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1 Inledning  
 

1.1 Problemformulering och bakgrund 
 
När vi som konsumenter köper varor och tjänster är som oftast mervärdesskatt, kanske 

mer känd som moms, inkluderad i försäljningspriset. Syftet med denna är att beskatta 

konsumtionen i samhället. Skatten inbetalas dock till staten av de beskattningsbara 

näringsidkarna som tillverkar och säljer varorna eller tjänsterna och inte av 

konsumenterna som faktiskt ska uppbära den. Mot bakgrund av att mervärdesskatten i 

så liten utsträckning som möjligt ska belasta näringsidkarna är avdragsrätten inom det 

mervärdesskatterättsliga systemet av avgörande betydelse.1 Härigenom uppnås 

neutralitet genom att näringsidkarna medges rätt att dra av den tidigare 

mervärdesskatten i tillverknings- och försäljningskedjan.  

 All konsumtion mervärdesbeskattas dock inte. Vissa verksamheter är undantagna 

från mervärdesskatt, bland annat verksamheter rörande finansiella tjänster. Följden blir 

att ovan nämnda avdragsrätt inte gäller för dessa verksamheter. För ett finansiellt bolag 

som tillhandahåller sina kunder tjänster, vilka är undantagna från mervärdesskatt, 

kommer således mervärdesskatterättslig avdragsrätt för inköp till denna verksamhet inte 

medges. Mervärdesskatten blir därmed en kostnad hos det finansiella bolaget.  

 Konkurrensen har under de senaste åren ökat inom den finansiella sektorn och som 

en konsekvens måste de finansiella bolagen minska sina kostnader för att kunna erbjuda 

de lägsta avgifterna och därmed stå sig på marknaden.2 Ett alternativ för att hålla nere 

kostnaderna kan vara att överlämna ansvaret för delar av verksamheten till en extern 

part som därmed tillhandahåller vad som tidigare framställts internt- så kallad 

outsourcing. Genom att outsourca vissa delar av verksamheten som inte är det 

finansiella bolagets kärnverksamhet kan besparingar göras. Detta sker bland annat 

genom att rörliga avgifter istället blir till fasta kostnader och genom reducering av 

personalkostnader när personalen istället kan fokusera på kärnverksamheten. Detta kan 

sammantaget leda till större konkurrensmöjligheter.3 

Tillämpningsområdet för det mervärdesskatterättsliga undantaget för finansiella tjänster 

är fortfarande inte helt klart. Huruvida tjänster som tillhandahålls finansiella bolag som 

                                                
1 Kleerup J m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik s. 15. 
2 Menner S, Herrmann H, Application of Article 13(B) of the Sixth Directive to Data Service Companies 
s. 67. 
3 Zuidgeest R.N.F., Treatment of Outsourced Elements of Payment Transactions under EU VAT s. 105. 
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en del i deras undantagna verksamhet av en extern part ska omfattas av undantaget är 

därmed långt ifrån klarlagt. Normalt sett är sådana tjänster mervärdesskattepliktiga och 

därmed en kostnad för de finansiella bolagen mot bakgrund av dess begränsade 

avdragsrätt. Genom fallet Sparekassernes Datacenter v. Skatteministeriet (SDC-fallet), 

fastställde dock EU-domstolen att det mervärdesskatterättsliga undantaget för 

finansiella tjänster under vissa förutsättningar omfattar de tjänster som en datacentral 

tillhandahåller banker och deras kunder. Mot bakgrund av detta finns det anledning att i 

förevarande arbete närmare utreda under vilka förutsättningar som liknande tjänster, 

outsourcade av finansiella bolag omfattas av undantaget för finansiella tjänster. 

 
 

1.2 Syfte och avgränsning  
 
Finansiella bolag väljer, som inledningsvis nämndes, ibland att outsourca4 delar av sin 

från mervärdesskatt undantagna verksamhet. Vanligtvis är det externa bolagets 

tillhandahållande mervärdesskattepliktigt och utgör således en kostnad för det 

finansiella bolaget mot bakgrund av dess begränsade avdragsrätt. Syftet med detta 

arbete är att utreda under vilka förutsättningar som de outsourcade tjänsterna kan 

omfattas av undantaget för finansiella tjänster. 

Mot bakgrund av att medlemsländerna inom den Europeiska Unionen (EU) har en 

gemensam mervärdesskatterättslig reglering kommer uppsatsen inte bara behandla 

svensk rätt utan till viss del även beröra frågan ur ett EU-rättsligt och engelskt 

perspektiv. Anledningen till att engelsk rätt valdes är att frågan om outsourcing av 

finansiella bolag har uppmärksammats där samt att författaren under arbetets gång 

befunnit sig i England.  

Frågan om under vilka förutsättningar de outsourcade tjänsterna kan undgå 

mervärdesskatt är av stor betydelse för de finansiella bolagen på grund av att dessa kan 

undgå att behandla inköpet som en kostnad om det faller under undantaget. Ett annat 

sätt som möjliggör för det finansiella bolaget att eventuellt slippa behandla de 

outsourcade tjänsterna som en kostnad är om det kan behandla inköpet som en allmän 

omkostnad till någon del i verksamheten som är mervärdesskattepliktig. De skulle 

därmed vara berättigade att göra avdrag för mervärdesskatten som hänförs till inköpet. 

Detta kommer dock inte behandlas vidare i detta arbete.  
                                                
4 Det finns ingen egentlig definition av ordet outsourcing men innebörden tycks vara något i stil med att 
’lämna över ansvaret för vissa tjänster (som tidigare framställdes internt) till en extern part’.   
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1.3 Arbetsmetod 
 
Redogörelsen och diskussionen kring frågan om under vilka förutsättningar som den i 

arbetet behandlade outsourcingen kan falla inom tillämpningsområdet för undantaget 

för finansiella tjänster har skett med hjälp av klassisk rättsdogmatisk metod där källor 

såsom lag, förarbeten och rättspraxis används enligt etablerad rättskällehierarki.  

Mot bakgrund av att arbetet till viss del berör frågan ur ett EU-rättsligt samt 

engelskt perspektiv har även EU-rättsliga samt engelska källor använts. Svensk rätt har 

dock använts som utgångspunkt. På grund av att det mervärdesskatterättsliga området är 

harmoniserat är den EU-rättsliga sekundärrätten i form av rättspraxis från EU-

domstolen av stor betydelse och dessa avgöranden spelar en stor roll för den 

mervärdesskatterättsliga regleringen inom medlemsstaterna.  

Med anledning av arbetets syfte består arbetet till stor del av studier och jämförelser 

av praxis.  

 
 

1.4 Terminologi   
 
Med undantaget för finansiella tjänster avses i arbetet sådana tjänster som faller inom 

undantaget för bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel inom den EU-

rättsliga, svenska och engelska lagstiftningen och med finansiella bolag, de bolag som 

tillhandhåller sådana undantagna tjänster. När ordet outsourcing används åsyftas att 

ansvaret för vissa tjänster i den undantagna finansiella verksamheten lämnas över till en 

extern part. 

 
 

1.5 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i tre huvudsakliga delar vilka består av (i) en allmän beskrivning 

av det mervärdesskatterättsliga systemet inom EU-rätt, svensk- och engelsk rätt, (ii) 

undantaget för finansiella tjänster samt outsourcing av dessa och avslutningsvis (iii) en 

avslutande diskussion om förutsättningarna för att undantaget ska vara tillämpligt på de 

outsourcade tjänsterna. 
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2 Allmänt om mervärdesskatt 
 

2.1 Mervärdesskatt- en konsumtionsskatt  
 
Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt som utgår vid försäljning av varor och tjänster. 

Den uttas i varje led i produktions- och distributionskedjan och utgör därmed en så 

kallad flerledsskatt som syftar till att belasta konsumenten.5 Mot bakgrund av att det är 

konsumenterna som i slutändan ska träffas av skatten men näringsidkarna som betalar in 

den till staten är näringsidkarnas avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten av 

avgörande betydelse för systemets struktur.6  Nedan följer en mer ingående beskrivning 

av det mervärdesskatterättsliga systemet inom EU-rätt, svensk rätt och engelsk rätt. 

 
 

2.2 Mervärdesskatten inom EU-rätten 
 

2.2.1 EU-rättens inverkan på nationell rätt  
 
Den mervärdesskatterättsliga regleringen inom EU-rätten finns främst i Rådets direktiv 

2006/12/EG (Momsdirektivet).7 Enligt artikel 288 i Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF) är ett direktiv bindande för medlemsstaterna avseende resultatet, 

men vad gäller formen och tillvägagångssättet är det upp till de nationella 

myndigheterna att själva bestämma. Till skillnad från förordningar, vilka är bindande 

och direkt tillämpliga i medlemsstaterna, måste direktiv implementeras i den nationella 

rätten för att vara gällande för medborgarna.8 

 Genom fallet Van Gend en Loos grundades principen om direkt effekt.9 Principen 

innebär att EU-rättslig reglering kan åberopas av privatpersoner inför nationell domstol 

under förutsättning att regeln är klar, precis och ovillkorlig. Som ovan nämnts krävs för 

giltigheten av ett direktiv att det har implementeras. För att medlemsstaterna inte ska 

kunna dra nytta av sin egen underlåtenhet att implementera ett direktiv utvecklades i 

                                                
5 Hultqvist A, Moms och finansiella tjänster s. 13. 
6 Kleerup J m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik s. 15.  
7 Rådets direktiv 2006/12/EG av den 28 december 2006 om ett gemensant system för mervärdesskatt. 
Direktivet ersatte den tidigare regleringen i Rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för 
mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (Sjätte direktivet).  
8 Hultqvist A, Moms och finansiella tjänster s. 47. 
9 Mål 26/62 Van Gend en Loos v. Nederlandse administratie der belastingen, 1963. 
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fallet Van Duyn v. Home Office principen om direkt effekt av direktiv.10 Under 

förutsättning att den aktuella bestämmelsen är tillräckligt klar, precis och ovillkorlig 

samt att implementeringstiden löpt ut kan en medborgare åberopa bestämmelsen 

gentemot staten trots att direktivet inte har implementerats. Direkt effekt av direktiv är 

dock begränsat till så kallad vertikal effekt, vilket innebär förhållandet mellan enskild 

och stat, och endast till den enskildes fördel. Således kan inte medborgare göra gällande 

direkt effekt av direktivbestämmelser gentemot varandra.11 I fallet Becker v. Finanzamt 

Münster-Innenstadt, som rörde undantaget från skatteplikt för finansiella tjänster, hade 

den tyska domstolen underlåtit att i tid implementera artikel 13.B.d 1 i sjätte direktivet 

rörande kreditförmedlare.12 EU-domstolen kom fram till att bestämmelsen hade direkt 

effekt.13  

 Principen om direktivkonform tolkning utvecklades i fallet Von Colson and 

Kamann v. Land Nordreihn- Westfalen.14  Den innebär att nationell rätt så långt som 

möjligt ska tolkas i enlighet med innehållet i ett direktiv, oavsett om en bestämmelse 

anses ha direkt effekt eller inte.15 Medlemsstaternas lojalitetsplikt framgår av artikel 4 i 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF) och innebär att 

medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att 

säkerställa att de skyldigheter som följer av fördragen eller av unionens institutioners 

akter fullgörs. Mot bakgrund av att mervärdesskatten är harmoniserad inom EU är den 

EU-rättsliga mervärdesbeskattningen av stor betydelse för nationell rätt och det finns 

flera EU-rättsliga aspekter för medlemsstaterna att ta hänsyn till.16 

 
 

2.2.2 Generellt om den EU-rättsliga mervärdesskatten 
 
Som ovan nämnts finns den nuvarande mervärdesskatterättsliga regleringen på EU-

rättslig nivå främst i Momsdirektivet.17 Det är en omarbetning av det Sjätte direktivet 

utifrån tydlighets- och effektivitetsskäl på grund av alla ändringar som tillförts det Sjätte 

                                                
10 Mål 41/74 Van Duyn v. Home Office, 1974. 
11 Wiklund O, EG-domstolens tolkningsutrymme − Om förhållandet mellan normstruktur, 
kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten s. 132-133. 
12 Mål 8/81 Becker v. Finanzamt Münster-Innenstadt, 1982. 
13 Se även Mål 255/81 Grendel GmbH v. Finanzamt für Körperschaften in Hamburg, 1982,  
som var nästintill indentiskt med fallet Becker. 
14 Mål 14/83 Von Colson and Kamann v. Land Nordreihn- Westfalen, 1984. 
15 Hultqvist A, Moms och finansiella tjänster s. 54. 
16 Kleerup J m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik s. 26. 
17 Se avsnitt 2.2.1. 
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direktivet sedan dess tillkomst 1977.18 Av artikel 2.1.a och 2.1.c följer att 

mervärdesskatt ska utgå vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster mot 

ersättning av en beskattningsbar person inom ett medlemslands territorium. Med 

beskattningsbar person avses enligt artikel 9.1 den som bedriver en självständig 

ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Således finns det inget 

krav på vinstsyfte enligt direktivet. Innebörden av ekonomisk verksamhet framgår av 

andra stycket artikel 9.1 och avser varje verksamhet som bedrivs av en producent, en 

handlare eller en tjänsteleverantör. Bestämmelsen har därmed ett omfattande 

tillämpningsområde och inrymmer en vid personkrets. Av fallet Staatssecretaris van 

Financiën v. Hong Kong Trade Development Council framgår dock att det krävs att det 

sker ett faktiskt ekonomiskt utbyte för att något ska anses som en ekonomisk aktivitet.19  

 
 

2.3 Svensk rätt och mervärdesskatt  
 
Inom svensk rätt finns den mervärdesskatterättsliga regleringen i Mervärdesskattelagen 

1994:200 (ML). Genom införandet av lagen år 1991, vilken ersatte 1969 års lag om 

mervärdesskatt, utvidgades mervärdesskattens tillämpningsområde och innefattade 

därefter samtliga varor och tjänster, bortsett från de särskilt undantagna. Härmed kom 

flertalet tjänster som tidigare inte belagts med mervärdesskatt att omfattas av 

tillämpningsområdet.20 Ett av syftena med införandet av den nya lagen var att bredda 

skattebasen vilket därmed skulle uppbringa medel för att finansiera sänkningen av 

inkomstskatten.21 Dessutom ville man åstadkomma ett system för mervärdesskatten som 

skulle underlätta harmoniseringen med den EU-rättsliga regleringen på skatteområdet.22  

 ML 1:1 stycke 1 punkt 1 anger under vilka omständigheter mervärdesskatt ska utgå. 

