrätt alternativt återbetalningsrätt inte förelåg.
 
 

Förutsättningarna för att tillämpa 3 kap. 25 § ML var därmed uppfyllda. Enligt domstolen 

innebar detta att transaktionen i fråga föll utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt och 

att bolaget därmed bedrev fullt ut mervärdesskattepliktig verksamhet. Slutresultatet blev att 

avdrag för den ingående mervärdeskatten som var hänförlig till konsulttjänsterna medgavs 

såsom för allmänna omkostnader i bolagets samlade ekonomiska verksamhet.
132

  

Även i tre domar
133

 från KamR. i Göteborg har p. 41 i EU-domstolens dom tolkats på sådant 

sätt att tillämpningsområdet avseende verksamhetsöverlåtelser har utvidgats i förhållande till 
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tidigare tillämpning.
134

 Sålunda kan avdrag medges för den ingående mervärdesskatten som 

belöper på tjänster som förvärvats i samband med avyttringen såsom för allmänna 

omkostnader och aktieförsäljningen påverkar då inte beräkningen av den avdragsgilla 

andelen.
135

 Det var dock i endast ett av målen
136

 som KamR. bedömde att alla förutsättningar 

för att tillämpa bestämmelsen var uppfyllda. Här medförde tillämpningen av 3 kap. 25 § ML 

att transaktionen inte skulle anses utgöra någon omsättning i mervärdesskattehänseende och 

moderbolaget ansågs därmed bedriva en fullt ut mervärdesskattepliktig verksamhet trots 

aktieförsäljningen.  Avdrag medgavs i sin helhet för den ingående mervärdesskatten hänförlig 

till kostnader som uppkommit i samband med aktieförsäljningen såsom allmänna 

omkostnader eftersom det tidigare konstaterats att aktieförsäljningen utgjorde en direkt, 

stadigvarande och nödvändig förlängning av bolagets ekonomiska verksamhet.
137

  I de andra 

två målen
138

 begränsades avdragsrätten för ingående mervärdesskatt på grund av 

aktieförsäljningarna eftersom dessa ansågs utgöra från mervärdesskatteplikt undantagna 

transaktioner enligt 3 kap. 9 § ML som ingick i moderbolagets ekonomiska verksamhet.
139

 

Även i ett mål i Jönköping hade KamR. att ta ställning till huruvida en andelsöverlåtelse 

kunde likställas med en verksamhetsöverlåtelse enligt 3 kap. 25 § ML. Här menade domstolen 

att en sådan tolkning skulle utvidga tillämpningsområdet på ett sådant sätt som lagstiftaren 

inte hade förutsätt.
140

 Detta har dock setts vara av underordnad betydelse.
141

 KamR. menade 

att möjligheten att medge avdrag innebär besvärliga bevisavvägningar och kräver omfattande 

utredning. Om en aktieavyttring istället kan ses som en verksamhetsöverlåtelse ansåg 

domstolen att detta medför en enklare rättstillämpning. Därmed undviks även att skatt tas ut 

på så vis att det strider mot principer för mervärdesskatt.
142
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Om KamR:s domar läses ihop kan det tolkas som att domstolen inte ansett det vara tillräckligt 

att ett dotterbolag tillhandahållits vissa koncerngemensamma tjänster, menar Lindblad. 

Lindblad menar att det snarare verkar som att det ställs ett krav på att det ska finnas en viss 

högre nivå av affärsrelationer mellan bolagen och koncernens verksamhet i stort och att den 

verksamheten ska vara integrerad i bolagen.
 
