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Återbetalning av mervärdesskatt till följd av EU-domstolens postmomsdom
Av Eleonor Kristoffersson

1. Inledning(1)
Den 21 april i år blev Sverige fällt i EU-domstolen för fördragsbrott avseende mervärdesskatt på
frimärken och andra tjänster och därmed förenade varuleveranser inom ramen för det offentliga
postväsendet.(2) Sverige har sedan EU-inträdet debiterat mervärdesskatt på sådana
tillhandahållanden, vilket nu har visat sig strida emot EU-rätten. Domen avser Posten AB (nedan kallat
Posten). Sedan år 2009 bedrivs motsvarande verksamhet av PostNord AB (nedan kallat PostNord). Det
är således Post Nord som anses driva det offentliga postväsendet i Sverige. Vidare har PostNord i
praktiken en monopolställning beträffande att tillhandahålla frimärken.(3)
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Denna artikel syftar till att diskutera frågor kring återbetalning av ingående mervärdesskatt som
aktualiseras av domen. Vem har rätt att få återbetalning av staten och under vilka förutsättningar? Kan
kunderna vända sig till Posten/PostNord och på civilrättslig grund återkräva tidigare debiterad
mervärdesskatt. Först refereras domen. Därefter diskuteras återbetalning till Posten/PostNord från
staten. Efter det diskuteras om kunderna har återbetalningsrätt följt av en kort civilrättslig analys. Sist
återfinns några avslutande kommentarer.

2. EU-domstolens dom i postmomsmålet
Kommissionen riktade redan den 10 april 2006 en formell underrättelse till Sverige på grund av att
Sverige, enligt kommissionens uppfattning hade underlåtit att undanta såväl tjänster och därmed
förknippade varuleveranser som tillhandahålls av det offentliga postväsendet som tillhandahållandet
till det nominella värdet av frimärken giltiga som betalningsmedel för sådana posttjänster inom
landets territorium. Undantaget avseende postväsendet omfattar inte persontransporter och
telekommunikationstjänster, vilka således är skattepliktiga.

Begreppet ”tjänster och därmed förenade leveranser som tillhandahålls av det offentliga
postväsendet” är i behov av tolkning. Enligt EU-domstolen ska det offentliga postväsendet tolkas på så
sätt att det avser de offentliga eller privata operatörer som förbinder sig att inom en medlemsstat
tillhandahålla samtliga eller delar av de ”samhällsomfattande posttjänsterna” i den mening som avses i
direktiv 97/67.(4) Praxis från EU-domstolen avseende hur begreppet tjänster och därmed förenade
leveranser som tillhandahålls av det offentliga postväsendet ska förstås är knapp,(5) men ledning
torde kunna tas av direktiv 97/67.(6) Enligt detta direktiv omfattas att stadigvarande tillhandahålla
posttjänster av fastställd kvalitet inom hela territoriet till rimliga priser för samtliga användare av de
samhällsomfattande posttjänsterna.(7)
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Sverige ansåg att kommissionens uppfattning var felaktig, eftersom Sverige år 1993 hade avskaffat sitt
offentliga postväsende och således inte hade något sådant. Eftersom Sverige saknade offentligt
postväsende, var inte något av undantagen tillämpliga. Kommissionen delade inte Sveriges
uppfattning och väckte sedermera talan mot Sverige. Sverige baserade sin uppfattning på att Posten
inte erhåller någon ersättning från staten för att utföra sina samhällsomfattande tjänster. Posten
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konkurrerar således på lika villkor med övriga aktörer på marknaden. Om Postens verksamhet inte
skulle beläggas med mervärdesskatt, skulle Posten särbehandlas i positivt mervärdesskattehänseende
i förhållande till övriga aktörer på den svenska marknaden. Sverige ansåg att en sådan särbehandling
skulle strida emot mervärdesskattedirektivet,(8) EU:s konkurrensregler samt direktiv 97/67/EG
avseende posttjänster.(9) Sverige begärde att EU-domstolen skulle sammanträda i stor avdelning när
den avgjorde målet, vilket också skedde.

EU-domstolen inledde med att pröva frågan om artikel 132.1 a i mervärdesskattedirektivet hade
införlivats på ett felaktigt sätt. Artikel 132.1 a lyder:

”Medlemsstaterna skall undanta följande transaktioner från skatteplikt:

a) Tjänster och därmed förenade varuleveranser som tillhandahålls av det offentliga postväsendet, med undantag
för persontransporter och telekommunikationstjänster.”

