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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I de inledande bestämmelserna till ML och mervärdesskattedirektivet framgår att 

mervärdesskatt ska betalas av beskattningsbara personer vid tillhandahållandet av 

tjänster mot ersättning.1 För att kunna beskatta dessa personer är det av vikt att kunna 

identifiera vad den tillhandahållna tjänsten består av. Varken ML eller mervärdes-

skattedirektivet innehåller någon närmare definition av vad ett tillhandahållande av en 

tjänst är.2 Därutöver tillkommer komplexiteten i att ett tillhandahållande de flesta 

gånger innefattar mer än en tjänst, det vill säga att tillhandahållandet består av flera 

olika delmoment3. Så är fallet vid diskretionär portföljförvaltning som dels består av en 

analystjänst och dels en köp- och säljtjänst av värdepapper. Ska dessa delmoment ses 

som ett eller flera tillhandahållanden? Hur denna komplexitet ska lösas finns inte 

föreskrivet i lag.  

Klassificeringen av delmomenten som ett eller flera tillhandahållanden påverkar 

företag genom i vad mån avdrag för ingående moms medges, i vilket land tjänsten ska 

beskattas, om tjänsten är undantagen moms liksom vilken momssats som ska tillämpas. 

Vid diskretionär portföljförvaltning är frågan om tjänsten helt eller delvis ska vara 

undantagen moms eller om moms ska debiteras med 25 % på hela tjänsten eller på en 

viss del.4 Om moms debiteras kan avdrag för ingående moms medges.5  

Då ledning inte kan hämtas i lag om hur klassificeringen av den komplexa tjänsten 

ska göras måste ledning hämtas i praxis. Utbudet av praxis om detta område har varit 

sparsamt men för några år sedan kom ett EU-avgörande om diskretionär 

portföljförvaltning. Vad har detta avgörande kommit att medföra för rättsutvecklingen? 

                                              

 
1 1:1 ML. Art. 2 mervärdesskattedirektivet. 
2 Det framgår visserligen av art. 14 och 24 mervärdesskattedirektivet samt 1:6 ML att en tjänst avser 

alla transaktioner som inte kan anses vara en leverans av varor. En leverans av vara är i sin tur en 

överföring av rätten att såsom ägare förfoga över den materiella tillgången. Denna definition är 

bred och bringar inte någon större klarhet i vad som anses vara en tjänst. 
3 Delmoment och deltjänster används synonymt i uppsatsen. 
4 7:1 ML. 3:9 ML. Art. 135 mervärdesskattedirektivet. 
5 8:3 ML. Art. 168 mervärdesskattedirektivet. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda om den komplexa tjänsten diskretionär 

portföljförvaltning ska anses vara ett eller flera tillhandahållanden enligt 

mervärdesskatterätten. Området är särskilt intressant att undersöka då väldigt lite finns 

skrivet inom området trots att förvaltning av klienters tillgångar är vanligt 

förekommande.6 I avsaknad av lagreglering gällande klassificeringen av komplexa 

tjänster och i synnerhet klassificeringen av diskretionär portföljförvaltning måste 

vägledning hämtas i praxis. Praxis på området är sparsamt men på senare tid har det 

kommit avgöranden från SRN, HFD och EU-domstolen som har gjort området än 

intressantare att undersöka. För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar 

ställts upp: 

- Vad är en komplex tjänst? 

- Vilka kriterier ställs upp för att avgöra om en komplex tjänst ska ses som ett eller 

flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten? 

- Vilka kriterier tillämpas för att avgöra om diskretionär portföljförvaltning är ett 

eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten? 

- Är svensk rätt förenlig med EU-rätten? 

1.3 Avgränsning 

Det finns många frågeställningar som kan aktualiseras vid bedömningen av vilka 

delmoment som ska hänföras till ett visst tillhandahållande enligt mervärdesskatterätten 

såsom definitionen av vad en tjänst är och platsen för tillhandahållandet. Då uppsatsen 

endast behandlar frågorna om hur klassificeringen av en komplex tjänst som ett och 

flera tillhandahållanden görs, vilka bedömningskriterier som tillämpas vid 

klassificeringen av diskretionär portföljförvaltning samt svensk rätts förenlighet med 

EU-rätten behandlas inte frågor såsom gränsdragningen mellan vara och tjänst liksom 

                                              

 
6 Enligt European Fund and Asset Management Association (EFAMA) förvaltades 23 % av världens 

tillgångar av förvaltare år 2015. I Europa förvaltades knappt 23 triljoner EUR av förvaltare år 

2016. Investmentfonder svarade för ca 52 % av förvaltningen medan diskretionär förvaltning 

svarade för ca 48 %, se EFAMA, Asset Management in Europe, s. 5 och 20.  
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platsen för tillhandahållandet i uppsatsen eftersom de inte är centrala för att besvara 

frågeställningarna.  

Vidare behandlas inte frågan om skatteneutralitet även om skatteneutraliteten i vissa 

fall, och enligt min mening felaktigt, har använts som ett argument av part för att vissa 

tjänster bör klassificeras på ett visst sätt för att undvika olika beskattning av liknande 

tjänster.7 Argument om skatteneutralitet påverkar enligt min mening endast tolkningen 

av momsundantagens omfattning, inte klassificeringen av en komplex tjänst som ett 

eller flera tillhandahållanden.8  

Jag diskuterar inte heller frågorna om fördelningsgrunder eller huvudsaklighets- och 

delningsprincipen. Fördelningsgrunder tillämpas vid fastställandet av omfattningen av 

avdragsrätten i blandad verksamhet.9 Huvudsaklighetsprincipen och delningsprincipen 

tillämpas vid fastställandet av tillämplig skattesats.10 Dessa frågor påverkar enligt min 

mening inte klassificeringen av den komplexa tjänsten utan aktualiseras först efter att en 

klassificering av en komplex tjänst har gjorts. 

Slutligen förväntas läsaren ha grundläggande kunskaper om mervärdesskatterätt. 

1.4 Metod 

För att besvara de uppställda frågeställningarna ovan tillämpas dels en rättsdogmatisk 

metod och dels en EU-rättslig metod. Den rättsdogmatiska metoden syftar till att 

beskriva samt systematisera rätten. För att uppnå dessa syften tas utgångspunkt i 

lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin för att fastställa gällande rätt.11 Samtliga 

av dessa rättskällor används i uppsatsen. Lagstiftning, förarbeten och doktrin används 

främst vid beskrivningen av den diskretionära portföljförvaltningens delmoment. Vid 

analysen av de kriterier som tillämpas vid klassificeringen av den komplexa tjänsten 

som ett eller flera tillhandahållanden är praxis den huvudsakliga rättskällan eftersom 

                                              

 
7 Se Amands artikel som utförligt behandlar principen om skatteneutralitet och vad principen 

egentligen innebär, Amand, VAT neutrality: a principle of EU law or a principle of the VAT 
system? 

8 Amand, VAT neutrality: a principle of EU law or a principle of the VAT system?, s. 181. 
9 8:13 ML. Art. 173.1 mervärdesskattedirektivet. 
10 Se Westberg, Karnov, kommentaren till mervärdesskattelagen, not 314. 
11 Jan Kleineman i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 21 f. 
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lagstiftning på området saknas. Vidare hämtas vägledning från Skatteverkets 

ställningstaganden och handledning12 vid analysen av klassificeringen av komplexa 

tjänster och vid klassificeringen av diskretionär portföljförvaltning. Dessa utgör inte 

föreskrifter och är då inte bindande.13 Enligt min mening kan de däremot utgöra viss 

vägledning och ger en inblick i hur Skatteverket resonerar vid bedömningen av dessa 

frågor vid beskattningen och i deras dagliga arbete.  

Den EU-rättsliga metoden används för att tolka EU:s rättskällor. De EU-rättsliga 

källorna anses av fast rättspraxis vara primära i förhållande till nationell rätt i fall 

rättsstridighet föreligger. Tolkningen av mervärdesskatterätten ska därför i första hand 

ske utifrån EU-rätten.14 I uppsatsen används den EU-rättsliga metoden både för att 

utröna gällande EU-rätt och för att utreda den svenska rättens förenlighet med EU-

rätten.  

Inom det mervärdesskatterättsliga området, och då särskilt vad gäller tolkningen av 

komplexa tjänster, har EU-domstolen kommit att stå för den främsta rättsutvecklingen. 

EU-domstolen är EU-rättens högsta uttolkare varför tyngd ges åt domstolens 

avgöranden.15 Avgörandena ägnas därför stort utrymme i uppsatsen. EU-domstolens 

avgöranden är formellt sett endast bindande för den nationella domstol som begärt ett 

förhandsavgörande men de kan i praktiken sägas vara prejudicerande även för övriga 

domstolar och EU-länder vid tolkningen av direktivet.16 I uppsatsen behandlas 

avgörandena som prejudicerande och då särskilt vid klassificeringen av komplexa 

tjänster, inklusive tjänsten diskretionär portföljförvaltning, som ett eller flera 

tillhandahållande eftersom lagstiftning saknas på området. 

EU-domstolen använder sig av flera metoder vid tolkningen av rättsakterna; textuell 

tolkning, kontextuell tolkning och teleologisk tolkning. Det är den teleologiska, 

                                              

 
12 Observera att jag med handledning även menar Skatteverkets sida ”Rättslig vägledning”.  
13 Skatteverket, Rättslig vägledning 2018, Rättskällor och lagstiftningens hierarki.  
14 Jane Reichtel i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 109 och 111. Mål C-26/62 van 

Gend en Loos. KPMG, KPMG momshandbok, s. 19. Wiklund, EG-domstolens tolkningsutrymme, s. 

297. Mål C-14/83 von Colson. Mål C-106/89 Marleasing. Ståhl m.fl., EU-skatterätt, s. 36-37. RÅ 1999 

not. 282. RÅ 2003 ref. 21. Gustavsson m.fl., Momshandboken, s. 59. 
15 Jane Reichtel i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 121-123. 
16 Ståhl m.fl., EU-skatterätt, s. 29. 
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ändamålsenliga, tolkningsmetoden som domstolen är särskilt förknippad med.17 Den 

sistnämnda metoden innebär att varje bestämmelse måste sättas i sitt sammanhang och 

tolkas mot bakgrund av EU-rätten som helhet med hänsyn tagen till bestämmelsens 

syften.18 Dessa tolkningsmetoder används därför i uppsatsen för att tolka rättsakterna.   

Något kan även nämnas om generaladvokatens förslag till avgöranden. 

Generaladvokatens uppgift är att ge ett motiverat yttrande i det ärende som EU-

domstolen har att avgöra.19 Yttrandet är inte bindande för domstolen men ges ett stort 

inflytande när EU-domstolen avgör ett mål. Överensstämmelse råder ofta mellan 

generaladvokatens förslag och EU-domstolens avgörande varför generaladvokatens 

yttrande till viss del kan användas för att tolka och kasta ljus över delar där EU-

domstolen varit fåordig.20 I uppsatsen används generaladvokatens yttrande som 

vägledning vid tolkningen av EU-domstolens avgöranden. 

