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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Den svenska mervärdesskattelagstiftningen har sedan långt tid stadgat ett undantag 

avseende försäkringstjänster. Efter EU-inträdet har emellertid Sverige utformat den 

nationella regleringen av mervärdesskatten i enlighet med gällande EU-rätt. Gällande 

EU-rätt stadgar ett undantag från mervärdesskatt avseende försäkringstjänster enligt 

mervärdesskattedirektivet artikel 135. 1 a. Den nationella regleringen återfinns numera i 

3kap. 10§ ML. 

Bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet undantar, från mervärdesbeskattning, 

försäkrings- och återförsäkringstransaktioner samt tjänster med anknytning till denna 

typ av transaktioner utförda av försäkringsmäklare eller försäkringsagenter. 

Problematiken med bestämmelsen är att det av mervärdesskattedirektivet inte framgår 

någon definition av begreppen försäkrings- och återförsäkringstransaktion eller tjänster 

med anknytning till denna typ av transaktioner. Inte heller ger direktviet någon 

definition av begreppen försäkringsmäklare eller försäkringsagent. I och med att den 

svenska, nationella bestämmelsen numera helt och hållet grundar sig på bestämmelsen i 

mervärdesskattedirektivet definieras begreppen ej heller i svensk rätt. Då dessa begrepp 

i allra högsta grad är centrala för tillämpning av bestämmelsen har detta medfört 

problem. De svenska nationella domstolarna har haft svårt att tolka bestämmelsen i 

mervärdesskattedirektivet, i och med de gränsdragningsproblem som uppstår då de 

centrala begreppen inte ges någon definition, och därigenom har även den svenska 

nationella bestämmelsen blivit svår att tillämpa. 

Främste uttolkare av EU-rätten är emellertid EU-domstolen varvid de 

förhandsavgöranden som denna meddelar blir direkt vägledande för de svenska 

domstolarna. I ett antal fall har EU-domstolen ställts inför uppgiften att tolka 

bestämmelsen i artikel 135. 1 a och därigenom skapat en praxis för hur bestämmelsen 

ska tolkas och tillämpas. De svenska domstolarna har utifrån dessa avgöranden tolkat 

och tillämpat den svenska bestämmelsen i 3kap. 10§ ML.   
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida det föreligger några skillnader i såväl 

utformningen som tillämpningen av undantaget från mervärdesskatt för 

försäkringstjänster mellan svensk rätt och EU-rätt. 

Risken för skillnader i tillämpningen av undantaget bottnar i att det vare sig i 

mervärdesskattedirektivet eller ML ges någon definition av bestämmelsens mest 

centrala begrepp. Därför krävs att aktuell praxis, från såväl EU-domstolen som från 

svenska nationella domstolar, analyseras och jämförs. Ett nödvändigt delsyfte med 

uppsatsen är således att fastslå gällande EU-rätt respektive svensk nationell rätt. Utifrån 

detta utreder uppsatsen om det föreligger skillnader i tillämpningen av undantaget för 

försäkringstjänster från mervärdesskatt. 

 

1.3 Metod 

Vid arbetet med denna uppsats har den klassiska rättsdogmatiska metoden tillämpats. 

För att fastslå gällande rätt har således de traditionella rättskällorna använts som 

utgångspunkt. Inom svensk rätt står lagtext högst i rang av de traditionella rättskällorna 

och följs därefter i nedåtstigande led av förarbeten, praxis och doktrin. 

Till stor del utgörs uppsatsen emellertid av EU-rättsligt material. Inom EU-rätten 

delas rättskällorna huvudsakligen upp i den primära EU-rätten och den sekundära EU-

rätten.
1
 Den primära EU-rätten innefattar främst de grundläggande fördragen, det vill 

säga unionsfördraget, funktionsfördraget och rättighetsstadgan. Den sekundära EU-

rätten består av den av EU:s institutioner meddelade lagstiftningen; förordningar, 

direktiv och beslut. Rättskällorna i svensk intern rätt skiljer sig således åt från 

rättskällorna i EU-rätten. Den kanske mest väsentliga skillnaden är det faktum att 

förarbeten har en betydligt mer undanskymd roll – de är av ytterst lågt rättskällevärde – 

inom EU-rätten, i den mån de över huvud taget publiceras. Istället för förarbeten 

används inom EU-rätten bland annat ingressen till de direktiv vars syfte och innebörd 

man önskar fastställa. I uppsatsen har emellertid EU-domstolens praxis utgjort större 

delen av det EU-rättsliga rättskällematerialet. 

 

                                                           
1
 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 28. 
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar undantaget från mervärdesskatt för försäkringstjänster. Till stor del 

baseras uppsatsen på praxis från såväl nationella domstolar som från EU-domstolen. 

Urvalet av rättsfall har skett utifrån vad författaren har uppfattat som de mest 

omnämnda inom doktrinen, och som därigenom tydligast kan åskådliggöra eventuella 

skillnader mellan svensk rätt och EU-rätt. Undantaget för de till försäkringstjänster 

närbesläktade (i mervärdesskattesammanhang) finansiella tjänsterna behandlas inte i 

denna uppsats. 

 

1.5 Terminologi 

Sedan Lissabonfördraget
2
 trädde i kraft den 1 december 2009 har den EU-rättsliga 

terminologin genomgått viss förändringar. De två grundläggande fördragen inom EU 

utgörs numera av Unionsfördraget, fördraget om Europeiska unionen (FEU), och 

Funktionsfördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Detta har 

medfört att EG-rätt numera benämns EU-rätt samtidigt som EG-domstolen numera 

benämns EU-domstolen. För att undvika eventuella missförstånd används uteslutande 

den numera gällande terminologin i uppsatsen, även vid redogörelse av praxis från tiden 

före Lissabonfördragets ikraftträdande. 

