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Sammanfattning 

Verksamhetsöverlåtelser är enligt 3 kap. 25 § mervärdesskattelagen undantagna från 

mervärdesskatt. Motsvarande EU-rättsliga bestämmelser återfinns i artiklarna 19 och 29 

mervärdesskattedirektivet. En analys av bestämmelsen är intressant eftersom det förekommer 

vissa problem kring tillämpningen. Svårigheter att bedöma bestämmelsens tillämpnings-

område i ett specifikt fall kan leda till oklarheter huruvida undantaget är tillämpligt eller inte. 

Både överlåtare och förvärvare kan i sådana fall beläggas med skattetillägg till följd av en 

felaktig tillämpning av bestämmelsen. Förevarande uppsats behandlar 3 kap. 25 § utifrån ett 

ändamålsenligt perspektiv och avser att analysera hur väl rättsutvecklingen på området 

överensstämmer med syftet bakom regleringen. I uppsatsen används huvudsakligen en 

rättsvetenskaplig metod. I viss mån kommer även EU-rättslig metod att användas eftersom 

rättsområdet är harmoniserat. Syftet med 3 kap. 25 § är främst av praktisk natur och avser att 

underlätta verksamhetsöverlåtelser genom att inte belasta förvärvarens likviditet. 

Rättsutvecklingen på området stämmer på det stora hela väl överens med syftet bakom 

lagstiftningen. Det uppställs krav på att verksamheten drivs vidare av förvärvaren och att de 

tillgångar som överlåts kan utgöra en självständig verksamhet. Till följd av ett avgörande från 

EU-domstolen har fråga uppkommit om en aktieavyttring kan utgöra en 

verksamhetsöverlåtelse. Utifrån syftet med 3 kap. 25 § är så inte fallet eftersom aktierna utgör 

en enskild tillång och vidare aldrig kan belastas med mervärdesskatt. Vid 

verksamhetsöverlåtelser som involverar ett rättssubjekt som inte är fullt ut skattskyldig råder 

det i nuläget konsensus att sådana omfattas av tillämpningsområdet för 3 kap. 25 § under 

förutsättning att det inte uppstår någon konkurrenssnedvridning. Kravet på konkurrens-

snedvridning vid inskränkning av tillämpningsområdet framgår av artikel 19. 3 kap. 25 § 

uppställer emellertid enligt sin ordalydelse ett krav på full skattskyldighet, vilket strider mot 

artikel 19 och syftet med bestämmelsen. Goda skäl kan således anföras för att bestämmelsen 

är felaktigt implementerad och bör revideras. Det bör framgå av ordalydelsen i 3 kap. 25 § att 

bestämmelsen endast får inskränkas i de fall en konkurrenssnedvridning uppstår till följd av 

överlåtelsen.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt vars kostnad i slutändan ska bäras av slut-

konsumenten. En utgångspunkt är att all omsättning av varor och tjänster ska beläggas med 

mervärdesskatt. Det återfinns emellertid ett flertal undantag till denna huvudregel. Ett sådant 

är undantaget i 3 kap. 25 § mervärdesskattelag (1994:200) vari stadgas att från skatteplikt 

undantas omsättning av tillgångar i en verksamhet, när en sådan tillgång överlåts i samband 

med att verksamheten överlåts eller när en sådan tillgång överlåts i samband med fusion eller 

liknande förfarande, allt under förutsättning att förvärvaren skulle vara berättigad till avdrag 

för skatten eller återbetalning av skatten enligt 10 kap. 9-13 §§. I praktiken innebär det att 

förvärvaren inte behöver erlägga mervärdesskatt vid överlåtelsen och överlåtaren erhåller 

således inte någon avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten. 

Området är till stor del harmoniserat av EU-rätten genom bl.a. det sjätte 

mervärdesskattedirektivet och senare mervärdesskattedirektivet. Bestämmelsen i 3 kap. 25 § 

har sin grund i artiklarna 19 och 29 i mervärdesskattedirektivet. Den svenska 

mervärdesskatterättsliga regleringen är således starkt influerad av EU-rätten och måste 

följaktligen tolkas utifrån europarättsliga källor jämte relevanta svenska rättskällor.  

De olika typer av transaktioner som berörs av undantaget i 3 kap. 25 § är antingen 

inkråmsöverlåtelser och i vissa fall antagligen också andelsöverlåtelser. Detta är 

omstruktureringar som inkomstskatterättsligt bland annat benämns och innefattar fusioner, 

fissioner, underprisöverlåtelser och verksamhetsavyttringar. Den senaste tidens problematik 

kring bestämmelsen rör främst bestämmelsens tillämplighet när övertagande eller överlåtande 

bolag bedriver blandad verksamhet och huruvida en aktieavyttring kan likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse.  

En analys av bestämmelsen är intressant eftersom det förekommer vissa tveksamheter kring 

tillämpningen. Svårigheten att bedöma bestämmelsens omfattning och tillämpningsområde 

leder till oklarheter huruvida undantaget överhuvudtaget är tillämpligt eller inte. För de bolag 

som är inblandade i en verksamhetsöverlåtelse är det av yttersta vikt att kunna förutse om 

överlåtelsen ifråga ska belastas med mervärdesskatt eller inte. En felaktig bedömning av 

regelns tillämplighet kan leda till både tidskrävande och kostsamma processer, I vissa fall kan 

även skattetillägg bli aktuellt, både för förvärvaren och för överlåtaren, vid en felaktig 

tillämpning av undantaget. Bestämmelsens ordalydelse ger i praktiken inte någon större 

vägledning i tillämpningen, utan det är till stor del genom praxis från EU-domstolen och 

svenska domstolar som rättsläget klarlagts. En intressant fråga som uppkommer är då hur väl 

den rättsliga tillämpningen överensstämmer med lagstiftningens syfte.          
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1.2 Syfte  

Syftet med förevarande uppsats är att utreda gällande rätt och fastställa tillämpningsområdet 

avseende undantaget för mervärdesskatt vid verksamhetsöverlåtelser i 3 kap. 25 § ML. I syftet 

ingår likväl att analysera hur väl rättsutvecklingen återspeglar lagstiftningens syfte såsom den 

anges i relevanta förarbeten och europarättsliga rättskällor.   

1.3 Metod 

Vad gäller juridisk metod överlag finns det inte en allmänt vedertagen definition. En jurist kan 

sägas ha ett flertal olika metoder, rättsdogmatisk och rättsvetenskaplig är exempel, som skulle 

kunna inordnas under begreppet juridisk metod, om det överhuvudtaget är befogat att prata 

om en särskild juridisk metod.
1
  Det som de flesta emellertid kan enas om är att juridisk 

metod är en metod för juridisk problemlösning och rättstillämpning.   

I förevarande uppsats begagnas dels en rättsvetenskaplig metod och dels en EU-rättslig metod 

i syfte att fastställa gällande rätt och analysera den utifrån en ändamålsenlig aspekt. Den 

rättsvetenskapliga metoden innefattar att fastställa gällande rätt utifrån en rättsdogmatisk 

metod och syftar till att öka kunskapen inom ett visst område. Den rättsdogmatiska metoden 

utgår från juridikens vedertagna rättskällelära, utgångspunkten tas i befintlig lagstiftning och 

relevanta förarbeten. Doktrin och praxis används i stor utsträckning som tolkningsinstrument. 

En rättsvetenskaplig metod lämnar enligt min mening större utrymme för att beakta andra 

källor än de traditionella rättskällorna såsom myndighetspublikationer och komparativrättsliga 

aspekter.  

Eftersom området är harmoniserat av EU-rätten fordras även att relevanta europarättsliga 

rättskällor beaktas. Det är här den EU-rättsliga metoden får sin betydelse för förevarande 

uppsats. Den EU-rättsliga metoden skulle kunna ses som en del av den rättsvetenskapliga 

metoden sett ur ett komparativrättsligt perspektiv. Emellertid får den EU-rättsliga metoden 

anses vara så pass fristående från traditionell svensk juridisk metod att det är befogat att prata 

om den som en egen metod. Den EU-rättsliga metoden utvecklas något under kapitel tre.    

1.4 Avgränsning 

I förevarande uppsats behandlas endast undantag som har samband med verksamhets-

överlåtelser enligt 3 kap. 25 § ML. Verksamhetsrelaterade rådgivningstjänster berörs endast i 

samband med 3 kap. 25 § och inte exempelvis 3 kap. 9 §.  Det kommer vidare inte att företas 

en komparativrättslig studie av andra länders mervärdesskatterättsliga reglering, främst på 

grund av utrymmesskäl.      

 

 

                                                 
1
 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 411. 
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1.5 Disposition 

För att läsaren ska erhålla en i vart fall överskådlig förståelse för den mervärdesskatterättsliga 

regleringen behandlas inledningsvis grunderna i den svenska och EU-rättsliga 

mervärdeskattelagstiftningen. Även avdragsrätten för ingående mervärdesskatt och rätt till 

återbetalning av mervärdesskatt behandlas här eftersom det, enligt ordalydelsen, är ett 

grundläggande krav för tillämpligheten av 3 kap. 25 §. En översikt är även viktig för den 

vidare förståelsen för avdragsrätten för stödtjänster. Avslutningsvis i kapitlet berörs frågan 

huruvida en transaktion faller inom eller utom tillämpningsområdet för mervärdesskatt.     

I det tredje kapitlet behandlas EU-rättens inverkan på svensk rätt och förarbeterna i en EU-

rättslig kontext. Detta är viktigt eftersom ML till stora delar bygger på 

mervärdesskattedirektivet och det därmed kan uppstå vissa problem med att försöka utröna 

regleringens syfte.    

I det fjärde kapitlet avhandlas bakgrunden och syftet med bestämmelsen i 3 kap. 25 §.  

Bakgrunden till lagstiftningen och syftet med bestämmelsen behandlas både ur ett svenskt 

perspektiv och ur ett EU-rättsligt perspektiv. Avslutningsvis fastställs ett sammanfattande 

syfte som uppsatsens analys kan utgå ifrån. I femte kapitlet behandlas de gemensamma 

utgångspunkterna för bedömningen om en verksamhetsöverlåtelse är undantagen 

mervärdesskatt.  

I det sjätte kapitlet behandlas undantaget för mervärdesskatt vid inkråmsöverlåtelser. Fokus 

ligger på att fastställa vad lokutionen ”överföring av samtliga tillgångar eller del därav” 

innebär. Däri innefattas en analys av kravet på fortsättande av verksamheten.  Avdragsrätten 

för stödtjänster i samband med en verksamhetsöverlåtelse behandlas i sjunde kapitlet. I 

åttonde kapitlet behandlas frågan huruvida en aktieavyttring i vissa fall kan likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse.  

I nionde kapitlet behandlas verksamhetsöverlåtelser vari full skattskyldighet inte föreligger 

för någon inblandad part. Det rör sig om tillämpligheten av 3 kap. 25 § när förvärvaren inte är 

fullt ut skattskyldig för mervärdesskatt eller när den verksamhet som överlåts inte är fullt ut 

skattskyldig.  Avslutningsvis i det tionde kapitlet presenteras den slutsats som kan utrönas av 

förevarande uppsats.  

Löpande i uppsatsen vidtas en analytisk diskussion huruvida det nuvarande rättsläget 

återspeglar syftet med lagstiftningen. Detta görs för att läsaren enklare ska kunna tillgodogöra 

sig materialet och därmed erhålla en större förståelse för problematiken. I slutet av kapitel 6-8 

förekommer en kortare sammanfattning och diskussion av rättsläget. 
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2 Grundläggande om mervärdesskatt 

2.1 Mervärdesskattens syfte och struktur 

Mervärdesskatt är en generell konsumtionsskatt som i princip ska utgå vid all omsättning av 

varor och tjänster. Mervärdesskatten anses allmänt sett endast vara utformad efter ett rent 

fiskalt intresse även om det förekommer fördelningspolitiska hänsynstaganden såsom vid val 

av skattesats eller begränsning av det mervärdesskattepliktiga området.
2
 En konsumtionsskatt 

ger den effekten att priset på skattepliktiga varor och tjänster höjs. I Sverige används tre olika 

skattesatser. Normalskattesatsen är 25 procent. För vissa varor och tjänster tillämpas en 

reducerad skattesats om 12 eller 6 procent.  

Syftet med mervärdesskatten är att den i slutändan ska belasta försäljningspriset till 

konsumenterna.
3
 I artikel 1.2 mervärdeskattedirektivet uttalas explicit principen att 

mervärdesskatt endast ska belasta den slutlige konsumenten är grundläggande för 

mervärdesskattesystemet inom EU. I samma artikel framgår även att principen om det 

gemensamma systemet för mervärdesskatt innebär en tillämpning av en allmän skatt på 

konsumtion som är exakt proportionell mot priset på varorna och tjänsterna, oavsett antalet 

transaktioner som äger rum under produktions- och distributionsprocessen före det led där 

skatt tas ut.
4
 Varje försäljningsled debiterar utgående mervärdesskatt samtidigt som avdrag 

görs för den ingående mervärdesskatten. Följden av att det endast är den slutlige konsumenten 

som belastas med kostnaden för mervärdesskatten blir att några kumulativa effekter inte 

uppstår. Med kumulativ effekt avses att andelen skatt av en varas kostnad stiger genom flera 

överlåtelser i försäljningskedjan.
5
   

Mervärdesskatteområdet är till stora delar harmoniserat av EU-rätten och ML måste 

följaktligen tolkas utifrån EU-rätten. Rent strukturellt bygger ML på ett flertal begrepp som 

ges en specifik innebörd i mervärdesskattesammanhang.
6
 Mervärdesbeskattningens 

omfattning regleras till en stor del genom att innebörden av de olika begreppen som 

förekommer i ML utvidgas eller inskränks för olika omsättningssituationer.
7
  

 I 1 kap. 1 § 1 p. ML återfinns den grundläggande bestämmelsen om att mervärdesskatt ska 

betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattpliktig 

och görs i en yrkesmässig verksamhet. Mervärdesskatt ska enligt 1 kap. 1 § 2 p. även erläggas 

vid skattepliktigt unionsinternt förvärv och enligt 3 p. även vid sådan import av varor som är 

skattepliktig. Av artikel 2.1 a och c mervärdesskattedirektivet framgår att transaktioner genom 

leverans av varor och tillhandahållande av tjänster mot ersättning som görs inom en 

medlemsstats territorium av en beskattningsbar person när denne agerar i denna egenskap är 

sådana transaktioner som ska vara föremål för mervärdesskatt.   

                                                 
2
 Melz, Mervärdesskatt s. 12. 

3
 Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik s. 17. 

4
 Artikel 1.2 mervärdesskattedirektivet. 

5
 Ståhl & Person-Österman, EG skatterätt s. 190. 

6
 Prop. 1989/90:111 s. 294. 

7
 Prop. 1993/94:99 s. 106. 
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Det är således fyra rekvisit som ska vara uppfyllda för att skattskyldighet enligt 1 kap. 1 § 1 p. 

ska inträda. Det ska ha förekommit en omsättning av en vara eller tjänst, den ska vara 

skattepliktig, ske inom landet och företas i en yrkesmässig verksamhet. Skattskyldigheten, 

vem som är skyldig att inbetala mervärdesskatten, framgår av 1 kap. 2 §. Huvudregeln som 

återfinns i 1 kap. 2 § 1 p. anger att det är den som omsätter varan eller tjänsten som är att anse 

som skattskyldig.  

Vad som utgör omsättning enligt ML behandlas i 2 kap. 1 § vari anges att omsättning av en 

vara föreligger när varan överlåts mot ersättning eller tas i anspråk genom uttag. 

Motsvarigheten i mervärdesskattedirektivet benämns leverans av varor. Enligt 1 kap. 6 § 

förstås med vara materiella ting bland dem fastigheter, kyla och värme. Enligt artikel 14.1 i 

mervärdesskattedirektivet innebär leverans av varor en överföring av rätten att förfoga över 

viss egendom. Motsvarande för tjänster är att omsättning anses föreligga när en tjänst mot 

ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon, eller när en tjänst tas i 

anspråk genom uttag. Enligt 1 kap. 6 § förstås med tjänst allt annat [utom varor] som kan 

tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet. I artikel 24.1 mervärdesskattedirektivet definieras 

istället tillhandahållande av tjänster som varje transaktion som inte utgör leverans av varor. 

Exempelvis kan nämnas att överlåtelse av immateriella tillgångar utgör tillhandahållande av 

tjänst enligt artikel 25. 