Vad gäller EU-rättsliga dokument av förberedande karaktär följer det av fast 

rättspraxis att dessa till viss del kan användas för att tolka och fylla ut bindande EU-

rättsliga bestämmelser.21 Som tidigare nämnts saknas lagstiftning om klassificeringen 

av komplexa tjänster. De bindande rättsakterna innehåller dock viss information om de 

olika delmomenten i diskretionär portföljförvaltning. I uppsatsen används dokument av 

föreberedande karaktär för att tolka bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre huvuddelar; kapitel 2, 3 och 4. Uppdelningen av uppsatsen i 

dessa delar syftar dels till att spegla de frågeställningar som uppställts och dels till att ge 

läsaren en logisk tråd att följa då nästkommande kapitel bygger på det förra. 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för vad en komplex tjänst är, vilka kriterier 

som generellt sett kan ställas upp vid bedömningen av komplexa tjänster enligt 

mervärdesskatterätten samt vilka indikationer som kan påverka bedömningen. Därefter 

görs en analys av rättspraxis för att utreda hur kriterierna och indikationerna har 

                                              

 
17 Jane Reichtel i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 122. 
18 Mål C-283/81 CILFIT. 
19 Art. 252 FEUF. 
20 Craig & de Búrca, EU Law: Text, Cases and Materials, s. 61. 
21 Mål C-322/88 Grimaldi, p. 18. 
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tillämpats i enskilda fall för att utreda om den komplexa tjänsten har ansetts som ett 

eller flera tillhandahållanden. Syftet med denna del är att ge läsaren en grundläggande 

förståelse för hur komplexa tjänster behandlas och bedöms på ett generellt plan innan 

utveckling sker av den för uppsatsen aktuella problematiken.  

I nästföljande kapitel redogörs för vad diskretionär portföljförvaltning är och vilka 

delmoment som tjänsten består av samt de lagregler som kan göras gällande. 

Huvuddelen av kapitlet ägnas till att utreda och analysera vilka kriterier som tillämpas 

vid klassificeringen av diskretionär portföljförvaltning som ett eller flera 

tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten. Först analyseras EU-rätten eftersom 

den anses primär i förhållande till svensk rätt.22 Därefter behandlas svensk rätt samt 

svensk rätts förenlighet med EU-rätten. Till sist görs en analys av vad som anses som 

gällande rätt. 

I det sista och avslutande kapitlet sammanfattas uppsatsen och frågeställningarna i 

kapitel 1 besvaras. Kapitlet syftar på så sätt till att ge läsaren en resumé av uppsatsen. 

1.6 Forskningsläget 

Det finns inte särskilt mycket litteratur att tillgå om bedömningen av komplexa tjänster 

enligt mervärdesskatterätten. Området är i och för sig inte helt outforskat men de 

författare som har skrivit om området har hållit sig generella och har oftast skrivit 

övergripande inom ämnet. Vad gäller bedömningen av tjänsten diskretionär 

portföljförvaltning enligt mervärdesskatterätten är litteraturen väldigt sparsam. De 

författare som kan nämnas och som har skrivit mest inom området komplexa tjänster är 

Oskar Henkow, Anders Hultqvist och Ulf Nilsson. 

Henkow har skrivit artiklar som sammanfattar rättsläget om komplexa tjänster. Den 

mest omfattande artikeln heter Defining the tax object in composite supplies in 

European VAT där han ger läsaren en överblick över de kriterier som tillämpas vid 

bedömningen av komplexa tjänster och en redogörelse över de mest relevanta EU-

                                              

 
22 Jane Reichtel i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 109 och 111. Mål C-26/62 van 

Gend en Loos. KPMG, KPMG momshandbok, s. 19. Wiklund, EG-domstolens tolkningsutrymme, s. 

297. Mål C-14/83 von Colson. Mål C-106/89 Marleasing. Ståhl m.fl., EU-skatterätt, s. 36-37. RÅ 1999 

not. 282. RÅ 2003 ref. 21. Gustavsson m.fl., Momshandboken, s. 59. 
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avgörandena. På samma tema har Henkow publicerat en annan artikel vid namn 

Mervärdesskatt – ett eller flera tillhandahållanden? där han grundligt analyserar 

innebörden i EU-avgörandena CPP23 och Kommissionen mot Frankrike24 och hur dessa 

påverkar bedömningen av komplexa tjänster. Jag har hämtat uppslag från dessa artiklar i 

min uppsats då de har hjälpt mig att hitta relevanta primärkällor. Vidare har Henkow 

skrivit en avhandling gällande behandlingen av finansiella tjänster i 

mervärdesskatterätten, Financial Activities in European VAT - A Theoretical and Legal 

Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of 

Financial Activities. Avhandlingen behandlar främst vad en finansiell tjänst är och går 

inte djupare in på bedömningen av komplexa tjänster. Den kan dock hjälpa läsare att 

förstå vad som utgör finansiella tjänster och vilka regler som kan tillämpas på dessa. 

Hultqvists bok Moms och finansiella tjänster behandlar olika typer av finansiella 

tjänster enligt mervärdesskatterätten. Boken ger på ett översiktligt plan förståelse för 

den mervärdesskatterättsliga hanteringen av olika finansiella tjänster. Han har ägnat en 

liten del av boken för att diskutera några särskilda tolknings- och tillämpningsproblem 

såsom uppdelningen av gemensamt vederlag för flera tjänster enligt 

huvudsaklighetsprincipen.  

Ulf Nilsson behandlar i sin bok Moms för bank och finans översiktligt det 

mervärdesskatterättsliga systemet. Han väljer att djupdyka i ett fåtal utvalda finansiella 

tjänster och redogör för den mervärdesskatterättsliga bedömningen av dessa tjänster. 

Nilsson är den enda av ovanstående författare som har ett avsnitt, förvisso ett kort 

sådant, om den mervärdesskatterättsliga hanteringen av portföljförvaltning. 

Sammantaget finns lite skrivet om bedömningen av komplexa tjänster särskilt vad 

gäller tjänsten diskretionär portföljförvaltning. Jag hoppas att min uppsats kan bidra till 

en djupare förståelse av den mervärdesskatterättsliga bedömningen av den komplexa 

tjänsten diskretionär portföljförvaltning.  

 

  

                                              

 
23 Mål C-349/96 Card Protection Plan (CPP). 
24 Mål C-429/97 Kommissionen mot Frankrike. 
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2 Komplexa tjänster 

2.1 Inledning 

Syftet med denna del är att klargöra och analysera vilka delmoment och företeelser som 

leder till att en komplex tjänst anses som ett eller flera tillhandahållanden. Närmare 

bestämt kommer de kriterier och indikationer som tillämpas vid bedömningen av 

komplexa tjänster att identifieras och sammanställas för att på så sätt fastställa gällande 

rätt. Ytterst syftar kapitlet till att besvara frågeställningarna om vad en komplex tjänst är 

och vilka kriterier som ställs upp för att avgöra om en komplex tjänst ska ses som ett 

eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten.  

Kapitlet inleds med förklarande del där innebörden av begreppet komplex tjänst 

behandlas. Därefter identifieras och sammanfattas de kriterier som EU-domstolen 

tillämpar vid bedömningen av komplexa tjänster samt de indikationer som också kan 

påverka klassificeringen av komplexa tjänster. Sedan görs en analys av rättsfall från 

EU-domstolen för att utröna hur kriterierna har tillämpats i enskilda fall. Analysen av 

rättsfallen delas upp i tre olika delar utifrån klassificeringen av den komplexa tjänsten; 

tjänster som ekonomiskt sett utgör ett enda tillhandahållande, huvudsakliga och 

underordnade tjänster samt separata och självständiga tjänster och tillhandahållanden. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Analysen i denna del av uppsatsen är generell och syftar till att på ett översiktligt 

plan fastställa gällande rätt. Det bör observeras att alla tjänster som tillhandahålls är 

olika. Kriterier och indikationer kan med andra ord ges olika vikt beroende på vilken 

komplex tjänst som bedöms. Analys och utredning av vilka kriterier som tillämpas vid 

klassificeringen av den komplexa tjänsten diskretionär portföljförvaltning sker i det 

nästkommande kapitlet. 

2.2 Begreppet komplex tjänst 

Som tidigare nämnts kan ett tillhandahållande bestå av flera olika delmoment. Denna 

företeelse har jag valt att kalla för komplex tjänst. I doktrin används även 

beteckningarna sammansatta tjänster och blandade tjänster. Jag har valt beteckningen 

komplex tjänst eftersom nästa alla tjänster som tillhandahålls är sammansatta men alla 
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dessa når inte upp till den komplexitet som behövs för att en klassificeringsbedömning 

ska vara nödvändig. Det som gör en tjänst komplex kan exempelvis vara att olika 

skattesatser tillämpas på de olika delmomenten eller att ett delmoment är undantagen 

beskattning.25 Begreppet komplex tjänst innebär sammanfattningsvis att tjänsten består 

av flera delmoment och att det finns en komplexitet som gör att en 

klassificeringsbedömning är nödvändig för att kunna avgöra hur tjänsten ska behandlas 

mervärdesskatterättsligt. 

2.3 Klassificering av komplexa tjänster: EU-domstolens kriterier 

Genom EU-domstolens avgöranden har ett antal kriterier blivit vägledande för att 

avgöra om en komplex tjänst ska ses som ett eller flera tillhandahållanden enligt 

mervärdesskatterätten. Till en början var EU-domstolen enligt min mening inte 

konsekvent med formuleringen av kriterierna vilket riskerade att skapa en 

rättsosäkerhet. Kriterierna kom dessutom att utvecklas med tiden på så sätt att fler 

kriterier tillkom. Under de senaste åren har EU-domstolen varit konsekvent vid 

formulerandet av kriterierna för klassificeringen av komplexa tjänster. Kriterierna som 

tillämpas i dag kan sammanfattas enligt nedanstående. 

EU-domstolen anger att varje tillhandahållande normalt sett ska anses vara separat 

och självständigt i enlighet med mervärdesskattedirektivet.26 Ett tillhandahållande som 

ur ekonomisk synvinkel utgörs av en enda prestation får dock inte delas upp på ett 

konstlat sätt så att den mervärdesskatterättliga funktionen undergrävs. Det är därför av 

vikt att undersöka vilka delmoment som är kännetecknande för prestationen för att 

avgöra om den skattskyldige tillhandahåller konsumenten flera separata 

tillhandahållanden eller ett enda tillhandahållande.27 För att avgöra om företaget 

tillhandahåller en konsument flera separata tillhandahållanden eller ett enda 

                                              

 
25 Olika skattesatser alternativt att ett delmoment varit undantaget beskattning har varit de mest 

förekommande omständigheterna i de rättsfall som tas upp i denna uppsats. 
26 Art. 1.2 andra stycket mervärdesskattedirektivet. Mål C-349/96 CPP, p. 29. Mål C-41/04 Levob, 

p. 20. Mål C-111/05 Aktiebolaget NN, p. 22-23. 
27 Mål C-349/96 CPP, p. 29. Mål C-41/04 Levob, p. 20. Mål C-111/05 Aktiebolaget NN, p. 22-23. 
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tillhandahållande ska de kännetecknande delarna undersökas och hänsyn måste tas till 

alla omständigheter som kännetecknar den tillhandahållna tjänsten.28 

Flera formellt sett fristående tillhandahållanden som skulle kunna utföras separat ska 

dock under vissa omständigheter anses utgöra ett enda tillhandahållande.29  Så är fallet 

om en eller flera deltjänster30 i tillhandahållandet anses utgöra det huvudsakliga 

tillhandahållandet medan de andra deltjänsterna betraktas som en underordnad del av 

tillhandahållandet. De underordnade deltjänsterna ska då skattemässigt behandlas på 

samma sätt som det huvudsakliga tillhandahållandet, den huvudsakliga tjänsten. En 

deltjänst ska anses som underordnad när kunden inte efterfrågar den deltjänsten i sig 

utan då den deltjänsten endast är ett medel att på bästa sätt åtnjuta den egentliga 

huvudsakliga tjänsten som företaget tillhandahåller.31 Det är även fråga om ett enda 

tillhandahållande när två eller flera deltjänster som företaget tillhandahåller har ett så 

nära samband med varandra att de enligt en genomsnittskonsument utgör ett enda 

tillhandahållande som det vore konstlat att dela upp.32 Det är således fråga om två 

alternativa kriterier som kan resultera i att flera formellt sett fristående 

tillhandahållanden ses som ett enda tillhandahållande enligt mervärdesskatterätten.  

