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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

 

En grundläggande princip inom mervärdesskattesystemet är att den som bedriver 

skattepliktig verksamhet och har en skattepliktig omsättning av varor eller tjänster har 

rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt.
1
 I vissa fall har dock lagstiftaren av olika 

skäl ansett att viss typ av omsättning ska vara skattefri, med följden att de företag som 

säljer dessa varor och tjänster endast har en begränsad avdragsrätt.
2
 Väljer en säljare 

med begränsad avdragsrätt att dela upp sin verksamhet på flera olika företag i en 

koncern kan det uppstå en skattekostnad; det som köps in från ett koncerninternt företag 

beläggs med icke avdragsgill mervärdesskatt. Hade samma säljare istället valt att ha all 

verksamhet i ett enda bolag skulle inte skattekostnaden ha uppkommit. För att motverka 

denna neutralitetsbrist finns regler om mervärdesskattegrupper.
3
 Reglerna, som är 

territoriellt begränsade till att endast omfatta företag etablerade i Sverige, innebär att 

omsättningar inom en mervärdesskattegrupp inte är skattepliktiga, oavsett om normal 

avdragsrätt föreligger eller inte.  

 

 

1.2 Ämnets aktualitet  

 

Reglerna om mervärdesskattegrupper infördes i mervärdesskattelagen (ML) 1998 och 

har sedan dess lämnats mer eller mindre oförändrade. Reglerna är en implementering av 

EU-rättsliga bestämmelser härrörande från mervärdesskattedirektivet.
4
  

Det har skrivits förhållandevis lite om reglerna i den svenska doktrinen. De som har 

behandlat ämnet har främst tagit upp förekomsten av vissa skatteupplägg som reglerna 

gav upphov till.
5
 Det som i dagsläget gör ämnet aktuellt är det faktum att Europeiska 

kommissionen (Kommissionen) har väckt talan om fördragsbrott mot Sverige p.g.a. den 

                                                 
1
 Se 8:2 mervärdesskattelagen (1994:200) (ML). 

2
 Se t.ex. 3:9 ML avseende finansiella tjänster. 

3
 Se 6 a kap. ML samt prop. 1997/98:148, s. 25. 

4
 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.  

5
 Se bl.a. Selting, L, Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen, 

Skattenytt 2010 samt Karlsson, T, Momsgrupper – en kommentar, Skattenytt 2010. 



6 

 

enligt Kommissionen felaktiga implementeringen av mervärdesskattegruppsreglerna.
6
 

Målet, som nyligen avgjordes av EU-domstolen, väcker flera frågor om den svenska 

lagstiftningens överensstämmande med EU-rätten – frågor som lämnas obesvarade av 

domstolen. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna framställning är att belysa reglerna om mervärdesskattegrupper med 

utgångspunkt i den diskrepans som enligt Kommissionen föreligger mellan svensk rätt 

och EU-rätt, med fokus på frågor om neutralitet och EU-konformitet. För att en 

jämförelse mellan rättsystemen ska vara möjlig krävs en genomgång av både den 

svenska implementeringen och den EU-rättsliga förlagan samt EU-domstolens dom i 

mål C-480/10 Kommissionen mot Sverige. Rättsområdena behandlas inte bara i 

förhållande till varandra utan ses också separat i sitt eget sammanhang. 

Frågeställningarna som framställningen syftar till att besvara är:  

 Innebär Sveriges implementering av mervärdesskattegruppsreglerna att 

diskrepans råder mellan svensk rätt och EU-rätt? 

 Innebär den territoriella begränsningen av mervärdesskattegrupper att a) det är 

möjligt att genom skatteupplägg undandra skatt? samt b) etableringsfriheten 

inskränks på ett otillåtet sätt? 

 I vilken omfattning bidrar mervärdesskattegruppssystemet till ett upprätthållande 

av neutralitetsprincipen? 

 Bör de svenska reglerna avseende mervärdesskattegrupper förändras? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Framställningen är avgränsad på så sätt att det främst är reglerna rörande mervärdes-

skattegrupper som presenteras; övriga mervärdesskatterättsliga områden som avdrags-

rätt och skatteplikt behandlas sparsamt. Läsaren förväntas att ha grundläggande 

                                                 
6
 Mål C-480/10 Kommissionen mot Sverige.  
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kunskaper inom både skatte- och EU-rätt, varför det endast är den EU-rätt som är 

relevant för analysen och förståelse av slutsatserna som presenteras mer utförligt. 

Företag i kommissionärsförhållanden, vilka också har rätt att ingå i mervärdes-

skattegrupper, har utelämnats och tyngdpunkten har istället lagts på företag i koncerner. 

Detta har gjorts för att en stor del av den diskuterade problematiken handlar om den 

neutralitetsbrist som uppstår när endast företag i en företagssektor ges möjlighet till 

gruppregistrering, vilket inte berör kommissionärsföretag. Vidare behandlas inte den 

s.k. slussningsregeln, som visserligen också tar sikte på koncernrelaterade neutralitets-

aspekter, men då den endast är en nationell regel som saknar motsvarighet i EU-rätten 

och dess tillämpning medför andra resultat än mervärdesskattegruppsregleringen faller 

den utanför ramen för frågeställningarna. Material som har publicerats efter den 1 maj 

2013 har inte beaktats. 

 

 

1.5 Metod och material 

 

Studien är gjord utifrån en rättsdogmatisk metod så till vida att den syftar till att utreda 

gällande rätt utifrån de traditionella rättskällorna. Eftersom syftet med framställningen 

är att presentera en jämförande analys med utgångspunkt i EU-rätten är en stor del av 

det material som ligger till grund för arbetet av EU-rättslig karaktär. I detta ingår praxis 

från EU-domstolen och stor vikt läggs vid mål C-480/10 Kommissionen mot Sverige 

avseende implementeringen av mervärdesskattegruppsregleringen. Även General-

advokatens förslag till avgörande i sagda mål ges relativt stort utrymme. General-

advokatens förslag utgör inte en rättskälla av samma dignitet som praxis från EU-

domstolen, men det används för att bidra till en större förståelse för ämnet. Uttalanden 

från Generaladvokaten betraktas i uppsatsen som välgrundad doktrin.
7
  

Även om framställningen i huvudsak är rättsdogmatisk innehåller den även inslag av 

rättspolitisk karaktär, främst vad gäller huruvida Sverige bör ändra sin lagstiftning med 

hänsyn till EU-rätten.  

 

 

                                                 
7
 Se vidare Cejie, K, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar: en skattevetenskaplig studie i 

internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, 2010, s. 234. 
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1.6 Disposition  

  

Uppsatsen är upplagd på följande sätt. I kapitel 2 behandlas mervärdesskattegrupper ur 

ett svenskt perspektiv. Syftet är att ge läsaren en grundläggande förståelse för hur 

regleringen ser ut och hur mervärdesskattegrupper fungerar i praktiken. Kapitel 3 

innehåller en närmare genomgång av den territoriella begränsningen; huruvida den ger 

upphov till av lagstiftaren oönskade skatteförmåner och om begränsningen strider mot 

den EU-rättsliga etableringsfriheten. I kapitel 4 analyseras mervärdesskattegrupps-

regleringen utifrån ett neutralitetsperspektiv och jämförs med inkomstskattereglerna 

avseende koncernbidrag. I kapitel 5 ligger fokus på mervärdesskattegrupper ur ett EU-

rättsligt perspektiv, främst undersöks den diskrepans som enligt Kommissionen 

föreligger mellan den svenska regleringen och mervärdesskattedirektivet. Kapitel 6 

innehåller en rättspolitisk diskussion avseende reglernas utformning, både nationellt och 

EU-rättsligt. Avslutningsvis sammanfattas de slutsatser och synpunkter som har 

framkommit i övriga avsnitt i kapitel 7.  
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2 MERVÄRDESSKATTEGRUPPER – DET SVENSKA 

PERSPEKTIVET  

2.1 Introduktion 

 

I detta avsnitt behandlas mervärdesskattegrupper ur ett svenskt perspektiv. Kapitlet 

inleds med en redogörelse av de bestämmelser i ML som rör mervärdesskattegrupper 

tillsammans med en precisering av neutralitetsprincipen, vilket är nödvändigt för 

förståelsen av en stor del av den problematik som kommer att tas upp. Detta följs av en 

genomgång av syftet med att ha ett system som utjämnar mervärdesskatt inom företags-

grupper och särskilt inom den finansiella sektorn, vilken lagstiftaren lyft fram som ett 

område där företag i synnerhet är lämpade för gruppregistrering.  

 

 

2.2 Reglernas utformning  

 

De bestämmelser som reglerar mervärdesskattegrupper finns i 6 a kap. ML. Utgångs-

punkten, som framgår av 6 a:1 ML, är att två eller flera näringsidkare efter en 

gruppregistrering anses vara en enda näringsidkare i mervärdesskattehänseende. Vidare 

anses den verksamhet som gruppen bedriver som en enda verksamhet. Kretsen av 

företag som kan ingå i en mervärdesskattegrupp begränsas av 6 a:2 ML. Däri stadgas att 

tre olika kategorier av företag är aktuella för registrering; företag som står under 

Finansinspektionens tillsyn (ofta kallat företag inom den finansiella sektorn), 

näringsidkare med huvudsaklig inriktning
8
 att tillhandahålla varor och tjänster till 

näringsidkare som står under Finansinspektionens tillsyn samt kommissionärs- och 

kommittentföretag. Det är endast en näringsidkares fasta etableringsställe i Sverige som 

kan ingå i mervärdesskattegruppen. Transaktioner till och från en gruppmedlems 

utländska filial har av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i RÅ 2006 not. 29 inte 

ansetts utgöra transaktioner inom mervärdesskattegruppen, varför skattskyldighet 

uppkommer i dylika fall.  

En ytterligare begränsning finns i 6 a:3 ML; de näringsidkare som ämnar registrera 

en mervärdesskattegrupp måste vara nära förbundna med varandra i finansiellt, 

                                                 
8
 Se RÅ 2004 ref. 34 för en illustration av kravet på huvudsaklig inriktning i verksamheten. 
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ekonomiskt och organisatoriskt hänseende. Förbundenheten fastställs vid en 

helhetsbedömning av samtliga faktorer. HFD har i RÅ 2005 not. 106 exempelvis ansett 

att banker som var finansiellt fristående, men som hade starka organisatoriska och 

ekonomiska band, hade rätt att bilda en mervärdesskattegrupp. Kapitlets övriga 

paragrafer behandlar registreringsförfarandet, ansvarig myndighet (Skatteverket) samt 

förändringar av mervärdesskattegruppens konstellation.  

