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Att styrka avdragsrätt för ingående mervärdesskatt genom faktura(1)
Av Eleonor Kristoffersson

1. Inledning
Denna artikel handlar om att styrka avdragsrätt för ingående mervärdesskatt genom faktura.
Huvudregeln för avdragsrätt framgår av 8 kap. 3 § ML.(2) Enligt denna bestämmelse får den som
bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför
sig till förvärv eller import i verksamheten. Rätt till avdrag föreligger enligt 8 kap. 5 § ML endast om
den kan styrkas i enlighet med vad som föreskrivs i 17, 19 och 20 §§ ML. Enligt 8 kap. 17 § ML ska
avdragsrätten styrkas genom faktura. Om det finns särskilda skäl behövs dock ingen faktura, om
förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten på annat sätt. När säljaren är skattskyldig,
vilket är huvudregeln, finns inte något undantag från att avdragsrätten ska styrkas genom faktura.
Fakturans innehåll regleras ingående och i detalj i 11 kap. 8–9 §§ ML.
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I artikeln undersöks i vilken mån fakturan är en absolut förutsättning för avdragsrätt och i vilken mån
den utgör ett bevismedel för de materiella förutsättningarna för avdragsrätt i 8 kap.3 § ML. I detta
sammanhang är det relevant att undersöka om alla rekvisit i 11 kap. 8–9 §§ ML måste vara uppfyllda
för att det ska vara fråga om en faktura i mervärdesskattehänseende, eller om vissa rekvisit kan brista,
och det ändå är fråga om en faktura som kan tjäna till att styrka avdragsrätten. Medlemsstaterna
förefaller ha lite olika syn på detta, varför det kan vara intressant att undersöka EU-domstolens praxis
på området, i syfte att utreda hur mycket som redan är klarlagt av EU-domstolen. Artikelns fokus är
EU-rätt och nationell svensk rätt, med en utblick mot österrikisk rätt.(3)

Artikeln är disponerad på så sätt att först den rättsliga regleringen om hur avdragsrätten ska styrkas
diskuteras. Därefter görs en genomgång av EU-domstolens praxis. Därefter diskuteras synen på
fakturan i nationell svensk och österrikisk rätt. Sist följer några avslutande kommentarer där de i
föregående stycke diskuterade problemen följs upp.

2. Den rättsliga regleringen om hur avdragsrätten ska styrkas
Reglerna om hur avdragsrätt ska styrkas finns i artikel 178 1 a i mervärdesskattedirektivet,(4) vilken
motsvaras av artikel 18.1.a i sjätte mervärdesskattedirektivet.(5) Enligt denna bestämmelse i
mervärdesskattedirektivet ska den som yrkar avdrag för att medges detta inneha en faktura som
utfärdats i enlighet med mervärdesskattedirektivets bestämmelser i avdelning XI kapitel 3 avsnitten 3–
6. Det är alltså just en faktura som uppfyller mervärdesskattedirektivets krav som ska innehas för att
avdrag ska medges. Fakturainnehavet är avgörande för utövandet av rätten till avdrag. Fakturan är
således inte en materiell förutsättning för avdragsrätten, men ett krav för att avdragsrätten ska kunna
utövas.

I förarbetena till ML konstaterades att det vid en jämförelse mellan svensk rätt och det då gällande
sjätte direktivet enligt båda regelverken krävs att avdraget ska styrkas genom företeende av en
faktura.(6) Mervärdesskatten
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ska framgå av fakturan, dvs. redovisas öppet.(7) Bestämmelsen i 8 kap. 17 § ML om att avdragsrätten
ska styrkas genom faktura, ska, enligt förarbetena, ses mot bakgrund av skyldigheten att styrka
yrkande av avdrag i 8 kap. 5 § ML.(8) Enligt förarbetena anger 8 kap. 17 § ML endast vissa nödvändiga
bevisfakta .(9) Formuleringen att avdrag ska ”styrkas” genom faktura kommer från i första stycket
första meningen av anvisningarna till 17 § GML (mervärdeskattelagen (1968:430)). Formuleringen
kommer således från äldre svensk nationell rätt.