En stor del av uppsatsen behandlar EU:s direktiv på mervärdesskatteområdet. Det nu 

gällande direktivet är Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 

gemensamt system för mervärdesskatt och benämns i uppsatsen endast som 

mervärdesskattedirektivet. Det tidigare gällande direktivet var Rådets sjätte direktiv 

77/388 av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande 

omsättningsskatter – gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, 

vilket i uppsatsen benämns som det sjätte mervärdesskattedirektivet. 

Vidare används den äldre benämningen av Högsta förvaltningsdomstolen, dvs 

Regeringsrätten, i uppsatsen då praxis från tiden före namnbytet
3
 presenteras.  

 

 

                                                           
2
 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 

Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007. 
3
 Lag (2010:1408) om ändring i Regeringsformen. 
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1.6 Disposition 

Inledningsvis så redogör uppsatsen allmänt för mervärdesskatt. Därefter följer i det 

tredje kapitlet en redogörelse över hur svensk rätt förhåller sig till EU-rätten. I det fjärde 

kapitlet redogörs för den EU-rättsliga regleringen av undantaget för försäkringstjänster 

från mervärdesskatt. Här presenteras även den EU-rättsliga praxis som tydligast visar 

hur EU-domstolen tillämpar den EU-rättsliga bestämmelsen. Först presenteras den 

praxis som behandlar bestämmelsens första del; undantaget för försäkringstransaktioner 

och återförsäkringstransaktioner. Därefter presenteras den praxis som behandlar 

bestämmelsens andra del; undantaget för tjänster med anknytning till sådana 

transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter. I det femte 

kapitlet redogörs för den svenska regleringen av undantaget för försäkringstjänster. 

Även här presenteras sedan svensk praxis gällande den svenska bestämmelsen utifrån 

samma uppdelning som hos den EU-rättsliga praxisen. Avslutningsvis konkretiserar 

författaren, i kapitel sex, vad denne anser vara de främsta skillnaderna mellan hur 

undantaget för försäkringstjänster från mervärdesskatt tillämpas i svensk rätt i 

förhållande till EU-rätten. 

 

2 Allmänt om mervärdesskatt 

2.1 Mervärdesskattens syfte 

Mervärdesskatten är en av många olika typer av skatter som finns inom det svenska, 

samt flertalet andra länders, skattesystem. Förekomsten av flertalet olika skatter beror 

bland annat på att skatterna fyller olika syften samt det faktum att om skatteuppbörden 

sprids ut på flera olika skatter så påverkas enskilda personer i mindre utsträckning vid 

ekonomiska beslut.
4
 De olika skatterna skiljer sig således åt i viss utsträckning och delas 

därför också in i olika grupper. Mervärdesskatten skiljer sig exempelvis från 

inkomstskatten i det avseendet att medan inkomstskatten utgår på individens och 

företagens inkomst så utgår mervärdesskatten på användningen av inkomsten; 

konsumtionen. Eftersom inkomstskatten utgår direkt på inkomsten tillhör den 

därigenom gruppen direkta skatter. Mervärdesskatten utgår däremot indirekt på 

                                                           
4
 Melz, Mervärdesskatt, s. 11. 
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konsumtionen, genom att näringsidkarna som säljer varor och tjänster adderar skatten 

till det ursprungliga försäljningspriset. Konstruktionen innebär således att omsättningen 

beskattas på så sätt att skatt inbetalas av vissa personer (producenter, säljare och 

tillverkare av varor och tjänster) men uppbärs av andra (konsumenterna) – vilket är 

kännetecknande för gruppen indirekta skatter. 

Som nämnts beror förekomsten av olika skatter bland annat på att olika skatter fyller 

olika syften. Skatter kan fylla fördelningspolitiska, näringspolitiska, 

stabiliseringspolitiska syften m.fl. och vara allmänt utformade eller utformade för att 

endast träffa vissa särskilda konsumtionsförfaranden (punktskatter). Eftersom 

mervärdesskatten uppbärs av konsumenterna samt utgår vid såväl försäljning av de 

flesta varor som tjänster så anses den även utgöra en så kallad allmän konsumtionsskatt. 

Syftet med mervärdesskatten anses endast vara rent fiskalt, dvs finansiering av den 

offentliga verksamheten. Helt fri från andra syften är mervärdesskatten emellertid inte 

sett till valet av skattesats för olika varor eller vid avgränsningen från det skattepliktiga 

området. Till exempel har mervärdesskatten av fördelningspolitiska skäl utformats så att 

skattesatsen är lägre för livsmedel samt att hyra av bostad inte utgör en skattepliktig 

tjänst. 

 

2.2 Historik och konstruktion  

Mervärdesskatten har sina rötter ända från antikens dagar och är således ingalunda 

något nytt påfund. Emellertid är mervärdesskatten en relativt ny företeelse i 

bemärkelsen att den är en allmän konsumtionsskatt. Den första allmänna 

konsumtionsskatten i Sverige infördes år 1941, vilken syftade till att finansiera Sveriges 

mobilisering under andra världskriget, och var i kraft till och med år 1946.
5
 År 1960 

trädde sedan den allmänna varuskatten, den så kallade omsen, i kraft.
6
 Omsen, vilken 

visserligen ersattes 1969 av en lag om mervärdesskatt (momsen)
7
, omfattade varor och 

vissa tjänster vilket kom att vara den huvudsakliga omfattningen fram till 

skattereformen år 1991. I och med skattereformen år 1991 utvidgades 

mervärdesskattens område för tjänster, vilka gjordes generellt skattepliktiga, och skatten 

fick de karateristiska som den har idag. Den nuvarande mervärdesskattelagen infördes 

                                                           
5
 Lag (1941:251) om särskild varuskatt. 

6
 Kungl. Förordning (1959:507) om allmän varuskatt. 

7
 Lag (1968:430) om mervärdesskatt. 
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1994 och innebar genomgripande lagtekniska förändringar och anpassades även, i och 

med Sveriges inträde i EU, till det så kallade mervärdesskattedirektivet. 