I 5 kap. återfinns bestämmelser om när en verksamhet är att anse som yrkesmässig. Enligt den 

grundläggande definitionen i 5 kap. 1 § är en verksamhet att anse som yrkesmässig om den 

antingen utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) eller bedrivs 

i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och 

ersättningen för omsättningen i verksamheten överstiger 30 000 kronor.
8
 Vem som är att anse 

som en beskattningsbar person framgår av artikel 9 mervärdesskattedirektivet. Enligt artikel 

9.1 mervärdesskattedirektivet krävs endast att det föreligger en självständigt bedriven 

ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Av samma artikel framgår att 

med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, handlare 

eller tjänsteleverantör. Även utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att 

fortlöpande vinna intäkter därav särskilt ska betraktas som ekonomisk verksamhet.  Enligt 

Skatteverket ska en bedömning huruvida en yrkesmässig verksamhet föreligger eller inte ske 

med utgångspunkt i bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet.  När det är till den enskildes 

fördel, 4 kap. 1 § första stycket kan det uppnås genom tillämpning av direkt effekt eller 

genom en EG[EU]-konform tolkning av 4 kap. 1 § 2 st.
9
 

För att det ska föreligga skattskyldighet för mervärdesskatt krävs det att den förevarande 

omsättningen är skattpliktig. Huvudregeln avseende skatteplikt återfinns i 3 kap. 1 § som 

stadgar att omsättning av varor och tjänster samt import är skattepliktiga, om inget annat 

anges i detta kapitel. Undantagen i mervärdesskattedirektivet återfinns i artiklarna 131-166. 

Undantagen kan sorteras in i två huvudgrupper. Den ena utgörs av undantag för verksamheter 

med hänsyn till allmänintresset och den andra av övriga undantag.  

                                                 
8
 Enligt 13 kap. 1 § ska verksamheten ha viss regelbundenhet, bedrivas självständigt och i förvärvssyfte. 

9
 Skatteverket skrivelse 2004-12-14, dnr 130 645783-04/111. 
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Undantagen är till stora delar tvingande för medlemsstaterna. Utarrendering och uthyrning av 

fast egendom är ett frivilligt undantag liksom undantaget för finansiella tjänster. Undantaget 

för överlåtelser av verksamheter återfinns i 3 kap. 25 § och utgör därmed till synes ett 

undantag från skatteplikt.  

Vad gäller rekvisitet inom landet återfinns bestämmelserna härom i 5 kap. I 2-16 §§ och 9 b 

kap. 4 § första stycket finns bestämmelser om i vilka fall en omsättning ska anses som en 

omsättning inom landet. All annan omsättning anses som omsättning utomlands.
10

 

Motsvarande bestämmelser i mervärdeskattedirektivet återfinns i artikel 40-42. 

2.2 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt 

Enligt 8 kap. 2 § utgörs ingående skatt av beloppet av den skatt enligt denna lag som hänför 

sig till ersättning för förvärv av varor eller tjänster, om omsättningen medfört skattskyldighet 

för den från vilken varorna eller tjänsterna förvärvats. Enligt 8 kap. 3 § får den som bedriver 

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

till förvärv eller import i verksamheten. För att avdragsrätt ska föreligga förutsätts således att 

omsättningen sker i en verksamhet eller del av verksamhet av sådant slag att skattskyldighet 

föreligger. En vara eller tjänst anses endast förvärvad i en sådan verksamhet om varan eller 

tjänsten förbrukas respektive används i verksamheten. Med andra ord krävs att den utgör en 

omkostnad i verksamheten.
11

  

Utgående mervärdesskatten för en skattskyldig person utgör avdragsgill ingående 

mervärdesskatt för nästa person i försäljningsledet så länge inte den efterföljande personen är 

slutkonsument eller annan som saknar avdragsrätt. Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt 

ska garantera att mervärdesskatten endast ska belasta slutkonsumenten. I och med att varje led 

fram till slutkonsumenten erhåller avdrag för den ingående mervärdesskatten undviks 

kumulativa effekter.
12

 En av två alternativa förutsättningar för att undantaget i 3 kap. 25 § ska 

kunna tillämpas är att förvärvaren är berättigad till avdrag för ingående mervärdesskatt. Av ett 

beslut från Regeringsrätten i ett ärende avseende ett överklagat förhandsbesked framgår att 

tolkningen av ML:s bestämmelser om avdragsrätt i första hand ska ske utifrån EU-rättsliga 

bestämmelser och den praxis som finns på området.
13

 De EU-rättsliga bestämmelserna 

rörande avdragsrätten återfinns i artikel 167-192 mervärdesskattedirektivet.  

Enligt artikel 168 föreligger rätt till avdrag för ingående skatt på varor och tjänster som 

förvärvats från en annan beskattningsbar person under förutsättning att de används i samband 

med skattepliktiga transaktioner. Det kan därmed konstateras att lagstiftaren medvetet använt 

en ordalydelse som avser att begränsa avdragsrättens räckvidd till en situation där de ingående 

transaktionerna använts för skattepliktiga transaktioner som kan identifieras. Denna princip 

innebär att avdragsrätten är beroende av den transaktion till vilken den är hänförlig.
14

  

                                                 
10

 Se vidare Kleerup m.fl. Mervärdesskatt i teori och praktik s.117 ff. 
11

 Svanberg i Karnov 2009/10, s. 3952, not.306.   
12

 Ståhl & Person-Österman, EG skatterätt s. 190. 
13

 RÅ 1999 not. 282. 
14

 Förslag till avgörande av GA Jacobs i mål C-408/98 Abbey National, p. 31.   
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Med detta i åtanke uttalade generaladvokat Jacobs i sitt förslag till avgörande i målet Abbey 

National att sakläget med undantagna transaktioner utgör en avvikande företeelse i 

mervärdesskattesystemet, särskilt om dessa sedan utgör en kostnadskomponent i efterföljande 

skattepliktiga transaktioner. Eftersom den undantagna ingående mervärdesskatten antagligen 

kommer att påverka priset på den undantagna transaktionen innebär detta att det uppkommer 

en kumulativ beskattning, mervärdesskatt tas då ut på hela den utgående transaktionen vari en 

kostnadskomponent redan inbegriper mervärdesskatt.
15

   

Beskattningsbara personers avdragsrätt för ingående skatt som belastar förvärvade varor eller 

tjänster för en skattepliktig verksamhet är en fundamental och integrerad del av mervärdes-

skattesystemet.
16

 Eftersom mervärdesbeskattningen bygger på reciprocitet mellan debitering 

av utgående skatt i ett led och avdrag i senare led krävs det att undantag från avdragsrätten för 

ingående skatt explicit framgår av mervärdesskattedirektivet.
17

 Denna princip, som berättigar 

till avdrag för den ingående skatten inom en skattepliktig verksamhet, brukar betraktas som en 

mervärdesskatterättslig neutralitetsprincip. Den skattskyldiges val mellan två olika 

handlingssätt ska inte styras av den mervärdeskatterättsliga regleringen, utan olika alternativ 

ska ha samma inbördes värderelation.
18

 Det ska således inte föreligga någon skattemässig 

fördel mellan olika tillvägagångssätt. Det finns visserligen ett flertal olika definitioner av 

neutralitetsprincipen, den generella betydelsen kan emellertid anses innebära att all 

ekonomisk verksamhet ska behandlas på ett likvärdigt sett.
19

    

Strikt sett kan det påstås att en generell skatteplikt utan undantag eller inskränkningar är en 

premiss för att en neutral beskattning ska kunna upprätthållas.
20

  Varje undantag från 

skatteplikt för varor, tjänster eller en viss transaktion medför att det uppstår 

neutralitetsstörningar i förhållande till andra skattepliktiga valmöjligheter.
21

 Det är i teorin 

möjligt att anföra just neutralitetsskäl till att varje transaktion, där det kan uppstå vissa 

merkostnader och kumulativa effekter mellan skattskyldiga personer ska vara undantagen.    

Syftet med avdragssystemet är enligt praxis från EU-domstolen att säkerställa att den 

mervärdesskatt som en näringsidkare ska eller har betalat inom ramen för sin ekonomiska 

verksamhet inte till någon del ska belasta näringsidkaren själv.
22

 Det gemensamma systemet 

för mervärdesskatt säkerställer således att all ekonomisk verksamhet beskattas på ett 

fullständigt neutralt sätt, oberoende av verksamhetens mål eller resultat, förutsatt att 

verksamheten i fråga är föremål för mervärdesskatt.
23

  

 

                                                 
15

 Förslag till avgörande av GA Jacobs i mål C-408/98 Abbey National, p. 32. 
16

 Westberg, Mervärdesskattedirektivet s. 7 f. 
17

 Westberg, Mervärdesskattedirektivet s. 7 f. 
18

 Tikka, SN s. 659. 
19

 Westberg, Mervärdesskattedirektivet s. 8.  
20

 Westberg, Nordisk mervärdesskatt s. 90 f. 
21

 Westberg, Nordisk mervärdesskatt s. 90 f. 
22

 Se bl.a. C-465/03 Kretztechnik, p.34. 
23

 Mål 268/83 Rompelman, p. 19. 
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I ett senare rättsfall har EU-domstolen återigen erinrat om att avdragsrätten utgör en 

oskiljaktig del av mervärdesskattesystemet och att den gäller för hela den ingående skatten 

och i princip inte kan inskränkas.
24

 Visserligen utgör avdragsrätten en grundläggande del av 

mervärdesskattesystemet, emellertid förutsätts att de för avdragsrätt aktuella varorna eller 

tjänsterna har ett direkt och omedelbart samband till en skattepliktig transaktion. Vidare 

framgår att den skattskyldige personens syfte med transaktionen är ovidkommande.
25

 I senare 

praxis fastställs emellertid att ett företags subjektiva syfte med en transaktion ska beaktas vid 

bedömningen.
26

 

EU-domstolen har senare utvecklat sin praxis till att en kostnad för en tjänst eller vara kan 

utgöra en del av den skattskyldiges allmänna omkostnader och i denna egenskap utgöra en del 

av kostnadskomponenterna för ett företags produkter. I sådana fall har varan eller tjänsten 

ifråga ett direkt och omedelbart samband till hela den skattskyldiges verksamhet, så att rätt till 

avdrag regleras i artikel 173 och mervärdesskatten i enlighet med dessa bestämmelser endast 

berättigar till proportionerligt avdrag. Emellertid kan avdragsrätt undantagsvis föreligga om 

den skattskyldige på objektiva grunder kan påvisa att kostnader avseende varor och tjänster 

som förvärvats till en följd av genomförandet av en transaktion för vilken rätt till avdrag 

föreligger de facto är en del av föreliggande transaktions kostnadskomponenter.
27

 

Enligt artikel 173.1 ska det förhållandet att vissa tjänster och varor är avsedda för 

transaktioner i verksamhet som berättigar till avdragsrätt respektive inte berättigar till 

avdragsrätt innebära att endast den andel av mervärdesskatten som kan hänföras till den 

verksamhet som berättigar till avdrag även vara avdragsgill. Sådan verksamhet brukar 

refereras till som blandad verksamhet. Även här gäller principen om att avdragsrätten är 

beroende av den transaktion till vilken den är hänförlig till.  

I ML återfinns motsvarande bestämmelser i 8 kap. 13-14 §§. Av huvudregeln i 8 kap. 13 § 

framgår att i de fall där den ingående mervärdesskatten endast delvis avser förvärv som 

medför avdragsrätt eller avser förvärv som görs gemensamt för flera verksamheter vari någon 

inte medför skattskyldighet eller görs för en verksamhet som endast delvis medför 

skattskyldighet får avdrag endast göras för den skatt på den del av ersättningen eller 

inköpspriset som hänför sig till den del av förvärvet som medför avdragsrätt respektive till 

den verksamhet som medför skattskyldighet. Om det inte går att fastställa fördelning av 

skatten ska istället avdragsbeloppet bestämmas genom uppdelning enligt skälig grund.
28

  

2.3 Återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. ML 

I 10 kap. återfinns bestämmelser som under vissa specifika omständigheter berättigar en icke 

skattskyldig att erhålla återbetalning av erlagd mervärdesskatt. I 1-3 §§ anges under vilka 

förutsättningar en utländsk företagare har rätt till återbetalning. Även hjälporganisationer och 

utländska beskickningar har rätt till återbetalning i vissa fall enligt 4 §.  

                                                 
24

 C- 437/06 Securenta, p 24. 
25

 C-4/94 BLP, p. 19. 
26

 C-29/08 SKF. 
27

 C-98/98 Midland Bank. 
28

 Se Kleerup m.fl. Mervärdesskatt i teori och praktik s. 65 f.  
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Enligt 9 § kan Skatteverket när det finns särskilda skäl efter ansökan besluta att den som har 

påbörjat en verksamhet ska ha rätt till återbetalning av ingående skatt i verksamheten innan 

sådan omsättning förekommit som avses i 1 kap. 1 § eller i 11 eller 12 §.  

Enligt EU-domstolen är utrymmet att neka återbetalning till nystartade verksamheter ytterst 

begränsat.
29

 Att förvärvande bolag är berättigat till återbetalning av mervärdesskatt är en av 

två alternativa förutsättningar för tillämpningen av undantaget i 3 kap. 25 § ML.  

2.4 Utom eller inom mervärdesskattens tillämpningsområde? 

En transaktion och där tillhörig avdragsrätt kan antingen fall inom eller utom mervärdes-

skattens tillämpningsområde.
30

 Huvudregeln som framgår av artiklarna 2 och 9 i mervärdes-

skattedirektivet är att endast transaktioner företagna av en skattskyldig person i en ekonomisk 

verksamhet faller inom tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Förvärvade tjänster och 

varor i samband med transaktioner som är hänförliga till en från skatteplikt undantagen 

transaktion faller utanför tillämpningsområdet om de inte i sig är hänförliga till en 

skattepliktig transaktion.  

Om en transaktion faller utanför tillämpningsområdet berättigar den ingående 

mervärdesskatten som kan hänföras till transaktionen ifråga normalt sett inte rätt till avdrag 

för ingående transaktioner och någon utgående mervärdesskatt ska inte redovisas för 

transaktionen. Vad som utgör skattepliktiga transaktioner och beskattningsbara personer 

definierar såldes i sin tur även vilka transaktioner som faller inom mervärdesskattens 

tillämpningsområde.
31

 

Artikel 19 mervärdesskattedirektivet som reglerar verksamhetsöverlåtelser är utformad som 

ett undantag från omsättning och inte som ett undantag från skatteplikt. Detta borde således få 

till följd att förvärvade varor och tjänster som hänför sig till en verksamhetsöverlåtelse inte 

berättigar till avdrag för ingående mervärdesskatt. Emellertid är inte så fallet vilket framgår av 

förevarande uppsats.
32

 

3 Kort om förhållandet mellan EU-rätt och svensk rätt 

3.1 EU-rättens inverkan på svensk rätt 

Principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt slogs först fast i det berömda 

rättsfallet Costa v. ENEL.
33

 Eftersom mervärdesskatten är ett till stora delar harmoniserat 

rättsområde krävs det att den svenska lagstiftningen och rättstillämpningen överensstämmer 

med bakomliggande EU-rättsliga direktiv, EU-domstolens praxis och övriga EU-rättsliga 

bestämmelser.  

                                                 
29

 C-400/98 Breitsohl. 
30

 EU-domstolen brukar använda sig av uttrycket Out of scope. 
31

 Henkow, Financial Activities in European VAT s. 155. 
32

 Se kap. 7.  
33

 Mål 6/64 Costa v. ENEL. 
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Vissa bestämmelser i ett direktiv kan ha direkt effekt, vilket innebär att de kan åberopas direkt 

inför en nationell domstol av enskilda.
34

 I de fall där direkt effekt inte kan åberopas finns det 

ett flertal olika tolkningsmetoder och principer som avser att underlätta en rättslig 

överensstämmelse mellan nationellrätt och EU-rätt.      

3.1.1  EU-konform tolkning 

Principen om EU-konform tolkning fastslogs första gången i målet Von Colson.
35

 Principen 

syftar till att underliggande direktivregler ska tillämpas på ett enhetligt sätt i samtliga 

medlemsländer.
36

 Den lagstiftning varigenom direktivet implementeras i nationell rätt och 

tidigare promulgerade lagar ska tolkas i överensstämmelse med direktivets ordalydelse, syfte 

och även EU-rätten i övrigt.
37

  

EU-domstolen har sedan  Von Colson utvecklat sitt resonemang i Marleasing och fastslagit att 

en nationell domstol är skyldig, i den utsträckning det är möjligt, att tolka den nationella 

bestämmelsen mot bakgrund av ett direktivs ordalydelse och syfte så att direktivets resultat 

ska uppnås.
38

 Det är emellertid av största vikt att svenska tolkningsprinciper medger en EU-

konform tolkning i det enskilda fallet.
39

 Detta kan tolkas som att EU-konform tolkning 

därmed endast kan tillämpas när exempelvis legalitetsprincipen eller andra 

rättsäkerhetsgarantier så tillåter.  