Till skillnad från i mervärdesskattedirektivet är i ML fakturan den handling som gör att avdragsrätten
ska styrkas, alltså bevisas. Här handlar det inte om att man måste inneha en faktura för att kunna
utöva sin avdragsrätt, utan att avdragsrätten ska bevisas, och att denna bevisas genom innehav av
faktura. I och med att bevisprövningen är fri i Sverige inställer sig frågan nästan med automatik om
det här är fråga om en särskild legal bevisprövning just i mervärdesskattemål, eller om det även finns
andra sätt att styrka sin avdragsrätt med.

I österrikisk rätt är fakturan närmare formulerad som en av flera materiella förutsättningar för
avdragsrätt. Huvudregeln för avdragsrätt i 12 § UStG(10) lyder enligt följande:

Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen: 1. Die von anderen Unternehmern in einer
Rechnung (§ 11) an ihn gesondert ausgewiesene Steuer für Lieferungen oder sonstige Leistungen, die im Inland für
sein Unternehmen ausgeführt worden sind.

Det som kan dras av är alltså skatt som en annan näringsidkare har angett särskilt i en faktura. Här
talas i lagtexten således varken om fakturan som ett medel för att utöva avdragsrätt eller som ett
bevismedel för avdragsrätt. I stället är fakturan ett av flera rekvisit för avdragsrätt.

3. Fakturans betydelse i EU-domstolens praxis
EU-domstolen har fått ta ställning till fakturans betydelse för utövandet av avdragsrätt för ingående
mervärdesskatt i ett antal fall. Här redogörs för de mest centrala målen i kronologisk ordning.
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Av de förenade målen 123/87 och 330/87 Jorion et al.(11) framgår att fakturan måste innehålla vissa
specifika uppgifter för att avdragsrätten ska kunna utövas. Uppgiftskraven får emellertid inte, på
grund av sitt antal eller sina tekniska egenskaper, medföra att det blir omöjligt eller överdrivet svårt att
utöva avdragsrätten. Dessa mål gällde ytterligare nationella uppgiftskrav avseende fakturan som
grundades på artikel 22.3 i sjätte direktivet, enligt vilken ytterligare krav fick uppställas i syfte att
hindra skatteflykt och skatteundandragande. Domstolens uttalande gäller alltså inte de ordinarie
uppgiftskraven i artikel 226 i mervärdesskattedirektivet.

I C-25/03 HE(12) hade två makar förvärvat mark med samäganderätt. Makarna förvärvade sedan
byggtjänster och uppförde en bostadsbyggnad på fastigheten. Av bostaden skulle emellertid 12
procent användas som herr HE:s kontor. Således var 12 procent av mervärdesskatten avdragsgill.
Fakturorna hade ställts ut på makarna gemensamt, men det var endast herr HE som bedrev
ekonomisk verksamhet och som skulle nyttja kontoret. En fråga i målet var därför om herr HE kunde
utöva avdragsrätt avseende 12 procent av mervärdesskatten, trots att fakturorna inte var utställda på
honom ensam och fastigheten i sin helhet innehades med samäganderätt.

I materiellt hänseende konstaterade EU-domstolen bland annat att för det fall två makar som utgör en
gemenskap, där samäganderätten följer av deras äktenskap, förvärvar en investeringsvara som till viss
del endast används av en av de två makarna i dennes näringsverksamhet, har den maken rätt att dra
av hela den ingående mervärdesskatt som hänför sig till den del av varan som han använder i
rörelsen, såvitt avdragsbeloppet inte överstiger den gräns som utgörs av den skattskyldiga personens
andel i den samägda egendomen. Vad beträffar fakturan konstaterade EU-domstolen att direktivets
bestämmelser inte innebär ett krav på att den skattskyldiga personen, för att ha rätt att göra avdrag
under sådana omständigheter som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, ska inneha en
faktura som utställts till honom och som anger till vilken del priset och mervärdesskatten hänför sig till
hans andel av den samägda egendomen. Det är härvid tillräckligt med en faktura som utställts till de
samägande makarna utan åtskillnad och utan att en sådan uppdelning anges.
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Domslutets formulering är snäv. Den avser sådana omständigheter som var i fråga i målet vid den
nationella domstolen, vilket var samäganderätt
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på grund av äktenskap. Jag ser dock inte några skäl till att samma resonemang inte skulle gälla
samäganderätt generellt. Min slutsats av EU-domstolens dom i C-25/03 HE är således att i fall av
samäganderätt kan ena parten göra avdrag trots att denne inte ensam nämns på fakturan som
mottagare av en tjänst eller förvärvare av en vara.