Den nu gällande mervärdesskattlagen är som sagt en konsumtionsskatt; en skatt som 

ska bäras av konsumenterna. De som producerar och tillhandahåller varor eller tjänster i 

form av yrkesmässig verksamhet är visserligen de som betalar in skatten till staten, men 

rent ekonomiskt sett är det inte de som behöver stå kostnaden för skatten. Denna 

ordning uppnås genom lagens konstruktion. 

Till skillnad från föregångaren Omsen, som var en ettledsskatt, så är 

mervärdesskattelagen en så kallad flerledsskatt. Detta innebär att skatten ska tas ut i 

varje led av produktions- och distributionskedjan ända fram till försäljning till 

konsument. Varje skattskyldig person ska således debitera utgående mervärdesskatt vid 

varje skattepliktig transaktion – skatten övervältras framåt i varje led av kedjan. 

Konstruktionen underlättar inbetalningen av skatten då det till skillnad från en 

ettledsskatt, där skatten endast ska tas ut i det sista försäljningsledet då varan/tjänsten 

säljs till konsumenten, inte är nödvändigt att fastställa huruvida mottagaren är 

konsument eller inte. 

I och med att skatten ska övervältras framåt i varje led av kedjan, fram till 

konsumenten som slutligen är den som bär skatten, får erlagd ingående 

mervärdesskattskatt också avräknas fullt ut i varje led. Varje skattepliktig köpare i 

kedjan behöver härigenom endast inbetala skatt för mellanskillnaden av den mottagna 

skatten och den skatt som den skattepliktige sedan själv erlägger. I varje led av kedjan 

kommer således utgående mervärdesskatt, på varje enskild försäljning, att debiteras 

medan ingående mervärdesskatt kommer att dras av, vid varje enskilt inköp. På detta vis 

beskattas endast mervärdet i varje led, vilket har resulterat i namnet mervärdesskatt. 

 

2.3 Undantag från mervärdesskatt 

Denna uppsats behandlar undantaget från mervärdesskatt för försäkringstjänster. 

Försäkringstjänster utgör emellertid långt ifrån det enda undantaget från mervärdesskatt. 

Till skillnad från inkomstbeskattningen, där endast ett färre antal undantag existerar, är 

omsättningen av flertalet varor och tjänster undantaget mervärdesskatten. Skälen till 

detta varierar beroende på vilken vara eller tjänst som omsätts men vanligt 

förekommande är att fördelningspolitiska motiv anförs. 
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I en generellt skattepliktig verksamhet kan det omsättas varor och tjänster som är 

mervärdesskattepliktiga samtidigt som det förekommer omsättning av varor som är 

undantagna. I dessa fall delas varorna och tjänsterna upp så att mervärdesskatt endast 

debiteras på de varor och tjänster som inte är undantagna. Problem kan emellertid 

uppstå vid uppdelningen av undantagna respektive icke undantagna varor, dels vid 

själva åtskiljandet och dels vid avgörande av avdragsrätten för den ingående 

mervärdesskatten. Som ovan nämnts föreligger omedelbar avdragsrätt avseende all 

ingående mervärdesskatt för varje skattskyldig person i produktions- och 

distributionskedjan fram till konsumenten. Huvudregeln för avdragsrätt, som indirekt 

framgår av 8kap. ML, är emellertid att ingående mervärdesskatt hänförlig till 

omsättning av varor eller tjänster som inte är skattepliktiga inte heller är avdragsgill. 

Detta medför att priserna för de varor och tjänster som är undantagna mervärdesskatt 

kommer att belastas av ingående mervärdesskatt som härstammar från tidigare led i 

produktions- och distributionskedjan. Denna typ av undantag benämns ofta som 

okvalificerade undantag.  För vissa varor och tjänster gäller emellertid så kallade 

kvalificerade undantag från mervärdesskatt. De kvalificerade undantagen, vilka är 

betydligt färre än de okvalificerade, medför att ingen mervärdesskatt över huvud taget 

belastar produktions- och distributionskedjan. För dessa kvalificerade undantag gäller 

10kap. 11§ ML vari stadgas en rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt för de 

som omsatt den skattefria varan eller tjänsten. Undantaget från mervärdesskatt för 

försäkringstjänster tillhör kategorin okvalificerade undantag. 

 

3 Sverige och EU 

3.1 Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt 

Europeiska unionen, som har efterträtt Europeiska gemenskapen, är ett sammarbete 

mellan europeiska stater vilket till stor del är av överstatlig karaktär.
8
 Detta innebär att 

EU:s medlemstater, inom flertalet områden, överlåter beslutanderätten till gemensamma 

”överstatliga” organ. Dessa EU-organ kan således fatta beslut och utfärda rättsakter med 

bindande verkan för samtliga medlemsstater. Att EU inte bara har rätt att utfärda 

                                                           
8
 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 6. 



14 
 

bindande rättsakter utan att dessa även äger företräde framför nationella rättsregler har 

fastslagits i praxis från EU-domstolen.
9
 Medlemsstaterna har härigenom, i större eller 

mindre utsträckning, avsagt sig sin nationella suveränitet till förmån för EU. 

Ett av målen med detta överstatliga sammarbete är att skapa en inre marknad.
10

 

Denna inre marknad utgörs av medlemsstaternas samlade territorium och är tänkt att 

utgöra ett område utan inre gränser avseende varor, personer, kapital och tjänsters 

rörlighet – fri rörlighet för ”de fyra friheterna”.
11

 I syfte att skapa och upprätthålla den 

inre marknaden har bland annat medlemsstaternas mervärdesskattesystem kommit att 

harmoniseras. En harmonisering av sådant slag sker genom att EU utfärdar rättsakter, i 

detta fall ett direktiv. Direktiv är rättsakter som riktar sig till medlemsstaterna och inte 

till enskilda medborgare. I ett direktiv stadgas ett resultat som varje medlemsstat är 

förpliktigat att uppnå genom att genomföra nödvändiga förändringar i den nationella 

rättsordningen.
12

 Hur medlemsstaterna uppnår resultatet i direktivet, vilken form eller 

tillvägagångssätt som ska användas, är valfritt. Om en medlemsstat skulle underlåta 

eller tar för lång tid på sig att implementera direktivet i den nationella rättsordningen 

finns möjligheten för kommissionen att väcka fördragsbrottstalan inför EU-domstolen 

mot medlemsstaten, enligt artikel 258.2 FEUF. I praxis från EU-domstolen har även 

fastslagits att en medlemsstat kan bli skadeståndsskyldig gentemot en enskild individ 

vid det fall medlemsstaten misslyckas att implementera ett direktiv på ett lojalt och 

korrekt sätt.
13

 

 

3.2 Mervärdesskatten i Sverige och EU 

Sedan Sverige inträde i EU år 1995 har svensk rätt på flera områden kommit att 

omarbetas och anpassas för att bättre stämma överrens med den unionsrättsliga agendan. 