Även Lindblad är av åsikten att det är oklart 

huruvida en verksamhetsöverlåtelse kan likställas med en andelsöverlåtelse. Enligt hans 

mening är det dock inte helt otänkbart att det var just detta som EU-domstolen avsåg när den 

uttalade sig om möjligheten att likställa en försäljning av aktier med en överföring av samtliga 

tillgångar i ett bolag eller någon del därav. För att tillämpa bestämmelsen om 

verksamhetsöverlåtelser på en aktieförsäljning skulle det i så fall även krävas att förvärvaren 

fortsätter förvaltningen av dotterbolaget.
143

 

I ett av målen från KamR.
144

 tillämpades inte 3 kap. 25 § ML, där påstogs att en 

andelsöverlåtelse inte var att likställa med en verksamhetsöverlåtelse och att ingenting heller 

tydde på detta. Trots detta kan det konstateras att KamR. ändå tycks vara av uppfattningen att 

en försäljning av aktier i ett dotterbolag kan jämställas med en verksamhetsöverlåtelse och att 

avdragsrätt därmed kan föreligga. Hur domstolarna motiverar denna slutsats varierar dock 

från fall till fall. Jag kan därmed inte annat än hålla med Melander i att ett klargörande från 

HFD är att fördra för att på så vis underlätta den svenska rättstillämpningen.
145

  Det är därmed 

med glädje jag ser fram emot HFD:s dom i det mål det nyligen lämnat prövningstillstånd där 

denna fråga är för domstolen att ta ställning till.
146

 

4.1.4 Skatteverkets perspektiv  

EU-domstolens resonemang omkullkastades inte enbart av den svenska domen.
147

 Även SKV 

representerade en annan åsikt. SKV har lämnat ett ställningstagande rörande frågan om 

avdragsrätt för konsulttjänster samt om andelsöverlåtelse kan likställas med en 
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verksamhetsöverlåtelse enligt 3 kap. 25 § ML. Tvärtemot vad KamR. uttryckt i vissa fall
148

 

anser SKV att tillämpningsområdet för verksamhetsöverlåtelser inte hade utvidgats genom 

EU-domstolens förhandsbesked i SKF-målet.
149

 SKV lyfter i sitt ställningstagande fram att ett 

moderbolags överlåtelse av ett dotterbolags aktier inte kan jämställas med en överlåtelse av 

samtliga tillgångar i dotterbolagets verksamhet. Eftersom verksamheten i ett dotterbolag, 

menar det, inte kan anses vara bedriven inom ramen för moderbolagets verksamhet. 

Försäljningen av enbart aktierna kan därmed inte anses vara samma sak som en överföring av 

samtliga tillgångar eller någon del däri som anges i 3:25 ML.
150

 

Det råder en tydlig konflikt mellan SKV:s ställningstagande och åtminstone en del av KamR:s 

avgöranden. Jag kan tyvärr inte annat än hålla med tidigare uppsatsförfattare om att SKV 

regelmässigt nekar avdrag genom motiveringen att dotterbolag inte kan utgöra en självständig 

del av ett moderbolag.
151

 SKV anser att ett moderbolag inte kan förfoga över tillgångarna i ett 

dotterbolag. Det enda som ett moderbolag kan förfoga över är aktierna i dotterbolaget och 

genom att avyttra aktierna är det inte möjligt att avyttra tillgångarna i dotterbolaget. SKV 

utgår i sin bedömning från att ett dotterbolag är en egen juridik person, vilka själv kan äga 

tillgångar och inneha skulder. SKV menar att trots det faktum att ett moderbolag och ett 

dotterbolag ingår i samma koncern så utgör de två skilda skattesubjekt och är två skilda 

juridiska personer. Ett dotterbolag beskattas alltså skiljt från sitt moderbolag, i motsats till vad 

som gäller för exempelvis en filial eller ett fast etableringsställe.
152

 Tydligt är att SKV tolkat 

EU-domstolens avgörande i SKF-målet på så sätt att tillämpningsområdet för  

3 kap. 25 § ML inte har utvidgats till att även omfatta andelsöverlåtelser.  

SKV:s agerande i frågan bidrar i hög grad till en osäkerhet för en förståelse över rättsläget, 

dels genom sitt ställningstagande och dels genom att regelmässigt neka avdrag trots att den 

skattskyldiga personen visat att alla kriterium är uppfyllda enligt 3:25 ML. SKV:s agerande 

innebär i stort att den skattskyldige alltid måste överklaga SKV:s beslut till domstol för att 

medges de yrkade avdragen. Enligt min mening innebär detta en osäkerhet och betydligt mer 
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ansträngning och tid för de skattskyldiga. En domstolsprocess kan pågå under lång tid och 

tidsaspekten kan alltså innebära ytterligare en belastning. Det skulle därför vara välkommet 

med ett klargörande från HFD hur denna fråga ska bedömas. Ett klargörande är som sagt på 

väg då prövningstillstånd lämnats av HFD. 