I C-368/09 Pannon Gep(13) hade ett bolag, Pannon, i målet vid den nationella domstolen nekats rätt till
avdrag för mervärdesskatt hänförlig till av en underentreprenör tillhandahållna tjänster av två skäl.
Dels angavs på de första fakturorna som underentreprenören hade ställt ut felaktiga datum för när
tillhandahållandet av tjänsterna var slutfört. Dels ansågs de korrigerade fakturorna, avseende vilka det
är utrett att korrekta datum för arbetenas slutförande har angetts, inte uppfylla kravet på att
löpnumren ska följa på varandra i den mån numreringen i de kreditnotor och korrigerade fakturor
som utställts samma dag skiljer sig åt. EU-domstolen konstaterade att mervärdesskattedirektivet inte
förbjuder att fakturor korrigeras. Inte heller ställer direktivet upp något krav för att de korrigerade
fakturorna ska följa samma nummerordning som de kreditnotor, genom vilka de felaktiga fakturorna
upphävs. EU-domstolen kom därför fram till att mervärdesskattedirektivet utgör hinder för en
nationell lagstiftning eller praxis som innebär att nationella myndigheter nekar en beskattningsbar
person rätt till avdrag för mervärdesskatt, som ska eller har betalats för tjänster som denne har
tillhandahållits, med motiveringen att det på den ursprungliga faktura som den beskattningsbara
personen förfogade över vid den tidpunkt när avdraget gjordes anges ett felaktigt datum för när
tillhandahållandet av tjänsterna var slutfört och att löpnumret på den sedermera korrigerade fakturan
inte följer i samma nummerordning som den kreditnota som upphäver den ursprungliga fakturan,
under förutsättning att de materiella villkoren för avdrag är uppfyllda och att den beskattningsbara
personen – innan den aktuella myndigheten fattar sitt beslut – tillställer myndigheten en korrigerad
faktura med angivande av det korrekta datumet för när tillhandahållandet av tjänsterna var slutfört,
även om fakturans löpnummer inte följer i samma nummerordning som den kreditnota genom vilken
den ursprungliga fakturan upphävdes.

EU-domstolens dom C-398/09 Pannon Gep ger enligt min uppfattning uttryck för att ytterligare krav på
fakturan som inte har stöd i mervärdesskattedirektivet inte kan ställas upp i nationell rätt. Den ger
stöd för rätten att korrigera en felaktig faktura innan beskattningsbeslut har
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fattats.(14) Den klargör också att den rättade fakturan inte måste följa kreditnotans nummerordning.

Domen C-438/09 Dankowski(15) avser ett fall av omvänd beskattning, där säljaren hade utfärdat till
synes korrekta fakturor, men senare visade sig inte vara registrerad för mervärdesskatt. EU-domstolen
konstaterade att beskattningsbar person har rätt till avdrag för den mervärdesskatt som erlagts för
tjänster som en annan skattskyldig person har tillhandahållit som inte är registrerad som
mervärdesskatteskyldig, när de fakturor som avser dessa tjänster innehåller alla uppgifter som krävs
enligt direktivet, särskilt de som är nödvändiga för att identifiera den person som har utfärdat
fakturorna och vilket slags tjänster som tillhandahållits.