Mervärdesskatterätten är inget undantag, tvärtom innebar inträdet i EU den största 

händelsen i mervärdesskatterättens utveckling sedan skattereformen 1991. Redan under 

1960- och 70-talen beslöt man inom EU – dåvarande EG – att en mervärdesskatt skulle 

finnas i samtliga medlemsstater. 1977 antogs det sjätte mervärdesskattedirektivet vilket 

länge kom att vara gällande för mervärdesskattens utformning i EU:s medlemsstater. 

                                                           
9
 Se bl.a. Mål C-6/64 Flamino Costa mot E.N.E.L. 

10
 Art. 3.3 EUF. 

11
 Art. 26.2 FEUF. 

12
 Art. 288 FEUF. 

13
 Se bl.a. förenade målen C-6/90 och C-9/90 Francovich och Bonifaci m.fl. mot Italien. 
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Det sjätte mervärdesskattedirektivet har sedermera omarbetats till det nu gällande 

mervärdesskattedirektivet som tillsammans med en genomförandeförordning
14

 och en 

förordning rörande administrativt samarbete m.m.
15

 utgör gällande EU-rätt på 

mervärdesskattens område. I samband med Sveriges inträde i EU genomgick de svenska 

reglerna om mervärdesskatt nödvändiga förändringar i syfte att uppfylla kraven i 

mervärdesskattedirektivet. Resultatet blev den nu gällande ML. 

Av föregående avsnitt framgår att EU-rätten generellt har företräde framför nationell 

rätt och att medlemsstaterna har en skyldighet att genomföra de unionsrättsliga direktiv 

som utfärdas av EU. Genom mervärdesskattedirektivet uppställs omfattande och 

detaljerade krav på hur medlemsstaterna ska utforma sin mervärdesskatt. Denna 

harmonisering syftar till att eliminera de eventuella hinder mot den fria marknaden som 

skulle uppstå om medlemsstaterna fritt tilläts utforma sin mervärdesskatt. Framförallt 

syftar harmoniseringen till att säkerställa en konkurrensneutral konsumtionsbeskattning 

inom den fria marknaden.
16

 

Mervärdesskattedirektivet är utfärdat med stöd av artikel 113 FEUF och riktar sig 

endast till medlemsstaterna och deras statliga organ. Enskilda individer är emellertid 

inte bundna utav direktivet vilket innebär att exempelvis Skatteverket inte kan ålägga en 

enskild medborgare att betala skatt med stöd direkt ur mervärdesskattedirektivet. 

Skatteverket kan endast ålägga en svensk medborgare att betala skatt med stöd i svensk 

lag – 8kap. 2 och 3§ RF. Däremot gäller principen om direkt effekt, vilket innebär att en 

enskild medborgare kan åberopa direktivet i syfte att uppnå en förmån som stadgas i 

direktivet. Detta gäller även om förmånen inte framkommer direkt i svensk lag. För att 

principen om direkt effekt ska vara tillämplig krävs emellertid att bestämmelsen som 

åberopas i direktivet är klar, precis, ovillkorlig och inte kräver ytterligare åtgärder från 

medlemsstaten samt att genomförandetiden för bestämmelsen har löpt ut. En enskild 

svensk medborgare kan således direkt tillämpa en enligt mervärdesskattedirektivet 

stadgad skattelättnad, utan att en sådan nödvändigtvis stadgas i ML, och därefter 

hänvisa till bestämmelsen i direktivet. 

 

 

                                                           
14

 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. 
15

 Förordning (EU) 904/2010. 
16

 Mervärdesskattedirektivet, ingressen p. 4.  
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3.3 Direktivkonform tolkning 

I och med EU-rättens stora inflytande över mervärdesskatterätten ställs krav på att de 

nationella lagarna alltid tolkas i ljuset av EU-rätten. Visserligen ska de nationella 

lagarna vara anpassade och utformade i enlighet med gällande EU-rättsakter men detta 

innebär inte att lagarna överensstämmer helt och hållet med direktiven på samtliga 

punkter. ML är till exempel dispositionerad på ett annat sätt än 

mervärdesskattedirektivet och överensstämmer därför inte direkt. Detta får följden att 

vid tolkningen av en bestämmelse i ML så kan, teorietiskt sett, ett annat resultat uppnås 

än om motsvarande bestämmelse i direktivet tolkas. Vid det fall en tillämpning av en 

bestämmelse i ML ger ett annat resultat än en tillämpning av motsvarande bestämmelse 

i direktivet bör Sverige i första hand omarbeta bestämmelsen så att den överensstämer 

med direktivet. Då detta är en process som kan ta tid gäller principen om 

direktivkonform tolkning. Innebörden av principen är att bestämmelser i ML ska tolkas 

konformt med direktivets motsvarande artiklar. 