En gruppregistrering innebär inte i sig att den verksamhet som mervärdesskatte-

gruppen bedriver blir skattepliktig; skattskyldigheten avgörs utifrån normala regler i 

ML, med reservationen att det är gruppen och inte de enskilda näringsidkarna som utgör 

den beskattningsbara personen.
9
  

Motsvarande bestämmelser till 6 a kap. ML finns i art. 11 mervärdesskattedirektivet, 

vars implementering är frivillig. Enligt artikeln får en medlemsstat införa bestämmelser 

om att flera beskattningsbara personer anses som en enda, förutsatt att de är nära 

förbundna med varandra genom finansiella, ekonomiska och organisatoriska band. 

Medlemsstaten får också anta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra 

skatteundandragande eller skatteflykt i samband med utnyttjandet av bestämmelsen.  

 

 

2.3 Neutralitetsprincipen inom mervärdesskattesystemet 

 

Eftersom mervärdesskatten är harmoniserad inom EU har neutralitetsprincipen till viss 

del en annan innebörd inom detta område jämfört med motsvarande nationellt 

utarbetade princip inom exempelvis inkomstskatten. Det finns emellertid inte ett 

entydigt svar på vad neutralitetsprincipen innebär, men det finns vissa huvuddrag som 

kan utläsas.
10

 Ingressen till mervärdesskattedirektivet anger att reglerna ska utformas 

allmänt och generellt samt att skatten ska tas ut i varje led av produktions- och 

distributionskedjan för att systemet ska vara neutralt. Vidare ska skatten vara 

konkurrensneutral och tas ut på ett enhetligt sätt.  

Neutralitetsprincipen, som ibland kallas likabehandlingsprincipen, har utvecklats och 

tillämpats av EU-domstolen. De mest framträdande slutsatserna innefattar ett förbud 

                                                 
9
 Se Skatteverkets handledning för mervärdesskatt, 2012, s. 209 f. 

10
 Jfr Sonnerby, M, Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet, 2010, s. 80. 
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mot att jämförbara situationer behandlas olika utan sakliga skäl
11

 vilket också innefattar 

en konkurrenshänsyn i syfte att motverka snedvridning av konkurrensen p.g.a. 

skattemässig olikbehandling.
12

 När neutralitetsprincipen fortsättningsvis används i detta 

arbete är det främst likabehandling i syfte att motverka att skattehänsyn styr 

organisatoriska val och i syfte att motverka konkurrenssnedvridning som åsyftas.  

I samband med detta finns det även andra allmänna rättsprinciper som genomsyrar 

mervärdesskatten, men som inte ryms inom neutralitetsprincipen. Den princip som i 

första hand är av intresse för den fortsatta framställningen är proportionalitetsprincipen; 

en åtgärd får inte vara mer långtgående än vad som krävs för att uppnå dess syfte.
13

  

 

 

2.4 Reglernas syfte och konsekvenser 

 

I normalfallet föreligger skattskyldighet för skattepliktiga omsättningar i yrkesmässig 

verksamhet även om säljare och köpare ingår i någon typ av gemenskap, exempelvis en 

koncern. Koncerninterna transaktioner beskattas således på samma sätt som 

transaktioner mellan fristående företag. Här uppstår ett problem ur ett neutralitets-

perspektiv; ett fristående företag som internt upparbetar varor och tjänster, som ett 

koncernbolag istället köper in från ett annat koncernbolag, uppnår en konkurrensfördel 

gentemot koncernbolaget genom att det inte finns någon omsättning att beskatta.
14

 Detta 

är mest påtagligt för företag som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet då 

dessa företag inte heller har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt. Skatten blir 

alltså en kostnad för företaget, vilket ofta kallas för en direkt skattekostnad.
15

 Om man 

ser till företag som bedriver skattepliktig verksamhet har företag som internt upparbetar 

varor och tjänster till verksamheten en viss ekonomisk fördel gentemot företag i 

koncerner eftersom de senare ådras administrativa kostnader för behandlingen av 

ingående och utgående mervärdesskatt, även kallat indirekta skattekostnader.
16

 Det är 

                                                 
11

 Se mål 215/85 Balm. 
12

 Se bl.a. mål C-216/97 Gregg. 
13

 Se mål C-286/94 Garage Molenheide. 
14

 Se prop. 1997/98:148, s. 25. 
15

 Se Vyncke, K, VAT Grouping in the European Union: Purposes, Possibilities and Limitations, 

International VAT Monitor July/August 2007, s. 250 f. 
16

 Se Vyncke, a.a. s. 250 f.  
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dock inom sektorer där skattefrihet råder som problemen med neutraliteten är mest 

påtagliga.
17

 

Nedan följer ett exempel som illustrerar den neutralitetsbrist som uppstår utan 

mervärdesskattegruppsregleringen avseende företags direkta skattekostnader. Företag A 

och B är finansiellt, ekonomisk och organisatoriskt förbundna med varandra, men inte 

medlemmar av en mervärdesskattegrupp. Båda företagen bedriver mervärdesskatte-

pliktig verksamhet. I syfte att få mängdrabatt hyr A personbilar av ett leasingföretag för 

båda företagens bruk; B hyr sedan hälften av bilarna av A. A betalar 100 + 25 % 

mervärdesskatt till leasingföretaget. Enligt 8:16 ML får endast hälften av den skatt som 

är hänförlig till förhyrning av personbilar dras av. Detta innebär att A får en netto-

kostnad på 112,5 för bilarna.  

När sedan A hyr ut hälften av bilarna till B ska B betala hälften av A:s kostnader plus 

mervärdesskatt, vilket innebär 56,25 + 25 % (d.v.s. 14,06) = 70,31. B får endast göra ett 

avdrag på 7,03. Den direkta skattekostnaden för företagen blir tillsammans 19,53 (A:s 

12,5 + B:s 7,03). Hade bolagen var för sig hyrt bilarna, till det något högre priset 110, 

hade den totala skattekostnaden ändå blivit lägre; 13,75. Om bolagen istället varit 

registrerade till en mervärdesskattegrupp skulle inte en förhöjd skattekostnad ha 

uppkommit; nettokostnaden hade blivit 112,5 varav 12,5 är den totala skattekostnaden, 

eller 6,25 per bolag. Ingen extra kostnad hade uppkommit vid A:s uthyrning till B.
18

 

 En minimerad skattekostnad innebär i förlängningen att företag med möjlighet till 

gruppregistrering får en ökad potential att konkurrera på den internationella marknaden. 

Företag som främst vänder sig till länder som också har regler om 

mervärdesskattegrupper kan konkurrera på lika villkor med dessa länders inhemska 

företag. Företag som i huvudsak säljer till länder utanför EU, vars företag inte har 

möjlighet till gruppregistrering, uppnår istället en konkurrensfördel. Detta kan ge 

nationella konsekvenser; en rapport från International Tax and Investment Centre och 

Oxford Economic Forecasting visar att ett införande av gruppregistreringsregler i Polen 

skulle skapa 10 000 jobb under tre år samt att exporten kraftigt skulle öka, främst p.g.a. 

att Polens grannländer inte tillåter gruppregistreringar.
19

 Effekten för länder som i första 

hand handlar med andra länder vilka har regler om mervärdesskattegrupper är troligen 

                                                 
17

 Se prop. 1997/98:148, s. 25. 
18

 Jfr. Vyncke, a.a. s. 251. 
19

 Se International Tax and Investment Center and Oxford Economic Forecasting, The Impact of the 

Introduction of VAT Groupings on the Polish Economy, www.iticnet.org. 
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mer begränsad. Det är snarare avsaknaden av negativa konsekvenser som blir resultatet 

vid ett införande av gruppregistreringsregler i dessa fall.
20

 

Vissa medlemsstater har valt att inte införa reglerna till följd av en rädsla för en 

eventuell minskning av skatteintäkter. Vyncke menar att rädslan är obefogad, dels 

eftersom företagen ofta finner andra sätt att minimera skattekostnaden och dels eftersom 

fördelarna med systemet vida överskuggar statens intäktsminskning. Fördelarna 

innefattar enligt Vyncke för det första en effektivisering av företag, vilket leder till en 

minskning av kostnader på marknaden, för det andra en minskning av upplägg i syfte att 

kringgå skattesystemet samt för det tredje att gruppens medlemmar är solidariskt 

ansvariga för eventuell obetald mervärdesskatt.
21

 Personligen anser jag dock att den 

största fördelen med systemet är upprätthållandet av neutralitetsprincipen på mervärdes-

skatteområdet.  

 

 

2.5 Särskilt om den finansiella sektorn 

 

Vid utarbetandet av reglerna om mervärdesskattegrupper lyftes främst den finansiella 

sektorn fram som ett område vars företag lämpade sig för gruppregistreringar. Flera 

länder inom EU hade infört regler om gruppregistrering, vilket gav utländska företag 

konkurrensfördelar gentemot svenska motsvarigheter. Det framhölls att den finansiella 

sektorn var särskilt känslig för internationell konkurrens. Utöver detta angavs som skäl 

för att införa regler om mervärdesskattegrupper för denna typ av företag att bank- och 

försäkringsbolag ofta bedriver verksamheter som är uppdelade på flera juridiska 

personer samt att dessa företag uppgivit att de har genomfört administrativa 

förändringar enbart för att minska mervärdesskattekostnaderna.
22

  

Att reglerna inte gavs en större räckvidd motiverades med att en gruppregistrering 

innebär ett avsteg från principen om att alla skattepliktiga omsättningar ska beskattas 

och därför ansågs det att reglerna endast skulle avse det område där behovet ur ett 

konkurrensneutralitetsperspektiv var störst.
23

 

 

                                                 
20

 Se Vyncke, a.a. s. 253. 
21

 Se Vyncke, a.a. s. 254. 
22

 Se prop. 1997/98:148, s. 27 f. 
23

 Se prop. 1997/98:148, s. 29 f. 
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2.6 Sammanfattning 

Reglerna om mervärdesskattegrupper syftar till att upprätthålla skatte- och 

konkurrensmässig neutralitet, främst i fall med koncerner vars avdragsrätt är begränsad. 