EU-domstolen konstaterade att den redan i rättsfallet C-375/07 TNT Post hade slagit fast att uttrycket
”det offentliga postväsendet” i artikel 13 A.1 a i sjätte mervärdesskattedirektivet,(10) vars lydelse är
identisk med artikel 132.1 a i mervärdesskattedirektivet, ska tolkas på så sätt att det avser de
offentliga eller privata operatörer som förbinder sig att inom en medlemsstat tillhandahålla samtliga
eller delar av de samhällsomfattande posttjänster som avses i direktiv 97/67/EG. Det var i målet
ostridigt att det var Posten som var utsett att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster i hela
Sverige i den mening som avses i direktiv 97/96/EG. Så ledes ska, enligt EU-domstolen, de tjänster och
de därmed förenade varu leveranser, med undantag för persontransporter och
telekommunikationstjänster, som bolaget tillhandahåller i egenskap av tillhandahållare av
samhällsomfattande tjänster undantas från mervärdesskatteplikt.
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Att detta enligt Sveriges uppfattning skulle strida emot principen om skatteneutralitet föranledde inte
någon annan bedömning. Skälet till detta var att skillnaden mellan det offentliga postväsendet och
andra aktörer var att de tidigare nämnda omfattades av en särskild rättslig ordning med särskilda
skyldigheter, vilka Posten var utsedd att utföra.

Vad gäller domens räckvidd tidsmässigt gör EU-domstolen ett klargörande:

”I en situation där det uppställs en skyldighet som följer av domstolens tolkning av unionsrätten, så har domstolen
nämligen förtydligat och klargjort bestämmelsens innebörd och tillämpningsområde, såsom den borde ha tolkats
och tillämpats från och med sitt ikraftträdande, vilket innebär att medlemsstaterna från det ögonblicket skulle tolka
och tillämpa unionsrätten i enlighet med domstolens dom, även om domen meddelades senare. Den enda gången
det inte förhåller sig så är när domstolen, av rättssäkerhetsskäl, undantagsvis och med avseende på förfluten tid har
begränsat möjligheten att åberopa den sålunda tolkade rätten för att få en förnyad prövning av rättsförhållandena
(se dom Denkavit italiana, 61/79, EU:C:1980:100, punkterna 16 och 17). Detta är inte fallet med domen TNT Post UK
(C-357/07, EU:C:2009:248).”(11)

EU-domstolens uttalande innebär att Sverige inte borde ha mervärdesbeskattat de tjänster som utförs
av Posten från och med Sveriges EU-inträde. Domstolen konstaterade därefter att kommissionens
talan skulle bifallas i detta hänseende.

Nästa fråga som EU-domstolen prövade var om artikel 135.1 h i mervärdesskattedirektivet hade
införlivats på ett korrekt sätt. Artikel 135.1 h lyder:

”Medlemsstaterna skall undanta följande transaktioner från skatteplikt:

…

Leverans till nominella värdet av frimärken giltiga för posttjänster inom respektive medlemsstats territorium,
skattemärken och andra liknande märken.”
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Sveriges invändning i detta avseende var att varken det offentliga post väsendet eller frimärken borde
undantas från mervärdesskatteplikt. EU-domstolen konstaterade att det följde av ordalydelsen av
mervärdes skatte direktivet att frimärken skulle undantas, och att den redan hade fastställt att Posten
utgjorde det offentliga postväsendet. Kommissionens talan skulle således bifallas i sin helhet, och
Sverige skulle betala rättegångskostnaderna.

EU-domstolens dom ger tydligt uttryck för att mervärdesskatt på frimärken och på andra tjänster och
därmed förenade varuleveranser som har tillhandahållits av det offentliga postväsendet har uttagits i
strid med
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EU-rätten. I och med sitt EU-medlemskap har Sverige förbundit sig att följa EU-rätten. Mervärdesskatt
på omsättning av dessa varor och tjänster har således uttagits felaktigt. Dessa tillhandahållanden får
således inte mervärdesbeskattas.

Sverige är således gentemot EU förpliktat att inte ta ut mervärdesskatt på de aktuella
tillhandahållandena.
Posten/PostNord har således, trots ordalydelsen av ML, rätt att inte mervärdesbeskatta de
aktuella tillhandahållandena med stöd av den vertikala direkta effekt som artikel 132.1 a och
135.1 h i mervärdesskattedirektivet har.