Det ska ske en omsättning inom landet av varor eller tjänster som ska vara skattepliktig 

och göras i en yrkesmässig verksamhet. Enligt 1:6 ska med vara förstås materiella ting, 

bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst avses 

allt annat som kan tillhandahållas i en yrkesmässig verksamhet. I andra kapitlet 

fastställs vad som avses med omsättning. Enligt 2:1 stycke 1 ska en vara överlåtas mot 

ersättning alternativt tas i anspråk genom uttag för att anses som en omsättning. För att 

                                                
18 Se de inledande skälen till Momsdirektivet p.1.  
19 Mål 89/81 Staatssecretaris van Financiën v. Hong Kong Trade Development Council, 1982. 
20 Hultqvist A, Moms och finansiella tjänster s. 14. 
21 Prop. 1989/90:110 s. 294, prop. 1989/90:111 s. 86. 
22 Prop. 1989/90:111 s. 86. 
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en omsättning av en tjänst ska anses föreligga ska den enligt andra stycket i samma 

paragraf utföras, överlåtas eller på annat sätt tillhandahållas någon mot ersättning 

alternativt tas i anspråk genom uttag. Femte kapitlet omfattar bestämmelser kring 

omsättningslandet. Av tredje kapitlet framgår att omsättningen av varan eller tjänsten 

dessutom måste vara skattepliktig för att mervärdesskatt ska utgå. Enligt 3:1 föreligger 

en generell skatteplikt för mervärdesskatt vilket innebär att skatteplikt föreligger om 

inget annat framgår av bestämmelserna i tredje kapitlet. Faller omsättningen således inte 

in under tillämpningsområdet för något av de i kapitlet uppräknade undantagen är den 

skattepliktig. Det sista rekvisitet som måste vara uppfyllt är att tillhandahållandet sker i 

en yrkesmässig verksamhet. Av 4:1 punkt 1 framgår att en verksamhet är yrkesmässig 

om den utgör näringsverksamhet enligt Inkomstskattelagen 1999:1229 (IL) 13 kapitlet. 

Enlig IL 13:1 avses med näringsverksamhet förvärvsverksamhet som bedrivs 

yrkesmässigt och självständigt. Det måste därmed föreligga ett förvärvssyfte vilket 

innebär att verksamheten bedrivs i syfte att ge ekonomiskt utbyte. Vad gäller kravet på 

yrkesmässighet innebär det att verksamheten måste bedrivas regelbundet och avseende 

kravet på självständighet att verksamheten bedrivs självständigt av näringsidkaren 

gentemot dennes uppdragsgivare.23 Med hänsyn till neutralitetsskäl ska konkurrerande 

verksamheter behandlas lika. Därför finns den så kallade utvidgningsregeln i 4:1 punkt 

2 som innebär att vissa verksamheter, som annars inte skulle anses utgöra yrkesmässig 

verksamhet på grund av att de faller utanför tillämpningsområdet för IL 13:1, ändå 

anses utgöra sådan verksamhet.24 Av bestämmelsen framgår att en verksamhet som 

bedrivs i former liknande den i punkt ett och vars ersättning för omsättningen under 

beskattningsåret överstiger 30 000 kr anses yrkesmässig. 

 
 

2.4 Det mervärdesskatterättsliga systemet inom engelsk rätt 
 
Inom engelsk rätt finns de grundläggande mervärdesskatterättsliga bestämmelserna i 

Value Added Tax Act (VATA) 1994, vilken trädde i kraft 1 september 1994. En mer 

detaljerad reglering finns inom den sekundära lagstiftningen. Det engelska 

Finansdepartementet, The Treasury, skapar så kallade orders, vilka är en form av 

föreskrifter och den engelska motsvarigheten till svenska Skatteverket, Her Majesty’s 

Revenue & Customs (HMRC) skapar så kallade regulations, vilka kan liknas vid 
                                                
23 Kleerup J m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik s. 32-33. 
24 Melz P, Mervärdesskatt s. 34. 
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svenska förordningar.25 HMRC publicerar också tolkningar kring 

mervärdesskatterättslig reglering. I det fallet ett bolag av någon anledning motsätter sig 

HMRC:s tolkning av rätten har bolaget under vissa förutsättningar rätt att överklaga 

beslutet till en mervärdesskatterättslig tribunal.26 Därifrån kan överklagan sedan ske till 

högre instanser.27 Trots att den engelska rättsordningen är prejudikatbaserad och utgörs 

av ett common-law system, skapar inte domare från tribunaler och domstolar i 

mervärdesskattemål rätt, till skillnad från domare i övriga mål, utan tolkar endast 

denna.28   

 Mervärdesskattens tillämpningsområde framgår av VATA 1994 s 4 (1), 

VAT shall be charged on any supply of goods or services made in the United 

Kingdom, where it is a taxable supply made by a taxable person in the course or 

furtherance of any business carried on by him.  

Det ska således vara fråga om ett skattepliktigt tillhandahållande av varor eller tjänster i 

Storbritannien, av en beskattningsbar person, i dennes verksamhet. Vad som avses med 

tillhandahållande framgår inte uttryckligen av lagtexten men begreppet tycks ges vida 

tolkningar.29 En beskattningsbar person är enligt s 3 (1) någon som är eller ska vara 

registrerad för mervärdesskatt. I Momsdirektivet används begreppet economic activity 

(ekonomisk verksamhet) medan VATA 1994 använder sig av business. Detta har dock 

materiellt sett inte någon betydelse, såtillvida inte EU-domstolen kommer till en annan 

slutsats i framtiden.30  

 Bestämmelserna kring mervärdesskattens tillämpningsområde är som ovan vistats i 

stort sett lika inom EU-rätten, svensk rätt och engelsk rätt och beror som tidigare 

nämnts på att mervärdesskatten är harmoniserad inom EU.31  

 
 
 

                                                
25 HMRC:s namn var tidigare Customs and Excise. Davies R, Rudling D, Tolley’s Value Added Tax 
2012-13 s. 2.  
26 Davies R, Rudling D, Tolley’s Value Added Tax 2012-13 s. 2. 
27 Överklagan sker först till High Court, därefter Court of Appeal och slutligen Supreme Court (tidigare 
House of Lords). 
28 Davies R, Rudling D, Tolley’s Value Added Tax 2012-13 s. 2. 
29 Davies R, Rudling D, Tolley’s Value Added Tax 2012-13 s. 3. Se b.la. Oliver v. Customs and Excise 
Commissioners [1980] STC 73 och Carlton Lodge Club v Customs and Excise Commissioners, [1975] 1 
W.L.R. 66.  
30 Davies R, Rudling D, Tolley’s Value Added Tax 2012-13 s. 157. 
31 Se avsnitt 2.2.1. 
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2.5 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt 
 
Följande avsnitt behandlar avdragsrätten inom det mervärdesskatterättsliga systemet 

mot bakgrund av dess stora betydelse. Utgångspunkt för avsnittet har tagits i svenska 

ML:s bestämmelser. Motsvarande bestämmelser inom EU-rätten och engelsk rätt har i 

princip samma betydelse som de svenska och inte är av vidare betydelse för den 

fortsatta framställningen. För att undvika upprepning kommer de därför inte diskuteras 

vidare här.   

 

2.5.1 Allmänt om avdragsrätten i ML 
 
Inledningsvis nämndes att avdragsrätten är av avgörande betydelse för det 

mervärdesskatterättsliga systemets struktur mot bakgrund av att det är konsumenterna 

som i slutändan ska träffas av skatten men näringsidkarna som betalar in den till 

staten.32 Till följd av att skatten tas ut i samtliga led i produktions- och 

distributionskedjan men ska verka neutralt för de beskattningsbara personerna, 

berättigar lagstiftningen i vissa fall till avdrag för den ingående mervärdesskatten. 

Enligt ML 8:2 avses med ingående skatt den mervärdesskatt som hänför sig till 

ersättning för förvärv av varor och tjänster under förutsättning att omsättningen medfört 

skattskyldighet för den från vilken dessa förvärvats. En näringsidkares utgående skatt 

blir därmed en annan näringsidkares avdragsgilla ingående skatt förutsatt att varan eller 

tjänsten inte tillhandahålls en näringsidkare som av särskild anledning saknar 

avdragsrätt.33  

 
 

2.5.2 Förutsättningar för avdragsrätt med utgångspunkt i ML 
 
Av ML 8:3 framgår rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt. Således får den som 

bedriver skattskyldig verksamhet göra avdrag för ingående skatt hänförlig till förvärv av 

varor och tjänster i den verksamheten. Därmed föreligger inte avdragsrätt för förvärv av 

varor eller tjänster som hänför sig till verksamhet som är undantagen från skatteplikt 

eller helt faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde.34  

                                                
32 Se avsnitt 1.1. 
33 Kleerup J m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik s. 57. 
34 Kleerup J m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik s. 59. 
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När en skatteskyldig person bedriver en verksamhet som är både mervärdesskattepliktig 

och icke-mervärdesskattepliktig, så kallad blandad verksamhet föreligger endast 

avdragsrätt för den ingående skatt som kan hänföras till förvärv avseende den 

mervärdesskattepliktiga verksamheten. Av ML 8:13 framgår därför att det i dessa fall 

måste göras en uppdelning.35 I de fall en uppdelning inte kan göras exakt ska den enligt 

samma bestämmelse göras efter skälig grund. Av artikel 173-175 i Momsdirektivet 

framgår att årsomsättningen ska användas som utgångspunkt vid fördelning enligt 

skälig grund. Dock lämnas utrymme för andra tolkningar.36  

 Även om en skattskyldig person bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet och 

således borde vara berättigad till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till 

förvärv till verksamheten finns det vissa begränsningar. Dessa bestämmelser återfinns i 

ML kapitel 8, 9 a och 9 b och omfattar bland annat personbilar och motorcyklar, 

stadigvarande bostad och utgifter för representation.   

 
 

2.6 Generellt om undantag från skatteplikt med utgångspunkt i ML 
 
En av förutsättningarna för att en verksamhet ska anses momspliktig är som ovan 

nämnts att den är skattepliktig.37 Av ML 3:1 framgår att det föreligger en generell 

skatteplikt för mervärdesskatt. Således måste en verksamhets omsättning falla inom 

tillämpningsområdet för en specifik undantagsbestämmelse i 3 kapitlet för att den ska 

undantas från mervärdesskatt. Mot bakgrund av den allmänna principen om att 

mervärdesskatten ska verka neutralt och utgå i så stor utsträckning som möjligt och att 

undantagen i 3 kapitlet därmed utgör avsteg från denna princip ska dessa tolkas 

restriktivt.38  

 Av Momsdirektivet framgår vilka olika transaktioner som medlemsstaterna ska 

undanta från skatteplikt.39 Flertalet av dessa är obligatoriska då det ur ett 

konkurrensrättsligt perspektiv är viktigt att undantagen från mervärdesskatt behandlas 

lika inom EU:s medlemsstater.40 Några av de vanligaste undantagen avser omsättning 

av varor och tjänster rörande sjukvård, social omsorg, utbildning och bank- och 
                                                
35 Melz P, Mervärdesskatt s. 64. 
36 Kleerup J m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik s. 62. 
37 Se avsnitt 2.3. 
38 Se bl.a. Mål C-346/95 Elisabeth Blasi v. Finanzamt. München, 1998 och Mål C-281/91 Muys’ en de 
Winter’s Bouw- en Aannemingbedrijf of Rotterdam v. Staatssecretaris van Financiën, 1993. 
39 Se Avdelning IX i Momsdirektivet.   
40 Melz P, Mervärdesskatt s. 41. 
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finansieringstjänster samt värdepappershandel (härefter i arbetet benämnt som 

finansiella tjänster). Inom svensk rätt finns undantagen som redan nämnts i ML 3 

kapitlet och inom engelsk rätt i VATA 1994 Schedule 9.  
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3 Undantaget för finansiella tjänster samt outsourcing av 
dessa  
 
Medan betalnings- och värdepapperstransaktioner som finansiella bolag utför åt sina 

kunder är undantagna från mervärdeskatt är rättsläget mer oklart avseende situationen 

när externa företag utför sådana tjänster åt de finansiella bolagen och därmed huruvida 

transaktionerna faller under nämna undantag från mervärdesskatt.41 Frågan är av stor 

betydelse då det inte kommer vara direkt finansiellt lönsamt för de finansiella bolagen 

att outsourca den delen av verksamheten om undantaget inte är tillämpligt. Anledningen 

härtill är de kumulativa kostnader som uppstår när avdragsrätt inte medges.42  

 Det ledande fallet på området är Sparekassernes Datacenter v. Skatteministeriet 

(SDC-fallet).43 EU-domstolen beslutade där att ovan nämnda transaktioner utförda av en 

datacentral i princip ska omfattas av tillämpningsområdet för artikel 13.B.d punkt 3-5 i 

Sjätte direktivet.44 Avsnitt 3.2 ger en mer ingående redogörelse för fallet.  