En alltför vidstäckt tolkning och i synnerhet en tolkning som inte ryms inom en bestämmelses 

ordalydelse kan anses strida mot grundläggande rättsäkerhetskrav.
40

 Viss försiktighet är 

således påkallad vid användandet av EU-konform tolkning av svenska bestämmelser. Den 

svenska bestämmelsen sätter gränsen för den EU-konforma tolkningen, medan EU-rätten 

samtidigt sätter gränsen för vad som kan inordnas under en bestämmelse i svensk rätt.  

Regeringsrätten har angående en annan bestämmelse i ML uttalat att bestämmelsen ifråga inte 

kan tolkas utanför sin klara ordalydelse utan att den skatterättsliga legalitetsprincipen skulle 

överträdas.
41

 I en senare dom upprepade Regeringsätten att den aktuella bestämmelsen skulle 

tolkas enligt sin ordalydelse med bortseende från lagstiftarens tydliga intention att söka uppnå 

överensstämmelse med en på annat sätt utformad artikel i EG:s sjätte 

mervärdesskattedirektiv.
42

 Här kan påminnas om att den svenska bestämmelsen i 3 kap. 25 § 

ML är annorlunda utformad än vad motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedirektivet är. 

Det skulle således redan här kunna framstå som att en EU-konform tolkning av 3 kap. 25 § 

inte vore tillåten.   

                                                 
34

 Hettne m.fl. EU-rättslig metod s. 100. 
35

 Mål 14/83 Von Colson. 
36

 Kan även benämnas direktivkonform tolkning. 
37

 Hettne m.fl. EU-rättslig metod s. 105. 
38

 Mål C-106/89 Marleasing.  
39

 Ståhl & Person-Österman, EG skatterätt s. 38.  
40

 Hettne m.fl. EU-rättslig metod s. 105 f.  
41

 RÅ 1999 not 245. 
42

 RÅ 2006 ref. 25. 
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3.1.2 Förarbeten i en EU-rättslig kontext 

Förarbetena har som bekant stor betydelse inom svensk rätt. Inom EU-rätten är dess status 

som rättskälla emellertid mer komplex. Förarbeten förekommer inte i samma utsträckning 

som i svensk rätt och det förekommer viss osäkerhet kring dess status som rättskälla.  

Dock offentliggörs ofta kommissionens förberedande utredningar och förslag till 

lagstiftningen brukar ofta vara omsorgsfullt motiverade och innehåller ibland även 

författningskommentarer.
43

 EU-domstolen använder ofta en teleologisk tolkning, vilket 

innebär att domstolen tillskriver en viss bestämmelse en ändamålsenlig innebörd, vilket 

tillsammans med en ökad handlingsoffentlighet inom unionen innebär att förarbetens 

betydelse förefaller öka.
44

 Det har även i en genomgång av EU-domstolens praxis kunnat 

påvisas att domstolen faktiskt använder sig utav förarbeten i sin rättstillämpning vilket har 

samband just den ökade handlingsofffentligheten.
45

 EU-domstolen har uttalat att tolkning av 

direktiv alltid måste utföras med beaktande av syftet med direktivet och att om det vid 

tolkningen av ett direktiv finns flera alternativa tolkningsmöjligheter ska det alternativ väljas 

som bäst överensstämmer med fördraget.
46

  

Ett annat förfarande som återfinns inom EU-rätten, och internationell rätt överlag för den 

delen, är nyttjandet av preamblar. En preambel kan beskrivas som en till en rättsakt inledande 

motivering där ofta bl.a. syftet med rättsakten berörs. Det torde enligt min mening i vart fall 

vara mindre kontroversiellt att hänvisa till en preambel än till kommissionens förslag till 

rättsakt eftersom en preambel de facto utgör en del av rättsakten. Emellertid kan inte ett 

användande av förarbeten uteslutas i de fall där de finns tillgängliga och är otvetydiga.  

Vad gäller då svenska förarbetsuttalanden inom ett område som är harmoniserat av EU-rätten. 

Det har framförts olika åsikter i doktrinen huruvida det är lämpligt att konsultera svenska 

förarbeten vid en tolkning av svenska lagar som är harmoniserade genom EU-rätten.  

Enligt Peczenik däremot kan motivuttalanden ”lätt inordnas i en sammanhängande 

tolkningsmotivering som i ökad omfattning beaktar EU-rätten, doktrinen, generella 

rättsprinciper, rättsordningens inre systematik och utländska ståndpunkter”.
47

 Det kan 

således snarare talas om en samverkan mellan förarbeten och EU-rätten där likväl den senare 

drar den skarpaste gränsen för vad som är tillåten lagtolkning.   

Det har även hävdats att det inte finns något som hindrar en svensk domstol att konsultera 

förarbeterna, när det EU-rättsliga läget är förhållandevis klart, så länge det är inom ramen för 

den skönsmässiga bedömning som direktiv och EU-konform tolkning lämnar.
48

 Här kan även 

inflikas att det även torde vara lämpligt att konsultera förarbeten i den mån EU-domstolen 

indikerar att en medlemsstat erhåller ett visst skönsmässigt utrymme vid tolkningen av 

direktivsbestämmelser eller i vissa fall även domslut.    

                                                 
43

 Hettne m.fl. EU-rättslig metod s. 67. 
44

 Hettne m.fl. EU-rättslig metod s. 92. 
45

 Öberg, Några anteckningar om användningen av förarbeten inom gemenskapsrätten, JT 2000-01 s. 507. 
46

 Mål 218/82 Kommissionen v. Rådet. 
47

 Peczenik, Svenska lagmotiv i europeisk Union, JT 1994-95 s 310. 
48

 Alhager, Mervärdesskatt vid omstruktureringar s. 139. 
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4 Bakgrund och syfte till undantaget i 3 kap. 25 § 

4.1 Enligt mervärdesskattelagen 

Redan i 1968 års mervärdesskattelag återfanns ett undantag för varulager, inventarier och 

annan tillgång som tillhör verksamhet, när tillgången överlåts i samband med överlåtelse av 

verksamheten eller del därav eller övertas i samband med fusion eller liknande förfarande.
49

 

Det förutsattes således att tillgångarna överläts till den som faktiskt övertog verksamheten. Av 

motiven framgår att en beskattning av ifrågavarande transaktion ansågs vara onödig.
50

 Den 

korta motiveringen kan inte annat än antas grunda sig på det faktumet att staten inte skulle 

tillföras några ytterligare skattemedel vid en transaktion.    

Vid reformeringen av mervärdesskatten i början på 1990-talet uttalades att skälen för 

undantaget med avseende på verksamhetstillgångar i första hand är av praktisk natur.
51

 

Motiveringen var att den som övertar en verksamhet eller del av verksamhet i allmänhet har 

rätt till avdrag för ingående skatt. Staten skulle följaktligen inte tillföras ytterligare 

skattemedel om ifrågavarande transaktioner skulle vara skattepliktiga.  

Det anfördes vidare att skatteplikt för sådana transaktioner skulle medföra problem i de fall 

det i överlåtelsen ingår sådana från skatteplikt undantagna varor och i de fall där den överlåtna 

verksamheten endast delvis medför skattskyldig.
52

 Bestämmelsen begränsades även 

uttryckligen till att endast omfatta situationer där övertagaren är skattskyldig, vilket tidigare 

inte hade varit ett rekvisit. Ytterligare ett skäl som anfördes i förarbeterna var att man inte 

ville belasta verksamhetsöverlåtelser som var föranledda av överlåtarens insolvens.
53

   

En ny mervärdesskattelag infördes i svensk rätt den 1 juli 1994 och var till stora delar 

influerad av EU-rätten.  

Efter ändringar som trädde i kraft januari 1995 har ML till syfte att vara EU-harmoniserad. I 

förarbetena uttalas att i syfte att undvika begreppsförvirring utformas undantaget i 3 kap. 25 § 

även fortsättningsvis som ett undantag från skatteplikt istället, för som i sjätte 

mervärdesskattedirektivet, en inskränkning av omsättningsbegreppet.
54

 Transaktionen är 

därmed i princip skattepliktig men undantas från mervärdesskatt.   

Någon skillnad i sak är emellertid inte avsedd och båda alternativen leder i vart fall till samma 

resultat, nämligen att någon mervärdesskatt inte ska belasta transaktionen. Det kan visserligen 

hävdas att en sådan särreglering som i sin struktur avviker från ett harmoniseringsdirektiv kan 

orsaka oklarhet i tillämpningen och således även rättsosäkerhet.
55

 Emellertid leder inte en 

sådan utformning som är aktuell i ML till några tillämpningsproblem eftersom samma resultat 

uppnås.  

                                                 
49

 8 § p. 10 & senare 8 § p. 18 lag (1968:430) om mervärdeskatt. 
50

 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1968 s 114 f.  
51

 Prop. 1989/90:111 s 116 f. 
52

 Prop. 1989/90:111 s. 117.  
53

 SOU 1994:88 s. 182. 
54

 Prop. 1993/94:99 s. 161. 
55

 Alhager, Mervärdesskatt vid omstruktureringar s. 356. 
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Vid införlivandet av ett direkt i nationell rätt är det avgörande att direktivets resultat uppnås.
56

 

Av motivuttalanden med anledning av Sveriges inträde i EU framgår att diskrepansen mellan 

den EU-rättsliga lagstiftningstekniska utformningen och den svenska knappast utgör något 

problem eftersom resultatet, ingen debitering av mervärdeskatt, är detsamma.
57

 

Den nuvarande lydelsen av 3 kap. 25 § är som följer. Från skatteplikt undantas omsättning av 

tillgångar i en verksamhet, när en sådan tillgång överlåts i samband med att verksamheten 

överlåts eller när en sådan tillgång överlåts i samband med fusion eller liknande förfarande, 

allt under förutsättning att förvärvaren skulle vara berättigad till avdrag för skatten eller 

återbetalning av skatten enligt 10 kap. 9-13 §§. 

4.2 Enligt mervärdesskattedirektivet 

Den ursprungliga bestämmelsen avseende momsfrihet för verksamhetsöverlåtelser återfanns i 

artikel 5.4, senare artikel 5.8, i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Kommissionen uttalade i 

sitt förslag till det sjätte mervärdesskattedirektivet att syftet med bestämmelsen är att 

underlätta verksamhetsöverlåtelser och inte belasta det övertagande bolagets likviditet.
58

  De 

nuvarande EU-rättsliga bestämmelserna gällande undantaget för verksamhetsöverlåtelser 

återfinns i artikel 19 och artikel 29 mervärdesskattedirektivet. Artikel 29 stadgar emellertid 

endast att artikel 19 ska tillämpas på motsvarande sätt vid tillhandhållande av tjänster. 

Bestämmelsen är fakultativ för medlemsländerna att införa men Sverige hade redan vid tiden 

för inträdet i EU en bestämmelse som i sak motsvarade den EU-rättsliga.   

Artikel 19 stadgar att vid en överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav, vare sig 

den sker mot ersättning eller gratis eller som tillskott till ett företag, får medlemsstaterna anse 

att någon leverans av varor inte har ägt rum och att mottagaren träder i överlåtarens ställe. 

Artikel 19 uppställer således ett krav på att förvärvaren träder in i överlåtarens 

mervärdesskatterättsliga situation. Detta är ett uttryck för den skatterättsliga kontinuitets-

principen. Innebörden av principen är att överlåtelsen inte utlöser någon omedelbar 

beskattning av överlåtande bolag. Tillämpandet av kontinuitetsprincipen säkerställer likaledes 

att eventuella obeskattade övervärden i den överlåtna verksamheten i framtiden kommer att 

beskattas hos det övertagande bolaget.
59

 Artikeln stadgar även att någon leverans av varor 

överhuvudtaget inte har förekommit, vilket som tidigare nämnts, innebär att det handlar om 

ett undantag från omsättning och inte från skatteplikt.    

I artikel 19 andra stycket stadgas att medlemsstaterna, i de fall där mottagaren inte till fullo är 

beskattningsbar, får vidta de åtgärder som är nödvändiga för att hindra snedvridning av 

konkurrensen. De får också införa de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra 

skatteundandragande eller skatteflykt genom utnyttjande av denna artikel. Snedvridning i 

konkurrens brukar i mervärdesskattesammanhang anses uppkomma när det föreligger 

                                                 
56

 Artikel 288 EUF-fördraget. 
57

 SOU 1994:88 s. 183.  
58

 Kommissionens förslag till det sjätte mervärdesskattedirektivet s. 10.  
59

 Se Ståhl & Person Österman, EG skatterätt s. 280 ff.  
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dubbelbeskattning av en transaktion. En sådan dubbelbeskattning kan exempelvis uppstå vid 

vägrad avdragsrätt eller utebliven beskattning.
60

  

EU-domstolen har även uttalat att bestämmelsen i artikel 19 andra stycket ska anses utgöra 

den enda möjligheten för en medlemsstat att inskränka bestämmelsen att någon 

mervärdeskattepliktig omsättning har skett.
61

 Vad avser blandad verksamhet är det till synes 

således klart att det enda legitima skälet att i vissa fall underlåta debitering av mervärdesskatt 

i en överlåtelse vari en icke till fullo beskattningsbar person är involverad är för att hindra en 

snedvridning av konkurrensen. Vidare kan tillämpningsområdet inskränkas för att förhindra 

skatteundandragande eller skatteflykt om medlemsstaterna utnyttjat den möjligheten.  

EU-domstolen har i ett flertal mål utvecklat och fastställt syftet bakom bestämmelsen i 

direktivet.
62

 Domstolen har uttalat att bestämmelsen måste tolkas utifrån det sammanhang 

som den ingår i. Vilket i förevarande fall är huruvida leverans av varor föreligger och hur 

leverans och varor definieras.
63

 Domstolen anmärkte vidare att avdragsrätten syftar till att 

garantera att debiterad ingående mervärdesskatt inte till någon del ska belasta den 

skattskyldige. Det mervärdesskatterättsliga systemet ska garantera en fullständig neutralitet 

mellan olika ekonomiska verksamheter oavsett vilket syfte eller resultat som eftersträvas.
64

 

Även den skatterättsliga neutralitetsprincipen synes således inverka vid bedömningen av 

bestämmelsens omfattning och tillämpning. Mot bakgrund av dessa omständigheter uttalades 

att artikel 19 har till syfte att möjligöra för medlemsstaterna att underlätta företagsöverlåtelser 

eller överlåtelser av en del av en verksamhet. Syftet uppnås genom att förvärvande bolags 

likviditet inte belastas med en oproportionerligt tung skattebörda, vilken mottagaren under 

alla omständigheter skulle återbördas vid ett senare tillfälle genom avdrag för den ingående 

mervärdesskatten.
65

 

4.3 Sammanfattande syfte 

Syftet med 3 kap. 25 § såsom det framgår av både svensk rätt och EU-rätt är att underlätta 

verksamhetsöverlåtelser genom att inte belasta inblandade bolags likviditet. Bolagens 

likviditet belastas inte eftersom bolagen, under förutsättning att skattskyldighet föreligger, i 

vilket fall som helst skulle erhålla avdrag för den ingående skatten. Vilket innebär att staten i 

praktiken inte skulle tillföras några skattemedel. Även vid obeståndssituationer vill man inte 

belasta verksamhetsöverlåtelsen. En verksamhetsöverlåtelse kan underlättas genom att värdet 

på varje tillgång i en överlåtelse inte behöver fastställas. Därutöver behöver det inte fastställas 

om viss tillgång som ingår i överlåtelsen är skattepliktig eller inte.  

                                                 
60

 Alhager, Omstruktureringar och moms s. 109. 
61

 Se C-497/01 Zita Modes.  
62

 Se även bl.a. C-408/98 Abbey National.  
63

 C-497/01 Zita Modes p. 36.  
64

 C-497/01 Zita Modes p. 38. 
65

 C-497/01 Zita Modes p. 39.  
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5 Gemensamma utgångspunkter för 3 kap. 25 §  

Vid överlåtelse av en verksamhet som inte medför skattskyldighet, exempelvis tillgångarna i 

en läkarpraktik, är inte undantaget i 3 kap. 25 § tillämpligt.
66

 I doktrinen har det anförts att vid 

en regelkonkurrens mellan 3 kap. 24 § och 3 kap. 25 § bör den sistnämnda, utifrån en EU-

konform tolkning, ha företräde eftersom den är utformad som en kontinuitetsbestämmelse och 

utgör ett undantag från omsättning, medan den förstnämnda utgör ett äkta undantag från 

skatteplikt.
67

 Enligt min mening bör 3 kap. 25 §, med beaktande av den mer förmånliga 

bedömningen avseende avdragsrätten för stödtjänster och att den utgör ett undantag från 

omsättning, vid regelkonkurrens äga företräde framför övriga bestämmelser i 3 kap.  