En effekt för PostNord är att dess avdragsrätt minskar i mån med att dess verksamhet blir skattefri.
Detta kommer att medföra betydande mervärdesskattekostnader för PostNord, eftersom företaget
använder under entreprenörer i stor utsträckning, och underentreprenörernas verksamhet är
mervärdesskattepliktig.(12)

3. Återbetalningsfrågor
3.1 EU-rätten avseende återbetalning av felaktigt debiterad mervärdesskatt

3.1.1 Återbetalning av skatten till den skattskyldige

Det finns inte några bestämmelser i mervärdesskattedirektivet avseende återbetalning av felaktigt
debiterad mervärdesskatt. Utgångspunkten inom EU-rätten är att när en skatt eller avgift har tagits ut i
strid med EU-rätten är staten återbetalningsskyldig i förhållande till den skattskyldige. Indirekta skatter
karaktäriseras emellertid av att den som är skattskyldig för skatten inte är densamma som den som
bär skatten som en kostnad. Om skatten betalas tillbaka till den skattskyldige i ett sådant fall när
skatten har övervältrats på den skattskyldiges kund, skulle den skattskyldige överkompenseras. Den
som rätteligen borde få tillbaka skatten skulle vara den som slutligen bär den som en kostnad.

EU-domstolen har tagit hänsyn till de indirekta skatternas karaktär i ett antal mål om återbetalning av
felaktigt uttagen skatt. Domen i målet 68/79 Just avser felaktigt uttagen alkoholskatt.(13) EU-
domstolen uttalar
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att det i avsaknad av unionsrättsliga bestämmelser avseende otillbörligt uttagna skatter tillkommer
varje medlemsstat att i sin nationella rättsordning utse de behöriga domstolarna och fastställa
förfarandebestämmelserna för sådan talan vid domstol som är avsedd att säkerställa skyddet av de
rättigheter som de enskilda har på grund av EU-rättens direkta effekt.(14) Dessa bestämmelser får inte
vara mindre gynnsamma än de som gäller för liknande talan av nationell karaktär.(15) Detta är ett
uttryck för den s.k. likvärdighetsprincipen. De får inte heller göra det omöjligt att utöva de rättigheter
som det åligger de nationella domstolarna att skydda.(16) Detta är ett uttryck för den s.k.
effektivitetsprincipen.(17) EU-domstolen uttalar vidare:

Det bör i detta hänseende preciseras att skyddet av de rättigheter som gemenskapens rättsordning garanterar på
detta område inte kräver återbetalning av otillbörligt uttagna skatter om detta skulle medföra en oskälig fördel för
de berättigade. Det finns således ingenting i gemenskapsrätten som hindrar att de nationella domstolarna i
överensstämmelse med deras nationella rätt tar hänsyn till den omständigheten att de otillbörligt uttagna skatterna
kan ha inräknats i det skattskyldiga företagets priser och övervältrats på köparna. Det är även förenligt med
principerna i gemenskapsrätten att de domstolar vid vilka talan om återbetalning har väckts, i överensstämmelse
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med deras nationella rätt, tar hänsyn till den skada som en importör eventuellt kan ha lidit på grund av att de
skattemässigt diskriminerande eller skyddande åtgärderna har begränsat importvolymen från andra
medlemsstater.(18)

Av det ovan citerade stycket framgår att återbetalningen inte får medföra en oskälig fördel för de
berättigade. En sådan oskälig fördel kan uppstå om ”de otillbörligt uttagna skatterna kan ha inräknats i
det skattskyldiga företagets priser och övervältrats på köparna”. Vidare kan hänsyn tas till en
minskning av efterfrågan på grund av skattens påverkan på priset. En sådan skada i form av minskad
efterfrågan kan nämligen helt eller delvis neutralisera den oskäliga fördelen som en återbetalning kan
innebära om skatten har övervältrats på köparna.(19)

I sin dom i de förenade målen 331, 376 och 378/85 Bianco och Girard utvecklar EU-domstolen hur
bedömningen om övervältring görs. EU-domstolen uttalar:
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”I det avseendet kan konstateras att man inte rent generellt kan slå fast att skatten i samtliga fall faktiskt övervältras,
även om de indirekta skatterna enligt den nationella lagstiftningen är avsedda att övervältras på den slutliga
konsumenten och så vanligen sker, helt eller delvis, i handeln. Den faktiska övervältringen, antingen den sker helt
eller delvis, är i själva verket beroende av flera faktorer som sammanhänger med en kommersiell transaktion och
skiljer denna från andra fall med andra omständigheter. Frågan om övervältring har skett eller inte av en indirekt
skatt är således i varje enskilt fall en faktisk fråga som den nationella domstolen har behörighet att avgöra.
Sistnämnda domstol får därvid fritt värdera bevisningen. Man kan emellertid inte acceptera att det i fråga om
indirekta skatter skulle finnas en presumtion för att övervältring har skett och att det åligger den skattskyldige att
visa att så inte har skett. Detta konstaterande föregriper på intet sätt lösningen av det särskilda problem som
uppstår med avseende på bevisbördan i de fall den skattskyldige just på grund av den tillämpliga lagstiftningen har
tvingats att övervältra en skatt på senare led.”(20)