Som tidigare nämnts är det konsumentens uppfattning som ska ligga till grund för 

bedömningen om den komplexa tjänsten ska ses som ett eller flera tillhandahållanden.33 

Med konsument menas en genomsnittskonsument. Att vissa köpare är av en annan 

uppfattning än genomsnittskonsumenten saknar betydelse för bedömningen. Med andra 

ord ska hänsyn tas till tillhandahållandets objektiva karaktär för att utröna vad en 

genomsnittskonsument har efterfrågat.34  

                                              

 
28 Mål C-231/94 Faaborg-Gelting Linien, p. 12-14. Mål C-276/09 Everything Everywhere, p. 26. 

Mål C-117/11 Purple Parking, p. 30. 
29 Mål C-425/06 Part Service, p. 51. Mål C-276/09 Everything Everywhere, p. 23. Mål C-392/11 

Field Fisher Waterhouse, p. 15.  
30 Observera att deltjänster och delmoment används synonymt. 
31 Mål C-349/96 CPP, p. 30. Förenade målen C-308/96 och C-94/97 Madgett och Baldwin, p. 24-25. 

Mål C-34/99 Primback, p. 45. Mål C-117/11 Purple Parking, p. 28. 
32 Mål C-41/04 Levob, p. 22. Mål C-572/07 RLRE Tellmer Property, p. 19. Mål C-392/11 Field 

Fisher Waterhouse, p. 16.  Mål C-117/11 Purple Parking, p. 29. 
33 Förenade målen C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C-502/09 Bog m.fl., p. 62. 
34 Mål C‑18/12 Zamberk, p. 35-36.  
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Sammanfattningsvis är det kriterierna ovan som numera tillämpas av EU-domstolen 

för att avgöra om den komplexa tjänsten ska ses som flera separata tillhandahållanden 

eller ett enda tillhandahållande enligt mervärdesskatterätten.35 Hur kriterierna har 

tillämpats i enskilda fall vid klassificeringen av komplexa tjänster återkommer jag till i 

avsnitt 2.5 – 2.8.     

2.4 Indikationer som kan påverka genomsnittskonsumentens 

bedömning 

Vid bedömningen enligt den genomsnittlige konsumenten kan vissa indikationer ha 

betydelse. Dessa indikationer är exempelvis självständigt värde, marknadsföring, 

fakturering och prissättning samt om det finns en valfrihet att välja bort en del av 

säljarens tjänster. 

Den första indikationen är självständigt värde. Med tjänstens självständiga värde 

menas att en bedömning måste ske för att se om något delmoment av den komplexa 

tjänsten har ett så självständigt värde för den genomsnittlige konsumenten att detta 

delmoment kan tillhandahållas oberoende av de andra deltjänsterna.36 Ett exempel på 

detta skulle kunna vara att gå på spa respektive att äta på restaurang. Dessa deltjänster 

kan tillhandahållas tillsammans, en spatjänst med tillhörande lunch, men de har ett 

självständigt värde eftersom de kan säljas oberoende av varandra.37 Att det finns ett 

gemensamt pris för de olika deltjänsterna påverkar inte bedömningen.38 

Den andra indikationen som kan påverka genomsnittskonsumentens bedömning är 

marknadsföring. Det blir då aktuellt att undersöka om företaget marknadsför den 

komplexa tjänsten som en enda tjänst mot köparna eller om företaget marknadsför den 

som flera olika valbara tjänster.39 Jag återvänder exemplet med spatjänsten. Om tjänsten 

                                              

 
35 HFD har genom avgörande sammanfattat EU-domstolen praxis på motsvarande sätt som ovan, se 

HFD 2012 ref. 30. 
36 Skatteverkets ställningstagande dnr. 131 283125-15/111, Ett eller Flera tillhandahållanden, 

mervärdesskatt. HFD 2012 ref. 30. 
37 Se exempelvis Centralbadets tjänst Revive-entré, Centralbadet, Prislista – Badet. 
38 Skatteverket ställningstagande dnr. 131 283125-15/111, Ett eller Flera tillhandahållanden, 

mervärdesskatt. HFD 2012 ref. 30. 
39 Skatteverket ställningstagande dnr. 131 283125-15/111, Ett eller Flera tillhandahållanden, 

mervärdesskatt. Mål C-117/11, Purple Parking, p. 36. Henkow, Defining the Tax Object in 
Composite Supplies in European VAT, s. 200. 
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marknadsförs som en kombinerad spa- och restaurangtjänst kan det tyda på ett enda 

tillhandahållande. Om tjänsten å andra sidan marknadsförs som dels en restaurangtjänst 

och dels en valbar tjänst där kunderna kan välja mellan olika behandlingar, 

träningsaktiviterer eller entré till badet lutar bedömningen snarare åt att det är flera olika 

tillhandahållanden. 

Den tredje indikationen som kan påverka bedömningen är fakturering och 

prissättning. Dessa kan som regel anses ge uttryck för avtalsparternas intressen. En 

gemensam prissättning kan tyda på att den komplexa tjänsten ska ses som en enda tjänst 

som tillhandahålls medan separata priser för de olika delarna av tjänsten kan tyda på att 

det är flera tjänster som tillhandahålls.40 

Den fjärde och sista indikationen är om det finns en valfrihet för kunden att välja bort 

en eller flera delar av den komplexa tjänst som säljaren tillhandahåller. Om köparen har 

möjlighet att välja bort delar av den komplexa tjänsten kan det tyda på att 

tillhandahållandet ska klassificeras som flera separata tjänster och separata 

tillhandahållanden medan om köparen endast kan förvärva den komplexa tjänsten som 

helhet kan tyda på att det är en enda tjänst som tillhandahålls.41 

Indikationerna ovan är inte absoluta. Att en indikation generellt sett pekar på ett eller 

flera tillhandahållanden behöver inte ha betydelse i det enskilda konkreta fallet. Det är 

alltid en bedömning från fall till fall vilket kommer att framgå närmare nedan. 

2.5 Tjänster som ekonomiskt sett utgör ett enda tillhandahållande 

I vissa fall kan flera deltjänster anses utgöra ett enda tillhandahållande enligt 

mervärdesskatterätten. Så kan vara fallet om en uppdelning av ett tillhandahållande som 

ur en ekonomisk synvinkel utgörs av en enda prestation leder till ett konstlat upplägg 

eller om delmomenten i den komplexa tjänsten har ett så nära samband med varandra att 

de enligt en genomsnittskonsument ska ses som ett enda tillhandahållande.  

                                              

 
40 Skatteverket ställningstagande dnr. 131 283125-15/111, Ett eller Flera tillhandahållanden, 

mervärdesskatt. Mål C-349/96 CPP, p. 31. Mål C-117/11 Purple Parking, p. 34. Mål C-224/11 

BGZ Leasing, p. 44. Henkow, Defining the Tax Object in Composite Supplies in European VAT, s. 

200. 
41 Skatteverket ställningstagande dnr. 131 283125-15/111, Ett eller Flera tillhandahållanden, 

mervärdesskatt.. RÅ 2003 ref. 90.  
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I målet Levob såg EU-domstolen till båda kriterierna, det vill säga både till om en 

uppdelning av ett tillhandahållande som ur en ekonomisk synvinkel utgörs av en 

prestation skulle leda till ett konstlat upplägg samt till om en genomsnittskonsument 

skulle anse att deltjänsterna hade ett så pass nära samband med varandra att de skulle 

ses som ett enda tillhandahållande. Frågan i målet var om tillhandahållandet av en 

standardprogramvara genom licens samt anpassningarna av programvaran efter 

köparens behov mot separat ersättning skulle ses som ett eller flera tillhandahållanden.42 

Det påpekades inledningsvis att varje transaktion i regel ska anses som separat och 

självständig enligt direktivet men att transaktioner inte får delas upp på ett konstlat 

sätt.43 Transaktionerna, köpet av standardprogrammet samt anpassningen av detsamma, 

hade enligt EU-domstolen som ekonomiskt syfte att köparen skulle erhålla en 

fungerande programvara som var särskilt anpassad till dennes behov. Det angavs att det 

vore konstlat att argumentera att konsumenten först skulle ha licensierat en programvara 

som i sitt befintliga skick var oanvändbar för köparen för att därefter köpa till tjänsten 

att göra programmet användbart.44 Att det hade avtalats om separata priser hade ingen 

avgörande betydelse för bedömningen i målet. Domstolen kom således fram till att 

tillhandahållandet och anpassningen av programvaran skulle anses som ett enda 

tillhandahållande.45  

I målet Swiss Re Germany Holding tillämpades kriteriet att en uppdelning av den 

komplexa tjänsten skulle leda till ett konstlat upplägg. Frågan i målet var om en 

överföring av livförsäkringsavtal vilken dels var en fordringstransaktion och dels en 

tjänst som innehöll befattning med kreditgarantier var att anse som ett eller flera 

tillhandahållanden.46 En delfråga var om det gick att dela upp transaktionen av avtalen 

så att transaktionen skulle kunna falla under två olika undantagsbestämmelser i 

direktivet.47 EU-domstolen kom dock fram till att uppdelningen av tillhandahållandet 

inte var möjligt. Transaktionen av fordringsavtalen samt befattningen med 

                                              

 
42 Mål C-41/04 Levob, p. 17.  
43 Mål C-41/04 Levob, p. 20-22. 
44 Mål C-41/04 Levob, p. 24. 
45 Mål C-41/04 Levob, p. 25. 
46 Mål C-242/08 Swiss Re Germany Holding, p. 42.  
47 Mål C-242/08 Swiss Re Germany Holding, p. 51. 
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kreditgarantier ansågs utgöra ett enda tillhandahållande som inte kom att omfattas av 

undantagsbestämmelserna. Den komplexa tjänsten fick alltså inte delas upp för att 

omfattas av undantagen eftersom det skulle vara ett konstlat upplägg.48    

2.6 Huvudsakliga och underordnade deltjänster 

De delmoment som en komplex tjänst består av kan i vissa fall delas upp i huvudsakliga 

och underordnade deltjänster. Ett eller flera moment i den tillhandahållna komplexa 

tjänsten anses då vara överordnad, huvudsaklig, i förhållande till de andra deltjänsterna. 

De underordnade deltjänsterna kommer då mervärdesskatterättsligt att behandlas på 

samma sätt som den överordnade deltjänsten. En deltjänst anses som underordnad en 

annan deltjänst om konsumenten inte efterfrågar den underordnade deltjänsten i sig utan 

den endast är en sätt för konsumenten att bättra tillgodogöra sig den huvudsakliga 

tjänsten.49 

I målet AXA UK uppkom frågan om en betalningsplanstjänst bestående av flera olika 

handlingar såsom uppbörd, behandling och betalning av penningbelopp från patienterna 

på tandläkarkliniken samt att kontakta betalningsskyldiga skulle anses som ett eller flera 

tillhandahållanden.50 De handlingar som AXA företog syftade i ett ekonomiskt 

hänseende till en månatlig överföring av pengar från klienterna till tandläkarkliniken. 