För svenska företag inom den finansiella sektorn innebär möjligheten till 

gruppregistrering att skattemässiga skäl inte behöver ligga till grund för hur 

verksamheten organiseras och att konkurrenskänsligheten på den internationella 

marknaden minskas.  
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3 DEN TERRITORIELLA BEGRÄNSNINGEN 

3.1 Introduktion 

 

Följande avsnitt innehåller en genomgång av den territoriella begränsningen av vilka 

företag som kan ingå i mervärdesskattegrupper. Inledningsvis presenteras en diskussion 

om huruvida begränsningen medför möjligheter för företag att uppnå icke avsedda 

skatteförmåner. Detta följs av en analys avseende den territoriella begränsningens 

förenlighet med den EU-rättsliga etableringsfriheten. 

 

 

3.2 Potentiella skatteupplägg 

 

Enligt 6 a:2 ML får endast svenska företag och utländska näringsidkares fasta 

etableringsställe i Sverige ingå i en mervärdesskattegrupp. Att mervärdesskattegruppen 

är begränsad till en stat och således inte kan innefatta en gruppmedlems utländska filial 

kommer till uttryck både i propositionen
24

 och i RÅ 2006 not. 29. Efter HFD:s dom 

kom emellertid EU-domstolens dom i fallet FCE Bank.
25

 I målet hade FCE Bank sitt 

huvudkontor i Storbritannien. Huvudkontoret hade tillhandahållit tjänster till bankens 

fasta etableringsställe i Italien. Etableringsstället bedrev från mervärdesskatteplikt 

undantagen verksamhet. Frågan i målet var huruvida de av huvudkontoret tillhanda-

hållna tjänsterna skulle påföras mervärdesskatt.  

Domstolen konstaterade att etableringsstället inte hade eget kapital; huvudkontoret 

stod för den ekonomiska risken. Dessutom utgjorde huvudkontoret och etableringsstället 

en gemensam beskattningsbar person. Enligt domstolen skulle inte tillhandahållanden 

av tjänster av detta slag anses som mervärdesskattepliktiga transaktioner; det ansågs 

snarast vara företagsinterna kostnadsfördelningar.  

En tillämpning av FCE Bank-målet på mervärdesskattegruppsystemet skulle 

innebära att exempelvis ett företag i Storbritannien med ett fast etableringsställe i 

Sverige som ingår i en svensk mervärdesskattegrupp skulle kunna tillhandahålla det 

svenska etableringsstället – och i förlängningen mervärdesskattegruppens medlemmar – 

varor och tjänster utan att påföra någon mervärdesskatt. Således skulle den territoriella 

                                                 
24

 Prop. 1997/98:148, s. 34. 
25

 Mål C-210/04, Ministero dell’Economiae delle Finanze och Agenzia delle Entrate mot FCE Bank plc. 
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begränsningen uppluckras. Bortsett från bristande neutralitet finns det en risk för att 

skatt undandras; om huvudkontoret i Storbritannien driver fullt ut mervärdesskatte-

pliktig verksamhet och köper in en vara erhålls full avdragsrätt. Om varan sedan 

vidareförsäljs till mervärdesskattegruppen i Sverige som bedriver blandad verksamhet 

och endast har rätt till avdrag med 50 % uppstår en från lagstiftarens perspektiv oönskad 

skatteförmån jämfört med om gruppen hade köpt samma vara direkt från en extern 

aktör.
26

  

I juli 2009 gav Kommissionen ut en skrivelse
27

 med synpunkter på hur reglerna för 

mervärdesskattegrupper bör utformas och tillämpas. I skrivelsen framhålls att det endast 

är beskattningsbara personers fasta etableringsställen inom ett lands gränser som kan 

ingå i en mervärdesskattegrupp. I förlängningen innebär detta att ett fast etablerings-

ställe i ett land utgör en separat beskattningsbar person om huvudkontoret i ett annat 

land ingår i en mervärdesskattegrupp. En enligt FCE Bank-målet beskattningsbar person 

delas således enligt Kommissionen i två om endera ingår i en mervärdesskattegrupp. 

Kommissionen menar att detta är förenligt med FCE Bank-målet p.g.a. att någon 

mervärdesskattegrupp inte fanns med i omständigheterna i målet. Kommissionen stödjer 

sig även på det senare Ampliscientifica-målet
28

 där EU-domstolen fastslog att företag 

som ingår i en mervärdesskattegrupp upphör att existera i mervärdesskattehänseende, 

vilket enligt Kommissionen innebär att en uppdelning av etableringsstället och 

huvudkontoret är nödvändig. Selting menar att Kommissionens skrivelse tillsammans 

med Ampliscientifica betyder att en tillämpning av FCE Bank-målet på ovan nämnda 

sätt antagligen inte är möjlig.
29

  

Karlsson delar emellertid inte denna uppfattning. Inledningsvis pekar han på det 

faktum att Kommissionens skrivelse inte är rättsligt bindande, utan bör ses som ett 

diskussionsunderlag för framtida ändringar av reglerna. Vidare menar han att FCE Bank 

motsäger Kommissionens ståndpunkt att ett huvudkontor och ett etableringsställe kan 

ses som två separata beskattningsbara personer. Avsaknaden av en mervärdesskatte-

grupp i FCE Bank-målet och att mervärdesskattegrupper inte heller berörs i domskälen 

bör enligt Karlsson snarast tolkas som att en mervärdesskattegrupps existens saknade 

betydelse för avgörandet. Det avgörande i FCE Bank-målet – var den ekonomiska 

                                                 
26

 Jfr. Selting, L, Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen, 

Skattenytt 2010, s. 543. 
27

 Communication from the Commission to the Council and European Parliament, COM (2009) 325 final. 
28

 Mål C-162/07, Ampliscientifica Srl och Amplifin SpA mot Ministero dell’Economia e delle Finanze 

och Agenzia delle Entrate. 
29

 Se Selting, a.a. s. 544. 
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risken ligger – förändras inte av en gruppregistrering. Eftersom beskattning kräver 

lagstöd enligt legalitetsprincipen och Kommissionens skrivelse inte kan anses som lag 

eller domstolstolkning av lag saknas det enligt Karlsson grund för Seltings ståndpunkt.
30

  

Selting replikerar och menar att den territoriella begränsningen i mervärdesskatte-

direktivet samt att Ampliscientifica slår fast att de företag som ingår i en mervärdes-

skattegrupp upphör att vara beskattningsbara personer talar starkare för Kommissionens 

slutsats än vad Karlssons argument talar emot.
31

  

Rättsläget måste för närvarande anses vara oklart. Jag delar Seltings slutsats om att 

tillämpningen av FCE Bank-målet bör vara begränsad så till vida att målet inte kan 

användas för att skapa internationella mervärdesskattegrupper. Däremot håller jag inte 

till fullo med i hennes argumentation. Kommissionens skrivelse är inte bindande och 

dessutom anser jag inte att Ampliscientifica-målet inskränker FCE Bank-målet 

tillräckligt för att stoppa tillämpningen i mervärdesskattegruppshänseende. Det som 

talar starkast för att FCE Bank-målet i det här fallet tolkas felaktigt är att tillämpningen 

ger konsekvenser som strider mot grundläggande EU-rätt; bristande neutralitet och 

konkurrenssnedvridning. Dock måste frågan prövas av EU-domstolen innan rättsläget 

kan anses vara fastställt; Kommissionens skrivelse räcker inte för att avfärda ett upplägg 

i enlighet med det som prövades i FCE Bank-målet.  

 

 

3.3 Den territoriella begränsningen och etableringsfriheten 

 

Den svenska territoriella begränsningen i 6 a:2 ML har sin motsvarighet i art. 11 

mervärdesskattedirektivet; endast beskattningsbara personer etablerade i medlemsstaten 

får ingå i en mervärdesskattegrupp. Det innebär att företagsgrupper som är etablerade i 

flera medlemsländer inte kan uppnå samma skattemässiga fördelar som grupper 

etablerade i ett land. Detta leder till en olikbehandling av till synes lika företagsgrupper. 

Det är därför relevant att ställa frågan om olikbehandlingen strider mot etablerings-

friheten. Etableringsfriheten stadgas i art. 49 Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF) och innebär att inskränkningar för medborgare i en medlemsstat 

att fritt etablera sig i en annan medlemsstat ska förbjudas. 

                                                 
30

 Se Karlsson, T, Momsgrupper – en kommentar, Skattenytt 2010, s. 714 f. 
31

 Se Selting, L, Replik – mervärdesskattegrupper, Skattenytt 2010, s. 872.  
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Eftersom det inte finns en stadgad normhierarki inom EU-rätten är det vid en första 

anblick oklart i vilken utsträckning ett direktiv är begränsat av FEUF. Enligt principen 

om tilldelade befogenheter i art. 5 Fördraget om Europeiska unionen (FEU) framgår det 

emellertid att sekundär lagstiftning, såsom direktiv, måste baseras på de befogenheter 

som unionen blivit tilldelad. Kravet på befogenhet är en indikation på att lagstiftnings-

makten inom EU är begränsad av det som är stadgat i fördragen.
32

 Det framgår även av 

EU-domstolens praxis att inte bara medlemsstater utan också unionens institutioner 

måste beakta principen om fri rörlighet vid lagstiftning.
33

 Således är utgångspunkten att 

etableringsfriheten måste respekteras vid utformningen av direktiv. Konsekvensen blir 

att EU-domstolen kan frångå direktivets innehåll vid en konflikt med art. 49 FEUF.
34

 

EU-domstolen har fastställt en princip om att EU-rättslig lagstiftning presumeras 

vara lagenlig och korrekt.
35

 Direktiv har följaktligen legal effekt fram till den tidpunkt 

de ogiltigförklaras, antingen genom att en ny rättsakt tar dess plats eller genom en 

laglighetsprövning i domstol. Ett undantag från presumtionen är om direktivet 

uppenbart bryter mot EU-rätten på ett sätt som inte kan tolereras inom EU:s rättsliga 

system. I ett sådant fall kan EU-domstolen underlåta att tillämpa bestämmelsen utan att 

någon laglighetsprövning har skett. Detta ses som ett exceptionellt rättsmedel som 

endast ska användas i undantagsfall.
36

 En följd av detta är att lagstiftare inom EU har en 

viss frihet vid utformningen av direktiv; det är endast uppenbara avsteg från fördragen 

som kommer att åsidosättas av EU-domstolen.
37

 Frågan är således om avsteget som den 

territoriella begränsningen i art. 11 mervärdesskattedirektivet innebär ryms inom den 

relativa frihet som lagstiftaren åtnjuter.  