Frågan om övervälting är således en sakfråga som ska kunna bevisas. Jag uppfattar EU-domstolen på
så sätt att det är det allmänna som ska bevisa övervältringen, eftersom det inte får presumeras att
övervältring av en indirekt skatt har skett, och det inte får åläggas den skattskyldige att visa att
övervältring inte har skett. Av EU-domstolens dom C-398/09 Lady & Kid framgår att annan ekonomisk
kompensation från staten inte utesluter återbetalning av skatten.(21) Det framstår således som att det
typiskt sett endast är faktisk övervältring som fungerar som grund för att vägra återbetalning.(22)

Om mervärdesskatten först har övervältrats på en kund, men kunden enligt nationell civilrätt kan
kräva tillbaka mervärdesskatten från den skattskyldige, har den skattskyldige, trots övervältringen, rätt
att få skatten återbetalad.(23)

3.1.2 Återbetalning av skatten till annan än den skattskyldige

Om den skattskyldige inte kan få den felaktigt uttagna mervärdesskatten återbetalad från staten på
grund av att skatten faktiskt har övervältats på en annan person, aktualiseras frågan om någon annan
än den skattskyl- 
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dige kan få skatten återbetalad från staten, närmare bestämt den som har burit skatten som en
kostnad. EU-domstolen har behandlat denna fråga i C-94/10 Danfoss.(24) Av denna dom följer att det
är den ekonomiska aktör som slutligen burit skatten som en kostnad som har rätt till återbetalning av
skatten.(25) En medlemsstat får dock i princip avslå en ansökan om återbetalning av en felaktigt betald
skatt eller avgift som gjorts av den slutgiltige köpare på vilken skatten eller avgiften har övervältrats,
med motiveringen att det inte är köparen som har betalat in skatten till staten, förutsatt att nämnda
köpare, som slutligen faktiskt har burit kostnaden för skatten, enligt nationell rätt kan väcka
civilrättslig talan om återbetalning av det felaktigt betalda beloppet mot den skattskyldige.(26) Om det
skulle visa sig vara omöjligt eller orimligt svårt att erhålla återbetalning från den skattskyldige, särskilt
vid dennes insolvens, krävs det emellertid enligt effektivitetsprincipen att köparen har möjlighet att
rikta sitt återbetalningskrav direkt mot staten.(27) Vidare krävs att medlemsstaten för detta ändamål
föreskriver de medel och förfaranderegler som är nödvändiga.(28)

3.1.3 Nationella regler för förfarandet avseende återbetalning
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Som ovan nämnts ställer EU-rätten vissa krav på medlemsstaterna vad gäller förfarandet kring
återbetalning av felaktigt uttagen skatt. För att den skattskyldige ska kunna göra sin rätt gällande i
förhållande till en medlemsstat måste det finnas ett förfarande i nationell rätt för detta.(29) Att själva
förfarandet regleras i nationell rätt hänger samman med den EU-rättsliga grundsatsen om
medlemsstaternas processuella autonomi. Ifall det inte finns något förfarande i nationell rätt, kräver
EU-rätten att ett sådant inrättas.(30) Rätten till ett effektivt rättsmedel följer av artikel 47 i EU:s
rättighetsstadga,(31) och begränsas av artikel 52.(32) Med ett undan- 
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tag, nämligen C-94/10 Danfoss, avser EU domstolens praxis om det nationella förfarandet
preskriptionstider.(33) I domen uttalas:

”Efter detta klargörande ska det även erinras om att det av fast rättspraxis följer att det, när det saknas
unionsbestämmelser på området för ansökningar om återbetalning av skatter och avgifter, ankommer på varje
medlemsstat att i sin interna rättsordning fastställa villkoren för hur en sådan ansökan får göras, med förbehåll för
principerna om likvärdighet och effektivitet.