Tjänsten att månadsvis överföra pengar från patienterna till tandläkarkliniken var endast 

till nytta för tandläkarkliniken om tillhandahållaren av tjänsten även uppbar och 

behandlade betalningen liksom kontaktade patienterna. EU-domstolen kom fram till att 

handlingarna skulle ses som ett enda tillhandahållande.51 Som jag tolkar avgörandet 

menade EU-domstolen att betalningen var den huvudsakliga tjänsten och att uppbörden, 

behandlingen och kontakten var underordnade den huvudsakliga deltjänsten.  

I målet Ludwig ställdes frågan om verksamheten att dels ge ekonomiska råd till sina 

kunder och dels att få dessa kunder att vid behov sluta kreditavtal skulle ses som ett 

eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten.52 EU-domstolen angav att 

                                              

 
48 Mål C-242/08 Swiss Re Germany Holding, p. 52-53. 
49 Henkow, Defining the Tax Object in Composite Supplies in European VAT, s. 189. 
50 Mål C-175/09 AXA UK, p. 19. 
51 Mål C-175/09 AXA UK, p. 23. 
52 Mål C-453/05 Ludwig, p. 15-16. 
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syftet med verksamheten var att erbjuda kunderna krediter. Förmögenhetsrådgivningen 

begränsades till att endast hjälpa kunden att välja bland de olika finansiella produkterna. 

Kreditgivningstjänsten ansågs då vara det huvudsakliga tillhandahållandet medan 

förmögenhetsrådgivningen var en underordnad deltjänst.53  

2.7 Separata och självständiga tjänster och tillhandahållanden 

Slutligen kan flera delmoment ses som tillhandahållande av flera separata och 

självständiga tjänster. Så är fallet om den komplexa tjänsten inte ses som en odelbar 

enhet samt om huvudsakliga och underordnade deltjänster inte är för handen.  

I BGZ Leasing-målet ställdes frågan om en billeasingtjänst och en försäkringstjänst 

skulle anses som ett eller flera tillhandahållanden.54 Vid leasing av bilarna krävde BGZ 

Leasing att en försäkring tecknades för de leasade bilarna.55 EU-domstolen 

argumenterade att tecknandet av försäkringstjänsten förvisso minskade riskerna med att 

leasa ut bilen men att försäkringen ändå inte kunde anses underordnad leasingtjänsten.56 

Att försäkringen var ett krav för att få leasa resulterade inte heller i att tjänsten kunde 

anses om underordnad.57 Försäkringen ansågs vara ett ändamål i sig för leasegivaren, 

det ansågs inte vara ett medel för att på bästa sätt tillgodogöra sig tjänsten.58 Med 

hänvisning till att leasetagaren själv kunde välja vilken försäkringsgivare denne ville 

teckna försäkringen hos samt att separat fakturering och prissättning var för handen 

ansågs deltjänsterna som separata och självständiga i förhållande till varandra.59 Därtill 

angavs att leasetagaren i första hand var intresserad av att leasa bilarna från leasegivaren 

och om leasetagaren även köpte försäkringen av leasegivaren ansågs det som ett beslut 

som fattats oberoende av beslutet att sluta ett leasingavtal.60 Sammantaget ansågs 

försäkringen respektive leasingen vara två separata och självständiga tjänster och som 

två separata tillhandahållanden.    

                                              

 
53 Mål C-453/05 Ludwig, p. 19-20. 
54 Mål C- 224/11 BGZ Leasing, p. 27.  
55 Mål C- 224/11 BGZ Leasing, p. 18. 
56 Mål C- 224/11 BGZ Leasing, p. 42. 
57 Mål C- 224/11 BGZ Leasing, p. 43. 
58 Mål C- 224/11 BGZ Leasing, p. 42. 
59 Mål C- 224/11 BGZ Leasing, p. 43-44. 
60 Mål C- 224/11 BGZ Leasing, p. 45. 
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2.8 Sammanfattning 

Frågeställningarna i denna del var dels vad en komplex tjänst är och dels vilka kriterier 

som ställs upp för att avgöra om en komplex tjänst ska ses som ett eller flera 

tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten.  

En komplex tjänst är en tjänst som består av flera delmoment och där det finns en 

komplexitet som måste lösas för att kunna bestämma hur den tillhandhållna tjänsten ska 

beskattas. Komplexitetet kan exempelvis bero på att olika skattesatser skulle kunna 

tillämpas på de olika delmomenten eller att något delmoment skulle kunna vara 

undantaget beskattning. 

För att fastställa hur den komplexa tjänsten ska beskattas måste tjänsten analyseras 

och klassificeras. EU-domstolen anger som kriterium vid klassificeringen av komplexa 

tjänster att varje tillhandahållande normalt sett anses vara separat och självständigt och 

att ett tillhandahållande som ur ekonomisk synvinkel utgörs av en enda prestation inte 

får delas upp på ett konstlat sätt. Vidare anges att flera formellt sett fristående 

tillhandahållanden som skulle kunna utföras separat under vissa omständigheter ska 

anses utgöra ett enda tillhandahållande. Så är fallet vid huvudsakliga och underordnade 

tjänster samt när en genomsnittskonsument anser att två eller flera deltjänster har ett så 

nära samband att de objektivt sett utgör en enda odelbar ekonomisk prestation som det 

vore konstlat att dela upp. 

Klassificeringen av komplexa tjänster kan närmare bestämt delas in i tre olika 

kategorier; tjänster som ekonomiskt sett utgör ett enda odelbart tillhandahållande, 

huvudsakliga respektive underordnade tjänster samt flera separata tjänster och 

tillhandahållanden. De olika kategorierna har olika kriterier som måste uppfyllas för att 

den komplexa tjänsten ska anses tillhöra en viss kategori. 

Avseende komplexa tjänster som anses utgöra ett enda tillhandahållande kan två 

alternativa kriterier ställas upp: det ska antingen vara fråga om deltjänster som enligt en 

genomsnittskonsument ska anses som ett enda tillhandahållande alternativt ska det vara 

fråga om att en uppdelning av ett tillhandahållande som ur en ekonomisk synvinkel 

utgörs av en enda prestation skulle leda till ett konstlat upplägg. För att göra 

bedömningen enligt en genomsnittskonsument kan ledning tas av indikationerna i 

avsnitt 2.4. 
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För att det ska vara fråga om huvudsakliga och underordnade tjänster uppställs 

kriteriet att konsumenten inte efterfrågar den underordnade deltjänsten i sig utan den ska 

endast vara ett sätt för konsumenten att bättre tillgodogöra sig den huvudsakliga 

tjänsten.  

Vid flera separata och självständiga tjänster och tillhandahållanden har tjänsterna inte 

mer med varandra att göra än att de troligtvis har tillhandahållits vid samma tillfälle. 

Det kan sägas att kriterierna för ett enda tillhandahållande samt kriteriet för 

huvudsakliga och underordnade tjänster ska tolkas motsatsvis för att det ska vara fråga 

om flera separata tjänster och tillhandahållanden. Kriterierna som uppställs för att en 

komplex tjänst ska ses som flera separata tjänster och tillhandahållanden är att en 

uppdelning av en ur ekonomisk synvinkel enda prestation inte får leda till ett konstalt 

upplägg, en genomsnittskonsument inte får anse att deltjänsten har ett så nära samband 

med varandra att de utgör ett enda tillhandahållande och deltjänsterna ska inte kunna 

delas upp i huvudsakliga och underordnade tjänster. Endast i dessa fall anses den 

komplexa tjänsten som flera separata och självständiga tjänster och tillhandahållanden.   
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3 Diskretionär portföljförvaltning  

3.1 Inledning 

Tidigare i uppsatsen har komplexa tjänster behandlats på ett generellt plan. I denna del 

av uppsatsen behandlas den komplexa tjänsten diskretionär portföljförvaltning. Syftet 

med kapitlet är att utreda om diskretionär portföljförvaltning ska anses som ett eller 

flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten.  

Kapitlet inleds med en klargörande del där fokus ligger på att förstå de särskilda 

dragen i diskretionär portföljförvaltning liksom komplexiteten i tjänsten. Därefter följer 

en analyserande del där klassificeringen av den komplexa tjänsten behandlas. Den 

analyserande delen syftar till att utreda vilka av de i uppsatsen tidigare nämnda 

kriterierna som tillämpas vid klassificeringen av diskretionär portföljförvaltning och 

besvara frågeställningen om densamma. För att besvara frågeställningen och därmed 

utreda vilka kriterier som tillämpas görs en jämförelse mellan svensk rätt och EU-rätt. 

Avgöranden från svenska instanser och från EU-domstolen samt SRN:s förhandsbesked 

har således beaktats. Genom analysen av avgöranden från Sverige och EU samt SRN:s 

förhandsbesked utreds även frågan om den svenska rättens förenlighet med EU-rätten 

och frågeställningen om densamma besvaras. 

3.2 Begreppet diskretionär portföljförvaltning 

Portföljförvaltning är en finansiell tjänst som innebär att ett finansiellt institut, 

exempelvis en bank, förvaltar en klients kapital. Det är med andra ord en typ av 

investeringsservice.61 Förvaltningen kan antingen vara rådgivande eller diskretionär. 

Den förra består av att det finansiella institutet agerar rådgivare åt klienten men klienten 

väljer själv om och hur mycket som ska placeras. Det är alltså klienten som har ansvaret 

för den faktiska förvaltningen av kapitalet. Vid diskretionär portföljförvaltning lämnar 

klienten över hela ansvaret för förvaltingen av kapitalet till institutet. En 

placeringsöverenskommelse skrivs under och institutet rapporterar kontinuerligt 

resultatet av förvaltningen till klienten. Skillnaden mellan rådgivande respektive 

                                              

 
61 Lista över investeringstjänster, se bilaga I, avsnitt A MiFID II. 



 

27 

 

diskretionär portföljförvaltning är alltså vem som har ansvaret över förvaltningen. Den 

diskretionära förvaltningen består därför av dels en rådgivande och analyserande tjänst 

och dels en köp- och försäljningstjänst.62  

3.3 Den diskretionära portföljförvaltningens delmoment 

Diskretionär portföljförvaltning består som tidigare nämnts av olika delmoment; dels en 

rådgivande tjänst och dels en köp- och säljtjänst. Det som gör att diskretionär 

portföljförvaltning klassificeras som en komplex tjänst är för att olika beskattningsregler 

skulle kunna tillämpas på de två olika delmomenten. Den rådgivande tjänsten skulle 

kunna falla under notariatverksamhet medan köp- och säljtjänsten skulle kunna falla 

under undantaget för finansiella tjänster.  

Mervärdesskatt utgår som huvudregel på omsättningar av tjänster.63 I vissa fall kan 

transaktioner dock vara undantagna beskattning. Så är fallet med bank- och 

finansieringstjänster samt värdepappershandel.64 Resultatet av att dessa tjänster är 

undantagna beskattning är att bolaget som säljer tjänsten inte får dra av ingående 

mervärdesskatt hänförlig till den sålda tjänsten samtidigt som den tjänst konsumenten 

köper inte belastas med mervärdesskatt.65 Notariatverksamhet å sin sida faller inte under 

undantaget vilket innebär att den tjänsten måste beskattas.66 Med notariatverksamhet 

förstås bland annat förvaltning av värdepapper, juridiska tjänster åt kund och 

rådgivningstjänster.67 Problematiken i vårt fall är som tidigare nämnts att diskretionär 

portföljförvaltning till synes innehåller deltjänster som faller under de två olika 

kategorierna.  