EU-domstolen har konstaterat att prövningen om huruvida sekundär lagstiftning 

strider mot primär lagstiftning görs i tre steg; fastställande av en begränsning av en 

fördragsstadgad frihet, prövning om avsteget kan rättfärdigas samt prövning om 

avsteget är proportionellt i förhållande till dess syfte. Denna metod, som även används 

när nationell lagstiftning prövas mot EU-rätten, kallas Rule of reason eller doktrinen om 

de tvingande hänsynen.
38

 Som tidigare nämnts innebär den territoriella begränsningen 

                                                 
32

 Se Bjerregaar Eskildsen, C, VAT Grouping versus Freedom of Establishment, EC Tax Review 2011-3, 

s. 115. 
33

 Se bl.a. mål 37/83 Rewe-Zentral. 
34

 Se Bjerregaar Eskildsen, a.a. s. 116. 
35

 Se bl.a. mål 101/78 Granaria.  
36

 Se mål C-475/01 Kommissionen mot Grekland.  
37

 Se Bjerregaar Eskildsen, a.a. s. 116. 
38

 Se mål 120/78 Cassis de Dijon samt mål C-210/03 Swedish Match. 
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ett avsteg från etableringsfriheten. Detta är ett synsätt som också delas av Alhager och 

Westerberg.
39

  

Kan avsteget i så fall rättfärdigas? Restriktioner avseende allmän ordning, säkerhet 

och hälsa är enligt art. 52 FEUF giltiga och rättfärdigade avsteg från fördragsfriheterna. 

Den territoriella begränsningen kan emellertid inte rättfärdigas på någon av dessa 

grunder. Det framgår dock av EU-domstolens praxis att lagstiftare inom EU ges en 

större frihet jämfört med sina motsvarigheter i medlemsstaterna, såframt att de först-

nämnda lagstiftar i syfte att främja EU:s övergripande intressen.
40

 Direktivens över-

gripande syften är en harmonisering av den inre marknaden och om harmoniseringen 

sker stegvis har EU-domstolen viss respekt för att hinder mot de fördragsstadgade 

rättigheterna existerar, även om de på sikt borde avskaffas.
41

  

Det kortsiktiga målet med det unionsinterna mervärdesskattesystemet är främst att 

förenkla systemet och uppnå en mer jämlik tillämpning av nuvarande regler i de olika 

medlemsstaterna; målet att uppnå ett helt neutralt och harmoniserat system är mer 

långsiktigt.
42

 Att inom ramen för de kortsiktiga målen ha en begränsning av 

etableringsfriheten torde ligga inom lagstiftarens relativa frihet om man beaktar 

följande. Eftersom reglerna om mervärdesskattegrupper är frivilliga för medlems-

staterna att implementera kan reglerna medföra intrång i den fiskala suveräniteten om en 

territoriell begränsning saknas. Ett införande av reglerna i en medlemsstat kan medföra 

skattemässiga konsekvenser för en annan medlemsstat som har valt att inte 

implementera reglerna, om det i den första staten registreras en mervärdesskattegrupp 

med företag etablerade i båda staterna. Avsteget bör med beaktande av detta således 

kunna rättfärdigas.
43

 

Då det främsta syftet med en territoriell begränsning är att undvika intrång i den 

nationella suveräniteten ställs frågan vid en proportionalitetsbedömning om samma 

syfte kan uppnås på ett mindre inskränkande sätt. Ett sätt att uppnå detta är att göra art. 

11 obligatorisk för medlemsstaterna att implementera och därigenom skapa en 

förutsättning för att avskaffa den territoriella begränsningen. Problemet med detta är av 

praktisk natur; medlemsländerna saknar harmoniserade skattesatser och det finns inget 

                                                 
39

 Se Westerberg, B, Mervärdesskattedirektivet, en kommentar, 2009, s. 100 samt Alhager, E, 

Mervärdesskatt vid omstruktureringar, 2001, s. 245.  
40

 Se mål C-299/02 Kommissionen mot Nederländerna.  
41

 Se Bjerregaar Eskildsen, a.a. s. 117. 
42

 Se Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM (2000) 

248 final, s. 4f. 
43

 Se Bjerregaar Eskildsen, a.a. s. 118. 
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system som fördelar skatteintäkter mellan medlemsländerna. Att art. 11:s 

implementering är frivillig kan ses som ett resultat av detta; den nuvarande graden av 

harmonisering tillåter inte obligatoriska regler om mervärdesskattegrupper.
44

 En annan 

lösning vore att avskaffa möjligheten till att bilda mervärdesskattegrupper. Problemet 

som uppstår i ett sådant fall är dock att den neutralitetsbrist avseende valet av 

företagsform som diskuterats ovan i kapitel 2 inte avhjälps. Den territoriella 

begränsningen innebär i detta fall inte ett större avsteg från EU-rätten än vad bort-

tagandet av art. 11 skulle medföra.  

Ett annat sätt att närma sig problematiken är genom att se till derogationsprinciperna, 

vilka presenteras i ett skattesammanhang av Aldén. Doktrinen om derogations-

principerna innebär att domstolen vid fall av regelkonkurrens i första hand ska lösa 

tvisten med utgångspunkt i principerna lex superior, lex specialis och lex posterior.
45

 

Aldéns slutsatser är dock utarbetade utifrån ett svenskt perspektiv och lämpar sig därav 

sämre som förklaringsmodell för rent EU-rättsliga frågor. Principen om lex specialis 

förkommer sällan inom EU-rätten då det ofta inte finns någon generell lagstiftning, lex 

generalis, att utgå ifrån. Lex posterior är inte heller generellt tillämplig, eftersom 

sekundär EU-rätt sällan syftar till att ersätta äldre primärrätt.
46

  

Lex superior är den princip som bäst fungerar som lösningsmodell inom EU-rätten; 

primärrätten har företräde framför sekundärrätten. En generell tillämpning av lex 

superior motsägs dock av EU-domstolen i Polysar-målet
47

 där inskränkningen av 

etableringsfriheten i art. 11 mervärdesskattedirektivet godtogs av domstolen. Aldén 

framhåller att om ett svar inte kan härledas från någon av derogationsprinciperna bör 

domstolen välja den lösning på problemet som är mest ändamålsenlig i det enskilda 

fallet.
48

 Detta stämmer överens med resonemanget ovan och kan sägas ge uttryck för 

EU-domstolens teleologiska tolkningsmetod, vars ändamål bl.a. är att främja de syften 

som eftersträvas inom EU-rätten.
49

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den territoriella begränsningen 

visserligen innebär en inskränkning av etableringsfriheten, men med hänsyn till 

nuvarande grad av harmonisering och det intrång i den fiskala suveräniteten som annars 

skulle uppstå torde regleringen vara rättfärdigad och proportionell och således inte 

                                                 
44

 Jfr. Bjerregaar Eskildsen, a.a. s. 119. 
45

 Se Aldén, S. Regelkonkurrens vid rättstillämpningen, Skattenytt 1998, s. 565. 
46

 Se Alhager, a.a. 2001, s. 112. 
47

 Mål C-60/90 Polysar Investments Netherlands ECR. 
48

 Se Aldén, a.a. 1998, s. 565. 
49

 Jfr. Sonnerby, a.a. 2010, s. 28. 
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innebära ett brott mot fördragen. Denna slutsats delas av Alhager, om än baserat på 

andra grunder.
50

  

 

 

3.4 Sammanfattning 

 

Den territoriella begränsningen finns för att undvika att den fiskala suveräniteten i 

medlemsländerna inskränks.  Att systemet potentiellt öppnar upp för missbruk genom 

en tillämpning av vad som följer av upplägget i FCE Bank-målet är en negativ 

konsekvens som, om den inte redan är överspelad, troligtvis kommer att underkännas 

vid en prövning av EU-domstolen.  

Inskränkningen av etableringsfriheten som den territoriella begränsningen innebär är 

en aspekt som får anses vara ett relativt ovanligt unionsrättsligt inslag. Dock ligger 

begränsningen inom ramen för vad som är tillåtet; främjandet av mer utbredd 

harmonisering på sikt väger tyngre än den inskränkning som art. 11 mervärdesskatte-

direktivet medför, särskilt om man har skyddandet av den nationella fiskala 

suveräniteten i åtanke. 

 

  

                                                 
50

 Se Alhager, a.a. 2001, s. 245. Alhager menar att EU-domstolens accepterande av den territoriella 

begränsningen i mål C-60/90 Polysar Investments Netherlands ECR medför att begränsningen är att anse 

som gällande rätt, men anser att ett avskaffande av begränsningen vore önskvärt.  
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4 NEUTRALITET I SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM 

4.1 Introduktion  

 

I detta kapitel analyseras den svenska mervärdesskattegruppsregleringen ur ett allmänt 

perspektiv, med utgångspunkt i neutralitetsprincipen. Syftet är att lyfta frågor och 

problematik rörande neutralitet i mervärdesskattegruppsregleringen, vilket senare delar 

refererar till. Det inkomsträttsliga systemet för skatteutjämning inom koncerner, 

koncernbidragsreglerna, används som ingång och referenspunkt till analysen. 

Inledningsvis presenteras koncernbidragsreglerna, vilket följs av en jämförelse mellan 

systemen samt en längre diskussion om neutraliteten i mervärdesskattegruppssystemet.  

 

 

4.2 Skatteutjämning i inkomstskattesystemet  

 

På samma sätt som på mervärdesskattens område finns det avseende inkomstskatt ett 

system som syftar till att upprätthålla neutralitet mellan olika typer av organisations-

former. Inom inkomstskatterätten är varje företag, med undantag för handelsbolag, ett 

eget skattesubjekt, oaktat om företaget ingår i en koncern eller ej. Således beskattas 

också varje företag för den egna vinsten. För att motverka att skattemässiga 

överväganden ska styra valet av företagsform finns koncernbidragssystemet, vars syfte 

är att skattebelastningen ska vara densamma oavsett hur verksamheten bedrivs. Ett 

koncernbidrag är en renodlad inkomstöverföring, där ett koncernföretag med överskott 

vederlagsfritt överför likvida medel till ett annat koncernföretag med underskott. 

Därmed utjämnas resultaten mellan företagen och det sammanlagda beskattningsbara 

överskottet blir detsamma som om verksamheten hade bedrivits i ett företag.
51

 

35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) reglerar förutsättningarna för att ge och 

ta emot koncernbidrag. Ett koncernbidrag kan ges från ett moderbolag till ett 

dotterbolag och tvärtom, förutsatt att dotterbolaget är helägt, se 35:3 IL. För att 

dotterbolaget ska anses vara helägt krävs enligt 35:2 IL att moderbolaget äger mer än 90 

% av andelarna i dotterbolaget. Det finns även andra begränsningar i rätten att ge 

koncernbidrag i syfte att motverka att reglerna används för andra ändamål än att 

                                                 
51

 Se prop. 2000/01:22, kap. 9.4. 
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upprätthålla neutralitetsprincipen, exempelvis handel med förlustföretag.
52

 35:3-6 IL 

innehåller bestämmelser som möjliggör koncernbidrag mellan koncernbolag som inte 

har ett moder-dotter-förhållande. Huvudregeln är även här att bidraget inte får lämna 

koncernen; ägarstrukturerna måste innebära att det givande och det mottagande bolaget 

direkt eller indirekt är helägda av ett moderbolag i koncernen.  