Vid tillämpningen av 3 kap. 25 § förutsätts enligt bestämmelsens ordalydelse att förvärvaren 

skulle vara berättigad till avdrag för mervärdesskatten alternativt berättigad till återbetalning 

av densamma för att bestämmelsen ska vara tillämplig. Det är omsättning av tillgångar i en 

verksamhet som är huvudrekvisitet för att rätt till undantag för mervärdesskatt ska föreligga. 

En sådan transaktion kan exempelvis vara en fusion, en verksamhetsavyttring och i vissa fall 

möjligen även en försäljning av andelar i ett dotterbolag.   

En följd av direktivbestämmelsen, men inte av den svenska bestämmelsens ordalydelse, är att 

det sker en full mervärdesskatterättslig succession mellan överlåtare och förvärvare. Om 

förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter och därmed fullt inträder i 

dennes mervärdesskatterättsliga situation är kravet på kontinuitet uppfyllt. Direktivets resultat 

kan vid en fullvärdig mervärdesskatterättslig succession anses vara uppfyllt.
68

 Enligt EU-

domstolen är emellertid kontinuitetskravet inget rekvisit i bestämmelsen, utan är istället att 

uppfatta som en följd av att transaktionen inte är anse som en leverans av varor eller 

tillhandahållande av tjänster.
69

 

Innebörden av lokutionen verksamhet i 3 kap. 25 § måste läsas tillsammans med 1 kap. 7 §, 

vari det framgår att vad som föreskrivs i fråga om verksamhet avser såväl hela verksamheten 

som en del av verksamheten. Att undantaget är tillämpligt vid överlåtelse av såväl hela som 

för en del av verksamheten framgår explicit av artikel 19 i mervärdesskattedirektivet, 

emellertid används begreppet samtliga tillgångar eller någon del därav istället för verksamhet. 

Någon skillnad i sak föreligger emellertid inte. Rättsföljden av artikel 19 är att det inte 

föreligger någon omsättning av varor eller tjänster och att transaktionen därmed faller utanför 

tillämpningsområdet för mervärdesskattedirektivet.
70

 Motsvarande i svensk rätt är att 

transaktionen faller utanför ML:s tillämpningsområde.  
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 SKV Handledning Moms 2011 s. 1187. 
67

 Alhager, Omstruktureringar och moms s. 114 f.  
68

 Alhager, Mervärdesskatt vid omstruktureringar s. 352.  
69

 C-497/01 Zita modes p.43.  
70

 C-408-98 Abbey National p. 30. 
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6 Inkråmsöverlåtelser 

6.1 Inledning 

En inkråmsöverlåtelse kan enklast förklaras som att tillgångarna i en verksamhet överlåts 

genom en transaktion från en person till en annan. Det är följaktligen inkråmet som överlåts 

och inte någon andel i ett företag. Inkråm innefattar bl.a. inventarier, fordringar, lager och 

maskiner. Inkråmsöverlåtelser företas ofta som ett led i koncerninterna omstruktureringar. När 

en verksamhet däremot avvecklas genom att inventarier och varulager säljs ut, föreligger det 

inte någon verksamhetsöverlåtelse, utan skattskyldighet föreligger i vanlig ordning. Samma 

sak gäller vid överföring av varulager i anknytning till en utarrendering av rörelse.
71

 

Problematiken kring inkråmsöverlåtelser handlar främst om när en verksamhetsöverlåtelse 

faktiskt har ägt rum. Fråga blir då vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för att det ska vara 

fråga om en verksamhet eller del därav och inte endast tillgångar, vilka ska vara föremål för 

mervärdesskatt. Det är således definitionen av överföring av samtliga tillgångar eller del därav 

som är intressant.  

Det uppställs inget krav på att vederlag för överlåtelsen ifråga ska utgå. Det är således möjligt 

att verksamhetsöverlåtelsen sker till underpris. Om inte undantaget i 3 kap. 25 § är tillämpligt 

kan emellertid transaktionen komma att bli föremål för uttagsbeskattning. Uttagsbeskattning 

utgår enligt 2 kap. ML när en skattskyldig person tillgodogör sig, för egen eller annans 

räkning, en vara eller tjänst till ett pris som understiger självkostnaden för tillgodogörandet 

under förutsättning att nedsättningen av priset inte är betingat av marknadsmässiga skäl. Vid 

underprisöverlåtelser är det således av största vikt att veta om transaktionen är undantagen 

enligt 3 kap. 25 §, annars kommer överlåtelsen att uttagsbeskattas med mellanskillnaden på 

självkostnadspriset och försäljningspriset.
72

  

6.2 Definition av överföring av samtliga tillgångar eller del därav 

Det framgår varken av direktivbestämmelsen eller av 3 kap. 25 § vilka rekvisit som uppställs 

för att en transaktion ska vara undantagen mervärdesskatt. Det som tydligt framgår av 

ordalydelsen i 3 kap. 25 § är att tillgångarna som överlåts i samband med att verksamheten 

överlåts är undantagna mervärdesskatt. Artikel 19 uppställer inte heller några klargörande 

rekvisit utan föreskriver endast att någon omsättning av varor inte har skett om samtliga 

tillgångar eller någon del därav överlåts. Rättsutvecklingen inom området har skett genom 

praxis från både Regeringsrätten och EU-domstolen. Krav på fortsättande av verksamheten är 

ett rekvisit som uppställs i praxis. Det andra är vad som krävs för att en 

verksamhetsöverlåtelse ska anses utgöra en verksamhet eller del därav.  
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6.2.1 Svensk rätt 

Regeringsrätten avgjorde 2001 tre mål rörande beskattningsfrågor vid överlåtelse av 

verksamhet. Rättsfallet av störst principiell betydelse är RÅ 2001 not. 99 och rör till skillnad 

från de andra två målen den nya mervärdesskattelagen.
73

  

I RÅ 2001 not. 97 som rörde den äldre bestämmelsen av 3 kap. 25 § ansåg Regeringsrätten att 

det var fråga om en från mervärdesskatt undantagen verksamhetsöverlåtelse om tillräckligt 

med tillgångar överlåtits så att en fortsatt drift av verksamheten var möjlig trots att inte alla 

tillgångar i sig hade överlåtits. Bolaget hade inte för avsikt att fortsätta driva verksamheten 

annat än under personalens uppsägningstid, oaktat detta faktum ansågs en 

verksamhetsöverlåtelse föreligga. I övrigt gjorde inte domstolen några principiella uttalanden.  

RÅ 2001 not. 98 rörde en s.k. momentan överlåtelse, från ett bolag via ett annat till ett tredje. 

Omständigheterna i målet var följande. Ett bolag förvärvade bl.a. en restaurangs inventarier, 

varulager och den för dem förverkade hyresrätten till restauranglokalen från ett bolag som 

befann sig i en obeståndssituation. Samma dag överlät det förvärvande bolaget i sin tur 

bolaget till ett tredje bolag. Regeringsrätten ansåg att eftersom de nödvändiga delarna, för 

bedrivandet av en verksamhet, inventarier, varulager och hyresrätten de facto kunnat 

återsamlas hos det tredje bolaget har de haft möjlighet att återuppta driften av en fullständig 

verksamhet. Med beaktande av ovanstående förhållande ansåg således domstolen att 

transaktionen var av sådan art att den var undantagen mervärdesskatt enligt dåvarande 

motsvarighet i 8 § 18 GML. Det var således tillräckligt att verksamheten kunde återupptas av 

den slutgiltige förvärvaren. Värt att notera är att dåvarande Riksskatteverket anförde i målet 

att en verksamhetsöverlåtelse bör anses föreligga utifrån en tolkning av bestämmelsens syfte, 

vilken är att undvika likviditetspåfrestningar.   

I målen RÅ 2001 not. 97-98 förefaller fortsättandet av verksamheten framförts som bevis för 

att en de facto fungerande verksamhet har överlåtits. Det har inte uppställts något krav på att 

verksamheten faktiskt ska fortskrida.
74

 Det verkar således vara fråga om ett krav på ett 

potentiellt fortsättande.  Eftersom det i motiven har uttalats att syftet med bestämmelsen i 3 

kap. 25 § är att underlätta verksamhetsöverlåtelser som har sin grund i att överlåtande bolag är 

i en obeståndssituation vore det inte helt omöjligt att även en momentan överlåtelse kan 

motiveras utifrån en ändamålsenlig anblick utifrån svensk rätt, emellertid måste en sådan 

tolkning även vara tillåten utifrån ett EU-rättsligt perspektiv.  

I RÅ 2001 not. 99 var det fråga om en överlåtelse av ett fartyg mellan två företag. Fartyget 

hade i det överlåtande bolaget, som bedrev restaurangverksamhet, använts i deras verksamhet. 

Före överlåtelsen hade bolaget utarrenderat fartyget, som bl.a. innehöll köksinventarier, till ett 

annat bolag som bedrev restaurangverksamhet. Skeppet kom senare att överlåtas till ett tredje 

bolag som bedrev försäljning, förmedling och reparation av fartyg och båtar. Fartyget 

kvarblev emellertid hos arrendatorn under en viss tid, vilket det övertagande bolaget 

förklarade endast var av tillfällig natur. Förvärvande bolag framhöll att det var fråga om ett 

köp av inventarie och inte av en verksamhet, vilket även Regeringsrätten höll med om.  
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74

 Jmf SvSkT 2003:4 s. 311 f.  



22 

 

Det faktum att skeppet inte utgjorde en verksamhetsdel hos det överlåtande bolaget förefaller 

ha inverkat på bedömningen huruvida det var en verksamhetsöverlåtelse. Detta har tolkats 

som ett krav på att de överförda tillgångarna ska ha utgjort en verksamhetsdel hos både det 

förvärvande och det överlåtande bolag.
75

   

Regeringsrätten, som hänvisade till vissa allmänna slutsatser grundade på praxis från EU-

domstolen
76

, gjorde följande principiella uttalande i sin dom:  

”En företagsöverlåtelse anses normalt föreligga om det som överlåtelsen omfattar behåller 

sin identitet i den meningen att de aktiviteter som bedrevs av överlåtaren med hjälp av det 

överlåtna fortsätts eller återupptas av förvärvaren. Detta kan också uttryckas så att fråga 

skall vara om överföring av en pågående verksamhet eller ett i drift varande företag 

 ("a going concern"). Som del av verksamhet anses en tillgång eller ett kollektiv ("aggregate" 

eller "amalgam") av tillgångar (och i förekommande fall personal) som i princip kan  

fortsätta att fungera som en enhet och bidra till att realisera ett specifikt verksamhetsmål.” 

Regeringsrätten uppställer följaktligen ett going concern-krav, alltså att verksamheten ska 

fortsätta bedrivas även hos förvärvaren. De överlåtna tillgångarna ska fungera som en 

sammanhållen enhet. Det kan ifrågasättas om kravet är lika strikt vad gäller en del av 

verksamhet eftersom Regeringsrätten uttalar att det räcker att tillgångarna i princip kan 

fortsätta att fungera som en verksamhet. Regeringsrätten uppställer jämväl ett krav på att en 

del av verksamhet ska bidra till att realisera ett specifikt verksamhetsmål, detta kan tolkas som 

att det vore tillräckligt att de överförda tillgångarna tillsammans med vissa tillgångar 

(exempelvis personal) hos det övertagande bolaget kan fortsätta att fungera som en 

verksamhetsdel. En annan möjlig tolkning är att kravet på att verksamheten sedan fortsätter 

inte ställs lika högt för en del av verksamheten. Viss försiktighet borde emellertid vidtas vid 

tolkandet av uttalandet eftersom Regeringsrätten likväl uppställer ett generellt krav på att 

verksamheten ska kunna fortsätta eller åtminstone återupptas.
77

       

Regeringsrätten uttalade även att eftersom 3 kap. 25 § är ett undantag från den generella 

skatteplikten för omsättning av varor [och tjänster] bör tolkningen av bestämmelsen utföras 

restriktivt så att påförandet av utgående skatt hos överlåtaren inte underlåts och avdrag för 

ingående skatt inte vägras utom i fall där det klart kan fastställas att rekvisiten i bestämmelsen 

är uppfyllda. Uttalandet måste emellertid sättas in i sitt sammanhang och kan därmed anses 

främst beröra fall där ena parten i en överlåtelse redan erhållit en fastställd 

mervärdesbeskattning allt för att den mervärdesskatterättsliga reciprociteten eller neutraliteten 

inte rubbas i förhållandet dem emellan. Den EU-rättsliga bestämmelsen är ett undantag från 

omsättning och inte ett undantag från skatteplikt. Tolkat utifrån i vilket sammanhang 

Regeringsrätten förordade en restriktiv tolkning av bestämmelsen bör uttalandet inte äga 

allmän giltighet. Den svenska bestämmelsen kan inte tolkas isolerat från 

direktivbestämmelsen och enligt min mening vore det mer ändamålsenligt att istället tolka 

bestämmelsen extensivt snarare än restriktivt.  
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Eftersom bestämmelsen är utformad för att underlätta företagsöverlåtelser vore en restriktiv 

tolkning ändamålshämmande eftersom färre transaktioner kan inordnas under bestämmelsens 

tillämpningsområde, vilket skapar en rättsosäkerhet kring tillämpningsområdet.      

Skatteverket har i ett ställningstagande yttrat att en överlåtelse av ett i drift varande 

vindkraftverk kan utgöra en verksamhetsöverlåtelse.
78

 De har emellertid däri uttalat att 

relevanta tillstånd måste överföras till förvärvaren, vilket enligt min mening synes strida mot 

EU-domstolens uttalade i Zita Modes.
79

   

I ett kammarrättsavgörande hade ett bolag förvärvat ett inventarielager från ett annat bolag 

och flyttat in i samma lokaler.
80

 I samband därmed hade även arbetsgivaransvaret för 5 

personer övertagits liksom avtal om el, telefoni, städning, avfallshantering samt en kundorder. 

Överlåtaren fortsatte sin verksamhet på annat håll och förvärvaren bedrev fortsatt verksamhet 

med de överlåtna tillgångarna. Överlåtelsen bedömdes utgöra en verksamhetsöverlåtelse trots 

invändningar om att en konkurrensklausul avtalats och att överlåtaren fortsatt bedriva egen 

verksamhet och att förvärvaren fortsättningsvis bedrev verksamheten självständigt gentemot 

tidigare ägares kundkrets. De tillgångar som överläts var tillräckliga för att fortsätta bedriva 

verksamheten, verksamheten fortlöpte hos förvärvaren, varför det enligt min mening får anses 

att en självständig ekonomisk verksamhet faktiskt överläts.  

I en annan kammarrättsdom har en överlåtelse av tre bilar och vid senare tillfällen ytterligare 

några bilar inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse, trots att bolaget fortsatt bedriva viss 

korttidsuthyrning av bilarna under en tid, eftersom några ytterligare tillgångar som kan 

konstituera en del av verksamhet inte överlåtits.
81

 Kammarrätten konstaterade att en 

överlåtelse som enbart innefattar några inventarier normalt sett inte kan anses utgöra en 

verksamhetsöverlåtelse, utan det krävs även att ytterligare kriterier är uppfyllda såsom förvärv 

av kundstock, lager eller immateriella tillgångar. Frågan huruvida det är en 

verksamhetsöverlåtelse måste således bedömas utifrån objektiva kriterier. Objektiva kriterier 

kan enligt skatteverket föreligga när kundstock, uppdrag, lager, inventarier, hyresavtal 

avseende lokal, olika immateriella rättigheter etc. överlåts.
82

 

6.2.2 EU-rätt 

Praxis från EU-domstolen på området är sparsam och det rättsfall som är av störst principiell 

betydelse är C-497/01 Zita Modes. Även Generaladvokatens uttalande i målet C-408/98 

Abbey National är relevant i detta hänseende.
83

 Generaladvokat Jacobs uttalade att en 

överföring av samtliga tillgångar av allt att döma hänför sig till en överlåtelse av ett företag i 

sin helhet genom att företagets tillgångar överlåts, snarare än att deras aktier överlåts.
84
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Generaladvokaten uttalade vidare att en överföring av en del av en verksamhet är en sådan där 

vissa tillgångar varmed en självständig verksamhet kan bedrivas och att det vid överföringen 

inte uppstår ett avbrott i verksamheten hos det övertagande bolaget.
85

 Olyckligtvis utvecklade 

inte EU-domstolen generaladvokatens argumentering i fallet Abbey National.  