Finansiella tjänster har länge varit undantagna beskattning eftersom det har varit 

svårt att hitta ett givet beskattningsunderlag. Det har många gånger gjorts försök till att 

införa en beskattning av finansiella tjänster men det har av skattetekniska skäl inte 

                                              

 
62 SEB, Portföljförvaltning. Carnegie, Diskretionär förvaltning. Handelsbanken, Kapitalförvaltning. 

Nationalencyklopedin, uppslagsord: ”diskretionär”. I bilaga II till UCITS-direktivet listas 

aktiviteter som ingår i portföljförvaltning.     
63 3:1 ML. Art. 1 och 2 mervärdesskattedirektivet. 
64 3:9 ML. Art. 135 mervärdesskattedirektivet. 
65 Melz. & Kristoffersson, Mervärdesskatt, s. 51. 
66 3:9 2 st. ML. Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 91. 
67 Prop. 1989/90:111, s. 105 och 193. 
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kunnat införas.68 På senare tid har diskussionen om beskattning respektive undantag 

från beskattning handlat om finansiella tjänster över huvud taget innefattar en 

konsumtion. Mervärdesskatten är som bekant en konsumtionsskatt. Det argumenteras 

att investeringar av pengar rimligtvis inte medför att något konsumeras vilket medför att 

dessa tjänster ska undantas beskattning.69  

Vad gäller beskattning av närliggande tjänster till finansiella tjänster har det i det 

förberedande materialet till mervärdesskattedirektivet föreslagits att tjänster relaterade 

till de undantagna finansiella tjänsterna också ska vara undantagna.70 Detta förslag kom 

dock inte med i det slutgiltiga direktivet vilket troligtvis beror på att förslaget vidgar 

tillämpningsområdet för mycket för de tjänster som anses undantagna.71  

Eftersom alla relaterade tjänster till de undantagna finansiella tjänsterna inte omfattas 

av undantaget uppstår problemet med att försöka identifiera och bedöma hur de olika 

deltjänsterna ska beskattas. Det blir alltså fråga om att identifiera vilken tjänst 

konsumenten har köpt och hur den tjänsten ska klassificeras, som ett eller flera 

tillhandahållanden. Ytterst resulterar bedömningen i hur stor del av den komplexa 

tjänsten som ska beskattas och vilka delmoment som eventuellt ska vara undantagen 

beskattning – något som väsentligt påverkar bolagens finansiella situation. 

3.4 EU-praxis: Deutsche Bank-målet 

Det finns som tidigare nämnts många avgöranden inom EU som gäller klassificeringen 

av komplexa tjänster.72 Dessa avgöranden har berört vitt skilda områden såsom 

restaurangverksamhet, bankverksamhet, leasing och fastigheter. Det har dock inte 

tidigare funnits något avgörande som explicit behandlar frågan om klassificering av den 

komplexa tjänsten diskretionär portföljförvaltning. Deutsche Bank-avgörandet är det 

                                              

 
68 SOU 2016:76, s. 112 ff. 
69 Se Grubert och Mackies argument om moms vid finansiella tjänster, Grubert & Mackie, Must 

Financial Services be Taxed Under a Consumption Tax?, s. 26 ff. Se även Henkow, Financial 
Activities in European VAT - A Theoretical and Legal Research of the European VAT System and 
the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities, s. 78 ff.  

70 Art. 13 COM(2007)746. 
71 Henkow, Financial Activities in European VAT - A Theoretical and Legal Research of the 

European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities, s. 353. 
72 Se kapitel 2.  
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första avgörandet där EU-domstolen noga har granskat och bedömt just denna komplexa 

tjänst. 

Bakgrunden till tvisten vid den nationella domstolen var att Deutsche Bank själv och 

via dotterbolag tillhandahöll portföljförvaltning åt kunder. Kunderna gav Deutsche 

Bank i uppdrag att förvalta värdepapper efter eget gottfinnande och utan att i förhand 

inhämta instruktioner från kunden, så kallad diskretionär förvaltning. Förvaltaren tog 

emellertid hänsyn till den strategivariant kunden hade valt. Som ersättning för 

förvaltningen utgick en årlig avgift.73 

Frågorna som ställdes till EU-domstolen gällde dels om portföljförvaltning skulle 

anses vara en tjänst som är undantagen från skatteplikt och dels hur bedömningen 

gällande huvudsakliga och underordnade tjänster skulle göras. En annan fråga som 

ställdes var vilken betydelse kriteriet ”att kunden inte efterfråga tjänsten i sig, utan att 

det är ett medel för dem att på bästa sätt utnyttja den huvudsakliga tjänsten” skulle ha 

för definitionen av huvudsakliga och underordnade tjänster jämfört med omständigheten 

att tjänsterna hade fakturerats separat och att den underordnade tjänsten kunde 

tillhandahållas av tredje man?74 

EU-domstolen inledde med att anmärka att den typ av portföljförvaltning som 

Deutsche Bank tillhandahöll bestod av flera delmoment.75 Liksom i tidigare avgöranden 

gällande komplexa tjänster76 konstaterade domstolen att när en transaktion består av 

flera delar ska det göras en samlad bedömning av omständigheterna som kännetecknar 

transaktionen för att det ska vara möjligt att avgöra om den tillhandahållna tjänsten 

utgör ett enda tillhandahållande eller flera separata tillhandahållanden enligt 

mervärdesskatterätten.77 Det påpekades att i regel anses ett enda tillhandahållande 

föreligga om en del av tjänsten anses som det huvudsakliga tillhandahållandet medan 

resterande deltjänster ses som underordnade det huvudsakliga tillhandahållandet.78 Två 

eller flera deltjänster skulle även kunna ses som ett tillhandahållande i de fall där 

                                              

 
73 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 9. 
74 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 15. 
75 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 17. 
76 Se kapitel 2 ovan, särskilt mål C-349/96 CPP, C-41/04 Levob, C-276/09 Everything Everywhere, 

C-117/11 Purple Parking och C-392/11 Field Fisher Waterhouse.  
77 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 18. 
78 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 19.  
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deltjänsterna enligt en genomsnittskonsuments bedömning har ett så nära samband med 

varandra att de objektivt sett utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som 

vore konstlat att dela upp.79 

Den diskretionära portföljförvaltningen i fråga bestod i huvudsak dels av en 

kombination av analys och översyn av kundens förmögenhet och dels köp och 

försäljning av värdepapper.80 Domstolen angav att dessa tjänster förvisso kunde 

tillhandahållas var för sig, exempelvis genom att kunden själv ombesörjde placeringen, 

men att en genomsnittskonsument som önskar erhålla tjänsten diskretionär 

portföljförvaltning var intresserad av just denna kombinationstjänst.81 Om en kund 

köpte tjänsten diskretionär portföljförvaltning hade det enligt både generaladvokaten 

och domstolen varit meningslöst för kunden att fatta beslut om köp och försäljning av 

värdepapper utan att dessförinnan ha inhämtat råd och analyser av marknaden.82 De 

olika delmomenten av tjänsten som erbjöds ansågs i det här fallet inte endast vara 

odelbara utan de skulle dessutom jämställas. De olika delmomenten var oundgängliga 

för att tillhandahålla tjänsten diskretionär portföljförvaltning. Dessa delmoment ansågs 

ha ett så nära samband med varandra att de objektivt sett utgjorde ett enda odelbart 

ekonomiskt tillhandahållande och att det därför vore konstlat att dela upp dem.83 

Tjänsten sågs alltså som ett enda tillhandahållande vilket som helhet utgjorde en 

skattepliktig notariattjänst.84 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att EU-domstolen identifierar två 

delmoment i tjänsten diskretionär portföljförvaltning. Att separat fakturering 

förekommer eller att ett av delmomenten skulle kunna erhållas från tredje man 

påverkade inte bedömningen av den komplexa tjänsten.85 Domstolen såg till vilken 

tjänst en genomsnittskonusment efterfrågar och det var denna punkt som blev 

avgörande i förevarande fall. Avgörandet ligger som tidigare nämnts i linje med tidigare 

                                              

 
79 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 21. 
80 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 23. 
81 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 24-25. 
82 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 26. Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston i 

mål C‑44/11 Deutsche Bank, p. 30. 
83 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 27-28. 
84 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 54-55. 
85 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 24-25. Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor 

Sharpston i mål C‑44/11 Deutsche Bank, p. 31. 
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EU-avgöranden som gäller bedömningen av komplexa tjänster och måste enligt min 

mening anses vara gällande EU-rätt.86  

3.5 Svensk rättspraxis 

Det kan noteras att det inte heller i svensk rätt finns särskilt många avgöranden om 

bedömningen av diskretionär portföljförvaltning enligt mervärdesskatterätten. De 

avgöranden och förhandsbesked som finns är kort summerade vilket innebär att den 

bakgrundsinformation som finns och de resonemang som förts är knapphändiga. Det bör 

noteras att SRN, HFD och RegR använder sig av andra begrepp än diskretionär 

portföljförvaltning. Oftast används begreppen portföljförvaltning eller kapital-

förvaltning även om tjänsterna innehåller de delmoment som traditionellt sett ingår i 

tjänsten diskretionär portföljförvaltning. Generellt sett är kapitalförvaltning ett bredare 

begrepp än portföljförvaltning. Skillnaden i terminologi har enligt min mening inte 

medfört någon skillnad i klassificeringsbedömningen i avgörandena. Gemensamt för 

samtliga tjänster som tas upp i denna del är att de innehåller både förvaltningstjänster 

och rådgivningstjänster precis som i diskretionär portföljförvaltning. Det som sägs om 

kapitalförvaltning kan alltså enligt min mening också appliceras på diskretionär 

portföljförvaltning. 

I RÅ 1993 not. 71 ansågs portföljförvaltning vara en analys- och rådgivningstjänst. 

Företag AB X förvaltade på uppdrag av sin kund ett visst avsatt kapital genom 

placeringar i olika slag av värdepapper. Bolaget fick på eget initiativ och utan samråd 

med kunden vidta ny- eller omplaceringar av kapitalet. Värdepapprena förvarades hos 

bolag AB Y som även var den som kom att verkställa köpen och försäljningarna. RegR 

anförde att eftersom AB X inte var den som verkställde köpen och försäljningarna av 

aktierna kunde bolaget inte anses utföra fondverksamhet. I stället ansågs bolagets 

förvaltande enbart bestå av en enda tjänst, en analys- och rådgivningstjänst.87 RegR såg 

alltså till den tjänst som bolaget själva faktiskt hade utfört, inte till den komplexa 

tjänsten som kunden hade köpt eller vad kunden genom köpet av tjänsten hade 

efterfrågat.  