 
 

3.1 Generellt om undantaget för finansiella tjänster  
 
Finansiella tjänster är som redan nämnts undantagna från mervärdesskatt. Således 

saknas avdragsrätt för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till ersättning för 

förvärv av varor och tjänster som hänför sig till dessa verksamheter.45  

 Genom den svenska skattereformen 1991 kom mervärdesskatten att omfatta 

samtliga varor och tjänster som inte var uttryckligen undantagna. De finansiella 

tjänsterna fortsatte dock att undantas trots argument om att de principiellt sett borde 

vara mervärdesskattepliktiga. Som motiv för denna ståndpunkt framfördes dels den 

konkurrenssnedvridning som annars skulle uppstå samt de kumulativa effekter som 

undantaget medför när ingående mervärdesskatt inte får dras av. Därutöver framfördes 

argument om att undantaget medförde förlorade skatteintäkter vilka därmed behövde 

finansieras på annat sätt.46 Anledningen till att undantaget för finansiella tjänster 

                                                
41 Se avsnitt 1.1. 
42 Menner S, Herrmann H, Application of Article 13(B) of the Sixth Directive to Data Service Companies 
s. 67. 
43 Mål C-2/95 Sparekassernes Datacenter v. Skatteministeriet, 1997. Menner S, Herrmann H, Application 
of Article 13(B) of the Sixth Directive to Data Service Companies s. 67.  
44 Artikeln motsvarar nu gällande artikel 135.1.b-f i Momsdirektivet. 
45 Se avsnitt 1.1 och 2.5.  
46 SOU 1989:35 del 1 s. 192. 
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behölls, trots ovan anförda argument, var dels de tekniska svårigheterna med att 

mervärdesbeskatta dessa och dels de internationella aspekterna. Avseende tekniken var 

det främst svårigheten med att beräkna mervärdesskatt på ränta som framhölls.47 I fråga 

om de internationella aspekterna betonades bland annat att framtiden var osäker och att 

det var oklart vilka effekter det skulle få för samordningen med EU om Sverige valde 

att införa mervärdesbeskattning av finansiella tjänster.48  

 Även inom EU har diskussioner förts huruvida finansiella tjänster ska vara 

mervärdesskattepliktiga eller inte.49 I motiveringen till Sjätte direktivet framhålls att 

undantaget för finansiella tjänster motiveras mot bakgrund av en ”general policy 

common to all Member States”50. Undantaget tycks återspegla flertalet av 

medlemsstaternas syn på banktjänster innan antagandet av Sjätte direktivet.51 Enligt 

Kommissionen var den huvudsakliga anledningen till undantaget för finansiella tjänster 

1977 den tekniska problematiken med att mervärdesbeskatta dessa tjänster. Det fanns en 

svårighet med att fastställa det beskattningsbara och avdragbara beloppet utan att det 

resulterade i oacceptabla administrativa kostnader och utan att det skapade rättslig och 

bokföringsmässig komplexitet.52  

Inom svensk rätt återfinns undantaget för finansiella tjänster i ML 3:9, i 

Momsdirektivet i artikel 135.1.b-g och inom engelsk rätt i VATA 1994 Schedule 9 

Group 5. 

 
 

3.2 Finansiella tjänster och EU-rätt utifrån SDC-domen 
 
I det nuvarande gällande Momsdirektivet finns undantaget för finansiella tjänster som 

ovan nämnts i artikel 135.1.b-g. Motsvarande reglering fanns tidigare i artikel 13.B.d i 

Sjätte direktivet och det är främst denna bestämmelse som tolkats av EU-domstolen i de 

i arbetet nämnda EU-rättsliga fallen. Bestämmelserna har dock samma innebörd vad 

gäller det som är av betydelse för detta arbete så det har ingen vidare materiell 

betydelse. 

                                                
47 SOU 1989:35 del 1 s. 193 ff. 
48 SOU 1989:35 del 1 s. 193. 
49 Henkow O, Financial Activities in European VAT s. 88. 
50 Proposal for a sixth Council Directive on the harmonization of legislation of Member States concerning 
turnover taxes, COM (1973) 950 final s. 15.  
51 Amand C, Lenoir V, Pro Rata Deduction by Financial Institutions Gross Margin or Interest? s. 17 ff. 
52 Consultation Paper on Modernising Value Added Tax Obligations for Financial Services and 
Insurances (2006) s. 2.  
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Det ledande fallet på området rörande finansiella bolags outsourcing och tillämpligheten 

av undantaget för finansiella tjänster i det sammanhanget är som tidigare nämnts SDC-

fallet. EU-domstolen kom i fallet fram till att de tjänster som en datacentral 

tillhandahåller finansiella bolag som en del i de finansiella bolagens undantagna 

verksamhet kan omfattas av tillämpningsområdet för artikel 13.B.d punkt 3-5 i Sjätte 

direktivet, det vill säga nuvarande artikel 135.1.d-f i Momsdirektivet. Nedan följer en 

mer detaljerad redogörelse av fallet. Anledningen till redogörselens utförlighet är fallets 

betydelse på området. 

 

3.2.1 Omständigheterna i SDC-fallet 
 
Sparekassernes Datacenter (SDC) var en i Danmark mervärdesregistrerad förening vars 

medlemmar till största delen utgjordes av sparkassor. Föreningen tillhandahöll dessa 

och vissa andra kunder anslutna till sitt datanät (nedan kallade bankerna), tjänster i 

samband med överföringar, rådgivning om och handel med värdepapper, förvaltning av 

depåer m.m. SDC erbjöd också tjänster i samband med uppgifter som rörde 

medlemmarnas egen förvaltning. Tjänsterna utfördes helt eller delvis på elektronisk väg 

och var jämförbara med dem som de stora finansiella bolagen själva tillhandahöll 

genom egna datacentraler. En typisk tjänst från SDC beskrevs som en rad deltjänster 

vilka tillsammans utgjorde de tjänster som en bank eller dess kunder (nedan kallade 

kunderna) hade begärt. Deltjänsterna prissattes enligt en av SDC upprättad prislista. 

SDC fakturerade bankerna för tjänsterna och inte kunderna. Tjänsterna erbjöds endast 

på begäran av en bank, kund, eller andra personer vilka genom ett avtal med kunden 

hade rätt att kräva sådana transaktioner som betalningar. Först efter att kunden fått 

bankens tillstånd bland annat genom att denna hade utfärdat ett betal- eller kreditkort, 

kunde kunden sända uppgifter till SDC. Namnet SDC angavs dock inte för kunderna 

och den hade inte heller någon rättslig skyldighet gentemot kunderna. All 

dokumentation som SCD överförde sändes i bankens namn. 

 SDC hade begärt svar från Distriktstoldkammern och Told-og Skattestyrelsen på 

frågan om huruvida tjänsterna som den tillhandahöll avseende vissa överföringar 

omfattades av tillämpningsområdet för undantaget i 2.3 § i den danska lagen om 

mervärdesskatt.53 Genom beslut den 23 september 1986 och 20 april 1990 fastställdes 

                                                
53 Den danska lagen, lag nr 204 av den 10 maj 1978 om mervärdesskatt, föreskrev i 2.3 § att 
verksamheten vid banker och sparkassor samt finansiella transaktioner var undantagna från att erlägga 
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att så var fallet. Den danska klagonämnden i mervärdesskattefrågor, Momsnævnet, 

beslutade dock den 14 april 1992 att ingen av de tjänster som SDC tillhandahöll kunde 

omfattas av undantaget. Mot bakgrund av detta beslut inlämnade SDC klagomål till den 

danska appelationsdomstolen, Østre Landsret vilken valde att inhämta 

förhandsavgörande från EU-domstolen avseende vissa frågor rörande tolkningen av 

artikel 13.B.d punkt 3-5 i Sjätte direktivet. 

 Den danska domstolen ville bland annat få svar på följande frågor: 
 
1. Utgör det faktum att transaktionerna som avses i artikel 13.B.d punkt 3-5 utförs på 
elektronisk väg hinder för beviljande av undantaget från att erlägga mervärdesskatt?  
 
2. Är det av betydelse för tillämpningen av artikeln i fråga om hela den finansiella 
tjänsten utförs av ett penninginstitut som har ett kundförhållande? Om inte, kan då 
penninginstitutet helt eller delvis köpa in transaktioner från en annan person med 
resultatet att personen som utför dessa tjänster, för penninginstitutets räkning i 
penninginstitutets namn, därmed omfattas av tillämpningsområdet för artikel 13.B.d 
punkt 3-5?  
 
3. Ska orden ”transaktioner… rörande” i artikel 13.B.d punkt 3-4 förstås så att de också 
omfattar undantag från att erlägga mervärdesskatt när en person antingen endast utför en 
del av tjänsten eller endast utför några av de transaktioner som avses i direktivet, som är 
nödvändiga för genomförandet av hela den finansiella tjänsten? 
 
Genom dessa frågor ville domstolen i huvudsak få svar på huruvida undantaget från att 

erlägga mervärdesskatt i artikel 13.B.d punkt 3-5 ska tolkas så att det omfattar de 

tjänster som en datacentral helt eller delvis på elektronisk väg tillhandahåller banker och 

deras kunder, när dessa tjänster bidrar till utförandet av överföringstransaktioner, 

rådgivning om och handel med värdepapper, förvaltning av depåer, köpeavtal och 

utlåning.  

 EU-domstolen började med att understryka att bestämmelser avseende undantag 

från mervärdesskatt ska tolkas restriktivt mot bakgrund av att de utgör avsteg från den 

allmänna principen om att mervärdesskatt ska utgå vid varje tjänst som en skattskyldig 

person tillhandahåller mot vederlag.54 Det anfördes vidare att undantagen från 

mervärdesskatt utgör fristående gemenskapsrättsliga begrepp och vilar således inte på 

nationella civil- eller skatterättsliga föreställningar. Dessutom, mot bakgrund av de 

olikheter som förekommer vad gäller uttrycket ”transaktioner… rörande” i de olika 

                                                                                                                                          
mervärdesskatt. Enligt Østre Landsret (Danmarks appelationsdomstol i andra instans där rättsfall från 
byretterna kan överklagas) grundades undantaget från skatteplikt i 2.3 § på artikel 13.B.d i Sjätte 
direktivet. 
54 Domen stycke 20.  



 

 20 

språkversionerna av artikel 13.B.d punkt 3 ska uttryckets räckvidd inte bara tolkas 

utifrån dess ordalydelse utan hänsyn ska även tas till det sammanhang i vilket uttrycket 

ingår.55 Därefter uttalande EU-domstolen att undantaget från skatteplikt i artikel 13.B.d 

punkt 3 och 5 inte påverkas av det konkreta sätt på vilket tjänsten utförs det vill säga om 

den utförs elektroniskt, automatiskt eller manuellt förutsatt att tjänsten inte endast 

innefattar teknisk och elektronisk hjälp.56 Således är den omständigheten att en tjänst 

helt utförs på elektronisk väg utan betydelse för undantagets tillämplighet. Vidare 

konstaterades att undantaget inte heller är beroende av vem som utför tjänsten, något 

subjektskrav finns därmed inte.57 Därefter uttalade domstolen att nämnda undantag inte 

heller är beroende av att tjänsten utförs av en person som har ett rättsförhållande med 

bankens slutliga kund och att det saknar betydelse att tjänsten egentligen utförs av en 

tredje part men för bankens slutliga kund framstår som en tjänst som utförts av 

banken.58 Slutligen konstaterades att undantaget i artikel 13.B.d punkt 3 och 5 ska 

tolkas så att verksamheter rörande överföringar och betalningar och verksamheter 

rörande aktier, andelar i bolag eller andra föreningar, obligationer och andra 

värdepapper omfattar de transaktioner som en datacentral utför om transaktionerna har 

en fristående karaktär och är specifika och väsentliga för de verksamheter som är 

undantagna från skatteplikt.59 

Således kom domstolen fram till att de tjänster som en datacentral tillhandhåller 

finansiella bolag under vissa förutsättningar kan omfattas av undantaget för finansiella 

tjänster i artikel 13.B.d punkt 3 och 5 i Sjätte direktivet, det vill säga nuvarande artikel 

135.1.d och f i Momsdirektivet. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för 

domstolens argument. 

 

3.2.2 Avtalsförhållandet mellan tillhandahållaren och mottagaren  
 
En av frågorna som den danska domstolen ville få svar på var huruvida undantaget från 

skatteplikt i artikel 13.B.d punkterna 3 och 5 förutsatte att det förelåg ett 

avtalsförhållande mellan tillhandahållaren av tjänsten, SDC, och bankens slutliga kund. 

Det danska Skatteministeriet ansåg nämligen att undantagets tillämplighet var beroende 

av att den skattskyldige utförde tjänsten med stöd av ett avtal med den slutliga 
                                                
55 Domen stycke 21-22. 
56 Domen stycke 37.  
57 Domen stycke 31-33. 
58 Domen stycke 59. 
59 Domen stycke 66 och 68. 
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konsumenten. Mot bakgrund av att de tjänster som SDC utförde vilade på ett avtal slutet 

med bankerna och inte slutkunderna skulle således inte bestämmelsen vara tillämplig.  