I detta hänseende kräver iakttagandet av effektivitetsprincipen, med hänsyn till syftet med rätten till återbetalning
av felaktigt betalda belopp, vilket det har erinrats om i punkt 23 i denna dom, att villkoren för att väcka talan om
återbetalning av felaktigt betalda belopp fastställs av medlemsstaterna enligt principen om medlemsstaternas
processuella autonomi på ett sådant sätt, att den ekonomiska kostnaden av skatten eller avgiften kan
undanröjas.”(34)

För att förstå vad EU-domstolen menar när den överlämnar förfarandefrågorna till medlemsstaterna
inom ramen för deras processuella autonomi är det enligt min uppfattning helt centralt att hålla isär
de materiella och de processuella delarna beträffande återbetalning av skatt ut tagen i strid med EU-
rätten. Enligt min uppfattning avser övervältringsfrågan den materiella och inte den processuella
delen. Detta framgår av citatet ovan ur förenade målen 331, 376 och 378/85 Bianco och Girard där det
anges att frågan om övervältring har skett eller inte av en indirekt skatt är således i varje enskilt fall en
faktisk fråga som den nationella domstolen har behörighet att avgöra, och att den nationella
domstolen därvid fritt får värdera bevisningen.

1. Vid den materiella prövningen avgöras om det finns en återbetalningsskyldighet eller inte.(35) Vid
denna bedömning tas först ställning till om en skatt har uttagits i strid med EU-rätten. Därefter
tas vid denna bedömning ställning till om skatten faktiskt har övervältrats på den skattskyldige.
Här får det inte finnas någon presumtion att så är fallet, utan övervältringen är en sakfråga som
ska bevisas av de nationella beskattningsmyndigheterna.

2. Den processuella delen avser hur ett sådant anspråk på återbetalning görs gällande. Det är här
effektivitets- och likvärdighetsprinciperna aktualiseras. Det måste finnas en effektiv möjlighet
inom ramen för förfarandereglerna att få skatten återbetalad, och de processuella för- 
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utsättningarna får inte vara sämre än om man exempelvis skulle få en på grund av nationella
bestämmelser felaktigt uttagen skatt åter betalad.

3.2 Svensk skatterätt avseende felaktigt debiterad mervärdesskatt

Den rättsliga grunden för återbetalning av mervärdesskatt som har ut tagits i strid med EU-rätten finns
i EU-rätten och den praxis som har utvecklats av EU-domstolen på området. I Sverige finns det en
allmän rättsprincip om att avgifter som har uttagits olagligen ska återbetalas, vilket skulle kunna
utgöra en ytterligare grund.(36)

Vad beträffar förfarandet saknar Sverige särregler beträffande åter betalning av mervärdesskatt som
har skett i strid med EU-rätten. Återbetalning till den skattskyldige sker i stället enligt allmänna regler,
såsom 66 kap. och 68 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.(37) Den skattskyldige kan
åberopa direkt effekt av domen inom ramen för ordinarie omprövnings- och överklagandeförfarande,
först hos Skatteverket och sedan hos allmän förvaltningsdomstol.
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De som inte är skattskyldiga, dvs. kunderna, som begär återbetalning på grund av de har fått bära
mervärdesskatten som en kostnad, torde inte normalt kunna begära omprövning hos Skatteverket,
eftersom den moms de inte har fått dra av inte omfattas av något beskattningsbeslut. De kan i stället
väcka talan mot staten i form av JK i allmän domstol. Detsamma gäller för skattskyldiga personer som
väcker skadeståndstalan mot staten till följd av felaktigt införlivad EU-rätt med direkt effekt.(38)

I Sverige har HFD i domen RÅ 2002 ref. 108 tagit ställning till fel aktigt och i strid med EU-rätten
debiterade ansöknings- och tillsyns avgifter enligt alkohollagen (1994:1738). HFD tar i denna dom
ställning till såväl övervältringsfrågan som huruvida svensk rätt innehåller förfaranderegler som
överensstämmer med effektivitets- och likvärdighetsprinciperna.

Vad beträffar återbetalningsrätten konstaterar HFD att det finns en ”på gemenskapsrätten grundad
förpliktelse att med tillämpning av nationell rätt återbetala rättsstridigt uppburna avgifter”. De
nationella regler
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som enligt HFD skulle tillämpas för detta ändamål skulle vara 20 och 21 §§ alkoholförordningen
(1994:2046), som innebär att återbetalning ska ske om avgift har tagits ut med för högt belopp eller
om det finns särskilda skäl. HFD kom fram till att dessa bestämmelser fick anses ge utrymme för
återbetalning enligt EU-rätten. HFD konstaterar också att en medlemsstat får underlåta återbetalning
om övervältring har skett, men att detta inte är någon skyldighet. HFD konstataterar därefter:

”De regler om återbetalning i alkoholförordningen som, enligt vad som nyss sagts, skall vinna tillämpning vid en
återbetalning till bolaget, innehåller inte något undantag för det fall att en avgift kommit att slutligen bäras av någon
annan än den som betalat avgiften.”