                                              

 
86 Se kapitel 2. 
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I RÅ 1998 not. 249 ansågs ett bolags kapitalförvaltning som rådgivande 

notariatverksamhet. Ett bolag uppdrog åt X AB att förvalta en viss del kapital genom att 

verkställa köp och försäljning av olika penning- och kapitalmarknadsinstrument samt 

derivatinstrument. Bolag X skulle efter bästa förmåga besörja ny- och omplaceringar av 

kapitalet. Den komplexa tjänsten ansågs av SRN och RegR vara av samma slag som 

tjänsten i ovanstående avgörande från 1993 vilken ansågs vara en analys- och 

rådgivningstjänst. Det påpekades dock att notariatverksamheten inte uteslöt att det 

kunde finnas inslag av delmoment som utgjorde värdepappershandel och som i 

mervärdesskattehänseende skulle betraktas som en finansiell tjänst vilken skulle vara 

undantagen beskattning. Dessa finansiella tjänster skulle i så fall anses som 

underordnade den huvudordnade förvaltningstjänsten.88 RegR kom fram till att även i 

de fall ett bolag tillhandahöll både en rådgivande tjänst och en värdepappers-

handelstjänst skulle tjänsten som helhet anses som ett enda tillhandhållande i form av 

notariatverksamhet.  

I RÅ 2003 not. 178 ansågs ett kapitalförvaltningsuppdrag vara en notariattjänst. 

Bolaget Folksam Spar fick i uppdrag att inom vissa ramar vidta initiativ till köp och 

försäljning av finansiella instrument medan ett annat bolag kom att genomföra affären. I 

uppdraget ingick även att välja det eller de institut som skulle genomföra affären. RegR 

anförde att eftersom bolaget endast tog initiativ till köp och försäljning skulle det anses 

att bolaget endast tillhandahållit en enda tjänst och ett enda tillhandahållande, det vill 

säga en analys- och rådgivningstjänst.89 Precis som i 1993-års avgörande såg RegR till 

den tjänst bolaget själva faktiskt utförde, inte till den tjänst som kunden hade köpt eller 

som en genomsnittskonsument efterfrågat. 

I SRN 10-05/I ansågs placering och omplacering av försäkringskapital vara en 

rådgivningstjänst. Bolag X AB hade av kunden fått en fullmakt att placera och 

omplacera försäkringskapital på det sätt bolaget fann lämpligt. Som ersättning för 

tjänsten utgick en viss procent av förvaltat kapital per år. SRN anförde att eftersom 

bolaget hade fått i uppdrag att göra lämplighetsbedömningar och avvägningar för 

kapitalets placering skulle bolaget anses endast ha tillhandahållit en enda tjänst och den 
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tjänsten var en rådgivningstjänst.90 Enligt min mening liknar omständigheterna i det här 

fallet omständigheterna i 1998-års avgörande på så sätt att bolaget i fråga faktiskt 

utförde båda deltjänsterna själv. Dock diskuteras inte möjligheten att 

värdepappershandeln skulle kunna utgöra ett underordnat moment i 

rådgivningstransaktionen. I stället tolkar jag avgörandet som att nämnden har sett 

tjänsten som en helhet och har prövat alla delmoment sammataget mot rekvisiten i 

undantagsbestämmelserna i 3:9 ML och art. 13 B d 1-6 i sjätte mervärdes-

skattedirektivet91. Eftersom den tillhandahållna tjänsten innehöll ytterligare moment än 

de som ansågs omfattas av beskattningsundantagen kom den komplexa tjänsten att falla 

utanför undantagsbestämmelsernas tillämpningsområde.  

Slutligen har diskretionär förvaltning av PPM-konton ansetts utgöra 

notariatverksamhet enligt RÅ 2006 not. 77. Bolaget fick diskretionärt genomföra 

omplaceringar av enskildas andelar inom PPM-systemet när bolaget fann det påkallat. 

RegR ansåg att eftersom det var bolaget som tog initiativ till köp och försäljning ansågs 

tjänsten som de tillhandahöll vara en notariattjänst.92 Även i det här avgörandet tycks 

RegR se diskretionär förvaltning som en enda sammanhållen tjänst. De prövade inte 

företeelsen att det kan vara fråga om flera olika deltjänster som skulle kunna beskattas 

olika eller att en deltjänst skulle kunna vara underordnad en annan. Jag tolkar 

avgörandet som att RegR prövar hela tillhandahållandet mot rekvisiten i 3:9 ML och 

kommer fram till att den tjänst som bolaget tillhandahåller går utöver den tjänst som är 

tänkt att undantas enligt 3:9 ML, precis som i SRN 10-05/I. Tjänsten klassificerades då 

som helhet som en notariattjänst.  

Det tycks enligt min mening som att diskretionär förvaltning av kapital anses vara en 

enda tjänst, en skattepliktig notariattjänst, och då även ett enda tillhandahållande. I de 

fall ett bolag har fått uppdraget att förvalta kapitalet men gav ett annat bolag att utföra 

själva köpet och försäljningen ansågs det förra bolaget endast tillhandahålla en 

notariattjänst, det vill säga en rådgivnings- och analystjänst. Domstolen har då sett till 

                                              

 
90 SRN 10-05/I. 
91 Motsvarande bestämmelse finns nu i art. 135 mervärdesskattedirektivet. Mervärdesskatte-

direktivet kom att ersätta sjätte mervärdesskattedirektivet den 1 januari 2007, se art. 413 

mervärdesskattedirektivet. 
92 RÅ 2006 not. 77. 
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den tjänst som bolaget själva faktiskt har utfört. Från detta avviker rättsfallet från år 

1998 då domstolen medgav att det i situationen när ett bolag både agerade rådgivare och 

aktivt själv bedrev handel kunde ses som två tjänster; dels en rådgivningstjänst och dels 

en köp- och säljtjänst. Den senare tjänsten ansågs i sådana fall vara underordnad den 

förra vilket medförde att den komplexa tjänsten som helhet skulle ses som ett enda 

tillhandehållande som bestod av en skattepliktig notariattjänst. Denna identifiering av 

två möjliga delmoment, å ena sidan rådgivning och analys och å andra sidan 

värdepapperhandel, återkom inte i senare förhandsbesked eller rättsfall. Någon 

hänvisning till 1998-års avgörande har inte heller gjorts i efterkommande avgörande. 

Domarna i RegR och ledamöterna i SRN tycks i efterkommande rättsfall ha ansett att 

diskretionär förvaltning skulle anses vara en enda tjänst, en notariattjänst, och därför ett 

enda tillhandahållande även om tjänsten innefattade både analys och rådgivning samt 

handel med värdepapper.  Som tidigare nämnts är både SRN och RegR sparsamma med 

att motivera sina slutsatser vilket gör det svårt att förstå resonemangen som har legat till 

grund för slutsatserna i avgörandena och förhandsbeskedet. De slutsatser som jag drar 

utifrån ovanstående rättsfall är att domarna först ser till vilken tjänst bolaget själva 

faktiskt har utfört och inte till den sammansatta tjänst som kunden har köpt och 

efterfrågat. I de fall bolaget själva har utfört båda deltjänsterna prövas innehållet i 

tjänsterna i helhet mot rekvisiten i 3:9 ML och art. 13 B d 1-6 i sjätte 

mervärdesskattedirektivet. Hela den komplexa tjänsten tycks i så fall måsta rymmas 

inom undantagsbestämmelsen. I den mån hela den komplexa tjänsten inte kan anses 

undantagen beskattning ska hela den komplexa tjänsten anses falla utanför undantaget 

och då anses utgöra notariatverksamhet.  

Det kan observeras att SRN och RegR även är sparsamma med hänvisningar till EU-

praxis trots att avgöranden angående klassificering av komplexa tjänster vid tidpunkten 

fanns och att hänvisningar till EU-rättsakter gjordes. Därtill tycks de kriterier som hade 

utvecklats i EU-praxis, och som vid tidpunkten för de svenska avgörandena fortfarande 

höll på att utvecklas i EU, inte tillämpades i svensk rätt. Svensk rätt utvecklade i stället 

en egen metod för klassificeringen av komplexa tjänster som ett eller flera 

tillhandahållanden. Svensk rätt och EU-rätt hade sålunda parallell rättsutveckling där 

olika metoder utvecklades. I och med att svensk rätt inte tillämpade de kriterier som 
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utvecklats och tillämpats i EU-rätten var svensk rätt vid denna tidpunkt enligt min 

mening inte förenlig med EU-rätten.93  

3.6 En utveckling av svensk rätt 

3.6.1 Inledning 

Som tidigare nämnts har svensk rättspraxis kommit att utveckla egna kriterier för att 

avgöra klassificeringen av den komplexa tjänsten diskretionär portföljförvaltning. 

Genom HFD 2012 ref. 30, som handlar om överlåtelse av en tidskrift tillsammans med 

en CD-skiva, kom de kriterier som EU-domstolen tillämpar vid klassificeringen av 

komplexa tjänster tydligt in i svensk rätt. I samma veva kom även Deutsche Bank-

avgörandet94 som tydligt presenterade och slog fast de kriterier som ska tillämpas vid 

bedömningen av tjänsten diskretionär portföljförvaltning. Till följd av dessa avgöranden 

kom Skatteverket med ett nytt ställningstagande95 gällande hur diskretionär 

portföljförvaltning ska behandlas i momshänseende. Med anledning av 

ställningstagandet kom Svenska bankföreningen att lämna ett yttrande.96 Skatteverkets 

ställningstagande och Svenska bankföreningen behandlas för att visa på den debatt och 

den argumentation som har förts med anledning av Deutsche Bank-avgörandet97. En del 

av de frågor som bankföreningen tog upp har kommit att besvaras av SRN i deras 

senaste förhandsbesked. 

3.6.2 Skatteverkets ställningstagande 

Skatteverket har tidigare varit av uppfattningen att diskretionär portföljförvaltning utgör 

ett enda tillhandahållande med hänvisning till då gällande rätt.98  Med anledning av 

Deutsche Bank-avgörandet99 kom Skatteverket att publicera ett ställningstagande där de 

                                              

 
93 Mål C-14/83 von Colson. Mål C-26/62 van Gend en Loos. Mål C-6/64 Costa mot ENEL 
94 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
95 Skatteverkets ställningstagande dnr. 131 313176-16/111, Portföljförvaltning, ett eller flera 

tillhandahållanden, mervärdesskatt. 
96 Svenska bankföreningen, Mervärdesskatt vid diskretionär kapitalförvaltning samt handel med 

värdepapper – Skatteverkets ställningstagande av 2016-07-05. 
97 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
98 Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt, 2010, del 1, s. 398-400. Skatteverkets 

Handledning för mervärdesskatt, 2010, del 2, s. 1098 och 1106 f.  
99 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 



 

36 

 

konkretiserar sin syn på portföljförvaltning.100 Diskretionär portföljförvaltning ska nu 

enligt Skatteverket ses som ett enda sammansatt tillhandahållande i de fall där den 

komplexa tjänsten i sin helhet tillhandahålls av en säljare. Skatteverket anser att 

bedömningen ska göras utifrån vad en genomsnittskonsument efterfrågar. Så anses vara 

fallet även om rådgivningen respektive värdepappershandeln regleras i särskilda avtal, 

vilken prissättningsmodell som används och om de olika delarna faktureras separat. Det 

skulle heller inte spela någon roll om det skulle vara möjligt att köpa de olika 

delmomenten separat.101 Ställningstagandet stämmer i huvudsak överens med vad som 

anges i generaladvokatens förslag till avgörande102 och EU-domstolens avgörande103. 

Däremot tar varken generaladvokaten eller EU-domstolen upp frågan om 

prissättningsmodeller. 