 

 

4.3 Neutralitet i skatteutjämningssystemen – en jämförande analys  

 

Både mervärdesskatte- och inkomstskatteområdet har system som medför att 

företagsgrupper internt kan utjämna och minimera sådana skattekostnader som uppstår 

p.g.a. valet att bedriva verksamheten i flera företag. Som redan påpekats är syftet i båda 

systemen att upprätthålla neutralitetsprincipen och att tillgodose att skattemässiga 

överväganden inte styr valet av verksamhetsform. Frågan är dock om skatteutjämnings-

reglerna i ML säkerställer samma nivå av skatteneutralitet som koncernbidrags-

regleringen. Jämförelsen är ämnad att mer i detalj undersöka neutralitetsproblematiken 

på mervärdesskattens område.  

Vad gäller syftet finns en stor skillnad mellan systemen, både avseende dess 

innebörd och resultat av tillämpningen. Som framgår av förarbetena innebär mervärdes-

skattegruppssystemet ett avsteg från en annan på området grundläggande princip, 

nämligen att all skattepliktig omsättning ska beskattas.
53

 Eftersom inkomstskatte-

systemet i stort tillåter att avdrag görs uppstår där inte samma intressekonflikt. 

Konflikten på mervärdesskatteområdet löstes genom en kompromiss där utjämnings-

systemet gavs begränsad räckvidd så att det endast omfattar de företag som bedömdes 

vara i störst behov av systemet – företag inom den finansiella sektorn.
54

  

Båda systemen uppnår neutralitet i fråga om val av verksamhetsform, men 

mervärdesskattesystemet begränsar kretsen av företag. Även konstellationen av företag 

som är berättigade till skatteutjämning skiljer sig mellan systemen. IL ställer främst ett 

krav på ett ägande överstigande 90 %, medan ägandekravet i ML (finansiellt förbundna) 

oftast tolkas som att det endast krävs 50 %.
55

 Även om procentsatsen är lägre satt i ML 
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jämfört med IL ställer ML krav på ekonomisk och organisatorisk förbundenhet, vilket 

innebär att gruppmedlemmarna ska bedriva liknande verksamhet samt stå under samma 

ledarskap.
56

 Det medför att kretsen av koncernbolag som har möjlighet till 

skatteutjämning är snävare enligt ML än enligt IL, även inom den finansiella sektorn. 

Att den svenska mervärdesskattegruppsregleringen kan ifrågasättas ur ett EU-rättsligt 

perspektiv kommer att framgå nedan i kapitel 5. I övrigt finns det skäl för 

begränsningen till den finansiella sektorn eftersom denna sektor, som regeringen 

framhåller, i stor utsträckning är utsatt för internationell konkurrens.
57

 Den sektor som 

närmast ligger till hands som potentiellt område för mervärdesskattegruppsregler är 

fastighetssektorn. Denna sektor är dock starkare kopplad till varje enskilt land p.g.a. 

fastigheternas immobila natur. Dessutom finns det viss möjlighet för fastighetsupplåtare 

att bli frivilligt skattskyldiga enligt 9 kap. ML, vilket innebär att behovet av 

gruppregistering inom den här sektorn inte är lika stort ur konkurrens- och neutralitets-

perspektiv som inom den finansiella sektorn.  

I samband med detta uppkommer frågan om ett införande av frivillig skattskyldighet 

för företag inom den finansiella sektorn skulle kunna vara en alternativ lösning. Då 

skulle företag ha möjlighet att undgå direkta skattekostnader till följd av bristande 

avdragsrätt. Lösningen har dock två problem. För det första avhjälps inte den 

neutralitetsbrist som finns mellan olika sektorer; bl.a. sjukvårds- och utbildningssektorn 

skulle fortfarande drabbas av direkta skattekostnader. Dessutom skulle det innebära att 

försäkringar och lån blir belagda med mervärdesskatt, vilket skulle medföra negativa 

ekonomiska konsekvenser framför allt för de som har tecknat stora bolån. En modell där 

hela lånebeloppet beskattas medför i värsta fall att lånekostnaderna skulle öka med 25 

%. Om endast låneräntan beskattas blir de ekonomiska konsekvenserna mindre 

kännbara. Dock innebär frivillig skattskyldighet och regleringen om 

mervärdesskattegrupper att samma syfte uppnås. Den senare medför emellertid att syftet 

uppnås med färre negativa konsekvenser som följd, vilket ur ett proportionalitets-

perspektiv gör att mervärdesskattegruppsregleringen är mer lämplig som lösning på 

neutralitetsproblemet.  

Vidare kan sägas att principen om att all skattepliktig omsättning ska beskattas, 

vilket var en av orsakerna till att reglerna om mervärdesskattegrupper begränsades till 
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den finansiella sektorn,
58

 är en del av neutralitetsprincipen. Det innebär att konflikten 

står mellan olika aspekter av neutraliteten. Med anledning av detta borde lagstiftaren i 

större utsträckning ha beaktat resultatet av respektive aspekt. Sett till konkurrens-

neutraliteten, vilken är en stor del av skatteneutralitetens syfte, skapas visserligen inga 

konkurrensbegränsningar vid ett införande av regler för endast en sektor, då 

konkurrensen mellan olika sektorer rimligen är begränsad. Däremot uppnås mer utbredd 

konkurrensneutralitet inom varje enskild sektor om gruppregistreringsreglerna ges en 

omfattande räckvidd. Den skatteneutralitet som genom detta uppnås bör vara större än 

vad principen om att all skattepliktig omsättning ska beskattas medför, som i fråga om 

val av verksamhetsform inte bidrar till neutralitet i nämnvärd omfattning. 

 

 

4.4 Sammanfattning  

 

Neutralitetsprincipen ligger till grund för regleringar där syftet är att motverka direkta 

skattekostnader i koncerner. Både inkomst- och mervärdesskattelagstiftningens system 

bidrar till upprätthållandet av neutraliteten, men det senare bidrar i mer begränsad 

omfattning. Att endast vissa företag ges rätt till gruppregistrering innebär ett avsteg från 

neutralitetsprincipen som inte är motiverat sett till de konsekvenser som nuvarande 

reglering har givit upphov till. Ur ett neutralitetsperspektiv skulle det således vara 

motiverat med förändrad lagstiftning på detta område.  
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5 MERVÄRDESSKATTEGRUPPER – DET EU-RÄTTSLIGA 

PERSPEKTIVET 

5.1 Introduktion 

 

I detta kapitel behandlas reglerna om mervärdesskattegrupper ur ett EU-rättsligt 

perspektiv. Utgångspunkten är EU-rättens inverkan på nationell nivå, varför EU-rätten 

genomgående kopplas till svensk rätt. Inledningsvis behandlas Sveriges implementering 

av art. 11 tillsammans med det mål som nyligen avgjordes i EU-domstolen där 

Kommissionen hade väckt talan mot Sverige för att ha underlåtit att uppfylla sina 

skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet.
59

 Även om domen är avgjord finns det 

frågor som lämnades obesvarade av domstolen, varför genomgången följs av en analys 

av effekter av en eventuell fällande dom avseende dessa frågor. Analysen tar främst 

sikte på vilken nationell genomslagskraft EU-rätten har och om det är möjligt att 

avhjälpa en eventuell diskrepans på annat sätt än genom förändrad lagstiftning.  

 

 

5.2 Svenska regler i ljuset av EU-rätten 

5.2.1 Mål C-480/10 Kommissionen mot Sverige 

Om man ser till Sveriges implementering av art. 11 mervärdesskattedirektivet överens-

stämmer den nationella lagstiftningen med EU-rätten i de flesta avseenden. Den främsta 

avvikelsen är den svenska lagstiftarens val att begränsa rätten att bilda 

mervärdesskattegrupper till företag inom den finansiella sektorn, en begränsning som 

saknar motsvarighet i direktivet. Detta är något som Kommissionen har upp-

märksammat; talan om fördragsbrott väcktes mot Sverige och EU-domstolen avgjorde 

frågan i mål C-480/10 den 25 april 2013.  

Bakgrunden till målet är att Kommissionen i ett påpekande framhöll att Sveriges 

implementering av reglerna om mervärdesskattegrupper inte var förenlig med art. 11 

mervärdesskattedirektivets. Kommissionen menade att det utifrån direktivet inte var 

möjligt att begränsa rätten att bilda mervärdesskattegrupper till att endast omfatta 
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företag i den finansiella sektorn. Sverige motsatte sig denna bedömning och hävdade att 

direktivet i denna del hade blivit korrekt införlivat. 