Eftersom övervältring avser den materiella delen, dvs. om återbetalningsskyldighet alls föreligger, och
alkoholförordningen avser den processuella delen, dvs. hur återbetalning ska ske, anser jag att HFD
mycket väl hade kunnat beakta övervältringen trots avsaknad av uttryckliga regler om detta. Vidare
hade HFD inte behövt stödja sig på alkoholförordningens regler om att återbetalning ska ske utan
detta följer redan av EU-rätten.(39) Det är regler om hur återbetalning ska ske – förfarandet – som
antingen måste finnas i svensk rätt eller som måste tillskapas i enlighet med effektivitetsprincipen.

Enligt min uppfattning är denna sammanblandning av de materiella och de processuella sidorna av
återbetalningsrätten som HFD gör i RÅ 2002 ref. 108 mycket problematisk. Ståhl, Österman, Hilling och
Öberg drar bl.a. slutsatsen i sin lärobok EU-skatterätt att övervältringen inte kan beaktas, i och med att
det saknas regler om beaktande av övervältring i svensk rätt.(40)Cejie uttalar när hon kommenterar
rättsfallet Lady & Kid, vilket enligt min uppfattning är ett centralt rättsfall på området
återbetalningsrätt:

”I svensk rätt saknas regler som begränsar rätten till restitution på den grunden att skatten har övervältrats på
annan. Rättsfallet synes därmed ha begränsad betydelse för svenskt vidkommande. Jag delar den av Högsta
förvaltningsdomstolen och i doktrin presenterade uppfattningen att det även torde saknas utrymme att med stöd av
EU-domstolens praxis tolka in en sådan möjlighet i de svenska återbetalningsreglerna.”(41)

Förmodligen har också denna sammanblandning lett till att återbetalning av felaktigt uttagen
mervärdesskatt betalades ut till ett stort antal tryckerier i de s.k. tryckerimomsmålen utan beaktande
av att det med- 
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förde en obehörig vinst för tryckerierna, i de fall de hade övervältrat mervärdesskatten på sina kunder,
vilket i sin tur nästan nödvändiggjorde en ändring av kundernas ingående mervärdesskatt trots att
ordinarie omprövningsfrist löpt ut. Postmomsfrågan skiljer sig från tryckerimomsfrågan såtillvida att
Posten/PostNord kan begära tillbaka mervärdesskatt från staten på grund av direkt effekt, medan det i
tryckerimomsmålen var fråga om felaktig tolkning och tillämpning av ML.(42) I och med att direktivets
direkta effekt inte kan tillämpas till nackdel för den skatt skyldige kommer Skatteverket, till skillnad från
i tryckerimomsmålen, inte att ha någon grund i materiell rätt för att återta avdragsrätten från
kunderna, men däremot en skyldighet till återbetalning till Posten/PostNord. I och med att det inte rör
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sig om felaktigt debiterad mervärdesskatt – mer värdes skatten har ju tagits ut i enlighet med ML – kan
Sverige inte heller kräva kreditering av fakturorna till kunderna för att åter betalning ska ske. I detta fall
är det fråga om en ren tillämpning av principen om direkt effekt.

Det kan således konstateras att om Sverige fortsätter som inslagits i RÅ 2002 ref. 108, nämligen att det
skulle behövas en uttrycklig lagregel för att fastställa storleken av det belopp som ska återbetalas till
den skattskyldige vid felaktigt uttagen mervärdesskatt med beaktande av övervältring, bör den
mervärdesskatt som felaktigt uttagits på posttjänster återbetalas till Posten/PostNord under
förutsättning att Posten/PostNord begär detta. Enligt min uppfattning är det dock helt klart att det inte
behövs någon regel i nationell rätt för att beakta om övervältring har skett i fråga om återbetalning.
Stöd för detta finns i EU-domstolens praxis, vilken också har utvecklats och förtydligats genom en rad
rättsfall sedan HFD:s dom år 2002. Jag anser därför att återbetalning bör ske till Posten/PostNord på
eventuell begäran avseende frimärken och de tjänster och varor som är undantagna från skatteplikt
med stöd av EU-rätten, men endast i den mån skatten inte faktiskt har övervältrats på kund. I den mån
kunderna kan kräva återbetalning av mervärdesskatten från Posten på civilrättslig grund, kan dock
återbetalning ske.

Det saknas i Sverige praxis avseende kunder som kräver återbetalning från staten. Som ovan nämnts
innehåller EU-rätten en rätt för kunder som har burit kostnaden för skatten att få skatten återbetalad.
EU-rätten tar således sikte på kunder med begränsad avdragsrätt för ingående skatt. Dessa kunder
kan emellertid endast få återbetalning om de inte kan föra civilrättslig talan mot Posten/PostNord, och
att det inte är omöjligt eller
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orimligt svårt att erhålla återbetalning från den skattskyldige, exempelvis och särskilt på grund av den
skattskyldiges insolvens.