4.1.5 Unionsrättens perspektiv   

Det är inte bara i Sverige som frågan om bestämmelsen kring en verksamhetsöverlåtelse även 

är tillämplig på en andelsöverlåtelse har diskuterats. I dansk doktrin har det exempelvis 

angivits att EU-domstolens uttalande om att bestämmelsen kring en verksamhetsöverlåtelse 

även kan tillämpas på en aktieavyttring är förvånande utifrån ett danskt perspektiv. Däremot 

är EU-domstolens grunder för det hela både förståndigt och okomplicerat.
153

 

Den danska doktrinen pekar på det faktum att EU-domstolen i SKF-målet valde att inte 

hänvisa till avgörandet i det så kallade BLP-målet
154

 innebär att domstolen ansåg att det 

avgörande gällande avdragsrätten var onyanserat och därmed inte längre gällde. Jensen och de 

andra danska författarna anser att EU-domstolen gav klara indikationer på att kostnaderna i 

det aktuella fallet ska anses utgöra allmänna omkostnader samt att detta begrepp ska tolkas 

brett. De tycks tolka EU-domstolens avgörande som att det föreligger en presumtion för att 

kostnaderna ska betraktas som allmänna omkostnader och att denna bara kan brytas om 

kostnaderna medräknas i priset på de sålda aktierna.
155

 

En del är av åsikten att endast en överlåtelse av samtliga aktier i ett dotterbolag inte torde vara 

tillräckligt för att något som kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse ska anses ha 

skett.
156

 Som skäl för detta åsyftas till EU-domstolens tidigare avgöranden, vilka tyder på att 

en aktieavyttring endast kan omfattas av icke-omsättningsregeln i art. 19 i direktivet i två fall. 

Dels när ett företag säljer ut samtliga tillgångarna och att ett dotterbolags aktier då inkluderas 

i tillgångarna. Dels då ett moderbolag och ett dotterbolag ingår i en mervärdesskattegrupp 

enligt art. 11 i direktivet.
157

 Författarna menar dock att domstolen i SKF-målet antyder att det 
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är möjligt att likställa en aktieavyttring med en verksamhetsöverlåtelse men att EU-domstolen 

inte givit några riktlinjer för när så kan ske.
158

 Trots detta är författarna av den åsikten att, i de 

fall företagen inte ingår i en mervärdesskattegrupp, kan en aktieförsäljning inte utgöra en 

verksamhetsöverlåtelse. Detta för att aktier inte utgör ett företag eller en del av ett företag och 

sålunda inte är kapabelt till att utföra ekonomiska aktiviteter. Emellertid menar de att det kan 

förhålla sig annorlunda då moderbolaget kontrollerar dotterbolaget på så vis att de driver 

verksamheten i dotterbolaget. I dessa fall kan det argumenteras att dotterbolagets verksamhet 

är en del av moderbolaget.
159

 Författarna är dock tveksamma till om detta synsätt ska 

accepteras och förespråkar istället att en verksamhetsöverlåtelse endast kan avse 

moderbolagets egna ekonomiska verksamhet.
160

 

4.1.6 Mina och doktrinens åsikter i övrigt 

3 kap. 25 § ML och art. 19 i direktivet tycks inte tidigare ha tillämpats vid ett moderbolags 

överlåtelse av aktier i ett dotterbolag. Lindblad menar att det kan tolkas som att, i de fall ett 

moderbolag bedriver verksamhet i form av förvaltning av rörelsedrivande dotterbolag, 

förvaltningen av respektive dotterbolag utgör en verksamhetsgren som överlåts i och med att 

avyttringen av dotterbolagsaktierna då dessa utgör samtliga tillgångar i verksamhetsgrenen. 