I målet inför den nationella domstolen i C-280/10 Polski Trawertyn(16) hade en delgivningsman
utfärdat en faktura den 22 december 2006 i några blivande bolagsmäns namn. Fakturan avsåg ett
förvärv av en fastighet på vilken det fanns ett stenbrott. Den 26 april 2007 bildade bolagsmännen
bolaget Polski Trawertyn. Samma dag utfärdade en notarius publicus en faktura i detta bolags namn
för upprättandet av den officiella handlingen avseende bolagets bildande. Bolaget drog av den
ingående mervärdesskatten på dessa båda fakturor. De nationella beskattningsmyndigheterna
underkände avdragen avseende dessa fakturor. EU-domstolen kom fram till att
mervärdesskattedirektivet utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken varken bolagsmännen
i ett bolag eller bolaget får göra gällande en rätt att dra av den ingående mervärdesskatten avseende
de kostnader för investeringar som bolagsmännen har haft – före bolagets bildande och registrering –
för bolagets ekonomiska verksamhet och i avsikt att bedriva nämnda verksamhet. Vidare konstaterade
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domstolen att direktivet utgjorde hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken ett bolag, under
sådana omständigheter som dem i målet vid den nationella domstolen, inte får dra av den ingående
mervärdesskatten när fakturan, som utfärdats före det att nämnda bolag registrerades och
mervärdesskatteregistrerades, utställts på bolagsmännen i bolaget. Skälet till att avdrag medgavs trots
att bolaget inte hade angetts på fakturan som förvärvare av fastigheten respektive tjänsten från
notarius publicus var att ett strikt upprätthållande av detta formkrav skulle leda till att
mervärdesskatten aldrig skulle kunna bli avdragsgill för någon. Detta ansågs äventyra
mervärdesskattens neutralitet.
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EU-domstolen hade tidigare kommit till en liknande slutsats i C-137/02 Faxworld,(17) även om detta
rättsfall endast avsåg de materiella förutsättningarna för avdragsrätt och inte fakturan. Rättsfallet C-
204/13 Malburg(18) sätter en gräns för hur långt en bolagsmans avdragsrätt för mervärdesskatten på
ett nystartat bolags utgifter sträcker sig.

Frågan i de förenade målen C-80/11 och C-142/11 Mahagében et al.(19) var om
mervärdesskattedirektivets bestämmelser utgör hinder för en nationell praxis enligt vilken en
beskattningsmyndighet nekar en beskattningsbar person rätten att från den mervärdesskatt som
vederbörande är skyldig att betala in, dra av den mervärdesskatt som nämnda person ska betala eller
har betalat vid ingående förvärv av tjänster, eftersom den som utställt fakturan hänförlig till dessa
tjänster, eller en av fakturautställarens leverantörer, har agerat rättsstridigt, utan att myndigheten har
styrkt att den beskattningsbara personen kände till eller var medvållande till detta agerande. I målet C-
80/11 hade bolaget Mahagében förvärvat akaciatimmer och sålt detta vidare. Bolaget hade dragit av
den ingående mervärdesskatten på dessa förvärv. Skatteverket hade vid kontroll konstaterat att det
bolag som hade sålt akaciatimret till Mahagében inte hade tillräckligt mycket akaciatimmer i sitt lager
för att kunna sälja de kvantiteter som uppgavs till Mahagében. Eftersom Mahagében inte förmådde att
styrka att de aktuella transaktionerna hade ägt rum, vägrades avdragsrätt för ingående skatt. Det
vägrade avdraget motiverades av beskattningsmyndigheterna med att fakturorna inte ansågs
tillförlitliga, eftersom de inte ansågs återspegla verkliga leveranser.

Målet C-142/11 rörde utförda byggtjänster. Byggaren, Pétér Dávid, hade använt sig av
underentreprenören Zoltán Máté. Zoltán Máté hade i sin tur anlitat ytterligare en underentreprenör
för att utföra arbetena. Problemet var att Zoltán Mátés underentreprenör inte hade några anställda,
varför denne inte kunde ha varit underentreprenör. Mot denna bakgrund fann
beskattningsmyndigheten att fakturorna som utfärdats av Zoltán Mátés underentreprenör inte på ett
tillförlitligt sätt kunde anses styrka den ekonomiska transaktion som dessa avsåg och att Zoltán Máté
inte utfört någon reell ekonomisk verksamhet som underentreprenör. Även om de utförda
kontrollerna inte innebar några tvivel om att arbetena verkligen hade utförts eller om att de hade
utförts av de personer som angavs på närvarorapporterna, var det inte möjligt att på ett tillförlitligt
sätt försäkra sig om vilken entreprenör som hade utfört
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arbetena och om vilket företag som hade anlitat de nämnda arbetstagarna. Under dessa
omständigheter avspeglade fakturorna som Péter Dávid mottagit inte en reell ekonomisk transaktion
och framstod därför som fiktiva. Vad gällde andra fakturor kunde det inte styrkas att uppgifterna om
priset och avtalsparterna som angetts på fakturan som utställts av underentreprenören var
sanningsenliga.