Sveriges skyldighet att följa de EU-rättsliga reglerna kan illustreras av 4kap. 1§ ML 

respektive artikel 9 mervärdesskattedirektivet. Både bestämmelsen i ML och artikeln i 

direktivet behandlar definitionen av en beskattningsbar person. I direktivet används 

begreppet ”ekonomisk verksamhet” som ett grundläggande rekvisit för att en person ska 

vara skattskyldig. I 4kap. 1§ ML användes dock tidigare begreppet ”yrkesmässig 

verksamhet” för att på motsvarande vis fastställa om en person var skyldig att betala 

mervärdeskatt. Detta innebar, i enlighet med principen om direktivkonform tolkning, att 

EU-rättens begrepp ekonomisk verksamhet skulle tolkas in, så långt det var möjligt, vid 

tolkningen av begreppet ”yrkesmässig verksamhet”. Emellertid ansåg Europeiska 

kommissionen att den svenska definitionen av en beskattningsbar person, så som den 

kom till uttryck i 4kap. 1§ ML, och definitionen i artikel 9 mervärdesskattedirektivet 

skiljde sig så pass mycket åt att man i juni år 2008 inledde ett fördragsbrottsförfarande 

mot Sverige. Detta resulterade i att Sverige anpassade ML, i syfte att ML:s definition 

skulle överrensstämma med direktivets, vilket bland annat innebar att begreppet 

”yrkesmässig verksamhet” byttes ut mot begreppet ”ekonomisk verksamhet”.
17

 

I vissa situationer ska direktivkonform tolkning inte tillämpas. När den svenska 

bestämmelsens lydelse skiljer sig så pass mycket från motsvarande artikel i direktivet 

att en konform tolkning framstår som direkt orimlig – contra legem – har det i EU-

                                                           
17

 SFS 2013:368, prop. 2012/13:124. 



17 
 

rättslig praxis fastslagits att direktivkonform tolkning är förbjuden.
18

 Således är det inte 

alltid helt uppenbart när en direktivkonform tolkning ska företas.  

Med beaktande av den relation som föreligger mellan EU-rätt och svensk rätt har 

Henkow utarbetat en arbetsordning för hur gällande rätt ska fastslås på 

mervärdesskatterättens område.
19

 Första steget i denna arbetsordning utgörs av den 

svenska bestämmelsen i ML. Därefter är nästa steg att klargöra motsvarande 

bestämmelse i mervärdesskattedirektivet och hur denna ska tolkas EU-rättsligt. Tredje 

steget består sedan i att avgöra huruvida lydelsen av den svenska bestämmelsen i ML 

kan anses omfatta den EU-rättsliga betydelsen så som den uttrycks i direktivet. Om det 

anses möjligt så ska direktivkonform tolkning företas. Om det inte anses möjligt, på 

grund av att en konform tolkning skulle innebära en konflikt med den svenska 

bestämmelsens ordalydelse (tolkning contra legem) ska direktivkonform tolkning inte 

ske. En regel i direktivet, som uppfyller kraven för direkt effekt, kan då tillämpas om 

den åberopas av en enskild individ. Noterbart vid denna arbetsordning är att svensk 

praxis och förarbeten åsidosätts. I alla fall fram till dess att EU-rättens innehåll 

bestämts.
20

 Anledningen till detta är, som ovan noterats, att det inte alltid enkelt går att 

fastställa när direktivkonform tolkning är möjlig. HFD har i flertalet fall valt att 

ignorera svenska förarbeten och praxis, vilka har talat för en viss tolkning av ett begrepp 

i ML, och istället enbart använts sig av konform tolkning utifrån EU-rätten.
21

 Tilläggas 

bör även att vid tolkningen av artiklarna i direktivet ska samtliga språkversioner beaktas 

i syfte att direktivet tolkas i ett vidgat, internationellt perspektiv. 

 

3.4 Förhållandet mellan Högsta förvaltningsdomstolen och EU-

domstolen 

Sveriges inträde i EU har på mer än ett sätt förändrat synen på hur mervärdesskattelagen 

ska tillämpas och tolkas. Förutom skyldigheten att tolka den nationella rätten direktiv-

konformt föreligger också en skyldighet för svenska domstolar att följa upp EU-

domstolens tolkningar och avgöranden. Detta är följden av det faktum att den yttersta 

uttolkaren av svensk intern rätt avseende mervärdesskattesammanhang numera är EU-

domstolen, och inte längre HFD. Därmed inte sagt att HFD i dessa sammanhang på 

                                                           
18

 Mål C-212/04 Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) p. 47. 
19

 Henkow, Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 15. 
20

 Henkow, Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 16. 
21

 Se bl.a. RÅ 2007 ref. 13 och RÅ 2007 ref. 57. 
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något sätt har förlorat sin betydelse.
22

 Utmärkande för EU-domstolen är nämligen att 

den inte i formell mening utgör en tvistlösningsdomstol för tvister uppkomna mellan 

enskilda skattebetalare och EU:s medlemsstater. EU-domstolen har till uppgift att tolka 

EU-rätten samt uttala sig huruvida nationell rätt överensstämmer med denna. I formell 

mening prövar EU-domstolen således inte enskilda ärenden, vilket medför att 

avgörandena inte är exigibla för enskilda när det gäller en materiell skattefråga.
23

 

Skyldigheten att följa EU-rätten som åligger svenska domstolar och myndigheter 

inkluderar dock även EU-domstolens avgöranden. Vad gäller avgöranden från EU-

domstolen avseende mervärdesskattefrågor är det trots det stora antalet relativt få frågor 

som har besvarats. Detta innebär att HFD:s avgöranden, till den del en fråga ännu inte 

besvarats av EU-domstolen, alltjämt har samma prejudikatvärde som tidigare.
24

 

För att fullgöra sin skyldighet att ständigt hålla sig uppdaterade på EU-domstolens 

praxis är det också nödvändigt för de svenska domstolarna och myndigheterna att vara 

medvetna om de tolkningsprinciper och tolkningsbegrepp som EU-domstolen använder 

sig utav. Svenska domstolar måste med andra ord vara införstådda med vilka principer 