Härmed skulle en försäljning av dotterbolagsaktier kunna likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse.
161

   

Det har påvisats att tillämpningsområdet för den aktuella bestämmelsen måste ses i ljuset av 

omständigheterna i målet som i detta fall är att ett moderbolag aktivt tog del i det avyttrade 

dotterbolagets verksamhet. Henkow menar att ett dotterbolags verksamhet i sådana fall i 

realiteten är en del av sitt moderbolags verksamhet då ett dotterbolag inte agerar självständigt. 

Henkow anser att anledningen till att verksamheten i dessa fall bedrivs i ett dotterbolag och 

därmed är en egen beskattningsbar person beror av att moderbolaget bestämt det ska vara så. 

Härmed konstateras att ett dotterbolag i denna situation är så starkt förbundet med 

moderbolaget att det juridiska särskiljandet i allt betydande inte är betydelsefull ur 
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verksamhetssynpunkt och med en avyttring av ett dotterbolags verksamhet genom försäljning 

av aktierna i sådant fall.
 

Kort sagt tolkar Henkow EU-domstolens avgörande som att 

tillämpningsområdet för art. 19 i direktivet har utvidgats och numera även omfattas av en 

överlåtelse av samtliga aktier i ett dotterbolag. Han lyfter även fram att detta utgör en 

intressant utveckling av praxis.
162

 Vad som dock bör uppmärksammas är att Henkow var 

inblandad i att driva processen för AB SKF:s sida i EU-domstolen och att hans objektivitet 

därmed bör ifrågasättas.  

Jag håller med om att allt tyder på att SKF-domen, rent unionsrättsligt, innebär nya 

möjligheter till avdrag för ingående mervärdesskatt. Jag tycker att det ändå får anses som 

tydligt att det följer av domen att en aktieförsäljning kan likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse. Härmed kan mervärdesskatt på en tjänst som förvärvas för att 

genomföra en överlåtelse komma att dras av i de fall kostnaderna räknas som en allmän 

omkostnad. Faktum är att jag vill argumentera för en bred tillämpning av bestämmelserna, 

bland annat för att faktiskt undvika att en aktieförsäljning beskattas. Att EU-domstolen genom 

SKF-målet öppnat för att ingående mervärdesskatt på tjänster för att genomföra en 

aktieförsäljning kan vara avdragsgilla såsom allmänna omkostnader om aktieförsäljningen  

Att avdragsrätt för ett svenskt företag kan föreligga, genom att en dotterbolagsförsäljning 

likställs med en verksamhetsöverlåtelse, är det argument som har störst möjlighet till 

framgång. KamR. har trots allt i ett flertal fall bedömt att en aktieförsäljning kan utgöra en 

verksamhetsöverlåtelse, även om kriterierna för när så kan vara fallet inte är helt fastställda. 

Möjligheten att behandla kostnaderna som allmänna omkostnader, eventuellt med stöd av 

neutralitetsprincipen verkar däremot inte ha vunnit gehör hos de svenska domstolarna. Enligt 

min mening har de nämligen felaktigt förlitat sig på tidigare europeisk och svensk rättspraxis 

och inte ansett att EU-domstolens SKF-dom inneburit nya möjligheter till avdrag i detta 

hänseende.  

Som framgår av refererade rättsfall är det relativt vanligt förekommande att moderbolaget 

deltar i dotterbolagets förvaltning. I förvaltningsverksamheten kan det exempelvis ingå 

tjänster i form av administration, företagsledning och marknadsföring till dotterbolaget. I och 

med att dessa tjänster är skattepliktiga bedriver moderbolaget skattepliktig verksamhet i 

förhållande till dotterbolaget. Ett annat sätt att bedöma frågan är att se moderbolagets 
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förvaltningsverksamhet som en självständig del av moderbolaget.
163

 I och med att aktierna i 

dotterbolaget avyttras så överlåts förvaltningsverksamheten åt förvärvaren. För att undantaget 

för verksamhetsöverlåtelser ska vara tillämpbart enligt detta synsätt krävs att förvärvaren 

övertar den förvaltningsverksamheten i dotterbolaget som det avyttrande moderbolaget 

bedrev.
164

 Om frågan bedöms enligt detta synsätt undviks även problemet med att sträcka ut 

tillämpningsområdet för 3 kap. 25 § ML till dotterbolagets verksamhet.
165

 Den självständiga 

delen av företaget som överlåts ingår i moderbolagets verksamhet. Enligt detta synsätt 

kommer man runt SKV:s argument för att inte låta andelsöverlåtelser omfattas av 3 kap. 25 § 

ML. Det blir sålunda inte nödvändigt att besvara frågan hur ett moderbolag kan överlåta 

tillgångarna i dotterbolaget genom avyttra aktierna i dotterbolaget. 