I Zita Modes
86

 rörde det sig om en överlåtelse av en klädbutik mellan ett bolag som drev en 

klädbutik (överlåtare) och ett bolag som drev en parfymaffär (förvärvare). Den första frågan 

domstolen hade att ta ställning till var om undantaget för mervärdesskatt endast är tillämpligt 

om förvärvaren bedriver samma slags verksamhet som överlåtaren.  

Domstolen inleder sitt resonemang med att konstatera att syftet med bestämmelsen mot 

bakgrund av det sammanhang vari den ingår är att underlätta företagsöverlåtelser.
87

 Med 

beaktande av bestämmelsens syfte uttalade domstolen att begreppet ”överföring av samtliga 

tillgångar eller någon del därav, vare sig den sker mot vederlag eller ej eller som tillskott till 

ett bolag” ska tolkas så att det innefattar överlåtelse av hel affärsrörelse eller en självständig 

del av ett företag, inklusive materiella tillgångar och, i förekommande fall även immateriella 

tillgångar som tillsammans utgör ett företag eller del av ett företag som kan bedriva en 

självständig ekonomisk verksamhet. Begreppet ska emellertid inte innefatta endast en 

överföring av tillgångar mellan två parter, en försäljning av ett varulager är exempelvis att 

anse som en ordinär mervärdesskattepliktig transaktion. Vidare ska en del av en verksamhet 

kunna bedriva en självständig ekonomisk verksamhet.
88

 Domstolen beaktar särskilt att 

mervärdesskatten i vissa fall kan utgöra en oproportionerligt stor andel i förhållande till 

övertagande bolags tillgångar.
89

  

Vad avser going concern-kravet kan ett sådant utläsas av domstolens vidare motivering i 

målet. Domstolen uttalar att de transaktioner som bestämmelsen avser är sådana där 

övertagande bolag har för avsikt att fortsätta driften av den överlåtna affärsrörelsen eller den 

del av verksamhet som har överförts. Ett sådant förfarande där övertagande bolag omedelbart 

avvecklar den överlåtna verksamheten och, i förekommande fall säljer lagret omfattas inte av 

bestämmelsens tillämpningsområde.
90

 Det uppställs vidare heller inget krav på att 

övertagande bolag före överlåtelsen ska ha bedrivit ekonomisk verksamhet av samma slag 

som överlåtaren.
91

 

Generaladvokat Jacobs anförde en mer konkret anblick på bedömningen.
92

 Han yttrade att en 

helhetsbedömning av den aktuella transaktionen och de rådande sakförhållandena måste 

företas för att det ska vara möjligt att fastställa huruvida de överförda tillgångarna kan anses 

utgöra en sådan enhet att förvärvaren kan bedriva en ekonomisk verksamhet.
93
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Vid en sådan helhetsbedömning ska särskilt beaktas de överförda tillgångarnas karaktär och 

graden av kontinuitet eller likhet mellan den verksamhet som utövades före och den som 

kommer att utövas efter transaktionen.
94

 Som tidigare konstaterats är det emellertid inte ett 

krav att förvärvarens verksamhet överensstämmer med den som bedrivs av överlåtaren. 

Jacobs betonade dessutom att när det är fråga om samtliga tillgångar föreligger det inga större 

svårigheter, såväl materiella tillgångar (exempelvis fastigheter, utrusning, inventarier och 

lager) och immateriella tillgångar (såsom firmanamn, goodwill, patent, varumärke) innefattas 

då liksom affärshandlingar, kundregister och liknande.
95

 Det som förenar ovanstående 

tillgångar är det faktum att de tillsammans, men inte varje enskild del för sig, gör det möjligt 

att bedriva en bestämd ekonomisk verksamhet. De enskilda tillgångarna utgör byggstenar, 

medan de tillsammans utgör ett företag.
96

 Av ovanstående resonemang följer enligt Jacobs att 

begreppet ”någon del av samtliga tillgångar” ska tolkas som att det krävs en kombination av 

de exemplifierade tillgångarna som är tillräcklig för att bedriva en ekonomisk verksamhet, 

detta trots att verksamheten i sig endast utgör en del av en större verksamhet.
97

  

Både EU-domstolen och generaladvokaten synes betona ett funktionellt synsätt på 

bestämmelsen, snarare än ett krav på en faktisk fortsatt drift. Att det är ett going concern-krav 

som uppställs framgår med all önskvärd tydlighet av domstolens formulering om att det 

övertagande bolaget ska ha för avsikt att driva verksamheten vidare och inte endast avveckla 

den för att sälja ut lagret.
98

 Det är just avsikten hos det förvärvande bolaget att bedriva 

verksamheten vidare som betonas, det är emellertid inte tillräckligt för övertagande bolag att 

på svaga grunder hävda att de har för avsikt att fortsätta verksamheten utan de torde i vart fall 

vara tvungna att presentera några konkreta omständigheter för att så faktiskt är fallet. Ett 

faktiskt fortsatt drivande av verksamheten får märkligt nog emellertid anses vara det starkaste 

bevis på att avsikten vid förvärvandet var att bedriva verksamheten vidare. Med beaktande av 

bestämmelsens syfte måste ett eventuellt nedläggande av verksamheten en kort tid efter 

transaktionen vara väl underbyggt och enligt min mening främst röra omständigheter som 

bolaget själva inte kunnat råda över eller förutse vid transaktionens slutförande.     

I doktrinen har kravet på going concern sammanfattats som att det är potentiellt såtillvida att 

något faktisk fortsättande av verksamheten inte krävs om det finns en åskådliggjord avsikt hos 

förvärvaren att fortsätta driften av verksamheten.
99

 För att kunna upprätthålla en tydlig 

distinktion mellan verksamhetsöverlåtelser och överlåtelse av enstaka tillgångar är det enligt 

min mening viktigt att ett krav på going concern uppställs och, precis som ovanstående 

författare anmärker på, förenas med ett krav på att det finns en på något sätt konkretiserad 

avsikt hos förvärvaren att fortsätta driften av verksamheten.  
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Det har även hävdats att ett krav på vidaredrift av en verksamhet inte uppfyller något syfte, 

utan endast leder till betydande praktiska och rättsliga problem.
100

 Som anmärkts här ovan 

uppfyller going concern-kravet ett syfte i och med att det upprätthåller en distinktion mellan 

verksamhetsöverlåtelser och överlåtelser av tillgångar, vilket krävs för att bestämmelsen ska 

kunna fungera utifrån ett ändamålsenligt perspektiv, att underlätta verksamhetsöverlåtelser.    

Vad gäller den andra frågan som EU-domstolen hade att ta ställning till i Zita Modes rörde 

huruvida det är tillåtet för en medlemsstat att föreskriva ett krav på att övertagande bolag 

skulle erhålla nödvändiga myndighetstillstånd som behövdes för bedrivande av verksamheten 

ifråga. Med beaktande av principen om skatteneutralitet i det avseende att mervärdesskatt 

normalt sett även ska erläggas för transaktioner som är olagliga, om de inte för den sakens 

skull är förbjudna att saluföra inom EU, konstaterade domstolen att det saknar betydelse att 

det krävs särskilda tillstånd för att fortsätta bedrivandet av verksamheten.
101

 Vid 

implementering av direktivbestämmelsen i nationell rätt får, enligt EU-domstolen, 

bestämmelsen inte inskränkas annorledes än som framgår av direktivbestämmelsen, vilken 

endast tillåter inskränkningar som är nödvändiga för att hindra konkurrenssnedvridning i vissa 

fall där det inte föreligger full skattskyldighet.
102

     

I sitt förslag till avgörande berörde Generaladvokaten även tillämpningen av 

direktivbestämmelsen utifrån ett obeståndsperspektiv. Ett problem som kan uppstå, s.k. fågel 

Fenix verksamheter, i obeståndssituationer är att mervärdesskatt debiteras på en överlåtelse 

vilket medför att förvärvande bolag har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt samtidigt 

som det överlåtande bolaget till exempel på grund av sin obeståndssituation inte kan betala 

den utgående mervärdesskatten vidare till staten. En sådan situation innebär att det allmänna 

inte kan tillgodogöra sig den utgående mervärdesskatten trots att förvärvaren kan göra avdrag 

för ingående mervärdesskatt, det uppstår således en nettoförlust i skattehänseende.  

Generaladvokaten uttalade att direktivbestämmelsen skyddar skattemyndigheterna från faran 

att en transaktion medför att den debiterade mervärdesskatten inte senare erläggs av 

överlåtaren. I sådana fågel Fenix-verksamheter uppstår det nettoförluster när förvärvaren kan 

medges avdrag trots att någon mervärdesskatt inte erlagts av överlåtaren.
103

 Detta har tolkats 

som att ett bisyfte till direktivbestämmelsen kan vara att skydda beskattningsunderlaget vid 

missbruk i vissa obeståndssituationer.
104

 Detta torde enligt min mening ligga inom ramen för 

det tolkningsutrymme som finns inom bestämmelsen och även vara i överensstämmelse med 

bestämmelsens huvudsyfte vilket är att underlätta verksamhetsöverlåtelser och där det 

väsentliga syftet likväl får anses vara att verksamheten fortsätts. Det har emellertid ifrågasatts 

om det snarare inte är skatteflyktsskäl än syftet att underlätta verksamhetsöverlåtelser som 

verkar styrande vid en tillämpning av 3 kap. 25 § på momentana överlåtelser.
105
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En liknande tolkning har framförts som så att bestämmelsen synes, utifrån EU-domstolens 

praxis, utgöra en förmån för företag, men torde även kunna tillämpas så att vissa former av 

skatteundandragande kan förhindras.
106

 Frågan om momentana överlåtelser har inte varit 

föremål för prövning i EU-domstolen. Regeringsrätten har emellertid, som tidigare nämnts, i 

RÅ 2001 ref. 98 öppnat upp för möjligheten att inordna sådana transaktioner under 3 kap. 25 

§. I det fallet ansågs det tillräckligt att tillgångarna kunde återsamlas hos en tredje part som 

kunde fortsätta bedriva verksamheten. En fråga som uppkommer är då om den möjligheten 

som svensk rätt uppställer är i överensstämmelse med EU-rätten. Frågan har diskuterats i 

doktrinen där det framhävs att resonemanget i frågan måste föras som så att mellanledet i 

transaktionen hade bedrivit verksamhet om det hade funnits tid, men att så inte är möjligt 

eftersom överlåtelsen är momentan.
107

 Principen om going concern avser att skydda 

verksamhetsöverlåtelser där verksamheten även efter överlåtelsen fortskrider som tidigare, 

vilket kan vara fallet även vid en momentan överlåtelse. Det väsentliga är enligt min mening 

att verksamheten fortsätts. Om överlåtelsen hade varit undantagen utan att mellanledet varit 

involverat föreligger det enligt min mening inte skäl för att anse att överlåtelsen inte omfattas 

av 3 kap. 25 §.        

6.3 Sammanfattande kommentarer  

Bestämmelsen i 3 kap. 25 § innefattar ett krav på going concern vare sig det gäller en hel 

verksamhet eller en del därav. Kravet avser den verksamhet som överlåtaren tidigare har 

bedrivit med tillgångarna. Kravet får anses vara funktionellt på så sätt att det inte uppställs 

något absolut krav på att verksamheten fortsätts. Det är istället förvärvarens avsikt att bedriva 

verksamheten vidare som är avgörande. I svensk praxis har det faktiska fortsatta bedrivandet 

av en verksamhet setts som ett bevis på att det funnits en sådan avsikt hos förvärvaren. Kravet 

på fortsatt drift av verksamheten ska inte ses som ett absolut krav och det kan mycket väl 

finnas situationer när det kan framstå som välgrundat att inte fortsätta driften av verksamheten 

en kort tid efter överlåtelsen. Viss problematik kan uppstå vid tillämpningen eftersom det är 

oklart hur lång tid som måste passera mellan förvärvet och den tidpunkt då 

verksamhetstillgångarna avyttras vidare. Om förvärvaren kan uppvisa att syftet varit att 

fortsätta bedriva verksamheten, men att senare inträffade omständigheter inverkat på beslutet 

att avyttra tillgångarna kan en avyttring godkännas utan att mervärdesbeskattning utgår. Det 

uppställs inget krav på att förvärvaren bedriver samma slags verksamhet som överlåtare, det 

är inte heller nödvändigt att förvärvaren erhåller relevanta myndighetstillstånd.    

Vad som utgör en del av en verksamhet måste bedömas utifrån objektiva kriterier. 

Tillgångarna som överlåts måste enligt objektiva kriterier kunna utgöra en avskiljbar del av en 

hel verksamhet. Den del av en verksamhet som överlåts måste även vara tillräcklig för att 

kunna bedriva en självständig ekonomisk verksamhet. Det kräv således att det är en 

kombination av olika tillgångar som gör det möjligt att driva vidare en självständig 

ekonomisk verksamhet. 
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Det förefaller även vara möjligt att i svensk rätt undanta momentana verksamhetsöverlåtelser 

som är föranledda av att överlåtaren befinner sig i en obeståndssituation. Vid tillämpningen av 

3 kap. 25 § i en sådan situation torde det emellertid fordras att överlåtelsen mellan andra och 

tredje ledet sker utan tidsutdräkt och möjligen även att överlåtelsen mellan första och andra 

ledet är hänförlig till obeståndssituationen. Utifrån en extensiv tolkning av bestämmelsen med 

beaktande av syftet att underlätta verksamhetsöverlåtelser kan en sådan tolkning anses 

ändamålsenlig. Regeringsrätten har i RÅ 2001 ref. 98 öppnat upp för en sådan tillämpning 

och utifrån syftet att underlätta verksamhetsöverlåtelser bör det väsentliga vara att 

verksamheten fortsätter hos det tredje ledet i transaktionen. Att uppfatta skyddandet av 

beskattningsunderlaget i obeståndssituationer som ett bisyfte till 3 kap. 25 § kan utifrån 

praxis, motiv och doktrin anses vara välgrundat. Vilket innebär att tillämpningsområdet för 3 

kap. 25 § i sådana fall kan inskränkas. Enligt artikel 19 kan nämligen bestämmelsen 

inskränkas vid skatteundandragande.  

Syftet är att underlätta verksamhetsöverlåtelser och undvika likviditetspåfrestningar hos 

förvärvande bolag. Detta torde innebära att bestämmelsen kan tolkas relativt extensivt för att 

undvika situationer som kan leda till rättsförluster vid osäkerhet kring tillämpningsområdet 

för bestämmelsen. En felaktig tillämpning av 3 kap. 25 §, exempelvis att det inte debiteras 

någon mervärdesskatt på en överlåtelse som inte är undantagen, kan innebära stora kostnader 

för inblandade parter och kan således motivera att tillämpningsområdet för bestämmelsen inte 

är alltför snävt.   

7 Avdragsrätt för stödtjänster vid verksamhetsöverlåtelser  

7.1 Inledning 

Vid verksamhetsöverlåtelser förekommer det vanligtvis extraordinära kostnader för 

stödtjänster. Det kan vara fråga om kostnader för advokater, revisorer och skattekonsulenter. 

Den fråga som aktualiseras är om utnyttjade stödtjänster berättigar till avdragsrätt för den 

påförda ingående mervärdesskatten. Det första som måste fastställas är om tjänsterna hänför 

sig till den specifika verksamhetsöverlåtelsen eller till den löpande förvaltningen av företaget. 

Tjänster som hänför sig till den löpande verksamheten är som huvudregel avdragsgilla 

eftersom de förvärvats inom ramen för en ekonomisk verksamhet. Huvudregeln avseende 

avdragsrätten för mervärdesskatt är att den är beroende av den underliggande transaktionen.
108

 

Det finns främst två olika situationer när avdragsrätt för rådgivningstjänster vid 

företagsöverlåtelser aktualiseras. Den första, vilken inte behandlas i förevarande uppsats, är 

när överlåtelsen är undantagen från mervärdesskatt enligt 3 kap. 9 § ML, vilken motsvaras av 

art. 135.1 f mervärdesskattedirektivet. Det är handel med värdepapper, aktier och andelar som 

avses i bestämmelserna och rådgivningstjänster relaterade till sådan handel är enligt 

huvudregeln inte avdragsgill om den inte i vissa fall kan hänföras till överlåtarens allmänna 

omkostnader och ha ett direkt och omedelbart samband till denna verksamhet.
109
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Den andra situationen när avdragsrätten för stödtjänster aktualiseras är när det är fråga om en 

verksamhetsöverlåtelse enligt 3 kap. 25 §.      