 EU-domstolen började med att hänvisa till fallet Tolsma60 och erinrade om den 

praxis som finns kring begreppet ”tillhandahållande av tjänster mot vederlag” av vilken 

följer ett krav på att det föreligger ett rättsförhållande mellan tillhandahållaren av 

tjänsten och mottagaren av denna.61 Tvisten vid den danska domstolen rörde tjänster 

som SDC tillhandahöll sina egna kunder, bankerna, med vilka det förelåg ett 

avtalsförhållande och därmed var tjänsterna som tillhandahölls slutkunden endast av 

betydelse som skildrare och del av tjänsterna som tillhandahölls bankerna. Domstolen 

fastslog i domen vilket ovan nämnts att vem som tillhandahåller och mottar tjänsten är 

utan betydelse för tillämpningen av undantaget. Det gäller dock inte tjänster som på 

grund av sin natur är sådana att de tillhandahålls penninginstitutens kunder och det hade 

påståtts under tvisten att tjänsterna som avsåg överförings- och betalningstransaktioner 

var av sådan natur.62 Domstolen valde därför att mer ingående undersöka huruvida 

undantagets tillämplighet avseende dessa transaktioner förutsatte ett tillhandahållande 

till bankernas slutliga kund. 

 Först konstaterades vad som avses med en överföring.63  

”En överföring är en transaktion som består i att verkställa en order att överföra 

en penningsumma från ett bankkonto till ett annat. Den kännetecknas i 

synnerlighet av att den medför en ändring i den befintliga rättsliga och finansiella 

ställningen mellan betalaren och mottagaren för det första, och mellan dessa och 

deras respektive bank och i förekommande fall mellan bankerna för det andra. 

Dessutom är den enda transaktionen som medför denna ändring överföringen av 

medel från bankkontona, oberoende av anledning. Eftersom överföringen endast 

är en funktion för att överföra medel, är de funktionella aspekterna således 

avgörande för att bestämma om en transaktion utgör en överföring i den mening 

som avses i sjätte direktivet.”64  

Därefter konstaterades att avtalsförhållandet som förelåg mellan banken och dess kund 

inte på något sätt minskade datacentralens roll. Det förhållandet leder nämligen till att 

                                                
60 Mål C-16/93 Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, 1994. 
61 SDC-domen stycke 45. 
62 Domen stycke 47-48. 
63 Domstolen uttalade att dess överväganden avseende överföringar också var tillämpliga på transaktioner 
rörande betalningar, se domen stycke 50. 
64 Domen stycke 53. 
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kunden får transaktionen utförd oavsett att tjänsterna utförs och faktureras till banken.65 

Domstolen kom således fram till att undantaget inte heller vad gäller överföringar 

begränsar sig till att gälla transaktioner som tillhandahålls bankens slutliga kund direkt. 

Om artikel 13.B.d punkt 3 endast hade avsett tjänster som penninginstitut tillhandahåller 

den slutliga kunden hade det fått till följd att endast vissa åtgärder i en transaktion 

rörande överföringar varit undantagna från mervärdesskatt och en sådan tolkning finns 

det inte stöd för i Sjätte direktivet då det skulle inskränka bestämmelsens 

tillämpningsområde.66  

 
 

3.2.3 Undantagets tillämplighet på del av tjänst eller vissa verksamheter 
 
En annan fråga som EU-domstolen fick ta ställning till var huruvida undantaget för 

mervärdesskatt i artikel 13.B.d punkterna 3 och 5 är tillämpligt när någon endast utför 

en del av en tjänst eller endast utför vissa av de verksamheter som är nödvändiga för att 

tillhandahålla en enligt bestämmelsen fullständig finansiell tjänst. Det danska 

Skatteministeriet menade att de tjänster som SDC tillhandahöll bestod av flera tekniska 

eller administrativa beståndsdelar vilka fakturerades separat och därmed inte omfattades 

av undantaget för finansiella tjänster i artikel 13.B.d punkt 3 i Sjätte direktivet.  SDC 

menade å andra sidan att det var tillräckligt att tjänsten som tillhandahölls utgjorde en 

beståndsdel i den fullständiga finansiella tjänsten som omfattas av undantaget från 

mervärdesskatt för att beståndsdelstjänsten också skulle undantas.  

 EU-domstolen konstaterade att lydelsen av artikel 13.B.d punkt 3 inte i sig utgör 

hinder för tolkningen att en överföringstransaktion kan delas upp i olika tjänster som 

därmed utgör ”transaktioner… rörande… överföringar” i enlighet med 

direktivbestämmelsen.67 Däremot är det inte tillräckligt att en beståndsdel är 

oundgänglig för genomförandet av en transaktion som är undantagen från 

mervärdesskatt för att den tjänsten som motsvarar denna beståndsdel ska undantas i 

enlighet med bestämmelsen.68 För att de tjänster som en datacentral tillhandahåller ska 

anses som verksamheter undantagna från skatteplikt i enlighet med artikel 13.B.d 

punkterna 3 och 5 måste de vid en helhetsbedömning framstå som en ”avgränsad enhet 

som syftar till att uppfylla de särskilda och väsentliga funktionerna” i ovan nämnda 
                                                
65 Domen stycke 55. 
66 Domen stycke 56-57. 
67 Domen stycke 64. 
68 Domen stycke 65. 
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bestämmelser.69 Om det resonemanget till exempel appliceras på transaktioner gällande 

överföringar innebär det således att tjänsterna som tillhandahålls ska syfta till att 

överföra medel och medföra rättsliga och finansiella förändringar.70 

 
 

3.3 Övrig praxis från EU-domstolen  
 
EU-domstolen har i åtskilliga fall tolkat undantaget från mervärdesskatteplikt för 

finansiella tjänster i artikel 135.1.b-g i Momsdirektivet och dess föregångare i Sjätte 

direktivet. Den har dock inte i lika stor utsträckning klargjort hur undantaget ska tolkas 

när ett finansiellt bolag tillhandahålls en tjänst från en extern part, som en del av den 

finansiella tjänsten som det finansiella bolaget tillhandahåller sina kunder, och som 

undantas från mervärdesskatt enligt nämnda undantag. SDC-fallet är som tidigare nämnt 

det ledande fallet på området. Nedan följer fyra likande avgöranden på området.  

 

3.3.1 Mål C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oy (Nordea)71 
 
Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland begärde ett förhandsavgörande från EU-

domstolen avseende tolkningen av undantaget för finansiella tjänster i artikel 13.B.d 

punkt 3 och 5 i Sjätte direktivet. Nordea är en nordisk affärsbank som utöver traditionell 

bankverksamhet sköter värdepappershandel, värdepappersförmedling, valutahandel med 

mer. Tvisten i den nationella domstolen mellan Nordea och den finländska 

skattemyndigheten rörde huruvida de Swift-tjänster som Nordea köpt från Swift72 skulle 

vara mervärdesskattepliktiga eller inte. Swift-tjänster används främst vid internationella 

betalningar och värdepapperstransaktioner och är i princip en kommunikationstjänst 

mellan finansiella institut. Swift hanterar de elektroniska meddelanden som skickas 

mellan avsändande och mottagande finansiella institut.73 Nordea ansåg att de förvärvade 

Swift-tjänsterna var undantagna från mervärdesskatt i enlighet med undantaget för 

finansiella tjänster i artikel 13.B.d punkt 3 och 5 i Sjätte direktivet. 

                                                
69 Domen stycke 66. 
70 Domen stycke 66. 
71 Mål C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oy, 2011.  
72 Swift står för Society for worldwide interbank financial telecommunications.  
73 http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Finansiell-infrastruktur/System-i-den-svenska-
infrastrukturen/SWIFT/ 
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EU-domstolen började med att hänvisa till SDC-domen och uttalade att tjänster, för att 

klassificeras som transaktioner enligt undantaget i Sjätte direktivet, vid en 

helhetsbedömning måste anses utgöra en avgränsad enhet som medför att de funktioner 

som är specifika och väsentliga för de tjänster som avses i undantaget uppfylls. Således 

måste transaktioner avseende överföringar ha som verkan att medel överförs och 

medföra ekonomiska och rättsliga förändringar. Från de tjänster som undantas enligt 

ovan måste åtskiljas de tillhandahållanden av tjänster som endast är av materiell eller 

teknisk karaktär. För att de nationella domstolarna ska kunna göra en sådan åtskillnad 

får de särskilt pröva hur omfattande ansvar underleverantören har gentemot det 

finansiella institutet och speciellt om ansvaret avser de tekniska aspekterna eller om det 

även avser transaktionernas specifika och väsentliga beståndsdelar.74 Därefter 

konstaterade domstolen att det inte finns något hinder mot att de tjänster som finansiella 

institut delger externa operatörer som en del av den ursprungliga finansiella tjänsten 

som de finansiella instituten själva tillhandahåller sina kunder omfattas av undantaget 

från mervärdeskatt. Detta trots att de externa operatörerna inte har någon direkt 

anknytning till de finansiella institutionernas kunder.75  

 Domstolen kom slutligen fram till att undantaget från mervärdesskatt skulle tolkas 

så att det inte omfattade de tjänster som Swift tillhandahöll Nordea.76 Även om 

tillhandahållandet av Swift-tjänsterna var nödvändiga för genomförandet av 

betalningarna eller värdepapperstransaktionerna mellan de finansiella instituten, kan 

inte enbart förhållandet att en beståndsdel är nödvändig för genomförandet av en 

transaktion som omfattas av undantaget medföra att den tjänst som motsvarar denna 

beståndsdel också undantas.77 Mot bakgrund av att Swift-tjänsterna är elektroniska 

kommunikationstjänster som inte i sig uppfyller någon av funktionerna hos de 

finansiella transaktionerna som framgår av artikel 13.B.d punkt 3 och 5 utan endast 

syftar till att överföra uppgifter är de således mervärdesskattepliktiga 

tillhandahållanden.78  

 
 

                                                
74 Domen stycke 24. 
75 Domen stycke 27. 
76 Domen stycke 34 och 40. 
77 Domen stycke 31. 
78 Domen stycke 34 och 40. 
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3.3.2 Mål 235/00 CSC Financial Services Ltd (CSC)79 
 

Den engelska domstolen High Court of Justice begärde ett förhandsavgörande från EU-

domstolen avseende tolkningen av undantaget från mervärdesskatt i artikel 13.B.d punkt 

5 i Sjätte direktivet.80 Tvisten vid den nationella domstolen rörde huruvida de tjänster 

som CSC utförde för Sun Alliance Groups (Sun Alliance) räkning var 

mervärdesskattepliktiga eller inte. Sun Alliance var en sammanslutning av bolag vilka 

förvaltade investeringsfonder och sparplaner för enskilda. Bolaget hade överlämnat 

kontakten och kommunikationen med sina kunder avseende en investeringsprodukt 

kallad Daisy personal equity plan till CSC som lämnade nödvändiga upplysningar och 

formulär avseende produkten till potentiella investerare. CSC handlade även 

formulären, gjorde vederbörliga kontroller av dessa samt hanterade 

avbeställningsbegäran. CSC ansåg att dess tillhandahållanden omfattades av 

tillämpningsområdet för ovan nämna undantag mot bakgrund av att dess tjänster var 

specifika för och en väsentlig del av Sun Alliance utställande av värdepapper och 

därmed utgjorde transaktioner rörande värdepapper enligt artikel 13.B.d punkt 5. 

Commissioners of Customs & Excise (Commissioners), ansåg dock att de 

tillhandahållna tjänsterna utgjorde mervärdesskattepliktig omsättning.  

 EU-domstolen började med att konstatera att lydelsen av artikel 13.B.d punkt 5 inte 

utesluter att en transaktion rörande värdepapper kan delas upp i flera särskilda tjänster 

som då utgör transaktioner rörande värdepapper enligt den undantagna bestämmelsen.81 

Den hänvisade vidare till SDC-fallet där domstolen fastslog att de tjänster som en 

datacentral tillhandahåller en bank, för att kunna klassificeras som transaktioner som är 

undantagna från mervärdesskatt enligt artikel 13.B.d punkt 3 och 5, vid en 

helhetsbedömning ska framstå som en avgränsad enhet som har till verkan att de 

särskilda och väsentliga funktionerna av någon av de undantagna tjänsterna som 

omfattas i nämnda bestämmelse fullgörs.82 Därefter konstaterades att enbart det faktum 

att en beståndsdel är nödvändig för att genomföra en transaktion som omfattas av 

tillämpningsområdet för undantagsbestämmelsen inte i sig medför att tjänsten som 

                                                
79 Mål C-235/00 CSC Financial Services Ltd v. Commissioners of Customs & Excise, 2001. 
80 Artikeln avser undantag från mervärdesskatt för transaktioner och förhandlingar med undantag av 
förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och 
andra värdepapper, dock med uteslutande av handlingar som representerar äganderätt till varor eller 
sådana rättigheter eller värdepapper som avses i artikel 5.3 i samma direktiv. 
81 Domen stycke 23. 
82 Domen stycke 25.  
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motsvaras av denna beståndsdel är undantagen från skatteplikt.83 Vidare fastslogs att 

uttrycket ”transaktioner rörande värdepapper” omfattar transaktioner som kan skapa, 

förändra eller utsläcka parternas rättigheter och skyldigheter rörande värdepapper.84  

Domstolen uttalade därefter att uttrycket ”förhandlingar avseende värdepapper” 

avser tjänster som en mellanman, vilken inte är part i ett avtal rörande finansiella 

produkter och vars verksamhet skiljer sig från de i avtalet mellan parterna typiska 

avtalsenliga prestationerna, tillhandahåller.85 Mot bakgrund av ovanstående resonemang 

uttalade domstolen att undantaget från skatteplikt i artikel 13.B.d punkt 5 inte omfattar 

situationen när en underleverantör anförtros en del av de materiella transaktionerna i ett 

kontrakt rörande värdepapper så som information om finansiella produkter och 

handläggning av ansökningarna att få teckna värdepapper.86 Av den anledningen ansågs 

CSC:s tillhandahållande mervärdesskattepliktigt.  