4.2 Neutralitetsprincipen 

SKF-domen och frågan om 3 kap. 25 § ML:s eventuella utvidgning är av särskilt intresse ur 

neutralitetssynpunkt. EU-domstolens användande av principen om skattemässigt neutralitet är 

enligt mig både ny och intressant. EU-domstolen använder neutralitetsprincipen för att 

komma fram till att mervärdesskatt på rådgivningstjänster är avdragsgilla eftersom 

kostnaderna för tjänsterna ses som allmänna omkostnader även om de är förvärvade för att 

genomföra en från skatteplikt undantagen aktieförsäljning. I SKF-domen slås det nämligen 

fast att kostnader i samband med aktieavyttringen kan ses som allmänna omkostnader oavsett 

om avyttringen i sig är skattepliktig eller inte. EU-domstolen menar på att en annan ordning 

skulle leda till att transaktioner som är objektivet sett lika behandlas olika, vilket skulle strida 

mot just neutralitetsprincipen.
166

 I samband med detta lyfter Henkow fram att det är just 

skatteneutraliteten som ligger till grund för mervärdesskattesystemet och att det förhindrar att 

konkurrerande tjänster behandlas olika i mervärdesskattehänseende.
167

 

Även den svenska domstolen, närmare bestämt KamR., har visat på en strävan att upprätthålla 

neutralitetsprincipen. Utgången i målet, som togs upp i KamR. i Jönköping, motiverades av 
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att det finns en uppenbar risk att mervärdesskatten träffar förmögenhetsöverföringar för det 

fall att SKV:s ståndpunkt beaktas. KamR. menar att detta i sådana fall skulle strida mot 

principen att mervärdesskatt endast ska träffa konsumtion.
168

 Jag vill även mena på att det 

även kan anses strida mot neutralitetsprincipen och den mycket viktiga kontinuiteten inom 

mervärdesskatt i de fall en andelsöverlåtelse inte anses falla inom undantaget från skatteplikt i 

enlighet med 3 kap. 25 § ML. Doktrinen representerar åsikten att KamR:s utvidgning av 

begreppet verksamhetsöverlåtelse, eller närmare bestämt innebörden av 3 kap. 25 § ML, bör 

stå sig i HFD. Mervärdesskatten är avsedd att vara neutral i förhållande till de skatteskyldiga 

som bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet och inte belasta dessa som en kostnad. 

Lindblad menar därmed att KamR.:s utvidgning stämmer överens med principerna bakom det 

mervärdesskattepliktiga systemet och ger nytt hopp till de företag som sålt aktier i dotterbolag 

och nekats avdrag från ingående mervärdesskatt på tjänster förvärvade i samband med 

överlåtelsen.
169

  

Att mervärdesskatten är neutral är enligt mig mycket eftersträvansvärt. Det är av stor vikt att 

beskattningen inte styrs av handlingsalternativ.
170

 Ett konkret exempel på att 

neutralitetsprincipen upprätthålls är att det i regel ställs låga krav på graden av aktivitet i en 

rörelse just för att den ska anses utgöra en ekonomisk verksamhet.
171

 Att neutralitetsprincipen 

fortsätter upprätthållas även i fortsättningen anser jag är en förutsättning för att 

mervärdesskatten ska fungera i den utsträckning den är avsedd att fungera. Huruvida 3 kap. 

25 § ML står sig i förhållande till denna princip är svårt att säga, särskilt då något klart svar på 

frågan om det aktuella lagrummets tillämplighet på andelsöverlåtelser ännu inte getts. 