Den nationella beskattningsmyndigheten har i de förenade målen C-80/11 och C-142/11 Mahagében
et al. använt sig av brister i fakturan som grund för att vägra avdragsrätt. I och med att det har funnits
oklarheter avseende de underliggande transaktionerna som har utförts respektive vem som
egentligen har utfört transaktionerna, har fakturorna inte ansetts återspegla verkliga förhållanden.
Fakturorna har således inte ansetts uppfylla direktivets krav på sådana fakturor som krävs för att
utöva avdragsrätten.
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EU-domstolen fastställde att mervärdesskattedirektivet utgjorde hinder för nationell praxis enligt
vilken en beskattningsmyndighet nekar en beskattningsbar person avdragsrätt med hänvisning till att
vederbörande inte försäkrat sig om att den som utställt fakturan hänförlig till varorna avseende vilka
avdragsrätten görs gällande är en beskattningsbar person, att fakturautställaren förfogade över
varorna i fråga och kunde leverera dem och hade uppfyllt sina skyldigheter med avseende på
deklaration och inbetalning av mervärdesskatt, eller med hänvisning till att den beskattningsbara
personen inte kan förete någon ytterligare handling, utöver fakturan, för att intyga att dessa villkor är
uppfyllda, trots att de materiella och formella villkoren i direktivet avseende avdragsrättens utövande
är uppfyllda och den beskattningsbara personen inte haft kännedom om något som gett fog för
misstanke om förekomst av oegentligheter eller skatteundandragande i fakturautställarens krets. EU-
domstolen resonerar på så sätt att beskattningsmyndigheten inte på ett generellt sätt kan kräva av
beskattningsbara personer som vill utnyttja rätten till avdrag för mervärdesskatt företar kontroller hos
säljaren, i syfte att kunna försäkra sig om att näringsidkare i ett föregående led inte har gjort sig
skyldiga till oegentligheter eller skatteundandragande. Att utföra sådana kontroller ankommer, enligt
EU-domstolen, på beskattningsmyndigheterna och inte på de beskattningsbara personerna.(20)

Rättsfallet C-80/11 och C-142/11 Mahagében är viktigt, eftersom det visar att det finns ett utrymme för
god tro vid bedömningen av om en faktura som ligger till grund för ett yrkande av avdrag för ingående
mervärdesskatt
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är sanningsenlig eller inte. När den skattskyldige har förvärvat varor och mottagit tjänster från en
näringsidkare som borde vara en beskattningsbar person och som borde debitera mervärdesskatt på
sina varor och tjänster har en godtroende person ändå rätt till avdragsrätt, även om den faktiska
säljaren inte var den som angavs på fakturan och inte det inte debiterades någon mervärdesskatt på
varorna eller tjänsterna. Det är endast om det förekommer något som ger en upplyst näringsidkare
fog för misstanke om förekomst av oegentligheter eller skatteundandragande, som denne har
undersökningsplikt avseende dessa förhållanden.

I C-424/12 SC Fatorie(21) nekades avdrag avseende en faktura, på vilken mervärdesskatt hade angetts,
trots att transaktionen var föremål för omvänd skattskyldighet, och således inte skulle beläggas med
mervärdesskatt. EU-domstolen konstaterade att det var korrekt att neka avdragsrätt i ett sådant fall.
EU-domstolen motiverade detta med att avdrag för ingående mervärdesskatt endast medges för skatt
som ska betalas, och det här var fråga om skatt som inte skulle betalas. För felaktigt debiterad
mervärdesskatt föreligger aldrig avdragsrätt i enlighet med rättsfallet 342/87 Genius Holding.(22)

De slutsatser som enligt min uppfattning kan dras beträffande fakturans mervärdesskatterättsliga
ställning av ovan nämnda rättspraxis är de följande:

I fall av samäganderätt kan ena parten göra avdrag trots att denne inte ensam nämns på
fakturan som mottagare av en tjänst eller förvärvare av en vara (C-25/03 HE).
Ytterligare krav på fakturan som inte har stöd i mervärdesskattedirektivet får inte ställas upp i
nationell rätt (C-398/09 Pannon Gep).
En felaktig faktura får korrigeras innan beskattningsbeslut har fattats (C-398/09 Pannon Gep).
En rättad faktura måste inte följa kreditnotans nummerordning (C-398/09 Pannon Gep).
Vid omvänd beskattning är det utan betydelse att det visade sig att säljaren inte är registrerad
för mervärdesskatt när samtliga krav på fakturan som direktivet ställer var uppfyllda, särskilt de
som är nödvändiga för att identifiera den person som har utfärdat fakturorna och vilket slags
tjänster som tillhandahållits (C-438/09 Dankowski).
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Om bolagsmännen har gjort investeringar för ett senare bildat bolags räkning, hindrar inte det
faktum att fakturorna är utställda på bolagsmännen att bolaget medges rätt till avdrag för den
ingående skatten (C-280/10 Polsky Trawertyn).
När den skattskyldige har förvärvat varor och mottagit tjänster från en näringsidkare som borde
vara en beskattningsbar person och som borde debitera mervärdesskatt på sina varor och
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tjänster har en godtroende person ändå rätt till avdragsrätt, även om den faktiska säljaren inte
var den som angavs på fakturan och inte det inte debiterades någon mervärdesskatt på varorna
eller tjänsterna (förenade målen C-80/11 och C-142/11 Mahagében et al.).
Skatt som anges på en faktura som inte skulle betalas enligt mervärdesskattedirektivet är aldrig
avdragsgill (C-424/12 SC Fatorie).

Av EU-domstolens praxis kan enligt min uppfattning slutsatsen dras att fakturan är en nödvändig
förutsättning, vid sidan av de materiella kraven i mervärdesskattedirektivet, för att utöva
avdragsrätten. Utgångpunkten är att samtliga kriterier för en korrekt faktura i
mervärdesskattehänseende ska vara uppfyllda. Fakturan är således inte ett bevismedel bland andra
tänkbara bevismedel.

Det är endast i speciella fall som brister i fakturans formkrav inte leder till att avdragsrätten går
förlorad, nämligen i vissa fall av samäganderätt och nystartade bolag. I det senare fallet medges
avdragsrätt i fall då avdragsrätten annars inte alls skulle vara möjlig att utövas. Det kan finnas
ytterligare situationer när brister i fakturans formkrav inte utesluter avdragsrätt, som EU-domstolen
ännu inte har fått tillfälle att ta ställning till. Neutralitetsprincipen i mervärdesskattehänseende är en
stark princip, som bl.a. innebär att skattskyldiga personer helt ska avlastas från ingående
mervärdesskatt hänförlig till deras skattepliktiga transaktioner. Den kan i vissa fall leda till att formkrav
som anses omotiverade eller orimliga i förhållande till neutralitetsprincipen får träda tillbaka.

I fall när fakturan i och för sig uppfyller alla formkrav, men de materiella kraven för avdragsrätt inte
motsvarar fakturans innehåll, kan avdragsrätt vägras om den skattskyldige kände till eller borde ha
känt till detta, men inte i andra fall. Den skattskyldige har alltså inte någon allmän skyldighet att utreda
om avsändaren hade rätt att sälja varorna, om denne verkligen var en beskattningsbar person eller
om denne deklarerade och betalade den på fakturan angivna mervärdesskatten till staten. Fakturor
kan således innehålla denna typ av brister, dvs. bristande överensstämmelse med verkligheten, utan
att avdragsrätt utesluts.
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4. Synen på fakturan i nationell rätt
4.1 Sverige

Såsom ovan nämnts ska avdragsrätten enligt 8 kap. 5 och 17 §§ ML enligt huvudregeln styrkas genom
faktura. Skatteverket anser att en köpare av en vara eller tjänst i vissa fall har rätt till avdrag för
ingående mervärdesskatt, trots att fel namn har angetts på fakturan avseende mottagaren. Detta
gäller, enligt Skatteverket, under förutsättning att det finns ett i alla avseenden korrekt inköp och att
den som har anskaffat varan eller tjänsten kan visa att han eller hon är den rätta fakturamottagaren. I
sådana fall kan fakturamottagaren, enligt Skatteverket, själv ersätta det felaktiga namnet med det
korrekta. Om köparen inte kan identifieras med ledning av andra uppgifter i fakturan krävs att
leverantören i ett intyg anger vem som är rätt fakturamottagare.(23)