 
 

3.3.3 Mål C-175/09 AXA UK plc (AXA)87 
 
Den engelska domstolen Court of Appeal begärde ett förhandsavgörande från EU-

domstolen avseende tolkningen av undantaget från mervärdesskatt för finansiella 

tjänster enligt artikel 13.B.d punkt 3 i Sjätte direktivet. Den nationella tvisten rörde 

huruvida de tjänster som bolaget Dentaplan, vilket var medlem i en 

mervärdesskattegrupp med AXA som huvudman, tillhandahöll var 

mervärdesskattepliktiga eller inte. AXA menade att tjänsterna var undantagna från 

skatteplikt enligt ovan nämnda bestämmelse medan Commissioners ansåg att 

tillhandahållandet skulle mervärdesbeskattas. 

Dentaplan tillhandahöll tjänster till tandläkare avseende organisering av 

betalningsplaner mellan tandläkare och deras patienter. Bolaget samlade in betalningar 

för tandläkarnas räkning vilket innebar att ta emot betalningar från patienternas 

bankkonton via ett system med autogiro och därefter redogöra för dessa betalningar till 

tandläkarna. Huvudfrågan i målet var därmed huruvida undantaget från mervärdesskatt 

enligt ovan nämnda bestämmelse avseende transaktioner rörande betalningar och 

överföringar omfattar tjänster som tillhandahålls en kund (tandläkarna) som vill ta emot 

                                                
83 Domen stycke 32. 
84 Domen stycke 33.  
85 Domen stycke 39. 
86 Domen stycke 41. 
87 Mål C-175/09 AXA UK Plc v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, 2010.  
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betalningar från tredje man (patienterna) och som innebär att uppbära belopp från dessa 

tredje mäns bankkonton via ett autogirosystem och sedan lämna en redogörelse till 

kunden för de erhållna betalningarna. En av delfrågorna som den engelska domstolen 

ville få svar på var vad som kännetecknar en tjänst som är undantagen från skatteplikt 

och som har till verkan att överföra medel och medför ekonomiska och rättsliga 

förändringar.  

 EU-domstolen konstaterade att de tjänster som Dentaplan tillhandahöll sina kunder 

genom att åta sig att mot ersättning driva och hantera fordringar utgjorde en transaktion 

rörande betalningar enligt undantaget från mervärdesskatt i artikel 13.B.d punkt 3, 

förutsatt att det inte rörde sig om inkasso eller factoring vilka uttryckligen utesluts från 

uppräkningen av undantag.88 Domstolen kom slutligen fram till att undantaget ska 

tolkas så att det inte omfattar tillhandahållanden av tjänster vilka består i att för kunds 

räkning uppmana tredje mans bank att till ett av tillhandahållaren av tjänsten tillhörande 

konto via ett autogirosystem överföra ett belopp som tredje man är skyldig, redovisa 

erhållna belopp för kund, kontakta de tredje män från vilka betalning inte erhållits samt 

att anvisa tjänstetillhållarens bank att till kundens konto överföra erhållna betalningar 

med avdrag för ersättningen till tillhandahållaren av tjänsten.89 

Genom att domstolen kom fram till att tillhandahållandet föll inom 

tillämpningsområdet för inkasso och factoring gav den tyvärr inte svar på den engelska 

domstolens fråga angående vad som kännetecknar en tjänst som är undantagen från 

skatteplikt och som har till verkan att överföra medel och medför ekonomiska och 

rättsliga förändringar vilket under en längre tid varit efterlängtat hos den finansiella 

sektorn.90  

 
 

3.3.4 Mål C-276/09 Everything Everywhere91 
 
Fallet Everything Everywhere rörde hur de avgifter som bolaget Everything Everywhere 

(tidigare T-mobile) debiterade sina kunder, när dessa betalade sina månatliga räkningar 

med hjälp av vissa betalningssätt, skulle behandlas ur mervärdesskattehänseende. Den 

engelska domstolen High Court of Justice begärde ett förhandsavgörande från EU-

                                                
88 Domen stycke 28.  
89 Domen stycke 36. 
90 Zuidgeest R.N.F., Treatment of Outsourced Elements of Payment Transactions under EU VAT s. 109. 
91 Mål C-276/09 Everything Everywhere v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, 
2010. 
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domstolen avseende tolkningen av artikel 13.B.d punkt 1 och 3.  Bolaget menade att 

dessa avgifter utgjorde vederlag för tillhandahållanden av tjänster vilka enligt ovan 

nämna bestämmelse skulle vara undantagna från mervärdesskatt medan Commissioners 

ansåg att de skulle mervärdesbeskattas.  

Everything Everywhere var ett bolag verksamt i telekommunikationsbranschen som 

tillhandahöll mobiltelefonitjänster. För att kunna nyttja dessa tjänster var kunderna 

tvungna att betala en avgift, aningen i förväg via sitt kundkonto, eller i slutet av 

faktureringsperioden. Om kunden beslutade sig för det senare alternativet fanns ett antal 

olika betalningssätt att välja mellan. Vissa av dessa medförde påförande av en 

extraavgift kallad ”separate payment handling charge”.92 Det var denna extraavgift som 

bolaget ansåg utgjorde ersättning för tillhandahållande av en betalningshanteringstjänst 

som därmed var undantagen från mervärdesskatt enligt artikel 13.B.d.  

Den engelska domstolen ville precis som i AXA-fallet få svar på vad som 

kännetecknar en tjänst som är undantagen från skatteplikt och som har till verkan att 

medel överförs och medför rättsliga och ekonomiska förändringar. Dessutom ville den 

veta om en tjänst avseende mottagande och hantering av betalningar gjorda med något 

av de i målet nämnda betalningssätten, vilka medförde påförande av extraavgift, 

omfattas av undantaget för transaktioner rörande betalningar eller överföringar i artikel 

13.B.d punkt 1 och 3 och huruvida dessa tillhandahållanden är fristående från 

tillhandahållandet av mobiltelefonitjänster.93  

 EU-domstolen började med att konstatera att om det inte förelåg ett 

tillhandahållande av tjänster vilka var fristående från tillhandahållandet avseende 

mobiltelefonitjänster skulle ersättningen för extraavgiften ur mervärdesskattehänseende 

behandlas på samma sätt som beloppen avseende mobiltelefonitjänsterna. Den började 

därför med att pröva frågan om huruvida tillhandahållandet av de i målet aktuella 

tjänsterna var fristående från mobiltelefonitjänsterna eller inte.94 Domstolen kom fram 

till att de extraavgifter som tas ut av en tillhandahållare av telekommunikationstjänster 

när dess kunder betalar nämnda tjänster med vissa särskilda betalningsmetoder i 

mervärdesskattehänseende inte utgör vederlag för ett tillhandahållande av tjänster som 

är fristående och självständiga i förhållande till det huvudsakliga 

                                                
92 Extraavgiften debiterades bland annat vid betalning med kredit-eller betalkort, betalning till 
betalningsombud eller betalning med check skickad med posten. Se stycke 7 i domen för samtliga 
betalningssätt där extraavgiften uttogs.   
93 Domen stycke 17. 
94 Domen stycke 19. 
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kommunikationstjänsttillhandahållandet.95 Mot bakgrund av detta ansåg domstolen det 

inte nödvändigt att pröva de andra frågorna som den engelska domstolen ställt angående 

omfattningen av undantaget för transaktioner rörande överföringar och transaktioner. 

Därmed gav EU-domstolen inte heller denna gång någon ledning till vad som 

kännetecknar en tjänst som är undantagen från skatteplikt och som har till verkan att 

överföra medel.96  

 
 

3.4 Svensk praxis rörande outsourcing av finansiella bolag  
 
Undantaget för finansiella tjänster finns som tidigare nämnts inom svensk rätt i ML 3:9 

och motsvarar det EU-rättsliga undantaget i artikel 135.1.b-g i Momsdirektivet. Mot 

bakgrund av att mervärdesskatten är harmoniserad inom EU får EU-domstolens 

tolkningar av mervärdesskatterättsliga situationer direkt betydelse för svensk rätt på 

området.97 

Ovan nämndes att SDC är det ledande fallet på området avseende finansiella bolags 

outsourcing av IT-tjänster och huruvida dessas transaktioner faller under undantaget för 

mervärdesskatt.98 Även inom svensk rätt har frågan uppkommit om huruvida tjänster 

som tillhandahålls finansiella bolag som en del i deras icke mervärdesskattepliktiga 

verksamhet ska omfattas av undantaget från mervärdesskatt i ML 3:9. Nedan följer en 

genomgång av svensk praxis på området. 

 

3.4.1 Två domar med olika utgång från Regeringsrätten  
 
I RÅ 1992 not. 210 avhandlades frågan om huruvida datatjänster som AB X 

tillhandahöll en bank var undantagna från mervärdesskatt enligt dåvarande ML 8 § 3.99 

Tjänsterna bestod bland annat av driften och utvecklingen av bankens datasystem. AB 

X ansåg att tjänsterna de tillhandahöll föll inom tillämpningsområdet för undantaget och 

därmed var undantagna från mervärdesbeskattning. Regeringsrätten instämde däremot 

med Riksskatteverkets beslut och kom därmed fram till att AB X:s tjänster inte föll 

inom tillämpningsområdet för undantaget. Anledningen var att undantaget endast 

                                                
95 Domen stycke 32-33. 
96 Se avsnitt 3.3.3 sista stycket. 
97 Se avsnitt 2.2.1. 
98 Se avsnitt 3. 
99 Dåvarande ML 8 § 3motsvarar nuvarande ML 3:9. 
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omfattade tjänster som utfördes av den som de facto bedrev bankverksamhet. Genom 

SDC-fallet som kom efter RÅ 1992 not. 210 fastslogs att undantaget för finansiella 

tjänster inte är beroende av vem som tillhandahåller tjänsterna utan avgörande är vad 

som faktiskt tillhandahålls.  

RÅ 1999 not. 46 rörde huruvida de tjänster som Bankgirocentralen tillhandahöll var 

undantagna från mervärdesskatt enligt ML 3:9. Bankgirocentralen, som ägs av ett antal 

svenska banker, förvaltar och utvecklar det så kallade bankgirosystemet. Tjänsterna som 

tillhandahölls delades upp i tre grupper, avgående betalningar, ankommande 

betalningar och funktioner för bankgirotjänster vilken omfattade bankgiromenyn och 

uppdragsfakturering. För att kunna utföra tjänsterna kopplas ett särskilt 

bankgironummer till bankkundernas bankkonton i deras bank. Något avtalsförhållande 

föreligger dock inte mellan Bankgirocentralen och bankkunderna utan det är bankerna 

och kunderna som ingår avtal om anslutning till bankgirosystemet och det är också 

bankerna som tar ut en avgift för denna tjänst.  

Skatterättsnämnden kom fram till att de tjänster som avsåg avgående och 

ankommande betalningar, det vill säga överföringar och service i form av registerutdrag 

och betalningsunderrättelser och likande som tillhandahålls vid transfereringar av 

penningmedel, var att hänföra till sådan betalningsförmedling som omfattas av 

undantaget för finansiella tjänster i ML 3:9. En liknande bedömning gjordes avseende 

de tjänster som avsåg funktioner för bankgirotjänster till den del de omfattade 

bankgiromenyn. Vad däremot gällde uppdragsfaktureringen, när Bankgirocentralen 

upprättade bankens fakturor åt dess kunder för utnyttjandet av bankgirotjänsterna, kom 

Skatterättsnämnden fram till att undantaget inte var tillämpligt. Anledningen till denna 

utgång var att nämnden ansåg att tjänsten framstod som en från den undantagna 

betalningsförmedlingen klart åtskild prestation som inte utgjorde ett underordnat led till 

betalningsförmedlingen och därför inte på denna grund eller någon annan kunde 

undantas från skatteplikt.  

Bankgirocentralen överklagade beslutet vad avsåg bankgiromenyn och hävdade att 

även denna del skulle vara undantagen skatteplikt. Regeringsrätten kom fram till samma 

beslut som Skatterättsnämnden och tjänsten rörande bankgiromenyn ansågs därför 

mervärdesskattepliktig.  

I 1999 års dom undantogs till största del de tjänster som Bankgirocentralen 

tillhandahöll medan de transaktioner som bolaget i 1992 års dom utförde ansågs 

mervärdesskattepliktiga. I båda fallen var frågan huruvida finansiella tjänster som 
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tillhandahölls banker som en del i deras verksamhet skulle vara undantagna från 

mervärdesskatt för bolaget som tillhandahöll dem. I det första fallet uttalade som sagt 

Regeringsrätten att endast tjänster som utfördes av den som de facto bedrev 

bankverksamhet kunde undantas från mervärdesskatteplikt. Domen från 1999 kom efter 

SDC-fallet där domstolen bland annat fastslog att undantaget för finansiella tjänster inte 

är subjektsbaserat utan det är vad som tillhandahålls som är det avgörande. 