Däremot tycker jag det är en självklarhet att en andelsöverlåtelse ska vara undantagen 

mervärdesskatt i enlighet med  

3 kap. 25 § ML för att full neutralitet vad gäller olika typer av företagsöverlåtelser ska vara ett 

faktum.  
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4.3 Framtiden   

Ett klargörande från HFD i frågan om en överlåtelse av aktier i ett dotterbolag kan jämställas 

med en verksamhetsöverlåtelse skulle som sagt vara av stor betydelse för rättstillämpningen. 

Faktum är att ett avgörande från HFD är på ingång. I september 2011 meddelade HFD 

prövningstillstånd i ett mål som rörde frågan om ett moderbolags avyttring av aktier i ett 

dotterbolag ska likställas med en verksamhetsöverlåtelse.
172

 Prövningstillståndet är att hänför 

till ett av KamR.
173

 avgöranden som behandlats ovan. I KamR. ansåg domstolen att en 

tillämpning av 3 kap. 25 § ML skulle innebära att aktieförsäljningen i fråga inte skulle anses 

utgöra en omsättning i mervärdesskatthänseende, i det fall den svenska bestämmelsen tolkas i 

ljuset av art. 19 i direktivet. Resultatet blir då att den ingående mervärdesskatten inte har 

något direkt eller omedelbart samband med den utgående transaktionen. Avdrag kan således 

medges såsom för allmänna omkostnader i proportion till andelen utgående transaktioner för 

vilka den ingående mervärdesskatten är avdragsgill.
174

  

Jag anser att en andelsöverlåtelse kan och bör kunna undantas från mervärdesskatt med hjälp 

av 3 kap. 25 ML. Dels med anledning av att lagstiftningens syfte ska upprätthållas och dels 

för att det är mest förenligt med neutralitetsprincipen. Jag delar Melanders uppfattning
175

 

kring att en andelsöverlåtelse ska kunna likställa med en verksamhetsöverlåtelse, för det fall 

att själva förvaltningstjänsterna eller liknande är mervärdesskattepliktiga och att förvaltaren i 

fråga är mervärdesskatteskyldig för tjänsterna. Detta under förutsättning att en förvärvare 

fortsätter att driva förvaltningsverksamheten eller förvärvet och därmed inte avser att 

avveckla verksamheten eller sälja dotterbolaget.  

För en skattskyldig som avyttrat aktier i ett dotterbolag är frågan om 3 kap. 25 § ML:s 

innebörd av stor praktisk betydelse. I samband med avyttring av dotterbolag förvärvar företag 

ofta rådgivningstjänster av externa konsulter vilka kan uppgå till mycket höga belopp. I och 

med att konsulterna debiterar mervärdesskatt på sina tjänster är det av intresse för förvärvaren 
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av tjänster att veta huruvida avdrag för mervärdesskatt kommer att medges. En skattskyldigs 

möjlighet att göra avdrag för mervärdesskatt på dessa tjänster underlättas väsentligen för det 

fall att andelsöverlåtelser kan likställas med verksamhetsöverlåtelser. Detta beror på att 

verksamhetsöverlåtelser faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. Skulle 

andelsöverlåtelser likställas med verksamhetsöverlåtelser kan konsultkostnaderna inte 

hänföras till någon utgående transaktion. Kostnaderna blir istället att hänföra till företagets 

allmänna omkostnader och blir därmed avdragsgilla. 

Lundström menar att avgörandet i SKF-målet och det aktuella förhandsbeskedet med hög 

sannolikhet kommer att få konsekvenser för hur försäljningsuppdrag struktureras. 