I RÅ 1999 ref. 16 gör Regeringsrätten, numera HFD,(24) ett intressant uttalande avseende fakturan
som bevismedel eller förutsättning för avdrag för ingående mervärdesskatt. HFD uttalar:

”Slutligen uppkommer frågan om bestämmelserna i 8 kap. 5 och 17 §§ ML att rätt till avdrag föreligger endast om
avdraget kan styrkas med faktura eller liknande innebär att den skattskyldige får göra avdrag för ingående
mervärdesskatt för en viss period endast om han under perioden mottagit en handling med vilken han kan styrka
sin rätt till avdrag. Hinder skulle således föreligga – även vid årsbokslut – att beakta fakturor som kommit in efter
redovisningsperiodens utgång. [...] Regeringsrätten finner mot denna bakgrund inte anledning att uppfatta
bestämmelsen i 8 kap. 5 § ML så att den skattskyldige måste ha erhållit en faktura före utgången av den
redovisningsperiod för vilken han gör avdrag för den ingående skatten.”

Det är, enligt min uppfattning, tydligt att det i den svenska rättskulturen finns ett visst motstånd emot
att inta ett helt formellt synsätt på fakturan som förutsättning för avdragsrätt för ingående
mervärdesskatt. I det förstnämnda fallet anses den skattskyldige själv kunna rätta fakturan under
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vissa förutsättningar om fel mottagare har angetts. I det senare fallet krävs de facto inte för
avdragsrätt att förvärvaren har mottagit en faktura för att utöva sin avdragsrätt. Direktivets mycket
strikta syn på fakturan som en formell förutsättning för avdragsrätt är främmande för
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svenskt rättstänkande. Det beror förmodligen på att fakturan traditionellt sett, redan sedan GML, är
ett bevismedel i Sverige och inte en formell förutsättning för avdragsrätt. Ett striktare förhållningssätt
till att en helt korrekt faktura krävs för avdragsrätt har emellertid stöd i EU-rätten. Rättelse av faktura
är, som ovan nämnts, möjlig enligt EU-rätten, men rättelse ska då ske innan Skatteverket har fattat
beslut avseende mervärdesskatten.(25)

4.2 Utblick: Österrike
Till skillnad från i Sverige är fakturan i Österrike inte ett bevismedel för avdragsrätt för ingående
mervärdesskatt utan ett rekvisit bland övriga för avdragsrätt. Finns det inte någon korrekt faktura
finns det inte någon möjlighet för beskattningsmyndigheten att medge avdrag för ingående
mervärdesskatt.(26) Det förefaller vara på det sättet att medan Sverige är mer flexibelt avseende
fakturan än EU-rätten är Österrike i striktaste laget.

Enligt min uppfattning finns det en poäng i att, såsom i direktivet, skilja mellan materiella och formella
förutsättningar för avdragsrätt för ingående mervärdesskatt, varvid fakturan är den formella
förutsättningen för att utöva avdragsrätten för ingående mervärdesskatt. Det finns då möjlighet att
behandla fakturan annorlunda än den materiella rekvisitan, såtillvida att vissa krav på fakturan kan
släppas i de fall det anses nödvändigt. Om fakturan är ett rekvisit bland andra materiella rekvisit för
avdragsrätt, blir det enligt min bedömning svårare att behandla fakturakravet annorlunda än övriga
materiella rekvisit för avdragsrätt.

5. Avslutande kommentarer
Fakturan utgör i mervärdesskattedirektivet en formell förutsättning för avdragsrätt. För att kunna
utöva sin avdragsrätt ska den skattskyldige enligt huvudregeln inneha en faktura. Denna formella
förutsättning gäller vid sidan av de materiella förutsättningarna för avdragsrätt. De senare framgår
bl.a. av artikel 168 i mervärdesskattedirektivet, nämligen att den beskattningsbara personen ska
förvärva varorna och tjänsterna i syfte att genomföra beskattade transaktioner.
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I ML har regeln om fakturan i stället utformats som en bevisregel. Avdragsrätten ska enligt 8 kap. 5
och 17 §§ ML styrkas genom faktura. Detta innebär att det på just avdragsrättens område i svensk rätt
finns en legal bevisprövning. Bevisprövningen är alltså inte fri, utan det är fakturan som bevisar
avdragsrätten, och inte några andra bevismedel. Legala bevismedel är främmande för svensk rätt.
Detta är troligen förklaringen till att såväl Skatteverket som HFD inte har en helt strikt syn på
innehavet av faktura för avdragsrättens utövande. Enligt Skatteverket kan i vissa fall den skattskyldige
själv rätta ett felaktigt namn på fakturan. Enligt HFD kan avdragsrätten i vissa fall utövas utan att
fakturan har ankommit.