EU-domstolen använder sig av för att själva kunna tillämpa dessa och döma på ett 

likvärdigt sätt. Som utgångspunkt använder sig EU-domstolen av en rent textuell 

tolkning av de skrivna rättsakterna. Detta innebär att EU-domstolen företar en rent 

språklig analys av de bestämmelser som stadgas i till exempel 

mervärdesskattedirektivet. En annan tolkningsprincip som EU-domstolen använder är 

kontextuell tolkning, vilket innebär att domstolen använder sig av analogier och 

utfyllnader för att de rättsliga termerna och begreppen ska tolkas utifrån deras 

sammanhang. Den mest frekvent använda tolkningsmetoden torde emellertid vara den 

teleologiska tolkningen. Denna metod används endast om inte någon annan, mer 

lättanvänd, tolkningsmetod ger svar på tolkningsfrågan. Den teleologiska 

tolkningsmetoden används för att fastställa syftet med en enskild rättsregel. Till skillnad 

från svensk nationell rätt saknar EU-direktiven förarbeten. För att fastställa syftet med 

en viss bestämmelse i ett direktiv används därför som tidigare nämnts direktivets 

ingress som utgångspunkt. En av de viktigaste fördelarna med att använda teleologisk 

tolkningsmetod är att det trots allt är syftet och det eftersträvade resultatet av ett direktiv 

                                                           
22

 Alhager, Omstruktureringar och moms, s. 33. 
23

 Alhager, Omstruktureringar och moms, s. 34. 
24

 Alhager, Omstruktureringar och moms, s. 34. 
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som är vad medlemsstaterna faktiskt åläggs att implementera i sin nationella 

rättsordning. 

 

4 Undantaget för försäkringstjänster i EU-rätten 

4.1 Inledning 

Uppsatsens syfte är att jämföra hur man inom svensk rättstillämpning behandlar 

undantaget för försäkringstjänster från mervärdesskatt, som i svensk rätt stadgas i 3kap. 

10§ ML, i förhållande till hur EU-domstolen har tillämpat undantaget, vilket enligt 

gällande EU-rätt stadgas i mervärdesskattedirektivet artikel 135. 1 a. För att uppnå detta 

syfte är en studie av EU-domstolens avgöranden oundvikligen utgångspunkten för 

jämförelsen. 

Den problematik som åtminstone tidigare förelåg avseende undantaget för 

försäkringstjänster var oklarheten över vad som enligt mervärdesskattedirektivets 

lydelse omfattades av undantaget. De centrala begreppen i artikeln – försäkrings- och 

återförsäkringstransaktion, tjänster med anknytning till sådana och försäkringsagent 

samt försäkringsmäklare – definieras inte i direktivet. Begreppen definierades inte heller 

i det tidigare gällande sjätte direktivet. Detta har gjort bestämmelsen svårtolkad. 

Eftersom de nationella domstolarna är förpliktigade att tolka respektive nationell 

bestämmelse direktivkonformt uppstår problem om direktivtexten är allt för oklar. I ett 

antal avgöranden har emellertid EU-domstolen ställts inför bestämmelsen och 

därigenom tolkat begreppen. Det är utifrån dessa avgöranden, vari EU-domstolen uttalar 

hur undantaget för försäkringstjänster är tänkt att tillämpas, som uppsatsens jämförelse 

med svensk rätt har sin utgångspunkt. EU-domstolens uttalanden och tolkningar 

fungerar som nollvärden och jämförelsen syftar sedermera till att belysa eventuella 

avvikelser, inom svensk rätt, från dessa. Innan relevant EU-praxis behandlas följer 

nedan en genomgång av artikelns rent språkmässiga utformning. 
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4.2 Mervärdesskattedirektivet artikel 135. 1 a 

Den nuvarande bestämmelsen som stadgar undantaget från mervärdesskatt i EU-rätten 

återfinns i mervärdesskattedirektivet artikel 135. 1 a. Artikeln ska även läsas i 

kombination med artikel 131. Då förarbeten sällan publiceras i samband med antagandet 

av EU:s rättsakter, och inte heller tillmäts något egentligt rättskällevärde
25

, får syftet 

med bestämmelsen sökas i ingressen till direktivet. Av ingressen framgår bland annat att 

direktivet syftar till att främja den inre marknaden och att medlemsstaterna bör tillämpa 

en sådan lagstiftning avseende omsättningsskatter som motverkar att 

konkurrensvillkoren snedvrids eller hindrar den fria rörligheten för varor och tjänster.
26

 

Av ingressen framgår även att man, genom att harmonisera medlemsstaternas 

mervärdesskattesystem avser att skapa ett konkurrensneutralt system genom att liknande 

varor och tjänster belastas med lika stort skatteuttag inom varje medlemsstat, oberoende 

av hur lång produktions- och distributionskedjan är.
27

 Ett av de främsta skälen till att 

harmonisera medlemsstaternas mervärdesskattesystem, och därigenom även undanta 

vissa varor eller tjänster från skatteplikt, framstår således vara målet om ett 

konkurrensneutralt system. Det framgår även av ingressen att en gemensam förteckning 

över undantagen bör upprättas i syfte att gemenskaperna kan uppbära sina egna medel 

på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.
28

 

Fram tills mervärdesskattedirektivets antagande återfanns undantaget avseende 

försäkringstjänster i sjätte direktivet artikel 13 B a. I och med antagandet av 

mervärdesskattedirektivet genomgick den svenska versionen av direktivet vissa 

förändringar. Detta innebar bland annat att den dåvarande ingressen till artikel 13 B a 

fördes över till en egen artikel (artikel 131), samtidigt som bestämmelsen genomgick 

några rent språkmässiga förändringar. I sin nuvarande utformning lyder bestämmelsen: 

 

Artikel 131 

”Undantagen från skatteplikt i kapitlen 2–9 skall tillämpas utan att det påverkar 

tillämpningen av övriga gemenskapsbestämmelser och i enlighet med de villkor som 

medlemsstaterna fastställer för att säkerställa en korrekt och enkel tillämpning av dessa 

undantag och förhindra skatteundandragande, skatteflykt eller missbruk. 