7.2 Avdragsrätt för stödtjänster vid inkråmsöverlåtelser 

7.2.1 Stödtjänster vid överlåtelse av inkråm 

EU-domstolen har i målet Abbey National uttalat sig om avdragsrätten för stödtjänster som 

hänför sig till verksamhetsöverlåtelser.
110

 Domstolen erinrar även om att tidigare praxis
111

 har 

fastställt att det måste avgöras om det finns ett direkt och omedelbart samband mellan de 

tjänster som förvärvats i syfte att genomföra verksamhetsöverlåtelsen och en eller flera 

skattepliktiga utgående transaktioner.
112

  

Domstolen utvecklar sitt resonemang och uttalar att kostnader för förvärvade tjänster omfattas 

av den skattskyldiges allmänna omkostnader i verksamheten och att de därmed utgör 

kostnadskomponenter för företagets produkter. Kostnaderna för förvärvade tjänster ska 

därmed anses utgöra en del av hela den ekonomiska verksamheten trots att den skatteskyldige 

efter en verksamhetsöverlåtelse inte längre företar några transaktioner efter att ha nyttjat 

tjänsterna.
113

   

EU-domstolen uttalar vidare att om det inte skulle föreligga avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt på tjänsterna, under förutsättning att ifrågavarande verksamhet är 

skattepliktig, skulle detta faktum strida mot den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen 

att det ska råda neutralitet med avseende på skattebördan för företagets hela ekonomiska 

verksamhet vilket skulle medföra att den skattskyldiges verksamhet belastas med 

mervärdesskatten ifråga. Vägrande av avdragsrätten skulle medföra en godtycklig diskrepans 

mellan utgifter som uppkommer innan en verksamhetsöverlåtelse och sådana som 

uppkommer på grund därav.
114

 Domstolen kom fram till att således i princip finns ett direkt 

och omedelbart samband mellan förvärvade tjänster vid en verksamhetsöverlåtelse och den 

skattskyldige överlåtarens hela ekonomiska verksamhet vilket innebär att avdragsrätt 

föreligger för stödtjänsterna.
115

 

EU-domstolen uttalade sig även att om överlåtaren bedriver blandad verksamhet gäller som 

huvudregel att denne endast har avdragsrätt för den andel av mervärdesskatten som kan 

hänföras till den skattepliktiga verksamheten.
116

 Enligt domstolen kan emellertid överlåtare 

som bedriver blandad verksamhet erhålla full avdragsrätt för stödtjänsterna som förvärvats för 

att genomföra verksamhetsöverlåtelsen om det finns ett direkt och omedelbart samband 

mellan tjänsterna och en klart avgränsad del av verksamheten.
117
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Kostnaderna för tjänsten skulle då anses utgöra allmänna omkostnader i denna verksamhet. 

Om en till fullo mervärdesskattepliktig verksamhetsdel överlåts av ett företag som bedriver 

blandad verksamhet torde en sådan överlåtelse berättiga till fullt avdrag. 

Ett annat intressant rättsfall på området är Faxworld.
118

 Faxworld var ett enkelt bolag vars 

enda verksamhet och transaktion bestod i att förbereda verksamheten för ett annat bolag som 

senare skulle bildas och överta Faxworlds tillgångar. Bolaget yrkade på avdrag för den 

ingående mervärdesskatten hänförlig till tjänster om hade förvärvats i samband med 

verksamhetsöverlåtelsen. EU-domstolen inledde med att fastslå att Faxworld var en 

skattskyldig person eftersom de förvärvat tillgångar i samband med en ekonomisk 

verksamhet.
119

 Faxworld hade vidare i egenskap av skattskyldig person inte själva genomfört 

några skattepliktiga transaktioner.
120

 Den mervärdesskatt som bolaget yrkade avdragsrätt för 

hänförde sig till de transaktioner som genomförts i syfte att möjliggöra framtida skattepliktiga 

transaktioner.
121

 EU-domstolen konstaterade sedan att mot bakgrund av domstolens 

ståndpunkt i Abbey National och i syfte att upprätthålla neutraliteten i systemet hänsyn måste 

tas till skattepliktiga transaktioner hos mottagaren i syfte att avdragsrätt för dess tidigare 

transaktioner, som genomförts i samband med mottagarens skattepliktiga transaktioner, ska 

anses föreligga.
122

 Avgörandet tar således i beaktande att det skulle strida mot 

neutralitetsprincipen om Faxworld inte kunde bedriva sin initiala verksamhet som ett enkelt 

bolag och sedan överföra inkråmet till ett nystartat aktiebolag. Om avdrag inte medgavs skulle 

mervärdesskattesystemet således inte vara neutralt i förhållande till vilken associationsrättslig 

bolagsform som väljs.   

Sammanfattningsvis kan det framhållas att kostnader för stödtjänster förvärvade i samband 

med en verksamhetsöverlåtelse presumeras vara hänförliga till den skattskyldiges hela 

ekonomiska verksamhet, vilket ger ett bredare tillämpningsområde och större möjlighet till 

avdragsrätt än för sådana stödtjänster som istället hänförs till undantaget i 3 kap. 9 §. 

Eftersom undantaget för mervärdesskatt vid verksamhetsöverlåtelser utgör ett undantag från 

omsättning istället för ett undantag för skatteplikt utvidgas således avdragsrätten. Detta 

förefaller vara naturligt och att inskränka avdragsrätten eftersom det inte är fråga om en 

omsättning i mervärdesskattelagens hänseende skulle inte överensstämma med syftet att 

underlätta verksamhetsöverlåtelser eftersom en vägrad avdragsrätt hårddraget kan leda till att 

företag drar sig för att förvärva tjänster som inte medför avdragsrätt. Vidare förefaller det 

ligga i sakens natur att kostnader vid omstruktureringar företagna genom koncerninterna 

verksamhetsöverlåtelser faktiskt är att hänföra till verksamhetens allmänna omkostnader.  
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7.2.2 Stödtjänster vid förvärv av inkråm 

Vad avser förvärvarens avdragsrätt vid inkråmsöverlåtelser återfinns det inte någon rättspraxis 

från varken EU-domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Situationen bör emellertid 

bedömas utifrån de allmänna reglerna om avdragsrätt. Utgifter som hänför sig till ett förvärv 

av samtliga tillgångar eller en del därav är att betrakta som allmänna omkostnader i 

verksamheten. Som huvudregel gäller då att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt 

föreligger till den del som det som det förvärvande företagets ordinarie verksamhet berättigar 

till avdrag.
123

  

Om utgifterna endast hänför sig till en viss del av företagets verksamhet fastställs 

avdragsrätten således av vilken mervärdesskatterättslig karaktär den aktuella delen av 

verksamheten har. Om ett företag som bedriver icke mervärdesskattepliktig eller endast till 

viss del mervärdeskattepliktig verksamhet förvärvar en till fullo mervärdesskattepliktig 

verksamhet torde full avdragsrätt föreligga eftersom kostnaderna hänför sig till kommande 

mervärdesskattepliktig verksamhet.
124

 Avdragsrätten vid inkråmsförvärv medför således inte 

några större tillämpningsproblem, det enda som kan utgöra ett problem är om förvärvet hänför 

sig till en viss del av en verksamhet eller om verksamheten i sig inte medför full 

skattskyldighet.  Avdragsrätten för stödtjänster vid förvärv och överlåtelse av inkråm innebär 

inte några tillämpningsproblem eftersom avdrag för ingående mervärdesskatt medges utifrån 

allmänna regler för avdragsrätt respektive såsom hänförliga till den skattskyldiges hela 

ekonomiska verksamhet. 

8 Aktieavyttring eller verksamhetsöverlåtelse? 

8.1 Inledning 

Det har alltsedan EU-domstolens avgörande i SKF-målet
125

 diskuterats huruvida en 

aktieavyttring i vissa fall kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Om en aktieavyttring i 

vissa fall kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse medför det avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt på förvärvade tjänster i samband med överlåtelser såsom allmänna 

omkostnader.
126

 Den skattskyldige undgår därmed att bevisa att ett direkt och omedelbart 

samband inte föreligger mellan aktieavyttringen och de förvärvade tjänsterna. Det är således 

förmånligare om aktieavyttringen kan jämställas med en verksamhetsöverlåtelse enligt 3 kap. 

25 § istället för en avyttring av ett värdepapper enligt 3 kap. 9 §, vilket kräver att den 

skattskyldige för bevisning om sambandet mellan avyttringen och de förvärvade tjänsterna. 

Att en aktieavyttring rättsligt klassificeras som en verksamhetsöverlåtelse kan även i vissa fall 

medföra att det föreligger rätt till återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. 9 § ML. 
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8.2 EU-rätt  

EU-domstolen har i tidigare avgöranden uttalat sig om huruvida avyttring av andelar ska 

utgöra en från skatteplikt undantagen transaktion eller inte. I målet BLP Group ansåg EU-

domstolen i vart fall implicit att en avyttring av andelar utgjorde en från skatteplikt 

undantagen transaktion.
127

  

Problematiken på området har sin grund i ett uppmärksammat förhandsavgörande från EU-

domstolen.
128

 Målet rörde främst artikel 135.1 f mervärdesskattedirektivet, 3 kap. 9 § ML, 

men är intressant eftersom domstolen även uttalade sig om tillämpningsområdet för artikel 19 

mervärdesskattedirektivet. Bakgrunden i målet var i korthet följande. AB SKF som är 

moderbolag i en stor industrikoncern har tagit aktiv del i förvaltningen av sina dotterbolag. 

AB SKF tillhandahöll koncerninterna tjänster mot ersättning till sina dotterbolag. Bolaget var 

skattskyldigt för mervärdesskatt på tjänsterna och fakturerade dotterbolagen. Sakfrågan i 

målet var om AB SKF hade avdragsrätt för ingående mervärdesskatt för de kostnader som 

uppstått i samband med avyttringen av aktierna i dotterbolaget samt ett intressebolag. 

Kommissionen anförde i samband med avgörandet, med beaktande av den aktuella 

transaktionens art, bör den jämställas med en verksamhetsöverlåtelse enligt artikel 19, vilken 

ska anses utgöra ekonomisk verksamhet. Kommissionen hävdade även att överlåtelse av ett 

företags samtliga tillgångar och en överlåtelse av samtliga aktier är likvärdigt ur ett 

funktionellt hänseende.
129

 I detta avseende erinrade EU-domstolen om rekvisiten för en 

verksamhetsöverlåtelse såsom de fastslagits i Abbey National och Zita Modes och förklarade 

att det i förevarande fall inte var möjligt att utifrån befintligt underlag bedöma huruvida 

transaktionen kunde anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse enligt artikel 19.
130

 

EU-domstolen fastslår mot bakgrund, av det ovan anförda, att i den mån en avyttring av aktier 

kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse enligt artikel 19, utgör inte transaktionen en 

ekonomisk verksamhet som ska vara föremål för mervärdesskatt.
131

 Uttalandet kan därmed 

tolkas som att EU-domstolen har utvidgat tillämpningsområdet för artikel 19 till att även avse 

avyttring av aktier i vissa fall. EU-domstolen utvecklar emellertid inte under vilka 

förutsättningar som en avyttring av aktier kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. 

Uttalandet måste emellertid sättas in i sitt sammanhang och det framgår av domen att SKF har 

tagit aktiv del i förvaltningen av dotterbolaget och att verksamheten i dotterbolaget således 

inte kan anses vara helt fristående från moderbolaget, utan att det istället tillsammans med 

förvaltningen utgör en verksamhetsdel.
132
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EU-domstolen uttalade även att tidigare fastslagen praxis
133

 har ansett att en ekonomisk 

verksamhet kan föreligga när en ekonomisk andel åtföljs av ett direkt eller indirekt 

förvaltande av de bolag i vilket ett förvärv av aktier har skett.
134

 Domstolen ansåg även att 

SKF:s avyttring avsåg mer än bara aktierna i bolagen. Transaktionen ansågs ha ett direkt 

samband med hur koncernens verksamhet organiserades och utgjorde därmed en direkt, 

stadigvarande och nödvändig förlängning av den beskattningsbara personens skattepliktiga 

verksamhet.
135

  

Generaladvokaten intog emellertid i sitt förslag till avgörande en annan ståndpunkt än EU-

domstolen.
136

 Generaladvokaten uttalade att det inte är möjligt att ”neutralisera” en 

tillämpning av undantaget i 135.1 f genom att betrakta transaktionen som en verksamhets-

överlåtelse enligt artikel 19 eftersom en sådan överlåtelse inte omfattas av 

tillämpningsområdet för direktivet.
137

 Generaladvokaten uttalade även att ägarna till ett 

dotterbolag normalt inte har rättslig behörighet att överföra inkråmet i dotterbolaget till ett 

annat bolag, utan att det i princip endast är dotterbolaget som kan besluta om en sådan 

överföring.
138

  

En diskussion om under vilka förutsättningar en avyttring av dotterbolagsaktier kan likställas 

med en verksamhetsöverlåtelse har sedan följt. Det har anförts att i de fall ett moderbolag tar 

aktiv del i förvaltningen av dotterbolaget kan själva förvaltningen anses utgöra en 

verksamhetsgren som överlåts i samband med avyttringen av dotterbolagsaktierna eftersom 

aktierna då utgör samtliga tillgångar i den verksamhetsgrenen.
139

 Vidare har det hävdats att 

det under sådana förhållanden där moderbolaget bedriver förvaltning av dotterbolaget och 

därmed i realiteten styr verksamheten ska dotterbolaget anses utgöra en del av moderbolagets 

verksamhet eftersom dotterbolaget inte agerar självständigt. Att verksamheten bedrivs i ett 

annat aktiebolag och att bolaget utgör en egen beskattningsbar person är för att moderbolaget 

så har bestämt. Under sådana förhållanden kan dotterbolaget anses så pass intimt förbundet 

med moderbolaget att den associationsrättsliga separationen utgör en ur verksamhetssynpunkt 

betydelselös konstruktion.
140

        

Utifrån praxis från EU-domstolen satt i sitt sammanhang i SKF målet kan det således hävdas 

att en avyttring av aktier kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse i de fall moderbolaget 

tagit aktiv del i förvaltningen av bolaget och denna förvaltning innebär att bolagen är så intimt 

förknippade med varandra att verksamheten i dotterbolaget tillsammans med förvaltning kan 

anses utgöra en del av moderbolagets hela verksamhet. Frågan är emellertid om en sådan 

tolkning av domen i SKF var avsedd från EU-domstolens sida.  
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EU-domstolen uttalar att det i SKF-målet inte är möjligt att i målet avgöra om 

aktieförsäljningen får till följd att samtliga tillgångar eller en del därav överlåts.
141

 Ett 

moderbolag och dess dotterbolag utgör rättsligt sett två skilda skattesubjekt, alltså två separata 

beskattningsbara personer. De utgör också två skilda juridiska personer vilket innebär att 

moderbolaget inte har någon rättslig behörighet att besluta om en inkråmsöverlåtelse. Strikt 

tolkat kan en aktieöverlåtelse aldrig få den följden.    

Artikel 11 i mervärdesskattedirektivet öppnar emellertid upp en möjlighet för två eller flera 

beskattningsbara personer att, trots att de är rättsligt oberoende, bilda en 

mervärdesskattegrupp om de har ett nära samband finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt. 

Motsvarande bestämmelse i svensk rätt återfins i kap. 6a ML. Det kan således inte uteslutas 

att situationen som avsågs innefattade en överlåtelse av aktier i ett dotterbolag som ingår i 

samma mervärdesskattegrupp som moderbolaget. 

8.3 Svensk rätt 

I förhandsavgörandet i SKF-målet ansåg Regeringsrätten att det inte fanns underlag att pröva 

frågan huruvida en aktieavyttring kan jämställas med en verksamhetsöverlåtelse.
142

  

Frågan har emellertid varit föremål för prövning i ett flertal avgöranden i olika Kammarrätter. 

Skatteverket har även i ett ställningstagande framfört sin ståndpunkt i frågan.
143

 Skatteverket 

för i sitt ställningstagande en intressant diskussion om huruvida de negativa konsekvenserna 

som kan uppkomma vid en verksamhetsöverlåtelse kan uppkomma vid en överlåtelse av 

dotterbolagsaktier.  

Skatteverket konstaterar att eftersom aktierna utgör en enda tillgång och att mervärdesskatt i 

vilket fall som helst inte ska uttas på en sådan överlåtelse ger syftet bakom bestämmelsen inte 

anledning att utöka tillämpningsområdet. I Zita Modes har även EU-domstolen uttalat att 

bestämmelsen inte är tillämplig på överlåtelser av enbart tillgångar.
144

 Skatteverket fortsätter 

med att diskutera begreppet beskattningsbar person. Skatteverket framhäver att ett 

moderbolag och dess dotterbolag enligt svensk rätt utgör skilda juridiska personer och att 

verksamheten i ett dotterbolag bedrivs i dennes egenskap som självständig juridisk person. 