Kommissionen argumenterade för att möjligheten att bilda en mervärdesskattegrupp 

är av värde för många aktörer på marknaden och att skatteneutralitetsskäl talade för att 

alla typer av företag ska ha rätt till att ingå en konstellation av nämnda slag. Ett avsteg 

från neutralitetsprincipen hade enligt EU-kommissionen inte kunnat motiveras av 

Sverige. Sverige menade istället att varje medlemsstat, i brist på precisering i art. 11, 

hade rätt att själv välja vilka typer av företag som skulle kunna bilda en 

mervärdesskattegrupp. Dessutom ansågs företag i den finansiella sektorn lämpade för 

regleringen då dessa är extra känsliga för konkurrens från företag i andra medlemsstater, 

vilka skulle få en fördel gentemot svenska motsvarigheter om det saknades svenska 

regler för bildande av mervärdesskattegrupper. Vidare menade Sverige att företag i den 

finansiella sektorn inte konkurrerade med företag inom andra branscher, varför det inte 

heller förelåg ett avsteg från neutralitetsprincipen. Slutligen anförde Sverige att 

begränsningen till att endast företag som står under Finansinspektionens tillsyn var 

motiverad då tillsynen minskar risken för skatteundandragande.
60

  

EU-domstolen inledde bedömningen med att konstatera att Kommissionen 

inledningsvis grundade talan om fördragsbrott på bristande skatteneutralitet mellan 

konkurrerande företag. Talan utvidgades i ett senare skede till att omfatta en mer 

vidsträckt likabehandling mellan alla företag oberoende av konkurrenssituation. EU-

domstolen ansåg att detta förfarande utvidgade föremålet för processen, vilket inte 

godtogs. Således avvisades invändningen om bristande likabehandling.
61

  

Domstolen fortsatte med en prövning i sak och fastställde att en unionsrättslig 

bestämmelses innehåll ska tolkas utifrån dess ordalydelse och syften. Enligt domstolen 

ger inte första stycket i art. 11 mervärdesskattedirektivet medlemsstaterna en möjlighet 

att ställa upp villkor för vilka företag som ska få bilda en mervärdesskattegrupp. Inte 

heller ska artikeln ses som en undantagsbestämmelse som ska tolkas restriktivt. Syftet 

med artikeln var enligt domstolen att förenkla administration eller att bekämpa 

missbruk. Enligt art. 11 andra stycket får medlemsländerna vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att förhindra skatteundandragande. Domstolen menade följaktligen att 
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det är tillåtet att inskränka art. 11 i syfte att motverka skatteflykt, om inte begränsningen 

strider mot EU-rätten i övrigt.
62

  

Eftersom Sverige anförde att begränsningen att endast företag som står under 

Finansinspektionens tillsyn har rätt att bilda mervärdesskattegrupper syftar till att 

förhindra skatteundandragande genom offentlig kontroll och Kommissionen inte hade 

visat att begränsningen saknar fog eller strider mot EU-rätten ogillade EU-domstolen 

Kommissionens talan.
63

  

Målet framstår i huvudsak att vara av mer processuell än materiell karaktär. Den 

primära frågan – huruvida den svenska regleringen strider mot likabehandling och 

neutralitet i ett större perspektiv – besvarades inte då Kommissionens talan 

ursprungligen inte omfattade denna grund. Detta får anses vara mycket beklagligt då 

domen inte bidrar till att bringa klarhet i frågan. Kommissionen lyckades inte visa att 

den svenska regleringen strider mot EU-rätten med beaktande av de av domstolen 

godkända grunderna för talan, men detta innebär inte att regleringen de facto inte är EU-

stridig. Det är inte osannolikt att ny talan väcks på de grunder som avvisades av EU-

domstolen, vilket skulle innebär att en ny och tidskrävande process måste inledas samt 

att rättsläget de närmaste åren fortsättningsvis kommer att vara oklart. 

Något som är anmärkningsvärt är Sveriges anförande att Finansinspektionens tillsyn 

syftar till att förhindra skatteundandragande. Förarbetena innehåller inget som styrker 

detta; skälet till begränsningen var fiskala skäl samt att den finansiella sektorn var 

särskilt utsatt för konkurrens.
64

 I syfte att motverka skatteflykt infördes istället en 

bestämmelse som ger Skatteverket möjlighet att ingripa mot skatteupplägg innefattande 

mervärdesskattegrupper. Det är också endast Skatteverket som omnämns som ansvarig 

myndighet i fråga om motverkande av skatteundandragande.
65

 Dessutom är 

Finansinspektionen inte en kontrollmyndighet för skattefrågor, utan ska bidra till en väl 

fungerande finansiell marknaden och att motverka penningtvätt.
66

 Det finns således 

aspekter som talar för att begränsningen i 6 a:2 ML saknar fog utifrån syftet att 

förhindra skatteflykt. Dock var dessa aspekter inte föremål för närmare utredning från 

Kommissionens sida då de huvudsakliga argumenten för fördragsbrottstalan rörde 

bristande likabehandling och neutralitet.  
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EU-domstolens dom kan inte anses vara materiellt inkorrekt, men att konstatera att de 

svenska mervärdesskattereglerna inte strider mot EU-rätten vore något missvisande. Det 

enda som kan konstateras är att Kommissionen inte på ett tillräckligt övertygande sätt 

lyckades visa att det råder diskrepans.  

 

 

5.2.2 Mål C-480/10, Generaladvokatens förslag till avgörande 

Då frågan om Sveriges implementering av art. 11 strider mot neutralitetsprincipen, 

avseende bl.a. att skattehänsyn inte ska styra valet av organisationsform, inte besvarades 

av EU-domstolen är det av intresse att se till Generaladvokatens förslag till avgörande. 

Avgörandet har ingen rättslig verkan, men argumentationen kan ge en indikation på hur 

frågan ska bedömas. Generaladvokaten bortsåg, felaktigt enligt EU-domstolen, från att 

Kommissionen gjorde en otillåten utvidgning av talan och bedömde frågan på grundval 

av de argument som hade framlagts. Detta medför dock inte att argumentationen i sak 

får en inskränkt betydelse. 

Generaladvokaten inledde sitt förslag till avgörande med en genomgång av art. 11 

och dess ordalydelse. Art. 11 är frivillig för medlemsstaterna att implementera, men en 

implementering måste vara konform med mervärdesskattedirektivet i övrigt.
67

 

Generaladvokaten framhöll att art. 11 endast innehåller begränsningar avseende att 

beskattningsbara personer som är medlemmar av en mervärdesskattegrupp ska vara nära 

förbundna med varandra. Enligt generaladvokaten innefattas alla beskattningsbara 

personer, oavsett ekonomisk sektor, i art. 11:s ordalydelse, varför en bokstavstolkning 

skulle utesluta möjligheten för en medlemsstat att begränsa artikelns räckvidd.
68

  

Generaladvokaten framhöll vidare att syftet med mervärdesskattegrupper inte är att 

uppnå ekonomiska fördelar, utan snarare att skapa neutralitet i exempelvis de fall där ett 

företag utan avdragsrätt antingen utför vissa för verksamheten nödvändiga tjänster 

internt eller köper in dessa från ett företag i mervärdesskattegruppen.
69

  

En medlemsstats implementering av en av direktivets artiklar måste enligt 

Generaladvokaten stämma överens med artikelns syfte; något utrymme för 

skönsmässiga bedömningar finns inte.
70

 Generaladvokaten påpekade att Sveriges 
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argument visserligen var beaktansvärda, men att reglerna syftade till förenklad 

administration och bekämpande av missbruk. Dessa syften rörde enligt general-

advokaten alla sektorer, inte bara den finansiella. Generaladvokaten fortsatte med att 

konstatera att det även i andra sektorer än den finansiella är vanligt att dela upp 

verksamheten på flera olika juridiska personer där vissa företag saknar rätt till avdrag 

för ingående skatt. Bl.a. skulle företag inom hälsovårds- och fastighetsområdet gynnas 

av att kunna registreras som mervärdesskattegrupper.
71

  

Mot bakgrund av detta menade generaladvokaten att det inte är motiverat att 

begränsa rätten att bilda en mervärdesskattegrupp utifrån den sektor där den 

beskattningsbara personen driver sin verksamhet. Olika mål av praktisk, social eller 

ekonomisk karaktär kan visserligen beaktas när regler utformas för en viss sektor. Dessa 

mål ska dock inte ligga till grund för regler som begränsar något som rör alla sektorer. 

Generaladvokaten ansåg därför att Sveriges argument att reglerna om 

mervärdesskattegrupper var fakultativa inte kunde godtas; frivillighet att implementera 

medför inte en rätt att begränsa räckvidden på ett sätt som inte följer av artikeln i 

direktivet.
72

 Det enda godtagbara skälet att begränsa räckvidden av bestämmelsen till 

vissa sektorer var enligt generaladvokaten att bekämpa potentiellt missbruk.
73

 Således 

föreslog generaladvokaten att EU-domstolen skulle fastställa att Sverige underlåtit att 

uppfylla sina skyldigheter enligt art. 11 mervärdesskatte-direktivet.
74

 

Sammanfattningsvis ansåg Generaladvokaten att en begränsning av rätten att bilda 

mervärdesskattegrupper inte ryms inom art. 11:s ordalydelse. Skulle EU-domstolen inte 

dela den bedömningen menade Generaladvokaten att avsteget från regelns syfte inte 

hade motiverats i tillräckligt hög grad. Generaladvokaten tillämpade därmed den metod 

för att fastställa om avsteg från EU-rätten kan vara giltiga som kom till uttryck i mål C-

210/03 Swedish Match, men fann att avsteget inte kunde motiveras. Om EU-domstolen 

skulle komma till samma slutsats skulle det för Sveriges del eventuellt kunna innebära 

en förändrad lagstiftning avseende mervärdesskattegrupper.  

Det finns skäl att anta att EU-domstolen skulle göra en liknande bedömning om talan 

om fördragsbrott åter skulle väckas. Sveriges implementering är de facto en begränsning 

av artikelns syfte. Ser man till möjligheten att inskränka eller avvika från ett direktivs 

syfte har, som framgått ovan i avsnitt 3.3, lagstiftare inom EU visserligen en viss frihet. 
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Denna frihet gäller dock inte medlemsstaterna.
75

 Bortsett från de lagfästa restriktions-

grunderna gällande allmän ordning, säkerhet och hälsa (art. 52 FEUF) samt bekämpning 

av missbruk (art. 11 mervärdesskattedirektivet) finns det m.a.o. endast ett väldigt 

begränsat utrymme för nationella inskränkningar. En begräsning i syfte att bekämpa 

missbruk och skatteundandragande får dock inte sakna fog och ska överensstämma med 

EU-rätten i övrigt. Att Sveriges implementering inte strider mot någon av dessa aspekter 

får anses vara högst tveksamt.  