I österrikisk rätt görs inte någon skillnad mellan materiella och formella förutsättningar för
avdragsrätt, utan där är fakturan ett bland flera rekvisit som måste vara uppfyllda för att avdragsrätt
ska medges. Detta leder till ett något striktare förhållningssätt till fakturan än i direktivet.

Av EU-domstolens praxis kan en strikt syn på fakturan utläsas. Det är bara i undantagsfall som inte
samtliga av direktivets krav måste vara uppfyllda och avdragsrätt ändå kan medges. En skillnad måste
emellertid göras mellan när uppgifter i fakturan saknas och när verkligheten inte motsvarar det som
anges i fakturan. I det senare fallet, när t.ex. säljaren inte äger varorna eller fel säljare anges på
fakturan, kan fakturan inte per automatik anses felaktig om köparen är i god tro. Det är endast om
yttre omständigheter aktiverar köparens undersökningsplikt, och det visar sig att köparen kände till
eller borde ha känt till bedrägliga förfaranden hos säljaren som avdragsrätt utesluts.

Jur. dr. Eleonor Kristoffersson är professor i skatterätt vid Örebro universitet och gästprofessor vid
universitetet i Salzburg.



2019-08-06 Zeteo | Skriv ut

https://zeteo-nj-se.db.ub.oru.se/print/document/svskt_svskt20163_s1_s2?anchor=xa1x 8/8

Fotnoter

1 Tack till Vetenskapsrådet och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse som finansierar min
forskning om avdrag för ingående mervärdesskatt.
2 Mervärdesskattelagen (1994:200).
3 Fakturans betydelse för avdragsrätt för ingående mervärdesskatt har behandlats i österrikisk doktrin
av Univ.-Prof. em. Dr. Gerold Stoll i Stoll, Gerold, Rechnungsausstellung und Vorsteuerabzug. Anspruch
und Durchsetzung, LexisNexis ARD Orac, Wien 2004. (Band 45 i Schriften und aktuelle Beiträge zum
österreichischen Abgabenrecht herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Gassner.)
4 Direktiv 2006/11/EG.
5 Direktiv 1977/388/EEG.
6 Prop. 1994/95:57 s. 136.
7 Prop. 1994/95:57 s. 136.
8 Prop. 1993/94:99 s. 217.
9 Prop. 1993/94:99 s. 217.
10 Umsatzsteuergesetz 1994.
11 ECLI:EU:C:1988:408.
12 ECLI:EU:C:2005:241.
13 ECLI:EU:C:2010:441.
14 Avseende rättelse av fakturor se även C-392/09 Uszodaépítõ, ECLI:EU:C:2010:569, som avser
omvänd beskattning inom byggsektorn.
15 ECLI:EU:C:2010:818.
16 ECLI:EU:C:2012:107.
17 ECLI:EU:C:2004:267.
18 ECLI:EU:C:2014:147.
19 ECLI:EU:C:2012:373.
20 För motsvarande resonemang i senare mål se C-285/11 Bonik ECLI:EU:C:2012:774 och C-277/14
PPUH Stehcemp ECLI:EU:C:2015:719.
21 ECLI:EU:C:2014:50.
22 ECLI:EU:C:1989:635.
23 Skatteverket, Rättslig vägledning, Mervärdesskatt avsnitt ”Underlag för mervärdesskatt”. Se
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/323940.html. Se även Skatteverkets
ställningstagande Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger då det i fakturan
har angetts ett felaktigt namn på köparen eller när inköp gjorts av anställd för arbetsgivarens räkning,
2004-03-16, 130 256490-04/113.
24 Högsta förvaltningsdomstolen.
25 C-398/09 Pannon Gep.
26 Stoll 2004 s. 82.