Skatterättsnämnden hänvisar i 1999 års fall till EU-domstolens resonemang avseende 

bland annat överföringar och menar att dess beslut överensstämmer med de principiella 

synsätt som kom till uttryck i SDC-domen. Domen i det tidigare målet hade med stor 

sannolikhet därmed sett annorlunda ut om målet behandlats i tiden efter SDC-fallet, 

under förutsättning att de andra rekvisiten som EU-domstolen uppställer varit uppfyllda. 

 
 

3.4.2 Kammarrätten  
 
Under 2004 kom en samling domar från Kammarrätten i Stockholm100 som rörde 

huruvida de tjänster som Bankgirocentralen tillhandahöll ett antal svenska banker skulle 

undantas från mervärdesskatt enligt undantaget för finansiella tjänster enligt dåvarande 

GML 8 § 3.101 Tjänsterna som Bankgirocentralen tillhandahöll hänfördes dels till 

överföringar där Bankgirocentralens uppgift var att verkställa order om att överföra 

pengasummor från ett konto till ett annat och dels till vinnarkontosystem, framtagande 

av bankstatistik samt framställning av uppdragsblanketter. 

 Kammarrätten ansåg att de delmoment som Bankgirocentralen stod för vid en 

överföringstransaktion utgjorde nödvändiga led vid överföringen av medel från ett 

konto till ett annat och kom fram till att den delen av verksamheten skulle undantas från 

mervärdesskatt. Vad gällde tjänsterna som var hänförliga till vinnarkontot, framställning 

av uppdragsblanketter och framtagande av bankstatistik kom dock Kammarrätten fram 

till att de utgjorde mervärdesskattepliktig verksamhet.  

 I det så kallade Swift-målet var frågan huruvida Swift-tjänster skulle omfattas av 

undantaget för finansiella tjänster i ML 3:9.102 Swift tillhandahåller tjänster rörande 

meddelanden vid betalningar och värdepapperstransaktioner som sker mellan de 

                                                
100 Kammarrätten i Stockholms dom den 15 juni 2004 i mål nr 4890-2000, 4891-2000, 4892-2000 och 
4893-2000. 
101 Bestämmelsen motsvarar nuvarande ML 3:9. 
102 Kammarrätten i Stockholms dom den 28 maj 2010 i mål nr 6053-09 och 6054-09. 
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anslutna finansiella instituten och övrig finansiell infrastruktur.103 När Swift får ett 

meddelande om att en betalningsöverföring ska ske valideras den först hos Swift som 

kontrollerar att allt är korrekt. Därefter skickas en bekräftelse tillbaka till avsändaren 

och Swift tar över ansvaret. Meddelande skickas därefter till det mottagande finansiella 

institutet och när en mottagandebekräftelse når Swift går ansvaret över på mottagaren. 

Swift har således ansvar för kontrollerandet av betalningen samt ett ekonomiskt 

ersättningsansvar från det att Swift erhåller ett meddelande från avsändaren fram till att 

ansvaret övertas av mottagaren. 

Nordea ansåg att Swift-tjänsterna omfattades av undantaget för finansiella tjänster i 

ML 3:9 mot bakgrund av att de utgjorde en integrerad och nödvändig del av 

betalningsöverföringen. Skatteverket menade däremot att tjänsterna var 

mervärdesskattepliktiga då det avgörande är den rättsliga förändringen och att de i 

förekommande fall aktuella transaktionerna inte medförde någon rättslig förändring. 

Kammarrätten kom fram till att Swift-tjänsterna inte omfattades av 

tillämpningsområdet för finansiella tjänster i ML 3:9 och avslog därmed Nordeas 

överklagan. Domstolen började med att hänvisa till SDC-målet och avsnittet där EU-

domstolen uttalar att de tjänster som tillhandahålls, vid en helhetsbedömning ska 

framstå som en avgränsad enhet som syftar till att uppfylla de särskilda och väsentliga 

funktionerna avseende de angivna finansiella tjänsterna. I förevarande fall, precis som i 

SDC-fallet, skulle således tjänsterna som tillhandahölls syfta till att överföra medel och 

medföra rättsliga och finansiella förändringar. Domstolen uppmärksammade att den 

svenska språkversionen av SDC-domen skiljer sig från de flesta andra då det i stycke 66 

anges att tjänsterna som tillhandahålls ska syfta till att överföra medel medan de flesta 

andra versionerna istället anger att tjänsterna ska medföra eller ha som effekt att medel 

överförs. Därmed skulle enligt domstolen Swift-tjänsterna medföra eller ha som effekt 

att medel överförs samt medföra rättsliga och finansiella förändringar för att undantaget 

från mervärdesskatt i ML 3:9 skulle vara tillämpligt. Domstolen höll med om att 

tjänsterna som Swift utför är nödvändiga för Nordeas förmedling av vissa betalningar. 

Däremot ansågs inte tjänsterna i sig medföra att medel överförs. Valideringen och de 

meddelanden som Swift utför ansågs inte heller medföra sådana rättsliga och finansiella 

förändringar som krävs.  

 
 
                                                
103 Se avsnitt 3.3.1 och det så kallade Nordea-målet för mer information om Swift. 
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3.4.3 Skatterättsnämnden  
 
Skatterättsnämnden har i flera fall fått bedöma huruvida transaktioner som utgör en del 

av en undantagen finansiell tjänst ska omfattas av undantaget från mervärdesskatt i ML 

3:9 när tjänsten tillhandahålls av någon annan än det finansiella bolaget som 

tillhandahåller den ”fullständiga” undantagna finansiella tjänsten. Nedan följer fyra 

sådana fall.  

 Bolag X tillhandahöll tjänster avseende kort som bolaget själv utfärdat till 

kortinnehavarna. Tjänsterna bestod bland annat av beviljande av krediter och 

möjligheten till fakturabetalningar. Skatterättsnämnden beslutade i ett förhandsbesked 

att dessa var undantagna från skatteplikt enligt undantaget för finansiella tjänster.104 De 

anslutna företagen, vilka gagnades av bolagets verksamhet genom att kortinnehavarna 

handlade av dem, erlade avgifter till bolaget vilka ansågs hänförliga till bolagets 

mervärdesskattefria verksamhet. Bolaget tillhandahöll även en servicefunktion till 

företag avseende kortbetalningar med kort tillverkade av utomstående kortföretag. 

Skatterättsnämnden uttalade att bolaget i dessa fall ansågs som en mellanhand mellan 

kortföretagen och företagen som accepterade betalningar med dessa kort. Bolaget 

övertog fordringarna från betalningsmottagande företag för att sedan kräva betalning för 

dessa från korttillverkaren. I det fallet att betalning inte erhölls från kortföretaget krävde 

bolaget istället betalningsmottagande företag på denna. Nämnden kom fram till att 

tjänsterna rörande servicefunktionen som bolaget tillhandahöll kortföretagen, ur ett 

mervärdesskattepliktigt perspektiv utgjorde administrativa tjänster som därmed var 

skattepliktiga.  

I ett förhandsbesked från 2006 beslutade Skatterättsnämnden att ett bolags åtagande 

rörande hanteringen av kredit- och betalkortssystem åt en grupp banker utgjorde en 

finansiell tjänst som därmed föll inom tillämpningsområdet för ML 3:9.105 Bolagets 

uppgifter bestod bland annat av att genomföra bankkundernas korttransaktioner från 

auktorisation till insamling av transaktioner, överföring av medel, administrativ hjälp, 

avräkningar samt hantering av reklamationer. Nämnden kom fram till att dessa 

tillhandahållanden skulle anses utgöra en enda tjänst som syftade till att uppfylla de 

särskilda och väsentliga funktionerna i en betalningsförmedling som bankerna 

efterfrågade.  

                                                
104 Skatterättsnämndens förhandsbesked 2006-02-28. 
105 Skatterättsnämndens förhandsbesked 2006-06-30. 
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I ett förhandsbesked från 2009 kom Skatterättsnämnden fram till att tjänster avseende 

betalningsförmedling var undantagna från skatteplikt även fast bolag X anlitat en 

underleverantör som tillhandahöll dessa tjänster.106 Bolag X bedrev en verksamhet som 

huvudsakligen bestod i att driva, förvalta och utveckla system för betalningsförmedling 

och där tillhörande produkter vilka tillhandahölls ett antal banker. Bolaget ansvarade för 

auktorisering, clearing, avveckling samt betalningsinformation av betalningar till 

mottagande och avsändande bank. Bolaget hade ingått avtal med bolag Y som skulle 

tillhandahålla vissa delmoment i betalningsförmedlingen vilka bland annat innebar 

kontroll och bevakning av betalningsuppdrag och utförande av täckningskontroll och 

clearing. Bolag X fortsatte dock att ingå avtal med kunderna (bankerna) och ta emot 

uppdrag från dessa. Därutöver fortsatte bolag X att ansvara för betalningsförmedlingen 

gentemot kunderna och bolag Y ansvarade i sin tur i förhållande till bolag X för sina 

tillhandahållanden.  

 Bolag X ville främst veta huruvida de tjänster som bolaget tillhandahöll sina kunder 

avseende betalningsförmedlingen omfattades av undantaget för finansiella tjänster även 

om betalningsförmedlingen inklusive clearing och avveckling utfördes av bolag Y i 

egenskap av underleverantör. Dessutom undrade bolag X om de tjänster rörande 

betalningsförmedling som bolag X förvärvade av bolag Y kom att omfattas av samma 

undantag eller om bolag X blev skattskyldigt för dessa.   

Avseende den första frågan började nämnden med att uttala att utgångspunkten i 

ärendet var att de tjänster som bolag X tillhandahöll utgjorde sådan 

betalningsförmedling som var undantagen från mervärdesskatt enligt undantaget i ML 

3:9. Därefter uttalade nämnden att mot bakgrund av att det inte kom att ske någon 

förändring i förhållandet mellan bolag X och dess kunder avseende 

betalningsförmedlingen var bolag Y att betrakta som sådan underentreprenör vars 

tillhandahållanden medförde att bolag X på bästa sätt kunde tillhandahålla sina tjänster. 

Därmed ansågs bolag X:s tjänster avseende betalningsförmedling undantagna från 

mervärdesskatt även då delar av tjänsterna tillhandahölls av bolag Y i egenskap av 

underleverantör.  

 Avseende fråga två uttalande nämnden att bolag Y:s tillhandahållanden, i enighet 

med EU-rättlig praxis på området, vid en helhetsbedömning framstod som en avgränsad 

enhet med syfte att uppfylla de särskilda och väsentliga funktionerna i tjänsten 

                                                
106 Skatterättsnämndens förhandsbesked 2009-10-15. 
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betalningsförmedling. Tillhandhållandet var därmed undantaget från skatteplikt och 

bolaget var inte skattskyldigt för omsättningen.  

 I ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked från 2012 var frågan huruvida 

tjänster avseende transaktionsövervakning av betalkort omfattades av undantaget för 

mervärdesskatt i ML 3:9.107 Bolag Y tillhandahöll sina kunder betalkort med en 

tillhörande transaktionsövervakningsfunktion. Funktionen syftade till att upptäcka och 

stoppa bedrägliga köp gjorda med kundernas betalkort. Bolag Y ingick avtal med bolag 

Z om tillhandahållande av transaktionsövervakningen. Bolag Z:s tjänster innefattade 

analys av betalningstransaktioner gjorda med betalkorten och manuell granskning av 

misstänkta transaktioner vilket emellanåt ledde till vidtagande av i förväg utarbetade 

åtgärder. Bolag Y ansåg att transaktionsövervakningen ingick som ett led i 

betalningsförmedlingen som bolaget tillhandahöll och därför omfattades av 

tillämpningsområdet för undantaget från mervärdesskatt i ML 3:9. Skatteverket ansåg 

däremot att transaktionsövervakningen var skattepliktig.  

 Skatterättsnämnden kom i sitt förhandsbesked fram till att tillhandahållandet av 

transaktionsövervakningen inte kunde anses utgöra en från skatteplikt undantagen 

betalningsförmedling eller annan tjänst som omfattades av undantaget från 

mervärdesskatt i ML 3:9. I motiveringen till sitt avgörande började nämnden med att 

redogöra för SDC-fallet. Därefter uttalade den att tillhandahållandet av tjänsterna 

rörande transaktionsövervakningen inte hade som verkan att överföra medel och inte 

heller medförde sådana rättliga eller ekonomiska förändringar som krävs för att 

omfattas av undantagets tillämpningsområde.  

 
 

3.5 Engelsk praxis rörande outsourcing av finansiella bolag 
 
Undantaget för finansiella tjänster finns som tidigare nämnts inom engelsk rätt i VATA 

1994 Schedule 9 Group 5 och motsvarar likt det svensk undantaget i ML 3:9 det EU-

rättsliga undantaget i artikel 135.1.b-g i Momsdirektivet. Det finns främst två fall inom 

engelsk rätt som är av betydelse för tillämpligheten av undantaget för finansiella 

tjänster, vad gäller outsourcing till extern part.108 Nedan följer en genomgång av dessa 

två fall.  