Därmed kan inte dotterbolagets verksamhet anses bedriven inom en annan skattskyldigs 

persons ekonomiska verksamhet eftersom ett dotterbolag inte kan utgöra en självständig del 

av moderbolaget. Skatteverket konstaterar även att det krävs ett bildande av en 

mervärdesskattegrupp för att två eller flera rättsligt oberoende personer ska betraktas som en 

beskattningsbar person. Skatteverket kommer avslutningsvis fram till att ett moderbolags 

försäljning av aktier i ett dotterbolag inte kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse enligt 

3 kap. 25 §. 
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Kammarrätten i Göteborg avgjorde i november 2010 tre mål vari domstolen tog ställning till 

huruvida en aktieöverlåtelse kunde jämställas med en verksamhetsöverlåtelse. Endast i ett av 

målen förelåg tillfredsställande underlag för att bedöma huruvida transaktionen utgjorde en 

verksamhetsöverlåtelse.
145

 I de två andra målen saknades uppgifter om förvärvaren var fullt ut 

skattskyldig och om verksamheten hade fortsatt efter överlåtelsen.
146

 Kammarrätten ansågs 

emellertid även här att 3 kap. 25 § kan vara tillämplig på aktieförsäljning.  I målet vari 

transaktionen bedömdes som en verksamhetsöverlåtelse enligt 3 kap. 25 § var 

omständigheterna följande.
147

 Ett moderbolag avyttrade i samband med en omstrukturering av 

koncernen ett finländskt dotterbolag. Varuförsäljning mellan bolagen hade förekommit och 

moderbolaget hade även tillhandhållit förvaltningstjänster till dotterbolaget. Sakfrågan i målet 

gällde om avdragsrätt förelåg avseende ingående mervärdesskatt hänförlig till förvärvade 

tjänster i samband med aktieavyttringen i dotterbolaget.  

Kammarrätten konstaterar inledningsvis att tillämpningsområdet för 3 kap. 25 § har utvidgats, 

med hänvisning till uttalandena i SKF, till att i vissa fall även avse ett moderbolags 

överlåtelse av samtliga aktier i ett dotterbolag. Kammarrätten fastställer sedan att bolagets 

avyttring av aktierna har ett direkt samband med koncernens organisering och att 

aktieförsäljning därmed utgör en direkt, stadigvarande och nödvändig förlängning av bolagets 

ekonomiska verksamhet. Försäljningen ska således omfattas av moderbolagets ekonomiska 

verksamhet. Kammarrätten konstaterar därefter att dotterbolaget som avyttrats utgör en 

självständig del av ett företag. Det förvärvande bolaget var fullt ut skattskyldigt och att 

verksamheten i dotterbolaget fortsatt även efter överlåtelsen. Kammarrätten fastslår 

följaktligen att förutsättning för tillämpning av 3 kap. 25 § i princip därmed är uppfyllda. 

Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelat prövningstillstånd.
148

  

Den omständigheten att dotterbolaget utgör ett självständigt skattesubjekt i förhållande till 

moderbolaget utgör enligt Kammarrätten inte ett hinder mot att likställa en avyttring av 

dotterbolagsaktier med en verksamhetsöverlåtelse. Det är även anmärkningsvärt att 

domstolarna inte utvecklar omständigheten att bolagen de facto utgör två separata 

skattesubjekt och juridiska personer, vilket enligt min mening torde vara av avgörande 

betydelse. 

Kammarrätten i Jönköping har i ett mål rörande avdragsrätt för stödtjänster, utan att direkt ta 

ställning till om försäljningen av aktier utgjorde en verksamhetsöverlåtelse, utvecklat 

problematiseringen.
149

 Kammarrätten anförde inledningsvis att SKF-domen inte kan tolkas på 

annat sätt än att det i vissa fall finns möjlighet att tillämpa 3 kap. 25 § på aktieförsäljning. Den 

omständigheten att en aktieavyttring i vissa fall ska likställas med en verksamhetsöverlåtelse 

medför en utvidgning av tillämpningsområdet för artikel 19 som lagstiftaren inte förutsett, 

vilket enligt Kammarrätten talar emot att medge avdragsrätt på den grunden.  
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Kammarrätten ansåg emellertid att det är av underordnad betydelse att en sådan tillämpning 

även skulle strida mot gällande uppfattning om tillämpningsområdet för 3 kap. 25 § och dess 

syfte.  Kammarrätten anför sedan att om en aktieavyttring inte skulle likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse medför det en uppenbar risk att mervärdesskatten belastar rena 

förmögenhetsöverföringar och inte endast konsumtion. Vidare anser domstolen att den 

alternativa möjligheten att erhålla avdragsrätt för stödtjänster, kräver omfattande utredning 

och vanskliga avvägningar avseende bevisbördan. Istället medför ett likställande en enklare 

tillämpning och till följd därav en större möjlighet att undvika skatteuttag som strider mot 

mervärdesskatterättsliga principer. Kammarrätten tar emellertid inte direkt ställning i 

sakfrågan med hänvisning till att Skatteverket inte presenterade någon motargumentation.  

Kammarrätten i Stockholm har även de prövat frågan.
150

 Argumentationen skiljer sig inte från 

vad övriga Kammarrätter tidigare har anfört. Domstolen anförde att en utvidgning av 

tillämpningsområdet för 3 kap. 25 § följer av SKF-domen. Intressant är emellertid att 

Kammarrätten, likt i de andra domarna, tolkar 3 kap. 25 § som innefattandes ett krav på att 

förvärvaren ska vara berättigad till avdrag för mervärdesskatten eller återbetalning, vilket kan 

ifrågasättas.
151

 

Vad gäller kravet på affärsmässiga relationer mellan moderbolag och dotterbolag synes 

Kammarrätterna anse att kravet på ett nära samband mellan bolagen är uppfyllt om 

aktieavyttringen i sig utgör en ekonomisk verksamhet. Detta motiveras genom att 

aktieavyttringen utgör en direkt, stadigvarande och nödvändig förlängning av bolagets 

ekonomiska verksamhet. Dotterbolagets verksamhet anses då utgöra en självständig del av ett 

företag. I diskussionerna kring rättsläget har det framhållits att kraven inte bör ställas högre 

gällande företagens samband än vad som uppställs för att ett bolags förvärv och innehav av 

aktier ska anses utgöra en ekonomisk verksamhet.
152 

 

Detta innebär att det räcker att moderbolaget direkt eller indirekt deltar i förvaltningen av 

dotterbolaget genom tillhandahållande av mervärdesskattepliktiga tjänster. Det har även 

anförts att det krävs att förvaltningen av bolaget fortsätter och inte endast verksamheten i 

dotterbolaget.
153

 Om ett sådant synsätt accepteras borde det enligt min mening även vara 

rimligt att det uppställs ett krav på att förvaltningen av bolaget överlåts.   

8.4 Kommentarer till rättsutvecklingen  

3 kap. 25 § har till syfte att underlätta verksamhetsöverlåtelser. Överlåtelsen underlättas 

genom att det inte utgår någon mervärdesskatt på transaktionen ifråga. Det kan då, vilket även 

Skatteverket anser, ifrågasättas om bestämmelsen överhuvudtaget utifrån sitt syfte kan vara 

tillämplig på överlåtelser av dotterbolag i form av en aktieavyttring. En aktieavyttring kan 

aldrig bli föremål för mervärdesskatt enligt mervärdesskattedirektivet eller ML.  
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Antingen kan avyttringen betraktas som en icke-ekonomisk verksamhet och därmed falla 

utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt eller falla in under undantaget för 

mervärdesskatt i 3 kap. 9 § ML. En utvidgning av tillämpningsområdet för artikel 19 och 3 

kap. 25 § är något som lagstiftaren knappast förutsett eller för den delen avsett, vilket även 

Kammarrätten i Jönköping har konstaterat. Ett sådant synsätt strider inte bara mot syftet 

såsom det uppges i svenska motiv utan också mot syftet såsom det framgår av kommissionens 

förslag och EU-domstolens uttolkande av bestämmelsen. Bevekelsegrunderna från 

Kammarrätten att utvidga tillämpningsområdet kan ifrågasättas eftersom de anför 

processrättsliga förenklingsskäl. Om 3 kap. 25 § i vissa fall är tillämplig på aktieavyttringar, 

vilket verkar fallet enligt Kammarrätten och även bland de som har kommenterat 

rättsutvecklingen, under vilka omständigheter bör då en aktieavyttring likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse.  

Det första alternativet enligt min mening är att EU-domstolen avsett att det endast är när 

bolagen ingår i samma mervärdesskattegrupp som en verksamhetsöverlåtelse kan föreligga. I 

ett sådant fall föreligger det en explicit rättslig grund för att betrakta de två separata juridiska 

personerna som en och samma skattskyldiga person. En sådan tolkning är enklare att motivera 

utifrån bestämmelsens syfte och hitillsvarande rättsutveckling. Emellertid är det få företag 

som uppfyller kraven för att bilda en mervärdesskattegrupp och tillämpningen av 3 kap. 25 § 

blir i sådana fall ytterst begränsad.   

Den dominerande uppfattningen på området är istället att när moderbolaget bedriver 

förvaltning av dotterbolaget och därmed i praktiken styr dotterbolaget kan bolagen anses så 

intimt förknippade med varandra att dotterbolaget ska anses utgöra en del av moderbolagets 

verksamhet. En aktieavyttring innefattar endast en tillgång som avyttras, aktierna, vilket enligt 

EU-domstolens uttalande i Zita Modes inte är tillräckligt för att anse att det föreligger en 

verksamhetsöverlåtelse. Det torde enligt min mening krävas att även förvaltningen av bolaget 

överlåts tillsammans med aktierna, eftersom enbart aktierna inte kan utgöra en verksamhet. 

Det är således inte tillräckligt att förvaltningen av dotterbolaget fortsätter hos det förvärvande 

bolaget, utan det krävs att det är samma förvaltning som hos det överlåtande bolaget. Ett 

alternativ för att uppnå en sådan effekt kan vara att avtalen om att utföra förvaltningstjänster 

gentemot dotterbolaget överlåts tillsammans med aktierna och att denna sammansättning då 

utgör en självständig del av en ekonomisk verksamhet.  

Enligt min mening innebär Kammarrätternas tolkning en alltför långtgående utvidgning av 

tillämpningsområdet för 3 kap. 25 § som saknar stöd utifrån en ändamålsenlig tolkning. Att en 

verksamhetsöverlåtelse anses föreligga när de inblandade bolagen utgör en 

mervärdesskattegrupp är det alternativ som ligger närmast till hands. I andra hand bör aktierna 

överlåtas tillsammans med avtalen om förvaltningstjänster och i sådana fall ska även 

förvaltningen likväl som verksamheten bedrivas vidare av förvärvaren. Huruvida en 

aktieavyttring i vissa fall kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse är emellertid föremål 

för diskussion och i avvaktan på avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen är det endast 

möjligt att spekulera i möjlig utgång. Ur ett ändamålsenligt perspektiv kan det endast 

konstateras att en sådan utvidgning av tillämpningsområdet strider mot bestämmelsens syfte.  
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9 Överlåtelser när full skattskyldighet inte föreligger 

9.1 Inledning 

Med blandad verksamhet avses att en skattskyldig person bedriver både mervärdesskatte-

pliktig verksamhet och verksamhet som är undantagen från mervärdesskatt. 3 kap. 25 § 

förutsätter att förvärvaren är berättigad till avdrag för skatten eller återbetalning av skatten 

enligt 10 kap. 9-13 §§. Motsvarigheten i artikel 19 mervärdesskattedirektivet är att en 

medlemsstat får vidta nödvändiga åtgärder för att hindra snedvridning av konkurrensen i de 

fall förvärvaren inte är till fullo beskattningsbar. Vid överlåtelser av blandad verksamhet kan 

tillämpligheten av 3 kap. 25 § således ifrågasättas utifrån ordalydelsen i den svenska 

bestämmelsen som förutsätter full skattskyldighet.  

Det kan även uppkomma problem vid tillämpligheten i de fall förvärvaren inte bedriver någon 

skattskyldig verksamhet överhuvudtaget och i de fall denne bedriver verksamhet som endast 

är delvis skattepliktig. Utgångspunkten i diskussionen måste tas i den svenska bestämmelsen. 

Eftersom den svenska bestämmelsen grundar sig på ett EU-direktiv krävs emellertid att en 

EU-konform tolkning genomförs i syfte att den svenska bestämmelsen ska överensstämma 

med EU-rätten.  

9.2 Tillämpligheten av 3 kap. 25 när förvärvaren inte har full avdragsrätt 

En av förutsättningarna för att tillämpa 3 kap. 25 § är enligt bestämmelsens ordalydelse att 

förvärvaren är skattskyldig för den skatt som annars skulle belasta transaktionen. Enligt 

artikel 19 mervärdesskattedirektivet är det emellertid endast tillåtet att vidta nödvändiga 

åtgärder för att hindra snedvridning av konkurrensen i de fall där mottagaren inte är till fullo 

beskattningsbar. EU-domstolen har uttalat att bestämmelsen i artikel 19 är uttömmande vad 

gäller under vilka förutsättningar en medlemsstat kan inskränka tillämpligheten av artikel 

19.
154

 Inskränkning av tillämpligheten av artikel 19 tillåts inte heller förekomma avseende en 

del av de överlåtna tillgångarna förutom om det uppstår en konkurrenssnedvridning.
155

 Det är 

således endast möjligt att inskränka tillämpligheten av 3 kap. 25 § om det till följd av 

överlåtelsen uppstår en snedvridning av konkurrensen. Detta gäller både om förvärvaren inte 

är en skattskyldig person eller om denne endast är skattskyldig för en del av verksamheten.
156

 

En konkurrenssnedvridning inom mervärdesskatteområdet anses föreligga om det uppkommer 

en dubbelbeskattning. Dubbelbeskattning kan uppstå vid vägrad avdragsrätt eller om 

beskattning överhuvudtaget inte förekommer.
157

  

Det intressanta blir således att avgöra om det faktum att förvärvaren inte är till fullo 

skattskyldig innebär att det uppstår en konkurrenssnedvridning.  
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Det har i doktrinen anförts att det inte uppstår någon konkurrenssnedvridning om 

verksamheten fortsätter och att det utifrån bestämmelsens syfte är ändamålsenligt att tillämpa 

3 kap. 25 § när förvärvaren bedriver blandad verksamhet.
158

 Eftersom bestämmelsen avser att 

underlätta verksamhetsöverlåtelser förefaller det ändamålsenligt att tillämpa bestämmelsen 

även i situationer när förvärvaren bedriver blandad verksamhet om verksamheten bedrivs 

vidare. Att verksamheten bedrivs vidare kan inte innebära att konkurrenssnedvridningar 

uppstår om det inte uppstår förändringar i verksamhetens status som skattskyldig person. En 

sådan förändring kan uppstå om den överlåtna verksamheten eller någon tillgång där tillhörig 

integreras i en verksamhet som inte medför någon skattskyldighet alls. Om verksamheten 

fortsätter att bedrivas och dess skattepliktiga status inte förändras torde det således inte uppstå 

någon konkurrenssnedvridning. 

Vad gäller överlåtelser till en för mervärdesskatt icke skattskyldig person kan utgångspunkt 

tas i ovanstående argumentation. En inskränkning av 3 kap. 25 § kan således endast 

förekomma för de fall konkurrenssnedvridningar uppstår till följd av att verksamheten 

överlåts. Om verksamheten som överlåts bedrivs vidare och verksamhetens status som 

skattskyldig person inte påverkas torde det inte uppstå någon konkurrenssnedvridning. Om 

förvärvande bolag emellertid införlivar verksamheten i en verksamhet som inte medför 

skattskyldighet påverkas verksamhetens status som skattskyldig person och det torde då 

uppstå en konkurrenssnedvridning eftersom verksamheten är belastad med mindre 

mervärdesskatt än om endast inventarierna var för sig hade förvärvats.  