                                                           
25

 Melz, Mervärdesskatt, s. 22. 
26

 Mervärdesskattedirektivet, ingressen p. 4. 
27

 Mervärdesskattedirektivet, ingressen p. 7. 
28

 Mervärdesskattedirektivet, ingressen p. 35. 
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Artikel 135 

1. Medlemsstaterna skall undanta följande transaktioner från skatteplikt: 

a) Försäkrings- och återförsäkringstransaktioner, inbegripet tjänster med 

anknytning till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och 

försäkringsagenter.”
29

 

 

Den språkmässiga förändringen bestod av att den tidigare formuleringen ”…däribland 

närstående tjänster som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter” ersattes 

av ”…inbegripet tjänster med anknytning till sådana transaktioner som utförs av 

försäkringsmäklare och försäkringsagenter”. Denna språkmässiga förändring framstår 

dock vara av mindre, om än någon, betydelse. Detta eftersom den dels endast har 

företagits i den svenska versionen av direktivet och dels därför att det framgår i 

ingressen till mervärdesskattedirektivet att direktivet endast innebär en omarbetning, 

och inga materiella förändringar, av bestämmelserna i sjätte direktivet.
30

 

Det faktum att omarbetningen av sjätte direktivet till det nu gällande 

mervärdesskattedirektivet inte innebar några materiella förändringar medför att tidigare 

praxis från EU-domstolen fortfarande är aktuell. Tidigare tolkning av undantaget för 

försäkringstjänster i sjätte direktivet artikel 13 B. a är således fortfarande aktuell och av 

intresse vid tolkningen av den nu gällande artikel 135. 1 a i mervärdesskattedirektivet.  

 

4.3 Avgöranden från EU-domstolen 

Av de avgöranden i vilka EU-domstolen tolkat artikel 135. 1 a 

mervärdesskattedirektivet är det ett par stycken som framstår som direkt vägledande för 

hur bestämmelsens centrala begrepp ska tolkas. Eftersom bestämmelsen omfattar ett 

undantag från mervärdesskatt dels för försäkringstransaktioner- och 

återförsäkringstransaktioner (del I) och dels för tjänster med anknytning till sådana 

som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter (del II) så har de olika delarna 

av bestämmelsen behandlats i större utsträckning i vissa avgöranden. Nedan behandlas 

således först de vägledande avgörandena från EU-domstolen vari denna tolkar 

begreppen försäkrings- och återförsäkringstransaktion; del I av bestämmelsen. Därefter 

följer en redogörelse över de vägledande avgörandena avseende tjänster med 
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 Mervärdesskattedirektivet art. 131 & 135. 1 a. 
30

 Mervärdesskattedirektivet, ingressen p. 3. 
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anknytning till försäkringstransaktioner utförda av försäkringsmäklare och 

försäkringsagent; del II av bestämmelsen. 

 

4.3.1 Vad utgör en försäkrings- /återförsäkringstransaktion? 

4.3.1.1 Mål C-349/96 CPP 

Förutsättningarna i mål C-349/96
31

 var att bolaget CPP mot betalning tillhandahöll en 

tjänst för kreditkortsinnehavare. Tjänsten bestod av ett skydd, i form av ett system, 

gentemot ekonomisk skada och andra olägenheter som uppkommer vid stöld eller 

förlust av kreditkorten eller vissa andra föremål, däribland bilnycklar, pass eller 

försäkringshandlingar. Skyddssystemet innebar till viss del rätt till ersättning vid fall av 

stöld eller förlust av kreditkort. Rätten till ersättning möjliggjordes genom att CPP hade 

tecknat ett kollektivt försäkringsskydd med ett försäkringsbolag, Continental Assurance 

Company of London (Continental). I försäkringsbrevet som upprättats mellan CPP och 

Continental angavs CPPs kunder som försäkringstagare. När CPP fick en ny kund som 

omfattades av skyddssystemet för kreditkort så adderades denne i förteckningen över 

försäkringstagare som omfattades av försäkringsbrevet. Betalningen för den kollektiva 

försäkringen var uppdelad i två moment. Först betalade CPP premien till Continental i 

början av året. Därefter gjordes de justeringar som var nödvändiga med hänsyn till 

nytillkomna och avslutade kunder i slutet av varje år. 

Den nationella domstolen som hade vilandeförklarat målet och begärt in ett 

förhandsavgörande hade formulerat fyra tolkningsfrågor till EU-omstolen att ta ställning 

i.
32

 Däribland hade domstolen att avgöra om CPPs förfarande ansågs utgöra 

försäkringstjänster i den mening som avsågs i artikel 13 B. a sjätte direktivet. Vid 

besvarandet av denna fråga konstaterade domstolen inledningsvis, genom att referera till 

mål C-348/87
33

, att begreppen som används i undantagsbestämmelserna i 

mervärdesskattedirektivet är självständiga begrepp i syfte att undvika olikutformade 

mervärdesskattesystem.
34

 Domstolen konstaterade även att begreppen 

försäkringstransaktion och försäkringsagent inte gavs någon definition i direktivet.
35

 

För att definiera innerbörden av begreppet försäkringstransaktion hänvisade domstolen 
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 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise. 
32

 Mål C-349/96 CPP p. 12. 
33

 Mål C-348/87 Stichting Uitvoering Financiële Acties mot Staatssecretaris van Financiën. 
34

 Mål C-349/96 CPP p. 15. 
35

 Mål C-349/96 CPP p. 16. 



23 
 

till generaladvokatens förslag till avgörande vari denne uttalat att en 

försäkringstransaktion kännetecknas av ”att en försäkringsgivare åtar sig att, mot 

förskottsbetalning av en premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som 

parterna kom överens om när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken skulle 

förverkligas”.
36

 Vad gäller den prestation som försäkringsgivaren åtar sig att 

tillhandahålla uttalade domstolen att det inte nödvändigtvis måste röra sig om en summa 

pengar. Med hänvisning till direktiv 73/239/EEG
37

, i dess lydelse enligt direktiv 

84/641/EEG
38

, anförde domstolen att prestationen lika gärna kan bestå av 

räddningsservice i form av serviceförmåner.
39

 

Genom att således fastslå definitionen av begreppet försäkringstransaktion kunde 

domstolen därefter gå över till att bedöma huruvida CPPs tjänster innefattades av denna. 