 

 

5.3 EU-rättens genomslag på nationell nivå 

5.3.1 Direkt effekt 

Om EU-domstolen ånyo skulle ta upp Sveriges implementering av art. 11 till prövning, 

denna gång utifrån ett neutralitetsperspektiv, och dessutom fastställa att 

implementeringen strider mot likabehandling och neutralitet skulle detta medföra 

konsekvenser för svenska företagsgrupper. Även utan en ändring av nationell lag-

stiftning skulle företag inom andra sektorer eventuellt kunna utnyttja möjligheten till 

gruppregistrering p.g.a. EU-rättens genomslag på nationell nivå. Utgångspunkten är 

företrädesprincipen; en i praxis utvecklad princip som innebär att en nationell 

bestämmelse som strider mot en EU-rättslig bestämmelse inte ska tillämpas i 

medlemsstaten.
76

 EU-rättens genomslag sträcker sig emellertid ett steg längre. Detta tar 

sig uttryck i principen om direkt effekt, vilken innebär att en unionsbestämmelse som är 

precis, tydlig och ovillkorlig ska tillämpas av nationella förvaltningsmyndigheter och 

domstolar oavsett om nationell lagstiftning saknar motsvarande bestämmelse eller om 

det finns en nationell bestämmelse i strid med unionsbestämmelsen. Detta gäller i första 

hand fördragsbestämmelser.
77

 Direkt effekt gäller även för direktiv, men dess verkan är 

begränsad så till vida att direktivets implementeringstid måste ha löpt ut innan direkt 

effekt kan tillämpas. Vidare ges direktiv endast vertikal direkt effekt, d.v.s. 

bestämmelser som gäller mellan stat och individ där individen ges rättigheter och staten 

påförs skyldigheter.
78
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Vid en tillämpning av doktrinen om direkt effekt på art. 11 mervärdesskattedirektivet 

kan man inledningsvis konstatera att ordalydelsen är precis, tydlig och ovillkorlig; varje 

medlemsstat får ”anse som en enda beskattningsbar person sådana personer som är 

etablerade i medlemsstaten och som […] är nära förbundna med varandra genom 

finansiella, ekonomiska och organisatoriska band”. Artikeln uppställer endast tre 

rekvisit för att rättigheten ska erhållas och rekvisiten kräver ingen teleologisk tolkning 

för att dess innebörd ska kunna fastställas.
79

 Artikeln i fråga gäller förhållandet mellan 

individ och stat; individen ges rätt att ingå i en mervärdesskattegrupp och uppnår 

således en skattelättnad medan staten får en skyldighet att avstå från skatteintäkter från 

gruppregistrerade företag. Vid en första anblick torde således art. 11 få direkt effekt 

innebärande att företag utanför den finansiella sektorn har rätt att ingå i 

mervärdesskattegrupper.  

Frågan är dock om valfriheten att implementera art. 11 påverkar dess möjlighet att ha 

direkt effekt. Generaladvokaten och EU-domstolen ansåg i mål C-480/10 

Kommissionen mot Sverige att valfriheten inte medförde en rätt att begränsa artikelns 

räckvidd; antingen ska artikeln implementeras till fullo eller inte alls, om det inte finns 

en lagstadgad grund för begränsningen.
80

 Även om rättigheten normalt sett inte får 

begränsas kvarstår möjligheten för den nationella lagstiftaren att inte införa, eller 

avskaffa den redan införda, rättigheten. Rättigheten att bilda mervärdesskattegrupper är 

till sin natur sådan att den inte garanteras av EU-rätten – rättigheten är m.a.o. relativ 

snarare än absolut. Kan en relativ rättighet ha direkt effekt?  

Det som talar mot att art. 11 har direkt effekt är just implementeringsfriheten. Syftet 

med direkt effekt av direktiv är att säkerställa att medlemsstaterna inte undandrar sig det 

ansvar de har enligt EU-rätten genom att underlåta att implementera bestämmelser som 

från nationell sida inte är önskvärda. Således är det främst EU-rättens genomslagskraft 

som garanteras.
81

 Eftersom det är upp till medlemsstaterna att välja om art. 11 ska 

implementeras behöver det inte finnas ett EU-rättsligt instrument som ska motverka 

medlemsstaternas passivitet i detta avseende.  

Det som främst talar för att art. 11 har direkt effekt är den artikel ur vilken EU-

domstolen utläst principen om direkt effekt; art. 4.3 FEU. Detta lagrum stadgar att 

medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla 
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 Jfr. Terra, B J.M. Wattel, P.J. European Tax Law, 2012, s. 115. 
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 Se mål C-480/10, Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 55 samt mål C-480/10 Kommissionen 

mot Sverige, p. 35. 
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 Se Hettne, J & Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod, 2012, s. 184. 
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förpliktelserna enligt EU-rätten samt avhålla sig från alla åtgärder som kan äventyra 

EU-rättens mål. Att införa bestämmelser som innebär att beskattningsbara personer i en 

viss sektor uppnår en skatteförmån medan övriga sektorer inte ges samma möjlighet 

strider mot direktivets och artikelns mål, att uppnå större harmonisering i 

mervärdesskatteavseende samt upprätthålla principen om skatteneutralitet. Detta kan ses 

som en åtgärd som äventyrar EU-rättens mål, vilket också är orsaken till att 

Kommissionen väckte talan om fördragsbrott mot Sverige. Det finns alltså goda skäl för 

att art. 11 ska anses ha direkt effekt. Även om artikeln är frivillig och det inte finns en 

rättighet som EU-rätten tillförsäkrar innebär en felaktig implementering ett hot mot 

direktivets mål som en tillämpning av direkt effekt delvis kan avhjälpa. Svaret på denna 

fråga är dock inte självklart.  

 

 

5.3.2 Direktivkonform tolkning 

Utöver principen om direkt effekt har EU-domstolen även fastställt att nationell rätt ska 

tolkas mot bakgrund av EU-rätten, vilket innefattar direktiv som inte implementerats i 

tid eller implementerats felaktigt. Detta kallas för EU-konform eller direktivkonform 

tolkning. Genom detta förfarande ges även direktivbestämmelser som saknar direkt 

effekt betydelse.
82

 Den nationella lagstiftningen ska således tolkas så att den så långt 

som möjligt överensstämmer med direktivets ordalydelse och syfte. Det innebär också 

att en bestämmelse i ett medlemsland som enligt en fast nationell praxis har en viss 

innebörd kan komma att ändras i.o.m. en direktivkonform tolkning.
83

 Frågan är dock om 

det är möjligt att göra en direktivkonform tolkning av 6 a:2 ML så att även 

näringsidkare i andra sektorer får möjlighet till gruppregistrering.  

6 a:2 ML preciserar vilka näringsidkare som får ingå i en mervärdesskattegrupp; 

företag som är undantagna från skatteplikt enligt 3:9-10 ML samt företag som 

huvudsakligen tillhandahåller varor och tjänster till föregående företagsgrupp. 

Ordalydelsen måste anses vara tillräckligt klar och tydlig, vilket medför att 

tolkningsutrymmet är mycket begränsat. En tolkning som innebär att företag inom 

exempelvis sjukvårdssektorn också skulle kunna gruppregistreras strider direkt mot 

paragrafens ordalydelse. Att tolka nationell rätt contra legem, d.v.s. i strid med 
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paragrafens lydelse, är inte möjligt enligt svenska rättsgrundsatser.
84

 Direktivkonform 

tolkning kan således inte ”läka” den diskrepans och den brist på rättigheter som en 

felaktig implementering medför om ordalydelsen i det implementerade lagrummet inte 

har ett tillräckligt stort tolkningsutrymme. Saknar även det EU-rättsliga lagrummet 

direkt effekt är det endast ändringar i den nationella lagstiftningen som kan tillse att de 

rättigheter som direktivet fastställer kan utnyttjas av hela den avsedda målgruppen. 

 

 

5.4 Sammanfattning 

  

Huruvida Sveriges implementering av art. 11 mervärdesskattedirektivet, framför allt 

begränsningen av kretsen av företag som har rätt att bilda mervärdesskattegrupper, är 

förenlig med EU-rätten är i dagsläget oklart. Både Kommissionen och Generalad-

vokaten menar att Sveriges implementering strider mot syftet med art. 11 och i 

förlängningen med mervärdesskattedirektivet. EU-domstolen prövade inte frågan om 

implementeringen stred mot neutralitetsprincipen, utan konstaterade att Kommissionen 

inte kunnat visa att implementeringen innebär ett fördragsbrott.  

Det finns skäl för att EU-domstolen, vid en eventuell framtida neutralitets-

bedömning, skulle dela Kommissionens och Generaladvokatens syn varigenom Sverige 

i så fall skulle tvingas att antingen utvidga kretsen av företag eller avskaffa reglerna om 

mervärdesskattegrupper helt. Skulle EU-domstolen finna att implementeringen av art. 

11 är felaktig kan företag i andra sektorer än den finansiella, fram till att förändrad 

lagstiftning stiftas, eventuellt tillämpa principen om direkt effekt för att få rätten att ingå 

i en mervärdesskattegrupp. Art. 11:s implementeringsfrihet innebär emellertid att 

tillämpningen av direkt effekt inte är självklar, även om argument finns för att det skulle 

vara möjligt. Skulle Sverige välja att avskaffa 6 a kap. ML försvinner dock naturligt nog 

art. 11:s direkta effekt.  

Oaktat principen om direkt effekt kan inte reglerna i 6 a kap. ML tolkas 

direktivkonformt för att uppnå ett liknande resultat. Även om det finns vissa EU-

rättsliga instrument att tillgå är det främst genom förändrad nationell lagstiftning som 

rätten att ingå i en mervärdesskattegrupp bäst kan garanteras alla företagsgrupper. 
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6 MERVÄRDESSKATTEGRUPPER – DE LEGE FERENDA  

6.1 Introduktion 

 

Följande avsnitt innehåller en rättspolitisk diskussion avseende mervärdesskatte-

regleringen. Diskussionen behandlar olika aspekter av regleringen var för sig, främst 

avskaffande av den territoriella begränsningen, införandet av en generell rätt för företag 

att bilda mervärdesskattegrupper samt huruvida gruppregistrering bör vara frivillig eller 

obligatorisk, där konsekvenser och behov av förändring tas upp. Inledningsvis 

presenteras frågan om Sverige bör avskaffa möjligheten till gruppregistrering. 

Utgångspunkten för detta är att diskrepans mellan svensk rätt och EU-rätten de facto 

råder, även om mål C-480/10 Kommissionen mot Sverige troligtvis innebär att 

lagstiftaren inom den närmaste framtiden kommer att anse att någon förändrad 

lagstiftning inte är påkallad. 

 

 

6.2 Avskaffande av mervärdesskattegruppsregleringen? 

 

Om EU-domstolen i en framtida dom skulle fastställa att Sveriges implementering av 

art. 11 mervärdesskattedirektivet strider mot neutralitetsprincipen och att Sverige i så 

fall underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet finns det två möjliga vägar 

för Sverige att gå. Antingen avskaffas 6 a kap. ML eller genomförs en lagstiftnings-

ändring som ger alla företag, oavsett sektor, rätten att ingå i en mervärdesskattegrupp. 