                                                
107 Skatterättsnämndens förhandsbesked 2012-07-09.  
108 Menner S, Herrmann H, Application of Article 13(B) of the Sixth Directive to Data Service 
Companies s. 69. 
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3.5.1 Fallet FDR Ltd v. Commissioners Customs and Excise109 
 
I FDR-målet hade den engelska domstolen Court of Appeal att ta ställning till huruvida 

de tjänster rörande bankkort som bolaget FDR tillhandahöll ett antal banker omfattades 

av undantaget från mervärdesskatt för finansiella tjänster i artikel 13.B.d punkt 3 i Sjätte 

direktivet. FDR ansåg att dess tillhandahållanden föll inom tillämpningsområdet för 

undantaget medan Commissioners Customs and Excise (Commissioners) ansåg att 

tjänsterna klassificerades som tjänster rörande bokföring som därmed utgjorde 

mervärdesskattepliktiga tillhandahållanden. Inom engelsk rätt finns undantaget för 

finansiella tjänster som ovan nämnts i VATA 1994 Schedule 9 Group 5. Det var dock 

den motsvarande EU-rättsliga bestämmelsen som diskuterades av domstolen i fallet.  

FDR tillhandahöll alltså tjänster rörande bankkort. Det var fyra parter som deltog i 

processen kring korttransaktionerna. Kortinnehavaren (bankkunderna), återförsäljaren 

som mottog betalningen, kortutgivande- och inlösande bank. FDR reglerade 

skuldförhållandet mellan dessa parter. Dess verksamhet bestod av att tillhandahålla 

tjänster som uppfyllde skyldigheterna som bankkortsutfärdande- och inlösande bank 

hade att iaktta samt fungera som en clearingorganisation för de korttransaktioner som 

kortinnehavarna företog med sina kort. Det innefattade bland annat att auktorisera 

transaktioner, bearbeta information, skicka betalningsdata till BACS110 samt reglera 

slutavräkningen mellan bankerna.111    

Domstolen ställde upp tre frågor för att komma fram till huruvida FDR:s 

tillhandahållanden var mervärdesskattepliktiga eller inte. För det första om FDR mot 

bakgrund av de faktiska omständigheterna, tillhandahöll överföringar i enlighet med 

artikel 13.B.d punk 3. För det andra om, med anledning av att bolaget tillhandahöll en 

rad olika tjänster, några av dessa skulle anses som ett huvudsakligt tillhandahållande 

som därmed skulle behandlas lika i skattehänseende (även om de individuellt sett 

normalt skulle eller eventuellt skulle behandlas olika) och i så fall hur tillhandahållandet 

skulle betecknas. För det tredje, om det fanns ett huvudsakligt tillhandahållande, hur det 

då skulle behandlas mervärdesskattemässigt: skattepliktigt eller som ett undantag.112  

                                                
109 FDR Ltd v. Customs and Excise Commissioners [2000] STC 672.  
110 Bacs Payment Schemes Limited förkortat BACS (tidigare Bankers' Automated Clearing Services) är 
ett betalsystem som används för att genomföra olika typer av elektroniska betalningar. 
111 Mot bakgrund av att hela förfarandet är väldigt tekniskt kommer inte redogöras i större mån för 
detaljerna kring FDR:s tillhandahållanden. 
112 Domen stycke 26. 
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Domstolen hänvisade i stora delar till SDC-fallet och kom slutligen fram till att FDR:s 

tillhandahållanden, genom att bearbeta kundinformation och skicka betalningsdata till 

BACS, medförde ekonomiska och rättliga förändringar.113 Domstolen underströk att 

BACS aldrig prövade instruktionerna från FDR utan endast bearbetade 

clearingtransaktionen helt automatiskt. Därmed skulle tillhandahållandet klassificeras 

som en transaktion rörande betalningar i enlighet med artikel 13.B.d punkt 3. Därefter 

uttalade domstolen att det huvudsakliga tillhandahållandet bestod av kreditkortservice åt 

bankerna och att de tjänster som FDR utförde avseende transaktioner mellan 

kortinnehavarna och återförsäljarna var en integrerad del av kreditkortservicen som 

därmed inte kunde separeras.114 Således omfattades samtliga av FDR:s tjänster av 

undantaget i artikel 13.B.d punkt 3. Commissioners överklagade domen till House of 

Lords men fick avslag från den juridiska kommittén och domen står sig därmed. 

 Något som är intressant är att Commissioners i första ledet i processen kom fram 

till att FDR genom förfarandet kring slutavräkningen mellan bankerna faktiskt 

tillhandahöll betalningstransaktioner i enlighet med undantaget i artikel 13.B.d punkt 3. 

Däremot ansågs bearbetningen av informationen mellan kortinnehavarna och 

återförsäljarna som det huvudsakliga tillhandhållandet vilket klassificerades som 

bokföringstjänster vilka därmed var mervärdesskattepliktiga. Trots att förfarandet kring 

slutavräkningen ansågs omfattas av tillämpningsområdet för undantaget bedömdes det 

således som ett underordnat tillhandahållande som därmed skulle behandlas på samma 

sätt som det huvudsakliga. Därmed ansågs samtliga tillhandahållanden av FDR 

mervärdesskattepliktiga.115  

 
 

3.5.2 Fallet Continuum Limited v. Commissioners of Customs and Excise116  
 
CSC-fallet rörde en överklagan till Tribunalen av bolaget CSC rörande ett beslut om att 

bolagets tillhandahållanden av tjänster till bolaget Sun Alliance inte omfattades av 

                                                
113 Domen stycke 42. Menner S, Herrmann H, Application of Article 13(B) of the Sixth Directive to Data 
Service Companies s. 70. 
114 Domen stycke 56-59. 
115 Menner S, Herrmann H, Application of Article 13(B) of the Sixth Directive to Data Service Companies 
s. 69-70. 
116 Continuum Limited v. The Commissioners of Customs and Excise [1998] B.V.C. 2131. Continuum 
Limited blev under målets gång CSC Financial Services (CSC) och det kommer vidare hänvisas till CSC i 
arbetet.  
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undantaget för mervärdesskatt rörande finansiella tjänster.117 Sun Alliance var en 

sammanslutning av bolag vilka förvaltade investeringsfonder och sparplaner för 

enskilda. Sun Alliance hade överlämnat kontakten och kommunikationen med sina 

kunder avseende en investeringsprodukt kallad Daisy personal equity plan till CSC som 

lämnade nödvändiga upplysningar och formulär avseende produkten till potentiella 

investerare. CSC handlade även formulären, gjorde vederbörliga kontroller av dessa 

samt hanterade avbeställningsbegäran.  

CSC ansåg att dess tillhandahållanden var undantagna från mervärdesskatt i 

enlighet med bestämmelsen om finansiella tjänster i VATA 1994 Schedule 9 Group 5. 

Commissioners ansåg dock att de tillhandahållna tjänsterna utgjorde administrativ 

verksamhet vilken därmed skulle behandlas som mervärdesskattepliktig omsättning.  

 Tribunalen började med att konstatera att den skulle utgå från de EU-rättsliga 

bestämmelserna på området mot bakgrund av att nationell lagstiftning i så stor 

utsträckning som möjligt ska tolkas i ljuset av EU-rätt. Därefter hänvisade den till SDC-

fallet som rörde undantaget för finansiella tjänster i Sjätte direktivet.118 Med fallet som 

grund kom Tribunalen fram till att CSC:s tillhandahållanden föll inom undantaget. Den 

motiverade beviljandet av undantaget med att bolagets tjänster var specifika för och en 

väsentlig del av Sun Alliance utställande av värdepapper och därmed utgjorde 

transaktioner rörande värdepapper enligt artikel 13.B.d punkt 5.119  

Commissioners överklagade domen och den Engelska domstolen High Court of 

Justice valde att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Det EU-rättsliga 

avgörandet diskuterades tidigare under avsnitt 3.3.2. I fallet kom EU-domstolen fram 

till att undantaget inte omfattade den typen av tillhandahållanden som CSC tillhandahöll 

genom att stå för de materiella transaktionerna i ett kontrakt rörande värdepapper så 

som information om finansiella produkter och handläggning av ansökningarna att få 

teckna värdepapper. Tribunalens dom ligger således i direkt motsatt linje med EU-

domstolens tolkning av undantaget.   

 

 
 
 
 
 
                                                
117 Tribunalen är den första instansen vid mervärdesskattemål i England.  
118 Domen stycke 20. 
119 Domen stycke 25. 
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4 Avslutande diskussion  
 
Outsourcing av tjänster är inte på något sätt begränsat till den finansiella sektorn. Till 

skillnad från andra från mervärdesskatt undantagna affärsområden (sjukvård, tandvård 

och utbildning för att nämna några) skiljer sig dock undantaget för finansiella tjänster på 

så sätt att tillämpningsområdet och räckvidden av undantaget fortfarande är väldigt 

oklart. Det medför i sin tur att den mervärdesskatterättsliga hanteringen, vid outsourcing 

av dessa tjänster, skapar stor osäkerhet bland finansiella bolag och nationella 

skattemyndigheter.120 Ovan har ett flertal fall från svenskt, engelskt och EU-rättsligt håll 

presenterats avseende outsourcing av finansiella tjänster. Syftet med dessa fall har varit 

att försöka utreda och visa på vad som krävs för att en, av ett finansiellt bolag, 

outsourcad tjänst ska falla inom tillämpningsområdet för undantaget för finansiella 

tjänster och därmed inte utgöra en kostnad för det finansiella bolaget. Dock tycks de 

nationella skattemyndigheterna till viss del uppvisa motstånd vad gäller beviljande av 

undantag för de outsourcade tjänsterna vilket givit upphov till processer i nationella 

domstolar och även i EU-domstolen.121 Nedan följer en mer ingående diskussion om 

under vilka förutsättningar som de outsourcade tjänsterna kan falla inom undantaget.  

 

4.1 Allmänna tolkningsprinciper  
 
EU-domstolen har genom sin praxis etablerat allmänna tolkningsprinciper rörande 

undantagen från mervärdesskatt.122 Främst tre principer är värda att uppmärksamma 

vilka även beaktades av domstolen i SDC-målet och de andra i arbetet nämnda EU-

rättsliga domarna.123 Den ena innebär att undantagen från mervärdesskatt ska tolkas 

strikt mot bakgrund av att de utgör undantag från den allmänna principen som 

genomsyrar det mervärdesskatterättsliga systemet och innebär att mervärdesskatt ska 

utgå vid all omsättning av varor och tjänster av en skattskyldig person.124 Den andra 

innebär att undantagen utgör fristående gemenskapsrättsliga begrepp som ska tolkas i 

denna kontext och de vilar således inte på några nationella civil- eller skatterättsliga 

föreställningar. Den tredje principen innebär slutligen att mot bakgrund av att 

undantagen ska tolkas enhetligt inom gemenskapen kan tolkning inte bara ske utifrån 
                                                
120 Grambeck H-M, Outsourcing in the EU Financial Sector – Where Are We Heading? s. 462, 468. 
121 Jones B, Kaye N, Analysis Tax on outsorcing arrangements s. 19. 
122 De la Feria R, The EU VAT treatment of insurance and financial services (again) under review s. 81. 
123 Se under avsnitt 3.3.1-3.3.4. 
124 Se bland annat SDC-fallet stycke 20. 
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ordalydelsen, utan hänsyn måste även tas till det sammanhang i vilket uttrycket i 

undantaget ingår.125 Dessutom har domstolen vid sin tolkning av undantagen 

konsekvent hänvisat till den generella mervärdesskatterättsliga principen om neutralitet 

enligt vilken den skattskyldiges val inte ska styras av den mervärdesskatterättsliga 

regleringen.126 Kommissionen har uttalat att tolkningar av undantagen måste uppfylla 

kraven enligt principen om neutralitet mot bakgrund av att det mervärdesskatterättsliga 

systemet bygger på denna.127 Generaladvokat Jacobs har dock påpekat att förekomsten 

av undantag i sig är i strid med neutralitetsprincipen eftersom den medför olika 

behandling av skattskyldiga personer och personer som undantas från det 

mervärdesskaterättsliga systemet.128  

 Vid bedömningen om huruvida en outsourcad tjänst ska undantas i enlighet med 

undantaget för finansiella tjänster måste således dessa tolkningsprinciper beaktas innan 

den rent materiella bedömningen kan göras av det specifika undantaget. 

 
 

4.2 Mer ingående om de genom SDC-fallet uppkomna kriterierna för 
undantaget för finansiella tjänster  
 

4.2.1 Inget subjektskrav eller krav på rättsförhållande 
 
SDC-fallet är som tidigare nämns det ledande fallet på området och det var i och med 

det som EU-domstolen för första gången uttalade att det är möjligt att tjänster 

outsourcade av finansiella bolag kan falla inom undantaget för finansiella tjänster. 

Domstolen gjorde ett antal viktiga konstateranden i och med domen. För det första 

inrymmer inte undantaget för finansiella tjänster något subjektskrav. Vem som 

tillhandahåller tjänsten har således ingen betydelse för tillämpligheten av 

bestämmelsen.129 Detta är avgörande för att de outsourcade tjänsterna ska kunna 

omfattas av bestämmelsen. I RÅ 1992 not. 210 kom Regeringsrätten fram till att 

undantaget för finansiella tjänster enligt den svenska mervärdesskatteregleringen endast 

                                                
125 Se bland annat SDC-fallet stycke 21-22. 
126 De la Feria R, The EU VAT treatment of insurance and financial services (again) under review s. 82. 
127Consultation Paper on Modernising Value Added Tax Obligations for Financial Services and 
Insurances (2006) s. 10. 
128 Se förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i Mål C-378/02 Waterschap Zeeuws Vlaanderen, 
2005 stycke 60. 
129 Se SDC-domen stycke 31-33. 
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omfattade den som de facto bedrev bankverksamhet.130 Detta är dock inte fallet efter 

SDC-domen och utgången i Regeringsrättsmålet hade därmed kunnat bli en annan idag.  