3.6.3 Svenska bankföreningens skrivelse 

Svenska bankföreningen delar inte Skatteverkets syn på kategoriseringen av 

diskretionär portföljförvaltning som en enda odelbar tjänst och ett enda 

tillhandahållande även om avgöranden i svensk rätt tidigare har kommit fram till att så 

är fallet samt att EU-domsolen i Deutsche Bank-avgörandet104 kommit fram till samma 

slutsats. Anledningen till att bankföreningen valt att kritisera Skatteverket är för att de 

anser att ställningstagandet är allt för kategoriskt och inte tar hänsyn till de 

avtalsmodeller och prissättningsmodeller som finns på den svenska markanden vilka 

enligt föreningen avviker från det avtal som bedömts i Deutsche Bank-målet105. Enligt 

bankföreningen utgör diskretionär portföljförvaltning två separata tjänster och separata 

tillhandahållanden; dels en notariattjänst och dels en värdepappershandelstjänst.106  

                                              

 
100 Skatteverkets ställningstagande dnr. 131 313176-16/111, Portföljförvaltning, ett eller flera 

tillhandahållanden, mervärdesskatt. 
101 Skatteverkets ställningstagande dnr. 131 313176-16/111, Portföljförvaltning, ett eller flera 

tillhandahållanden, mervärdesskatt. 
102 Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston i mål C‑44/11 Deutsche Bank. 
103 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
104 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
105 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
106 Svenska bankföreningen, Mervärdesskatt vid diskretionär kapitalförvaltning samt handel med 

värdepapper – Skatteverkets ställningstagande av 2016-07-05, s. 1-2. 
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 Jag tolkar bankföreningsens skrivelse som att de anser att det i Deutsche Bank-

målet107 utgick en enda avgift för portföljförvaltningen i form av en schablonintäkt 

baserad på det förvaltade kapitalets värde108 medan det i svensk rätt tycks utgå två olika 

avgifter; dels en avgift som ersättning för själva förvaltningen och dels avgifter som är 

transaktionsbaserade såsom handelsavgifter. Kunden kommer då att erlägga olika 

avgifter beroende på hur många transaktioner som genomförs. Förvaltaren kan i dessa 

fall även göra en direkt koppling mellan en genomförd transaktion och avgiften för just 

den transaktionen.109 Enligt bankföreningen sker uppdelning av avgifterna som en följd 

av MiFID-direktivet där det anges att det i bankernas avtal tydligt måste framgå vad 

kunden köper.110 Vidare anger bankföreningen att prissättningsmodellernas påverkan på 

klassificeringen av den komplexa tjänsten inte prövades i Deutsche Bank-målet111 men 

att det har prövats i ett annat rättsfall, BGZ Leasing112, där det angavs att separat 

prissättning och separat fakturering utgjorde indikationer på att två separata tjänster och 

separata tillhandahållanden var för handen.113  

Utöver ovanstående tolkar jag bankföreningen som att det finns olika 

placeringsprofiler i olika varianter av förvaltningsavtal vilka kan komma att påverka 

omfattningen av förvaltarens uppdrag och att dessa avtal då bör bedömas från fall till 

fall utifrån de aktuella omständigheterna i det enskilda fallet. Det går alltså inte att 

automatiskt och utan utredning kategorisera alla avtal och tjänster innefattande 

diskretionär portföljförvaltning som ett enda tillhandahållande. 

Sammantaget finner föreningen att det måste framgå för kunden att det är två 

separata tjänster som denne köper; dels en notariattjänst och dels en 

                                              

 
107 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
108 Avgiften i fråga delades upp i olika beståndsdelar men dessa delar kom att faktureras 

tillsammans, se mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 10. 
109 Svenska bankföreningen, Mervärdesskatt vid diskretionär kapitalförvaltning samt handel med 

värdepapper – Skatteverkets ställningstagande av 2016-07-05, s. 7-8. 
110 Svenska bankföreningen, Mervärdesskatt vid diskretionär kapitalförvaltning samt handel med 

värdepapper – Skatteverkets ställningstagande av 2016-07-05, s. 10. 
111 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
112 Mål C- 224/11 BGZ Leasing. 
113 Svenska bankföreningen, Mervärdesskatt vid diskretionär kapitalförvaltning samt handel med 

värdepapper – Skatteverkets ställningstagande av 2016-07-05, s. 9. 
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värdepappershandelstjänst. Det vore därför enligt bankföreningen varken konstlat eller 

omöjligt att se den komplexa tjänsten som två separata tillhandahållanden.114  

3.6.4 Har Svenska bankföreningen grund för sina påståenden? 

Det kan helt riktigt konstateras att banker lyder under det tidigare MiFID-direktivet, 

numera MiFID II, vilket ställer särskilda krav på bankerna när de bland annat ingår 

avtal med kunder. Det uppställs krav på tydlig, begriplig och rättvisande information om 

de tjänster som företaget erbjuder, dokumentation om avtalsförhållandena ska finnas 

och kunden har rätt till regelbunden rapportering om de tjänster företaget tillhandahållit 

kunden med information om kostnader för de transaktioner och tjänster som företaget 

utfört för kundens räkning.115 Precis som bankföreningen anfört ställs det höga krav 

enligt MiFID på den information som kunden får samt utformningen av avtalen. De 

höga kraven på utformningen av avtal tycks i Sverige ha resulterat i avtal med olika 

prissättningsmodeller och olika placeringsprofiler. Även om en kund köper en 

diskretionär portföljförvaltningstjänst kan denna tjänst skilja sig åt både 

innehållsmässigt och prissättnings- och faktureringsmässigt beroende på hur avtalet 

mellan företaget och just den kunden är utformat. 

Jag håller dock inte med bankföreningen om att förekomsten av separat prissättning 

och separat fakturering för olika typer av deltjänster medför att den komplexa tjänsten 

diskretionär portföljförvaltning som regel ska ses som två separata tillhandahållanden 

enligt mervärdesskatterätten. Med hänvisning till det tidigare nämnda avgörandet BGZ 

Leasing kan separat prissättning och fakturering vara en indikator på att det är två 

separata tjänster som har tillhandahållits men det är endast en av många omständigheter 

som ska bedömas tillsammans i en helhetsbedömning.116 Utgångspunkten för 

fastställandet av tjänstens art och innehåll måste utgå ifrån vad köparen av tjänsten 

efterfrågar vilket fastslås i Deutsche Bank.117 Mervärdesskatten är som bekant en 

                                              

 
114 Svenska bankföreningen, Mervärdesskatt vid diskretionär kapitalförvaltning samt handel med 

värdepapper – Skatteverkets ställningstagande av 2016-07-05, s. 9. 
115 Art. 19 i upphävda MiFID. Motsvarande bestämmelse finns i art 24 MiFID II. 
116 Mål C- 224/11 BGZ Leasing, p. 43-44. 
117 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 24-25. 
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konsumtionsskatt118 vilket enligt min mening resulterar i att det generellt sett förefaller 

mest rimligt att se tjänsten ur köparens perspektiv och då vad den genomsnittlige 

köparen kan tänkas efterfråga.119 Även om flera deltjänster har avtalats om och prissatts 

genom flera olika avtal kan fokus inte enbart ligga på avtalets strikta lydelse eftersom 

kommersiella avtal oftast inte är utformade i syfte att ge en objektiv beskrivning av vad 

säljaren ska leverera till kunden. I stället bör, såsom Nilsson anför, en fristående 

bedömning göras av avtalen för att fastslå vad köparen genom avtalen egentligen har 

köpt.120 Hultqvist anför att parterna inte disponerar över den rättsliga karaktären av de 

ingångna rättshandlingarna och avtalen kan därför omkaraktäriseras enligt lärorna om 

simulerade och dissimulerade avtal. Uppdelad ersättning som rimligen gäller en enda 

tjänst kan då enligt honom ges karaktären av en enda omsättning som ska bedömas som 

en helhet. Omvänt kan en ersättning som rimligen utgör flera fristående tjänster mot ett 

gemensamt vederlag delas upp.121 Separat prissättning och separat fakturering medför 

alltså enligt mig inte att tjänsterna per automatik ska anses innefatta två separata 

tillhandahållanden utan en helhetsbedömning måste göras.  

Jag instämmer i bankföreningens kritik om att Skatteverkets ställningstagande är 

onyanserat. Av Skatteverkets ställningstagande kan det vid en första anblick uppfattas 

som att diskretionär portföljförvaltning alltid kommer att ses som ett enda 

tillhandahållande. Deutsche Bank-målet122, liksom tidigare EU-avgöranden123, trycker 

på att klassificeringen baseras på de omständigheter som föreligger i det aktuella fallet. 

Eftersom det är just omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om den komplexa 

tjänsten ska anses som ett eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten kan 

bedömningen av den diskretionära portföljförvaltningen i teorin skilja sig åt även om 

klassificeringen av diskretionär portföljförvaltning hittills endast har kommit att 

klassificeras som ett enda tillhandahållande. 

                                              

 
118 Henkows ifrågasätter dock om moms verkligen kan sägas vara en ren konsumtionsskatt när det 

gäller investeringstjänster, se Henkow, Financial Activities in European VAT - A Theoretical and 
Legal Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial 
Activities, s. 67. 

119 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 41. 
120 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 42. 
121 Hultqvist, Moms och finansiella tjänster, s. 97. 
122 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
123 Se kapitel 2. 
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3.6.5 Skatterättsnämndens förhandsbesked 

Även SRN har efter Deutsche Bank-målet124 tagit ställning till om diskretionär 

portföljförvaltning ska ses som ett eller flera tillhandahållanden enligt 

mervärdesskatterätten. Även problematiken med olika prissättningsmodeller som 

bankföreningen framförde i sin skrivelse ovan har behandlats i förhandsbeskedet. 

Omständigheterna i fallet var att ett bolag hade slutit avtal med en kund om att 

bolaget diskretionärt skulle förvalta vissa finansiella instrument. Bolaget fick utan 

kundens inblandning förvärva och avyttra finansiella instrument. Som ersättning utgick 

ett årligt arvode uppgående till en viss procent av det förvaltade kapitalet. Även en 

handelscourtageavgift togs ut vilken även den uppgick till en viss procent av det 

förvaltade kapitalet, dock uppgående till minst ett visst angivet belopp i kronor per 

transaktion. Övriga avgifter skulle debiteras enligt en särskild prislista. Det ansågs att 

den aktuella portföljförvaltningen var likt Deutsche bank-målet125 på så sätt den 

komplexa tjänsten bestod av två delmoment; dels en analys- och rådgivningstjänst och 

dels en värdepappershandelstjänst. Vidare angavs att förutsättningarna dock skiljde 

fallen åt vad gäller prissättnings- och faktureringsmetod då det i det aktuella fallet 

förekom separat prissättning och fakturering vilket inte förelåg i Deutsche Bank-

målet126. Det konstaterades med hänvisning till fallet BGZ Leasing127 att separata 

prissättnings- och faktureringsmetoder kunde vara indikationer på att två separata 

tjänster hade tillhandahållits men i det aktuella fallet ansåg SRN att en 

genomsnittskonsument var intresserad av just den kombinationstjänst som var i fråga. 

Med hänvisning till vad genomsnittskonsumenten skulle efterfråga ansågs diskretionär 

portföljförvaltning som ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande.128   

Enligt min mening har SRN nu tillämpat EU-domstolens bedömningskriterier för att 

avgöra om diskretionär portföljförvaltning ska ses som ett eller flera tillhandahållanden 

och svensk rätt kan nu enligt min mening ses som förenlig med EU-rätten. Den 

parallella rättsutvecklig som tidigare hade förekommit är nu undanröjd. 