Det som talar för ett avskaffande är främst det fiskala intresset; rädslan för bortfall av 

skatteintäkter. Bland de tidigaste argumenten mot mervärdesskattegrupper framträder 

just de statsfinansiella konsekvenserna.
85

  

Ett avskaffande skulle innebära ett medvetet avsteg från neutralitetsprincipen, vilket 

visserligen skulle kunna läkas genom ett införande av en utvidgad uttagsbeskattning, där 

även internt upparbetade varor och tjänster som används för den egna verksamheten 

beskattas.
86

 Genom detta förfarande upprätthålls neutraliteten samtidigt som de statliga 

finanserna inte påverkas negativt – skatteintäkterna ökar snarare. Jag anser dock att en 

sådan lösning skulle vara mycket olycklig, främst p.g.a. den konkurrenssnedvridning 

                                                 
85

 Se SOU 1992:121, avsnitt 4, s. 49 ff. 
86

 Jfr. Alhager, a.a. 2001, s. 245 ff. 



36 

 

som skulle uppstå gentemot andra företag inom EU. Dessutom finns det en risk att 

företag flyttar delar av sin verksamhet utomlands där skattesituationen är mer 

fördelaktig, vilket definitivt inte är gynnsamt för den svenska skattebasen. Sannolikt är 

lagstiftaren medveten om dessa konsekvenser varför ett framtida avskaffande av 

reglerna får anses vara mindre troligt. Frågan är istället på vilket sätt lagstiftningen bör 

ändras. 

 

 

6.3 Avskaffande av den territoriella begränsningen? 

 

Att frångå begränsningen att det endast är företag etablerade i samma medlemsland som 

får ingå i en gemensam mervärdesskattegrupp är inte något som kan upphävas 

nationellt. Av det som framgått ovan är den territoriella begränsningen enligt gällande 

rätt att anses som överensstämmande med EU-rätten. Detta innebär dock inte att 

begränsningen är problemfri; att etableringsfriheten de facto inskränks är en negativ 

konsekvens som inte kan bortses ifrån. Om den territoriella begränsningen ska upphävas 

krävs det emellertid att reglerna om mervärdesskattegrupper görs obligatoriska för 

medlemsstaterna, i annat fall finns det risk att medlemsstaternas fiskala suveränitet 

inskränks. Som det konstaterades tidigare i avsnitt 3.3 är emellertid inte 

mervärdesskattesystemet tillräckligt harmoniserat för att internationella mervärdes-

skattegrupper ska kunna införas, främst p.g.a. att det saknas ett avräkningssystem 

länderna emellan.
87

 Det är snarast på sikt som ett avskaffande av den territoriella 

begränsningen kan, och bör, genomföras. Inskränkningen av etableringsfriheten är 

troligtvis inte heller önskvärd från EU:s perspektiv, varför jag tror att problemet i 

framtiden kommer att lösas i takt med att harmoniseringsnivån ökar.  

 

 

6.4 Förändring av 6 a kap. ML? 

 

Den självklara förändringen av 6 a kap. ML är att vidga den krets av företag som får 

ingå i en mervärdesskattegrupp. Enklast är att göra bestämmelsen generell genom att ta 
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bort första stycket i 6 a:2, så att paragrafen endast anger att företag etablerade i Sverige 

kan gruppregistreras samt att företagen endast kan ingå i en mervärdesskattegrupp. 

Genom detta överensstämmer den svenska lagstiftningen med mervärdesskattedirektivet 

och dessutom har neutralitetsproblematiken avhjälpts. Det saknas anledning att införa 

en begränsning som utesluter företag som fullt ut bedriver skattepliktig verksamhet, dels 

eftersom det inte finns stöd för en sådan begränsning i direktivet – art. 11 stadgar en rätt 

för alla beskattningsbara personer – och dels eftersom det inte skulle få någon större 

praktisk betydelse. Företag som bedriver skattepliktig verksamhet och som ingår i en 

mervärdesskattegrupp uppnår endast den fördelen att administrationen kring 

skatteavdragen minskar, vilket inte påverkar staten i negativ bemärkelse. Tvärtom skulle 

staten gynnas eftersom transaktioner inom gruppen inte existerar i mervärdesskatte-

hänseende vilket innebär minskad administration även för staten i detta fall.  

Ett avskaffande av bestämmelsen att endast beskattningsbara personer kan ingå i en 

mervärdesskattegrupp är en förändring som är nödvändig för att upprätthålla 

konformiteten med EU-rätten. I det nyligen avgjorda målet C-85/11 Kommissionen mot 

Irland fastställde EU-domstolen att även icke beskattningsbara personer kan grupp-

registereras. Konsekvenserna av denna lagändring får emellertid anses vara ringa; det är 

snarast en formalitetsfråga.  

En eventuell förändring som är värd att diskutera är huruvida mervärdesskatte-

grupper ska vara obligatoriska eller frivilliga för företag att ingå i. Art. 11 möjliggör för 

medlemsländerna att göra reglerna tvingande, i synnerhet om det är för att motverka 

missbruk av systemet. Det är just skälet att motverka kreativa skatteupplägg där företag 

går in i och sedan lämnar grupper och kombinerar skattefria omsättningar med avdrag 

för ingående skatt som talar för obligatoriskt gruppmedlemsskap.
88

  

Detta måste vägas mot den rättsosäkerhet som skulle följa av ett dylikt förfarande, då 

rekvisiten för när en mervärdesskattegrupp anses föreligga är något oförutsägbara. 

Eftersom det är en helhetsbedömning som görs kan de olika rekvisiten spela olika stor 

roll i varje enskilt fall. Som Alhager framhåller skulle man kunna införa ett krav på 

registrering för att en mervärdesskattegrupp ska anses bildad.
89

 Då kvarstår emellertid 

frågan om vem som har bevisbörda för att rekvisiten är uppfyllda samt vilken typ av 

sanktion en underlåtenhet att registrera ska medföra. Sammantaget lämpar sig 

obligatoriska regler mindre bra för att motverka missbruk, särskilt med tanke på att det 
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på ett mycket mindre ingripande sätt redan finns en bestämmelse med samma syfte. 6 

a:6 ML ger nämligen Skatteverket rätt att upphäva gruppregistreringen om särskilda 

skäl föreligger, vilket typiskt sett tar sikte på missbruk.  

 

 

6.5 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis anser jag att de viktigaste förändringarna av mervärdesskatte-

gruppsregleringen är ett avskaffande av den territoriella begränsningen samt ett 

utvidgande av kretsen av företag som kan ingå i en mervärdesskattegrupp så att alla 

företag, oavsett sektor, har den möjligheten. Avskaffandet av den territoriella 

begränsningen är dock något som bör ske på sikt, när harmoniseringen i EU-länderna 

tillåter att obligatoriska regler införs. Avskaffandet av begränsningen avseende den 

finansiella sektorn bör däremot ske omgående, men utan att regler införs som innebär att 

gruppregistreringen görs obligatorisk. 
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7 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 

 

Det syfte som presenterades i inledningen var att belysa de svenska reglerna om 

mervärdesskattegrupper med utgångspunkt i de frågor som uppmärksammades i mål C-

480/10 Kommissionen mot Sverige. Materialet och analyserna som har presenterats 

ovan har främst behandlat frågor om neutralitet, både enskilt inom de berörda rätts-

områdena och tillsammans avseende förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt. 

Detta avslutande avsnitt innehåller en sammanfattning av det som framkommit i övriga 

delar där de frågeställningar som presenterades i inledningen besvaras. 

Den första frågan som ställdes var om Sveriges implementering av mervärdesskatte-

gruppsreglerna innebär att diskrepans råder mellan svensk rätt och EU-rätt. Frågan har 

inte ett entydigt svar eftersom det saknas praxis från EU-domstolen som kan fastställa 

rättsläget. Det finns emellertid anledning att ifrågasätta den svenska regleringens 

överensstämmande med EU-rätten p.g.a. bristande neutralitet dels mellan företags-

sektorer och dels inom företagssektorer där gruppregistrering inte är tillåten. EU-

domstolen tog inte ställning till neutralitetsfrågor annat än att konstatera att företag 

inom olika sektorer vanligtvis inte konkurrerar med varandra och därför råder i detta 

avseende ingen neutralitetsbrist. Skulle Kommissionen ånyo väcka talan och denna 

gång grunda talan på en vidare definition av neutralitetsprincipen finns det skäl att anta 

att EU-domstolen skulle fastställa att Sveriges implementering är felaktig.  

Den andra frågan var tudelad och avsåg den territoriella begränsningen. Om det är 

möjligt att genom gruppregistrering och en tolkning av FCE Bank-målet kringgå den 

territoriella begränsningen och uppnå en skatteförmån får anses vara tveksamt. 

Skatteförmånen skulle uppnås genom att ett utländskt huvudkontor överför varor till en 

filial som ingår i en mervärdesskattegrupp och filialen sedan säljer varorna utan att 

påföra mervärdesskatt till en gruppmedlem som saknar avdragsrätt. Den konkurrens-

snedvridning som uppstår talar för att upplägget inte skulle godtas av EU-domstolen.  

Vidare rörde frågan om den territoriella begränsningen inskränker etableringsfriheten 

på ett otillåtet sätt. Inskränkningen innebär ett avsteg från grundläggande EU-rätt, vilket 

kan rättfärdigas utifrån syftet med begränsningen, att undvika intrång i den fiskala 

suveräniteten. Begränsningen är även proportionell i förhållande till dess syfte. När väl 

en högre grad av harmonisering inom EU har uppnåtts kan den territoriella 

begränsningen avskaffas. 
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Den tredje frågan rörde i vilken omfattning det svenska mervärdesskattegrupps-

systemet bidrar till ett upprätthållande av neutralitetsprincipen. Regleringen upprätt-

håller endast neutralitet inom den finansiella sektorn och i övriga företagssektorer, i 

vilka begränsad avdragsrätt är vanligt förekommande, uppkommer risken för direkta 

skattekostnader. Till skillnad mot inkomstskattesystemet upprätthåller inte mervärdes-

skattesystemet en bred neutralitet som omfattar alla företag.  

Den fjärde och avslutande frågan var om de svenska reglerna avseende mervärdes-

skattegrupper bör förändras. Enligt min mening är mervärdesskattegruppsregleringen 

central för ett upprätthållande av neutralitetsprincipen. Den viktigaste förändringen av 

reglerna som bör genomföras, dels för att överensstämma med EU-rätten och dels för att 

det är påkallat av neutralitetsskäl, är att de görs tillämpliga för alla företag, oavsett 

sektor. Detta förfarande kommer att påverka statsfinanserna genom minskade 

skatteintäkter, men enskilt är detta inte skäl nog att göra avsteg från neutralitets-

principen. 
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Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

 

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för 

mervärdesskatt.  

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.  

 

Mervärdesskattelag (1994:200).  
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Inkomstskattelag (1999:1229). 

 

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

 

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 