Gränsdragningen mellan undantagna försäljningsuppdrag och mervärdesskattepliktiga 

rådgivningsuppdrag kommer att bli viktig, särskilt mot bakgrund av att det med säkerhet 

kommer att bli fortsatta processer kring avdragsrätten för sådana tjänster som omfattas av 

mervärdesskatt och som förvärvas i samband med sådana avyttringar. Vid överlåtelser av 

verksamheter som inte fullt ut omfattas av skattskyldighet kan vara av särskild vikt att 

försäljningsuppdraget är undantaget från mervärdesskatt då dessa, åtminstone vad KamR. nu 

uttalat, inte synes omfattas av 3 kap. 25 § ML.
176

 

Att Sveriges mervärdesskattelagstiftning, liksom övriga EU-länders lagstiftning, ska tolkas i 

ljuset av EU-domstolens praxis är sedan länge fastslaget.
177

  Vi kan därmed utgå ifrån att 

förvaltningsdomstolar i andra länder också kommer att pröva frågor kring avdragsrätt för 

ingående mervärdesskatt vid försäljning av dotterbolagsaktier med ledning av de principer 

som uttalats av EU-domstolen i SKF-målet. Att dess domstolar kommer att göra en 

bedömning i likhet med HFD:s bedömning anser Wiklund m.fl. inte som troligt. Därmed är 

det mycket troligt att sista ordet i frågan om 3 kap. 25 § ML:s tillämplighet med 

andelsöverlåtelser inte är sagt.
178
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5. Avslutande kommentarer  

Något klart svar på frågan om 3 kap. 25 § ML är tillämplig på en andelsöverlåtelse finns inte. 

En hoppfull tolkning av EU-domstolens avgörande i SKF-målet och KamR.:s avgöranden 

kring frågan talar dock för att en andelsöverlåtelse är att likställa med en 

verksamhetsöverlåtelse. Mot bakgrund av syftet med art. 19 i direktivet och den motsvarande 

svenska bestämmelsen samt med ett upprätthållande av neutralitetsprincipen i åtanke bör även 

så vara fallet.  

Argumentet att en dotterbolagsförsäljning utgör en verksamhetsöverlåtelse vekar vara det som 

väger tyngst vad gäller frågan om ett svenskt företag har möjlighet till avdragsrätt vid 

försäljning av aktier i ett dotterbolag. KamR. har nämligen i ett flertal fall bedömt att en 

aktieförsäljning kan utgöra en verksamhetsöverlåtelse, även om kriterier för när så kan vara 

fallet inte är helt fastställda. Möjligheten att behandla kostnaderna som allmänna 

omkostnader, eventuellt med stöd av neutralitetsprincipen, verkar däremot inte fått samma 

gensvar hos de svenskadomstolarna.   

Anledningen till att en företagsöverlåtelse sker är många. Ett företag kanske vill placera ett 

särskilt riskfyllt projekt i ett eget bolag, kanske är avsikten att paketera inför en kommande 

försäljning med anledning av skattelättnadsregler eller kanske vill ett moderbolag göra sig av 

med tillgångarna i ett av sina dotterbolag. Ett moderbolag har som känt ingen möjlighet att 

sälja sina tillgångar i ett dotterbolag, utan enda möjligheten att sälja ett dotterbolag är just 

genom att sälja andelarna. En försäljning av aktier i ett dotterbolag är därmed i realiteten att 

likställa med en försäljning av dotterbolagets tillgångar. Med neutralitetsprincipen i åtanke 

bör därmed ingen åtskillnad göras mellan transaktionerna beroende på i vilken form ett bolag 

bedrivs. Mervärdesskatten är tänkt att inte påverka hur ett företag väljer att omstruktureras. 

Neutralitetsprincipen innebär även att skattskyldiga personer inte ska belastas med 

mervärdesskatten som en kostnad. Ett företag som bedriver skattepliktig verksamhet ska helt 

enkelt avlastas från mervärdesskatt. Enligt min mening är det därmed mycket betydande för 

mervärdesskattens neutralitet att avdrag medges för den ingående mervärdesskatten på 

konsulttjänster. I annat fall belastas företaget med mervärdesskatt som en kostnad och så ska 

det inte vara. Varken lagstiftaren eller EU-domstolen bör ha något annat i åtanke. Mitt hopp är 

att även HFD fastslår att de delar denna åsikt inom en snar framtid så att det på sikt även i 
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lagtexten uttryckligen anges att även en andelsöverlåtelse är undantagen från mervärdesskatt i 

enlighet med 3 kap. 25 § ML.  
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