                                              

 
124 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
125 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
126 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
127 Mål C- 224/11 BGZ Leasing. 
128 SRN 21-17/I. 
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3.7 Diskretionär portföljförvaltning är ett enda tillhandahållande 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bedömningen av tjänsten diskretionär 

portföljförvaltning i svensk rätt kom att påverkas av Deutsche Bank-avgörandet129. Fler 

och tydligare kriterier och framförallt en tydlig och förutsebar bedömningsmetod finns 

nu att tillgå.  

Även om det tidigare inte i svensk rätt har funnits någon enhetlig metod som har 

tillämpats vid klassificeringen av den komplexa tjänsten har samtliga domare trots det 

kommit fram till en och samma slutsats; diskretionär portföljförvaltning är ett enda 

tillhandahållande. Även med hjälp av den metod som länge varit rådande inom EU-

rätten har det nu fastställs att diskretionär portföljförvaltning än en gång ska anses som 

ett enda tillhandahållande. Skatteverket tycks ha dragit slutsatsen att diskretionär 

portföljförvaltning som regel ska anses utgöra ett enda tillhandahållande medan Svenska 

bankföreningen är av motsatt ståndpunkt. Som argument för att diskretionär 

portföljförvaltning skulle kunna ses som två separata tjänster och separata 

tillhandahållanden anförde bankföreningen att det finns avtal med separata 

prissättnings- och faktureringsmetoder. Denna fråga prövades aldrig av EU-domstolen i 

Deutsche Bank-målet130. Frågan kom däremot att prövas av SRN med svaret att separat 

prissättning och separat fakturering i det aktuella fallet inte kom att påverka 

klassificeringen.131 

Enligt min mening har utrymmet för att se diskretionär portföljförvaltning som två 

separata tillhandahållanden nu krympt. Vad krävs då för att förvaltningen ska ses som 

två separata tillhandahållanden? Målet BGZ Leasing132 har tidigare åberopats som 

argument för att det i vissa fall är möjligt att se en finansiell tjänst som två separata 

tillhandahållanden i mervärdesskattehänseende. Den grund som bankföreningen 

åberopade var att separat prissättning och fakturering var för handen. Enligt min mening 

består dock grunden för uppdelningen av leasingtjänsten i två separata deltjänster och 

separata tillhandahållanden av flera olika indikationer och omständigheter; dels att en 

                                              

 
129 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
130 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
131 SRN 21-17/I. 
132 Mål C- 224/11 BGZ Leasing. 
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genomsnittskonsument enbart efterfrågade leasingtjänsten, dels att den 

försäkringstjänsten var möjlig att erhålla från tredje man samt dels att separat 

prissättning och fakturering var för handen. Enligt kriterierna som tillämpas vid 

bedömningen av komplexa tjänster får tjänster, om de ska ses som självständiga och 

separata, inte ha andra kopplingar till varandra än att de tillhandahållits vid samma 

tillfälle. En genomsnittskonsument får inte anse att tjänsten är ett enda odelbart 

tillhandahållande och en uppdelning av tjänsterna får inte leda till ett konstlat upplägg. 

Inte heller ska den komplexa tjänsten kunna delas upp i huvudsakliga och underordnade 

delmoment. Om dessa omständigheter uppfylls kan tjänsterna anses tillhandahållana 

separat. Finansiella tjänster kan alltså teoretiskt sett delas upp i två separata 

tillhandahållanden.  

Kan då tjänsten diskretionär portföljförvaltning ses som två separata 

tillhandahållanden? Generaladvokaten och EU-domstolen har uttalat att tjänsten att 

köpa och sälja värdepapper är meningslös utan att först ha tagit del av den rådgivande 

tjänsten.133 Detta gäller enligt min mening särskilt i de fall då kunden saknar de 

omfattande kunskaper inom marknadsanalys som behövs för att göra goda placeringar. 

Ponera dock att den komplexa tjänstens delmoment delas upp. Det resulterar i att det 

finns dels en ren rådgivningstjänst och dels en ren förvaltningstjänst.134 Dessa tjänster 

går redan att införskaffa separat. Rådgivningstjänsten ses då som en rådgivande 

portföljförvaltning och presenteras av banker som en annan tjänst än diskretionär 

portföljförvaltning. Det går även att enbart köpa en värdepapperhandelstjänst, det vill 

säga en tjänst som innebär att det finansiella institutet sköter den faktiska handeln med 

värdepappren utan att kunna råda över hur kapitalet ska förvaltas. Jag anser att det är 

svårt att dela upp diskretionär portföljförvaltning i två separata tillhandahållanden 

eftersom den diskretionära portföljförvaltningen består av båda delmomenten och dessa 

båda delmoment är nödvändiga för att det ens ska vara fråga om diskretionär 

portföljförvaltning. Att båda delmomenten ses som en enhet ligger således i tjänstens 

natur enligt min mening. Det är också både rimligt och troligt att kunden köper tjänsten 

                                              

 
133 Mål C-44/11 Deutsche Bank, p. 26. Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston i 

mål C‑44/11 Deutsche Bank, p. 30. 
134 Se avsnitt 3.2 för information om tjänsten diskretionär portföljförvaltning. 
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diskretionär portföljförvaltning för att ta del av båda delmomenten annars hade kunden 

helt enkelt valt att antingen köpa en rådgivningstjänst bestående i marknadsanalys eller 

en ren värdepappershandelstjänst. Det kan enligt mig alltså sägas att tjänstens natur 

påverkar och styr klassificeringen av den komplexa tjänsten. 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att diskretionär portföljförvaltning ses 

som ett enda tillhandahållande. För att besvara frågeställningen angående vilka kriterier 

som tillämpas vid klassificeringen av tjänsten diskretionär portföljförvaltning kan det 

konstateras att det mest relevanta kriteriet är den genomsnittlige konsumenten även om 

att bedömning enligt alla kriterier görs. Genom SRN:s senaste förhandsbesked135 är det 

numera även tydligt att svensk rätt tillämpar samma kriterier som EU-domstolen även i 

fråga om diskretionär portföljförvaltning. Jag anser därför att svensk rätt numera är 

förenlig med EU-rätten.  

                                              

 
135 SRN 21-17/I. 
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4 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att utreda om den komplexa tjänsten diskretionär 

portföljförvaltning skulle anses vara ett eller flera tillhandahållanden enligt 

mervärdesskatterätten. För att uppnå uppsatsens syfte ställdes följande frågeställningar: 

Vad är en komplex tjänst? Vilka kriterier ställs upp för att avgöra om en komplex tjänst 

ska ses som ett eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten? Vilka 

kriterier tillämpas för att avgöra om diskretionär portföljförvaltning är ett eller flera 

tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten? Är svensk rätt förenlig med EU-rätten? 

Frågeställningarna besvaras i turordning nedan. 

En komplex tjänst är ett tillhandahållande som består av flera olika delmoment.  För 

att avgöra hur den komplexa tjänsten ska behandlas vid mervärdesbeskattningen måste 

en bedömning av tjänsten ske för att utröna om den ska ses som ett eller flera 

tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten. Bedömningen görs enligt de kriterier 

som har utvecklats av EU-domstolen. 

EU-domstolen anger att varje tillhandahållande normalt sett ska anses vara separat 

och självständigt i enlighet med mervärdesskattedirektivet. En transaktion som ur 

ekonomisk synvinkel utgörs av en enda prestation får dock inte delas upp på ett konstlat 

sätt så att den mervärdesskatterättliga funktionen undergrävs. Flera formellt sett 

fristående tillhandahållanden som skulle kunna utföras separat ska under vissa 

omständigheter anses utgöra ett enda tillhandahållande. Så är fallet om ett eller flera 

delmoment av den komplexa tjänsten ska anses utgöra det huvudsakliga 

tillhandahållandet medan de andra delmomenten betraktas som en underordnad del av 

den komplexa tjänsten som skattemässigt ska behandlas på samma sätt som det 

huvudsakliga tillhandahållandet. Ett delmoment ska anses som underordnat när kunden 

inte efterfrågar det i sig utan då det delmomentet endast är ett medel att på bästa sätt 

åtnjuta den egentliga huvudsakliga deltjänsten som företaget tillhandahåller. Det är även 

fråga om ett enda tillhandahållande när deltjänsterna som företaget tillhandahåller har 

ett så nära samband att de enligt en genomsnittskonsument utgör ett enda 

tillhandahållande som det vore konstlat att dela upp. Vid bedömningen enligt den 

genomsnittlige konsumenten kan vissa faktorer ha betydelse. Dessa faktorer är 
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exempelvis självständigt värde, marknadsföring, fakturering och prissättning samt om 

det finns en valfrihet att välja bort en del av säljarens deltjänster. 

Svensk rätt har ansett att diskretionär portföljförvaltning som regel utgör ett enda 

tillhandahållande, en notariattjänst. Bedömningen har tidigare grundats på vad bolaget 

faktiskt själva har utfört. I den mån bolaget själva utförde både analystjänsten och 

värdepappershandelstjänsten ansåg domarna i RegR och ledamöterna i SRN att den 

komplexa tjänsten som en helhet skulle testas mot undantagsbestämmelserna, tjänsten 

skulle alltså inte delas upp på något sätt. Eftersom diskretionär portföljförvaltning 

innehåller moment som inte kan rymmas inunder undantagsbestämmelserna om 

finansiella tjänster kom den komplexa tjänsten som helhet att anses utgöra ett enda 

tillhandahållande i form av en notariattjänst. Enligt min mening var svensk rätt vid 

denna tidpunkt inte förenlig med EU-rätten eftersom svensk rätt tillämpade andra 

kriterier än EU. Genom HFD 2012 ref. 30 kom EU-rättens kriterier för klassificering av 

komplexa tjänster att tillämpas i svensk rätt. Genom Deutsche Bank-avgörandet 

fastslogs att de kriterier som använts vid bedömningen av andra komplexa tjänster även 

ska tillämpas vid bedömningen av den komplexa tjänsten diskretionär 

portföljförvaltning. Avgörandet kom att ge en tydlig metod och kriterier för 

bedömningen av diskretionär portföljförvaltning vilka nu också genom SRN:s 

förhandsbesked136 tillämpas i svensk rätt. Det centrala kriteriet för bedömningen av 

tjänsten diskretionär portföljförvaltning har ansetts vara vad den genomsnittlige 

konsumenten efterfrågar.137 Eftersom samma metod och samma kriterier tillämpas i 

Sverige såsom i EU vid bedömningen av diskretionär portföljförvaltning som ett eller 

flera tillhandahållanden anser jag att svensk rätt numera är förenlig med EU-rätten.  

I samtliga avgöranden och förhandsbesked har diskretionär portföljförvaltning 

kommit att ses som ett enda tillhandahållande. Svenska bankföreningen ifrågasatte dock 

om diskretionär portföljförvaltning alltid ska anses som ett enda tillhandahållande. 

Enligt min mening är det svårt att dela upp diskretionär portföljförvaltning i två separata 

tjänster och separata tillhandahållanden eftersom diskretionär portföljförvaltning består 

av både analystjänsten och värdepappershandelstjänsten och båda deltjänsterna är 

                                              

 
136 SRN 21-17/I. 
137 Mål C-44/11 Deutsche Bank. 
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nödvändiga för att det överhuvudtaget ska vara fråga om diskretionär 

portföljförvaltning. Att båda delmomenten ses som en enhet ligger således i tjänstens 

natur. Min slutsats är därför att diskretionär portföljförvaltning ska anses vara ett enda 

tillhandahållande bestående av en notariattjänst enligt mervärdesskatterätten. 
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