Nordea Bank AB har stämt staten genom Justitiekanslern vid Stockholms tingsrätt i mål T8426-14 och
yrkat att staten ska återbetala 510 346 051 kr jämte ränta till Nordea. Nordea har som grund för
käromålet åberopat att staten brutit mot unionsrätten och som en följd härav i första hand ådragit sig
en skyldighet att återbetala felaktigt uttagen mervärdesskatt och i andra hand utge skadestånd på
unionsrättslig grund till Nordea. Staten har bestridit att Nordea, som inte varit skattskyldig för den
aktuella skatten, har en rätt att vända sig direkt mot staten med sina krav. Staten har också bestridit
att Nordea hade visat att förhållandena var sådana att skadestånd på EU-rättslig grund skulle utgå.

Sammantaget kan således konstateras att statsens återbetalningsskyldighet till såväl den skattskyldige
(Posten/PostNord AB) som kunderna är beroende av civilrätten.

I den mån Posten/PostNord AB har övervältrat mervärdesskatten på sina kunder och
Posten/PostNord AB på grund av civilrätten är skyldig att återbetala mervärdesskatten till (alla
eller vissa av) sina kunder har Posten/PostNord rätt att få mervärdesskatten återbetalad från
staten.
I den mån de kunder som har burit skatten som en kostnad på civilrättslig grund inte kan återfå
mervärdesskatten från Posten/PostNord har kunderna rätt att få mervärdesskatten återbetalar
från staten.

Om staten skulle anse sig skyldig att i enlighet med RÅ 2002 ref. 108 att inte beakta att övervältring har
skett, finns risk för dubbel återbetalningsrätt, dels till Posten/PostNord, dels till de kunder som har
burit skatten som en kostnad och som inte på civilrättslig grund kan få skatten åter betalad från
Posten/PostNord. Civilrätten är således central för att bestämma statens återbetalningsskyldighet.

3.3 Svensk civilrätt avseende felaktigt debiterad mervärdesskatt

Mervärdesskattedirektivet har inte horisontell direkt effekt. Det ger således inte några rättigheter eller
skyldigheter mellan enskilda. Det har endast vertikal direkt effekt, vilket innebär att det ger rättigheter
och skyldigheter i förhållandet mellan de enskilda och det allmänna. En civilrättslig talan om
återbetalning av mervärdesskatten från Posten/PostNord till dess kunder kan således aldrig grundas
på mervärdesskattedirektivet och
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det faktum att det har införlivats på ett felaktigt sätt.(43) I stället måste den ha en avtalsrättslig grund.

Walerholt, Erneholm och Malek uttalar dock:

”Enligt vår uppfattning kan företag och föreningar med stöd av domen begära att PostNord fortsättningsvis inte ska
påföra moms på samhällsomfattande posttjänster.”(44)

”Beroende på situationen i det enskilda fallet finns det olika vägar att gå för att återkräva den moms som har
betalats. Ett steg kan vara att kontakta PostNord och föra en dialog med dem. Det är viktigt att preskriptionstiden
bryts skrift ligen.”(45)

Vad först gäller frågan om kunderna kan vända sig till PostNord och begära att de fortsättningsvis med
stöd av domen inte ska påföra mervärdesskatt på samhällsomfattande posttjänster, menar jag att det
är i grund och botten är upp till PostNord att bestämma om bolaget ska debitera mervärdesskatt eller
inte. PostNord är enligt ML skyldigt att debitera mervärdesskatt på dessa tjänster, men kan med stöd
av direktivets direkta effekt underlåta detta. En annan sak är att man som avtalspart kan förhandla
med PostNord om att fakturorna ska ställas ut utan mervärdesskatt, men någon rätt till detta med
stöd av domen föreligger inte, eftersom direktivet inte har horisontell direkt effekt.

Att på annan civilrättslig grund kräva återbetalning av mervärdesskatten från PostNord framstår också
som tveksamt. Redan i de civilrättsliga målen till följd av Skatteverkets vägrade avdragsrätt i samband
med tryckerimomsmålen har kunderna haft svårt att få framgång med sina anspråk grundade på
principerna om condictio indebiti, obehörig vinst och förutsättningsläran.(46) I tryckerimomsmålen var
det till skillnad från beträffande postmomsen fråga om enligt nationell rätt felaktigt uttagen
mervärdesskatt. Vad beträffar den här aktuella postmomsen är det fråga om mervärdesskatt som har
tagits ut helt i enlighet med gällande svensk lag. Det är således fråga om riktig mervärdesskatt som
både togs ut och drogs av helt i enlighet med svensk lag, och där direkt effekt kan åberopas.