9.3 Verksamhetsöverlåtelser av blandad verksamhet  

Ordalydelsen i 3 kap. 25 § kan tolkas som att det uppställs ett strikt krav på att den 

verksamhet som överlåts berättigar till full avdragsrätt. När en verksamhet som endast delvis 

berättigar till avdrag för ingående mervärdesskatt överlåts kan det således ifrågasättas om 

bestämmelsen är tillämplig i sådana fall. Av förarbeterna till 3 kap. 25 § framgår att ett syfte 

med bestämmelsen är att underlätta verksamhetsöverlåtelser där verksamheten som överlåts 

endast delvis medför skattskyldighet och i de fall det ingår varor som är undantagna från 

skatteplikt.
159

 Enligt artikel 19 och praxis från EU-domstolen får emellertid en inskränkning 

av direktivbestämmelsen endast förekomma om det uppstår en snedvridning av 

konkurrensen.
160

 Frågan var föremål för prövning i ett förhandsbesked från 

skatterättsnämnden, förhandsbeskedet kom sedan att överklagas till Regeringsrätten.
161

  

Regeringsrätten undanröjde skatterättsnämndens beslut med motiveringen att förvärvarens 

avdragsrätt för ingående mervärdesskatt inte var klarlagd. Rättskällevärdet är således ytterst 

begränsat och inga slutsatser kan dras utifrån avgörandet.  
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I doktrinen har anförts att bestämmelsen bör vara tillämplig i de fall förvärvaren bedriver 

verksamheten vidare och att avdragsrätten hos det förvärvande bolaget motsvarar eller är 

större än den avdragsrätt som hade förelegat om verksamheten inte överlåtits.
162

 Det har även 

anförts att det inte uppkommer någon konkurrenssnedvridning när verksamheten är riktad mot 

den externa marknaden och överlåts i oförändrat skick.
163

 Vidare skulle det inte föreligga 

någon konkurrenssnedvridning när förvärvarens verksamhet är delbar i en skattepliktig och en 

icke-skattepliktig del om förvärvet kan hänföras till den skattepliktiga verksamheten.
164

 

Det har även framhållits att konkurrenssnedvridningar uppstår vid utebliven tillämpning av 3 

kap. 25 § eftersom ingående mervärdesskatt endast delvis medför avdragsrätt för tillgångar 

förvärvade till en blandad verksamhet. Mervärdesskatten som inte har berättigat till 

avdragsrätt har endera kostnadsförts eller redovisats som en tillgång. En utebliven tillämpning 

av 3 kap. 25 § i sådana fall medför att icke avdragsgill mervärdesskatt ingår i 

beskattningsunderlaget på de överlåtna tillgångarna, varpå kumulativa effekter uppstår.
165

    

Skatteverket har i ett ställningstagande från 2010 förkunnat att 3 kap. 25 § omfattar en 

verksamhetsöverlåtelse där verksamheten som överlåts endast delvis medför skattskyldighet 

om det inte till följd av överlåtelsen uppstår en konkurrenssnedvridning.
166

 Skatteverket 

uppställer två rekvisit som båda måste vara uppfyllda för att en verksamhetsöverlåtelse inte 

ska omfattas av 3 kap. 25 §.  

1. Förvärvaren skulle inte ha haft rätt till helt avdrag för den mervärdesskatt som annars 

skulle ha tagits ut pga. att han endast delvis eller inte alls bedriver verksamhet som 

medför skattskyldighet. 

2. En tillämpning av 3 kap. 25 § ML skulle innebära en snedvridning av konkurrensen. 

Enligt Skatteverket är det första villkoret uppfyllt enbart om omsättningen av någon av 

tillgångarna i verksamhetsöverlåtelsen är skattepliktig enligt övriga bestämmelser i 3 kap. 

ML. Därutöver krävs att det inte skulle föreligga rätt till fullt avdrag för motsvarande 

mervärdesskatt för förvärvaren p.g.a. att denne endast delvis bedriver mervärdesskattepliktig 

verksamhet. Det krävs således att en viss del av verksamheten innefattar skattefria 

omsättningar eller faller utanför ML:s tillämpningsområde.  

Enligt Skatteverket är det andra villkoret uppfyllt om förvärvaren från tidpunkten för 

verksamhetsöverlåtelsen avser att begagna tillgångarna på ett sätt som medför en minskad 

avdragsrätt i förhållande till avdragsrätten hos överlåtaren. Enligt Skatteverkets bedömning 

skulle en sådan konkurrenssnedvridning uppkomma endast i undantagsfall. Skatteverket har 

således anslutit sig till den tolkningen av bestämmelsen som förordats i doktrinen. Med 

beaktande av direktivbestämmelsen är det enligt min mening inte möjligt att generellt undanta 

överlåtelse av blandad verksamhet och ett sådant undantag skulle vidare hämma den allmänna 
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omsättningen av verksamheter inom affärsvärlden, vilket direkt strider mot syftet att 

underlätta verksamhetsöverlåtelser. Även neutralitetsskäl kan anföras för ett sådant 

ställningstagande.      

Det har vidare anförts att bestämmelsen i 3 kap. 25 § strider mot EU-rätten eftersom en EU-

konform tolkning av bestämmelsen inte kan inordnas under bestämmelsens ordalydelse.
167

 

Enligt min mening kan det på goda grunder ifrågasättas om inte den svenska bestämmelsen är 

felaktigt implementerad eftersom den är mer begränsande än motsvarigheten i direktivet. Det 

framgår inte av den svenska bestämmelsen att det endast är under förutsättning att det uppstår 

snedvridning av konkurrensen som tillämpligheten av bestämmelsen kan inskränkas. Tvärtom 

framgår det explicit att bestämmelsen förutsätter full avdragsrätt eller återbetalning. Frågan 

blir då huruvida en EU-konform tolkning är möjlig.
168

 En EU-konform tolkning förutsätter att 

en sådan tolkning kan inordnas under bestämmelsens ordalydelse, vilket inte är möjligt 

avseende 3 kap. 25 §. Enligt min mening bör således ordalydelsen i 3 kap. 25 § ändras 

såtillvida att det framgår att bestämmelsen endast kan inskränkas om det uppstår 

konkurrenssnedvridningar till följd av att förvärvaren eller den överlåtna verksamheten inte är 

fullt ut skatteskyldiga.    

9.4 Sammanfattande kommentarer  

Tillämpligheten av 3 kap. 25 § när överlåtaren bedriver blandad verksamhet eller verksamhet 

som inte medför skattskyldighet eller återbetalning överhuvudtaget är beroende av om en 

konkurrenssnedvridning uppstår till följd av överlåtelsen.  

Detta innebär att 3 kap. 25 § är tillämplig även om ett bolag som bedriver en från 

skattskyldighet helt undantagen verksamhet eller bedriver blandad verksamhet är förvärvare 

av verksamheten. Förutsättningarna härför är att verksamheten bedrivs vidare och att 

verksamhetens status som skattskyldig inte ändras exempelvis genom ett införlivande av 

verksamheten i den från skatteplikt undantagna verksamheten.    

I samtliga fall där det är fråga om en överlåtelse av blandad verksamhet eller i de fall där 

förvärvaren inte är till fullo skattskyldig krävs det således att det genomförs en utredning om 

det till följd av överlåtelsen uppkommer snedvridning av konkurrensen. Om det inte uppstår 

en snedvridning av konkurrensen kan inte tillämpligheten av 3 kap. 25 § inskränkas. Eftersom 

bestämmelsen avser att underlätta verksamhetsöverlåtelser förefaller det likaledes 

ändamålsenligt att även överlåtelser av blandade verksamhet omfattas. Om inte överlåtelse av 

blandad verksamhet omfattades av bestämmelsen skulle syftet snarare motverkas eftersom en 

skattepliktig omsättning skulle innebära att förvärvaren belastas med mervärdesskatt som inte 

på motsvarande sätt skulle drabba en konkurrerande verksamhet. Vidare skulle 

tillämpningsområdet för bestämmelsen inskränkas på ett sätt som motverkar 

verksamhetsöverlåtelser inom affärsvärlden samtidigt som det inte uppfyller något 

beaktansvärt syfte.  
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Enligt min mening föreligger det goda skäl för att anse 3 kap. 25 § felaktigt implementerad. 

Den svenska bestämmelsen är mer inskränkande till sin ordalydelse än vad direktivet tillåter. 

Det bör tydligt framgå av bestämmelsens ordalydelse att den endast kan inskränkas om det 

uppstår konkurrenssnedvridningar.   

10 Slutsats   

Syftet med 3 kap. 25 § är att underlätta verksamhetsöverlåtelser genom att inte belasta 

förvärvarens likviditet. Av motiven framgår även att en mervärdesskattebelastning av en 

verksamhetsöverlåtelse som föranleds av överlåtarens insolvens bör undvikas. 

Rättsutvecklingen på området stämmer på det stora hela väl överens med bestämmelsen syfte 

att underlätta verksamhetsöverlåtelser. Det är endast frågan huruvida en aktieavyttring kan 

anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse som uppvisar diskrepans mellan tillämpning och 

syfte.   

Inkråmsöverlåtelser innebär att inkråmet i en verksamhet överlåts. Antingen kan en hel 

verksamhet överlåtas eller endast en del av en verksamhet. Tillgångarna som överlåts måste 

tillsammans vara tillräckligt för att fortsatt kunna bedriva en självständig ekonomisk 

verksamhet. Bedömningen huruvida det är verksamhetsöverlåtelse måste ske enligt objektiva 

kriterier. Det uppställs även ett krav på fortsatt drift av verksamheten hos förvärvaren, going 

concern. Kravet på fortsatt drift ska visserligen inte ses som ett absolut krav, men med 

beaktande av bestämmelsens syfte bör det emellertid endast vara i undantagsfall som kravet 

på fortsatt drift kan sättas åt sidan. Utifrån syftet att underlätta verksamhetsöverlåtelser torde 

det vara lämpligt att kravet på fortsatt drift ställs högt. De uppställda kraven stämmer väl 

överens med syftet att underlätta verksamhetsöverlåtelser eftersom de säkerställer att det är en 

verksamhetsöverlåtelse och inte en överlåtelse av enskilda tillgångar.  

Vad gäller de momentana överlåtelserna som grundar sig i överlåtarens insolvens kan med 

god grund anföras att sådana bör omfattas av 3 kap. 25 §. Utöver syftet att underlätta 

verksamhetsöverlåtelser avser bestämmelsen även att underlätta verksamhetsöverlåtelser som 

föranleds av överlåtarens insolvens. I svenska motiv finns det följaktligen stöd för en sådan 

tolkning, även svensk praxis på området stöder ett sådant synsätt. Med en mer extensiv 

tolkning av bestämmelsen bör momentana överlåtelser således kunna inordnas under 

begreppet. En extensiv tillämpning kan motiveras utifrån att en osäkerhet kring 

bestämmelsens tillämpningsområde motverkar syftet med bestämmelsen. En extensiv 

tillämpning medför att tillämpningsområdet blir lättare att bedöma och att det därmed blir 

enklare att undvika rättsförluster på grund av felaktig tillämpning.  

Artikel 19 mervärdesskattedirektivet är utformad som ett undantag till omsättning. Detta får 

till följd att förvärvade stödtjänster i samband med en verksamhetsöverlåtelse är hänförliga till 

överlåtarens samlade ekonomiska verksamhet. Vilket innebär att avdragsrätten för stödtjänster 

kan godkännas såsom hänförliga till verksamhetens allmänna omkostnader. Ett sådant synsätt 

kan motiveras utifrån att bestämmelsen i artikel 19 är utformad som ett undantag från 

omsättning istället för undantag till skatteplikt. Ur ett ändamålsenligt perspektiv finns det inga 

invändningar emot en sådan tillämpning.  
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Tvärtom kan avdragsrätten för stödtjänster snarare underlätta verksamhetsöverlåtelser efter 

överlåtaren inte behöver hänföra kostnaderna till en specifik rättshandling.   

Det råder för tillfället osäkerhet kring huruvida en aktieavyttring i vissa fall kan utgöra en 

verksamhetsöverlåtelse. En rättsutveckling som leder till att 3 kap. 25 § utvidgas till att även i 

vissa fall innefatta aktieavyttringar överensstämmer inte med bestämmelsens syfte. 

Bestämmelsen tar sikte på verksamheter eller en del därav som drivs att ett företag. Det är 

således inkråmet i en verksamhet som bestämmelsen avser. Aktier kan aldrig utgöra inkråm 

eftersom aktier utgör en enskild tillgång. Vidare kan inte ett moderbolag överlåta tillgångarna 

i ett dotterbolag eftersom bolagen utgör två separata juridiska personer och därmed även två 

enskilda skattesubjekt. En aktieavyttring belastas heller aldrig med mervärdesskatt eftersom 

överlåtelsen antingen faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt eller undantas 

enligt 3 kap. 9 §.  

Det finns således inget skäl att utvidga tillämpningsområdet till att avse en transaktion som 

redan omfattas av ett undantag. Om EU-domstolen i SKF-målet faktiskt avsåg att utvidga 

tillämpningsområdet bör det främst röra sig om fall där bolagen ingår i samma 

mervärdesskattegrupp. Om moderbolag aktivt deltar i förvaltningen av dotterbolaget kan en 

alternativ tolkning diskuteras. Aktierna bör då överlåtas tillsammans med avtalen om 

förvaltningstjänster och i sådana fall ska även förvaltningen likväl som verksamheten bedrivas 

vidare av förvärvaren. Den tolkning som Kammarrätterna har gjort med beaktande av EU-

domstolens uttalande innebär i praktiken en allt för stor utvidgning av bestämmelsen i 

förhållande till dess syfte. Det synes snarare vara av förenklingsskäl de tillämpar en sådan 

tolkning. Problemet med avdragsrätten för stödtjänster i samband med en aktieavyttring bör 

lösas utifrån relevanta bestämmelser istället för att utvidga tillämpningsområdet avseende en 

annan bestämmelse, 3 kap. 25 §.       

Vad avser överlåtelse av blandad verksamhet kan nuvarande rättsläget anses klarlagt efter att 

Skatteverket i sitt ställningstagande klargjort att de anser att blandad verksamhet kan vara 

föremål för verksamhetsöverlåtelser. Det krävs således att, vilket det även gjorde före 

ställningstagandet, det uppstår en konkurrenssnedvridning för att det ska vara möjligt att 

inskränka 3 kap. 25 §. Detsamma gäller för fall där förvärvaren inte är skattskyldig fullt ut. 

Rättsutvecklingen på området kan nu anses vara i överensstämmelse med bestämmelsens 

syfte att underlätta verksamhetsöverlåtelser. En bestämmelse som avser att underlätta 

verksamhetsöverlåtelser måste omfatta alla överlåtelser som innebär att den överlåtna 

verksamheten bibehåller sin status som skattskyldig person. Allt annat skulle strida mot syftet. 

Därför är det glädjande att det nu verkar råda konsensus att verksamheter och förvärvare som 

inte är skattskyldiga fullt ut omfattas av tillämpningsområdet för 3 kap. 25 §.   

Frågan huruvida 3 kap. 25 § är felaktigt implementerad kan utifrån ett ändamålsenligt 

perspektiv besvaras jakande. Ordalydelsen av bestämmelsen är mer inskränkande än vad 

artikel 19 tillåter. För att bejaka syftet med bestämmelsen bör det klart framgå av ordalydelsen 

att det krävs en snedvridning av konkurrensen för att inskränka tillämpningsområdet när det 

inte föreligger full skattskyldighet för samtliga inblandade parter.  
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Eftersom det oftast kommer vara till den enskildes fördel att 3 kap. 25 § tillämpas uppstår det 

emellertid inte några rättsförluster härav. Artikel 19 kan även tillämpas utifrån principen om 

direkt effekt. Skatteverkets möjlighet att neka förvärvaren, som erlagt mervärdesskatt vid en 

verksamhetsöverlåtelse, avdragsrätt för ingående mervärdesskatt med hänvisning till att 

transaktionen av en blandad verksamhet omfattas av 3 kap. 25 § torde emellertid vara ytterst 

begränsat. Detta eftersom det vore till den enskildes nackdel att nekas avdragsrätt för den 

ingående mervärdesskatten.    

En osäkerhet kring bestämmelsens tillämpningsområde motverkar syftet med bestämmelsen. 

Därför bör bestämmelsen tolkas extensivt snarare än restriktivt för att i möjligaste mån 

undvika rättsförluster som kan uppkomma i form av exempelvis skattetillägg. Bestämmelsen 

utgör rätteligen inget undantag från skatteplikt. Bestämmelsen ska istället uppfattas som ett 

undantag från omsättning. Undantag från skatteplikt ska som Regeringsrätten anfört tolkas 

restriktivt, men eftersom 3 kap. 25 § EU-rättsligt utgör ett undantag från omsättning föreligger 

det enligt min mening inget hinder för att tolka bestämmelsen extensivt. Tvärtom ligger det i 

linje med syftet att underlätta verksamhetsöverlåtelser. En extensiv tillämpning kan motiveras 

utifrån syftet att underlätta verksamhetsöverlåtelser eftersom det är enklare att bedöma 

tillämpningsområdet vid en extensiv tolkning än vid en restriktiv.  

Sammanfattningsvis kan således fastslås att rättsutvecklingen på området stämmer väl 

överens med bestämmelsens syfte att underlätta verksamhetsöverlåtelser med undantag för 

frågan huruvida en aktieavyttring kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. I det fallet får 

vi med tillförsikt avvakta Högsta förvaltningsdomstolens avgörande.  
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