Det krävs inte heller att det externa bolaget, till vilket tjänsten outsourcats, de facto 

har ett rättsförhållande med det finansiella bolagets kund som tillhandahålls den slutliga 

tjänsten.131 I RÅ 1999 not. 46 förelåg inget avtalsförhållande mellan Bankgirocentralen 

och bankkunderna utan det var bankerna som ingick avtal med sina kunder om 

anslutning till Bankgirocentralens bankgirosystem och det var också bankerna som tog 

ut avgifterna för anslutandet till systemet.132  

 Undantagets tillämplighet påverkas inte heller av det sätt på vilket tjänsten 

tillhandahålls. Således är det utan betydelse om den utförs elektroniskt, manuellt eller 

automatiskt. Om tjänsten däremot endast omfattar tillhandahållanden av teknisk och 

elektronisk hjälp faller den inte in under undantaget.133  

 
 

4.2.2 Kriterierna vid outsourcing av del av tjänst eller vissa verksamheter  
 
Genom SDC-målet fastställdes att undantaget för finansiella tjänster är tillämpligt när 

delar av en tjänst outsourcas eller när vissa av de verksamheter som är nödvändiga för 

att tillhandahålla en enligt bestämmelsen fullständig finansiell tjänst outsourcas.134 För 

att tillhandahållandet ska undantas krävs dock att det vid en helhetsbedömning framstår 

som en avgränsad enhet som syftar till att uppfylla de särskilda och väsentliga 

funktionerna i den huvudsakliga undantagna finansiella tjänsten. Vad gäller undantaget 

för finansiella tjänster i artikel 135.1.d i Momsdirektivet avseende transaktioner rörande 

överföringar gäller således att tjänsterna som tillhandahålls syftar till att överföra medel 

samt medför rättsliga och finansiella förändringar.135 Nedan följer en mer ingående 

redogörelse avseende olika tolkningar av dessa kriterier.  

 
 
 
 

                                                
130 Se avsnitt 3.4.1. 
131 SDC-domen stycke 59. 
132 Se avsnitt 3.4.1. 
133 SDC-domen stycke 37. 
134 SDC-domen stycke 75. 
135 SDC-domen stycke 66. 
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4.2.3 Tolkning av kriterierna vid outsourcing av del av tjänst eller vissa 
verksamheter 
 
I en samling domar från Kammarrätten 2004 ansåg domstolen att de delmoment som 

Bankgirocentralen tillhandahöll i en överföringstransaktion, genom att verkställa order 

om att överföra pengar från ett konto till ett annat, utgjorde nödvändiga led vid 

överföringen och tillhandahållandet ansågs därför undantaget från mervärdesskatt.136 I 

ett annat avgörande från Kammarrätten, det så kallade Swift-målet, kom domstolen 

fram till att de tjänster som Swift tillhandahöll genom att validera och bekräfta 

betalningsöverföringar finansinstitut emellan förvisso var nödvändiga för Nordeas 

förmedling av vissa betalningar. Däremot medförde tjänsterna i sig varken att medel 

överfördes eller några rättsliga och finansiella förändringar. Mot bakgrund av att 

tjänsterna, för att kunna undantas enligt ML 3:9, vid en helhetsbedömning är tvungna att 

framstå som en avgränsad enhet som syftar till att uppfylla de särskilda och väsentliga 

funktionerna avseende överföringstransaktionerna omfattades Swift-tjänsterna inte av 

undantaget.137 

 Skillnaden mellan utgångarna i de ovan nämnda målen var således att domstolen i 

det senare fallet kom fram till att Swift-tjänsterna trots att de var nödvändiga de facto 

inte uppfyllde någon av funktionerna hos den undantagna finansiella 

överföringstransaktionen. EU-domstolen betonade i SDC-fallet vikten av undantagens 

strikta tolkning och att det inte är möjligt att, endast på grund av att en beståndsdel är 

oundgänglig för genomförandet av en undantagen transaktion, utgå från att tjänsten som 

motsvarar denna beståndsdel också är undantagen. Det krävs också att den uppfyller 

någon av de särskilda och väsentliga funktionerna hos den undantagna tjänsten.138  

 EU-domstolen påpekade både i Nordea- och CSC-fallet ovan nämnda resonemang 

om att det inte räcker med att en tjänst är nödvändig för genomförandet av en 

undantagen transaktion för att även denna ska undantas.139 I Nordea-fallet uttalades att 

de elektroniska kommunikationstjänsterna som Swift tillhandahöll inte uppfyllde någon 

av funktionerna hos de finansiella transaktionerna i artikel 13.B.d punkt 3 och 5 utan 

endast syftade till att överföra uppgifter vilket inte täcks av nämnda undantag.140 I CSC-

fallet konstaterades att undantaget i artikel 13.B.d inte omfattar situationen när en 
                                                
136 Kammarrätten i Stockholms dom den 15 juni 2004 i mål nr 4890-2000, 4891-2000, 4892-2000 och 
4893-2000. Se avsnitt 3.4.2.  
137 Kammarrätten i Stockholms dom den 28 maj 2010 i mål nr 6053-09 och 6054-09. Se avsnitt 3.4.2. 
138 SDC-domen stycke 65-66. 
139 Nordea-fallet stycke 31, se avsnitt 3.3.1. CSC-fallet stycke 32 , se avsnitt 3.3.2. 
140 Nordea-fallet stycke 34. 
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underleverantör tillhandahåller de materiella transaktionerna i ett kontrakt rörande 

värdepapper så som handläggningen av att få teckna värdepapper samt information om 

de finansiella produkterna.141 Kammarrättens avgörande i det ovan nämnda Swift-målet 

överensstämmer således med EU-domstolens tolkning avseende undantagets 

tillämplighet på Swifts kommunikationstjänster. 

 Något som är intressant är att den engelska Tribunalen som var första instans i 

CSC-målet, ansåg att bolagets tjänster faktiskt var specifika för och en väsentlig del av 

Sun Alliance undantagna tillhandahållande rörande utställande av värdepapper och 

menade därför att tjänsterna omfattades av undantaget för transaktioner rörande 

värdepapper enligt artikel 13.B.d punkt 5.142 Tribunalens dom ligger således i direkt 

motsatt linje med EU-domstolens tolkning av undantaget.   

 Angående kravet på att tillhandahållandet ska syfta till att uppfylla de särskilda och 

väsentliga funktionerna hos den undantagna tjänsten kom Skatterättsnämnden i två 

förhandsbesked fram till att de berörda bolagens tillhandahållanden gjorde just så.143 

Tjänster avseende hantering av kredit- och betalkortssystem vilka bland annat innebar 

genomförande av bankkundernas korttransaktioner från auktorisation till insamling av 

transaktioner samt överföring av medel, ansågs utgöra en enda tjänst som syftade till att 

uppfylla de särskilda och väsentliga funktionerna i betalningsförmedlingen som 

bankerna efterfrågade.144 Delmoment i tjänst rörande betalningsförmedling som bland 

annat bestod av kontroll och bevakning av betalningsuppdrag samt utförande av 

täckningskontroll och clearing ansågs också syfta till att uppfylla de särskilda och 

väsentliga funktionerna i betalningsförmedlingstjänsten.145 Båda tillhandahållandena 

undantogs således från mervärdesskatt.  

 Skatterättsnämnden beslutade dock nyligen i ett förhandsbesked att tjänster rörande 

transaktionsövervakning, som syftade till att upptäcka och stoppa bedrägliga köp gjorda 

med bankkundernas betalkort genom analys av betalningstransaktionerna samt manuell 

granskning av misstänkta transaktioner, inte syftade till att uppfylla de särskilda och 

väsentliga funktionerna i den undantagna tjänsten. Anledningen var att de inte hade som 

                                                
141 CSC-fallet stycke 41. 
142 Continuum Limited v. The Commissioners of Customs and Excise stycke 25. Se avsnitt 3.3.2. 
143 SDC-domen stycke 65-66. 
144 Skatterättsnämndens förhandsbesked 2006-06-30, se avsnitt 3.4.3. 
145 Skatterättsnämndens förhandsbesked 2009-10-15, se avsnitt 3.4.3. 
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verkan att överföra medel och inte heller medförde sådana rättsliga och ekonomiska 

förändringar som krävs enligt undantaget i ML 3:9.146 

 Det engelska FDR-fallet är ännu ett exempel på när ett tillhandahållande ansetts 

syfta till att uppfylla de särskilda och väsentliga funktionerna hos den undantagna 

tjänsten. I det fallet bedömde domstolen att tjänsterna rörande bankkort som bland annat 

innebar auktoriserande av transaktioner, bearbetande av information, skickande av 

betalningsdata till BACS samt slutavräkningsreglering medförde de ekonomiska och 

rättsliga förändringar som var nödvändiga för att omfattats av undantaget.147  

 Ovan har ett antal exempel givits på tillhandahållanden som ansetts omfattas av 

undantaget för finansiella tjänster och även tjänster som inte ansetts omfattats av 

tillämpningsområdet. Det är svårt att hitta någon egentlig form av gemensam nämnare 

för tjänsterna som ansetts uppfylla de tidigare nämnda kriterierna och därmed omfattats 

av undantagen. Precis som EU-domstolen uttalade i SDC-fallet är det upp till den 

nationella domstolen som har kännedom om samtliga faktiska omständigheter, att 

bedöma huruvida transaktionerna är specifika och väsentliga och därmed kan omfattas 

av undantaget.148 Trots att EU-domstolen genom SDC-fallet ställde upp vissa krav som 

ska beaktas vid bedömningen av om outsourcade tjänster ska omfattas av undantaget för 

finansiella tjänster eller inte är det fortfarande väldigt oklart vad som gäller.  

 Genom de två EU-rättsliga avgörandena AXA och Everything Everywhere 

hoppades den finansiella sektorn på att EU-domstolen skulle frambringa lite mer klarhet 

avseende tillämpningsområdet för undantaget för finansiella tjänster vid outsourcing.149 

Tyvärr bidrog inte dessa avgöranden med någon värdefull information avseende detta 

och den finansiella sektorn lämnades än en gång med allt för mycket osäkerhet kring 

tillämpningsområdet. 

 
 

4.2.4 Avslutande kommentarer 
 
Genom detta arbete har försökts utreda under vilka förutsättningar som tjänster, 

outsourcade av finansiella bolag, kan omfattas av undantaget för finansiella tjänster. 

                                                
146 Skatterättsnämndens förhandsbesked 2012-07-09, se avsnitt 3.4.3. 
147 FDR Ltd v. Customs and Excise Commissioners [2000] STC 672 stycke 42. Se avsnitt 3.5.1. 
148 SDC-domen stycke 67. 
149 Mål C-175/09 AXA UK Plc v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, 2010, se 
avsnitt 3.3.3. Mål C-276/09 Everything Everywhere v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and 
Customs, 2010, se avsnitt 3.3.4.  
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Vanligtvis behandlas inköpet mervärdesskatterättsligt som en kostnad hos det 

finansiella bolaget på grund av dess begränsade avdragsrätt. I de fall outsourcingen 

faller under tillämpningsområdet för undantaget slipper dock det finansiella bolaget 

denna kostnad. Mot bakgrund av detta är det viktigt att undantagets tillämpningsområde 

är klart och tydligt så att de finansiella bolagen kan avgöra huruvida de vill outsourca 

delar av sin verksamhet eller inte. För stora finansiella bolag som har möjlighet att 

själva tillhandahålla de tjänster som alternativt annars skulle kunna outsourcas får det 

avgörande betydelse om den outsourcade tjänsten undantas eller inte. Omfattas den inte 

av undantaget är det ofta inte lönsamt för det finansiella bolaget att outsourca tjänsten. 

Det är därmed viktigt att undantaget inte kantas av oklarheter.  

Av detta arbete framgår dock tyvärr att undantaget inte fått det klargörande som 

behövs. Genom SDC-domen uttalade sig domstolen för första gången om att undantaget 

för finansiella tjänster kan tolkas så att denna typ av outsourcing kan omfattas av 

undantagets tillämpningsområde. Domstolen uttalade också vilka förutsättningar som 

ska föreligga för att möjliggöra en sådan tolkning. Det som har visat sig komplicerat i 

de fall som följt efter SDC-domen är dock hur dessa förutsättningar ska tolkas avseende 

olika transaktioner och det är även där som oklarheterna avseende undantagets 

tillämplighet uppstår. Avsnittet ovan visade på hur rekvisiten tolkats i olika fall. Det 

tycks dock inte möjligt att finna någon samstämmig och given tolkning av undantaget. 

Innebörden av domstolens uttalande i SDC-fallet om att ett tillhandahållande för att 

omfattas av undantaget, vid en helhetsbedömning ska framstå som en avgränsad enhet 

som syftar till att uppfylla de särskilda och väsentliga funktionerna hos den 

huvudsakliga undantagna finansiella tjänsten behöver således ytterligare tolkas och 

klargöras.   

EU-domstolen hade genom de båda avgörandena AXA och Everything Everywhere 

som tidigare nämnts möjligheten att undanröja en del av oklarheten kring 

tillämpningsområdet men valde av någon anledning att inte ta ställning till frågan. 

Varför kan bara spekuleras i. Förhoppningsvis kommer ett avgörande inom en snar 

framtid som reder ut många av de frågetecken som under lång tid cirkulerat så att den 

finansiella sektorn slutligen vet hur den ska hantera situationen rörande outsourcing och 

undantaget för finansiella tjänster.  
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