Min slutsats beträffande civilrätten är således:

Kunderna kan enligt svensk rätt väcka civilrättslig talan om återbetalning av det felaktigt betalda
beloppet mot Posten/PostNord.
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Det är omöjligt eller orimligt svårt att erhålla återbetalning från den skattskyldige, på grund av
att det saknas civilrättslig grund för talan och mervärdesskattedirektivet inte har horisontell
direkt effekt.

Detta gäller under förutsättning att det inte föreligger ett särskilt avtal avseende mervärdesskatten
som innebär att om transaktionen skulle visa sig undantagen från skatteplikt enligt
mervärdesskattedirektivet ska den mervärdesskatten återbetalas till kunden, eller ett annat avtal med
liknande eller motsvarande innebörd. I sådana fall kan återbetalning ske i enlighet med avtalet.

3.4 Återbetalningsrätten från staten med civilrätten beaktad

Vad beträffar återbetalning av felaktigt debiterad mervärdesskatt är mina slutsatser de följande:

Återbetalning bör ske till Posten/PostNord i den mån mervärdesskatten inte har övervältrats på
kunden.
Återbetalning bör ske till den kund som slutligen har burit mervärdesskatten som en kostnad.

Möjligheterna att inom ramen för den svenska civilrätten få mervärdesskatten återbetalad på
allmänna civilrättsliga grunder bedömer jag som liten. Endast om det föreligger ett särskilt avtal
beträffande mervärdesskatten torde kunden ha möjlighet till framgång med en civilrättslig talan mot
Posten/PostNord. En sådan möjlighet till framgång i en civilrättslig talan utesluter återbetalningsrätt
från staten till kunden, men öppnar upp för återbetalningsrätt för Posten/PostNord trots att skatten
har övervältrats på kunden.

4. Avslutande kommentarer
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Som framgått ovan fälldes Sverige för fördragsbrott för att inte ha införlivat artiklarna 132.1 a och
135.1 h i mervärdesskattedirektivet i svensk rätt. För att Sverige inte ska fortsätta att bryta mot EU-
rätten bör således dessa artiklar införlivas i ML.

De frågor avseende återbetalning som postmomsdomen aktualiserar är inte alls lika komplicerade
som dem i tryckerimomsmålen. I detta fall handlar det om en återbetalning på grund av direktivets
direkta effekt, vilken är upp till de enskilda att åberopa i förhållande till det allmänna.
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För det fall staten återbetalar felaktigt inbetald mervärdesskatt till Posten/PostNord kan det inte bli
aktuellt med en motsvarande justering av avdragsrätten hos kunderna av två skäl:

Återbetalningen sker på grund av direktivets direkta effekt, vilken endast ger fördelar åt de
enskilda.
Den skatt som kunderna har dragit av är inte felaktigt redovisad av säljaren, utan den är
redovisad i enlighet med svensk mervärdesskatte lag. Det är således fråga om korrekt debiterad
mervärdesskatt.

I detta avseende skiljer sig postmomsen åt från tryckerimomsmålen, där det visade sig vara fråga om
korrekt införlivad men felaktigt tolkad mervärdesskatterätt.

Enligt min uppfattning finns det inte något hinder för att vid bestämmandet av återbetalningsbart
belopp till Posten/PostNord beakta i vilken utsträckning mervärdesskatten faktiskt har övervältrats på
kunderna. Det finns inte någon anledning att ge RÅ 2002 ref. 108 en vidsträckt innebörd, och tillämpa
den på mervärdesskattens område. Rättsfallet avsåg felaktigt uttagna avgifter enligt alkohollagen och
en tillämpning av alkoholförordningens bestämmelser. Enligt min uppfattning ger EU-domstolens
rättspraxis avseende återbetalning tillräckligt rättsligt stöd för att beakta övervältring på kund.

Enligt min bedömning bör de kunder som slutligen har fått bära kostnaden för skatten, dvs. kunder
med begränsad avdragsrätt, kunna få skatten återbetalad från staten i enlighet med C-94/10 Danfoss.
Däremot bedömer jag möjligheterna för kunderna att framgångsrikt föra civilrättslig talan mot
Posten/PostNord och på detta sätt få skatten återbetalad som små, under förutsättning att avtalen
med Posten/PostNord inte innehåller en momsklausul.

Jur Dr. Eleonor Kristoffersson är professor i skatterätt vid Örebro universitet. Hon är också
gästprofessor vid Salzburgs universitet och Högskolan i Gävle.
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