Skillnaden gentemot den situation som generaladvokaten beskrev var att CPP endast 

åtagit sig att göra vad som krävs för att tillhandahålla en försäkring åt sina kunder för 

det fall att risken skulle förverkligas. Denna försäkring skulle tillhandahållas av tredje 

man, Continental, och således hade CPP inte åtagit sig eget ansvar för själva 

försäkringsskyddet.
40

 

Trots det faktum att CPP endast utgjorde en mellanhand mellan den egentliga 

försäkringsgivaren, Continental, och försäkringstagarna, CPPs kunder, så ansåg 

domstolen att CPPs tjänster innefattades av begreppet försäkringstransaktion i artikel 13 

B. a. Avgörande för domstolens bedömning var att CPP dels hade åtagit sig att förse 

sina kunder med ett försäkringsskydd, och dels hade tecknat en kollektiv försäkring med 

försäkringsbolaget Continental. Det hade därigenom skett ömsesidiga prestationer 

mellan dels CPP och dess kunder och dels CPP och Continental, varigenom det enligt 

domstolen saknade betydelse att Continental gav försäkringsskyddet direkt till CPPs 

kunder.
41

 

Slutligen klargjorde domstolen att de undantag från mervärdesskatt som stadgades i 

artikel 13 B. a visserligen skulle tolkas restriktivt, enligt mål C-348/87
42

, men att 
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begreppet försäkringstransaktion ändå innefattade ”försäkringsskydd som ges av en 

skattepliktig person som inte själv är försäkringsgivare, men som inom ramen för en 

kollektiv försäkring ger sina kunder ett sådant försäkringsskydd genom prestationerna 

från en försäkringsgivare som svarar för försäkringsrisken”.
43

 Till stöd för detta 

resonemang hänvisade domstolen till syftet med mervärdesskattedirektivet, varigenom 

försäkringstransaktioner undantas från beskattning samtidigt som medlemsstaterna 

fortfarande medges beskatta försäkringsavtalen. Om begreppet försäkringstransaktioner 

endast skulle innefatta transaktioner som utfördes av försäkringsgivarna själva, i 

förevarande mål Continental, skulle konsumenterna, i förevarande mål CPPs kunder, 

kunna dubbelbeskattas; dels för försäkringsavtalet och dels i form av 

mervärdesbeskattning för den kollektiva försäkringen. Syftet med artikel 13 B. a skulle 

därigenom gå förlorat.
44

  

I detta avgörande uttalade EU-domstolen, genom att hänvisa till generaladvokatens 

yttrande i sitt förslag till avgörande, hur begreppet försäkringstransaktion ska tolkas – 

begreppet gavs en definition. Det är denna definition som sedermera har varit 

vägledande vid såväl avgöranden i EU-domstolen som vid avgöranden i nationell rätt. 

Vidare uttalade sig domstolen i ett antal punkter om vad som generellt gäller vid 

tolkningen av begreppen i artikeln. EU-domstolen uttalade bland annat att begreppen i 

artikeln, enligt EU-rättslig praxis, är självständiga begrepp som ska tolkas strikt och 

restriktivt.
45

 Noterbart är även uttalandet, vilket är helt avgörande för utgången av 

målet, att försäkringstransaktioner inte nödvändigtvis måste utföras av en 

försäkringsgivare, utan en skattepliktig person som genom en kollektiv försäkring 

tillhandahåller ett försäkringsskydd kan också omfattas av undantaget.
46

 En tolkning 

som ger upphov till en relativt bred definition av begreppet försäkringstransaktion.  

 

4.3.1.2 Mål C-240/99 Skandia 

Mål C-240/99
47

 gällde huruvida försäkringsbolaget Skandia kunde medges undantag 

från mervärdesbeskattning för de tjänster som det avsåg att bedriva genom sitt helägda 

dotterbolag. Dotterbolaget hette Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) och dess 

verksamhet bestod av att tillhandahålla livförsäkringar, särskilt pensions- och 
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kapitalförsäkringar. Upplägget som Skandia avsåg genomföra var att överföra 

dotterbolagets personal och funktioner till Skandia, för att på så sätt samla de bägge 

bolagens försäkringsverksamheter i ett enda bolag. I praktiken skulle detta innebära att 

Skandia, mot en marknadsmässig ersättning, skulle bedriva dotterbolagets verksamhet, 

dock utan att överta någon risk för försäkringsverksamheten. 

Frågan som den nationella domstolen ställde till EU-domstolen var huruvida 

uppläget som Skandia avsåg att genomföra, varigenom Skandia endast övertog ”driften” 

och inte risken för dotterbolagets verksamhet, innefattades av begreppet 

försäkringstransaktion i sjätte direktivet artikel 13 B. a, och därigenom var undantaget 

mervärdesskatt. Domstolen klargjorde inledningsvis att det i vart fall inte kunde röra sig 

om en återförsäkringstransaktion.
48

 Och inte heller ansågs Skandia tillhandahålla en 

tjänst åt dotterbolaget som utgjorde en till försäkrings- eller återförsäkringstransaktion 

närstående tjänst som skulle utföras av en försäkringsmäklare eller försäkringsagent i 

samma artikel.
49

 Precis som i CPP-målet konstaterade domstolen att direktivet i sig inte 

gav någon definition av begreppet försäkringstransaktion
50

 samt att det genom fast 

rättspraxis klargjorts att begreppen angående undantagen från mervärdesskatt i sjätte 

direktivet är självständiga gemenskapsbegrepp.
51

 

Till stöd för sin talan anförde Skandia i huvudsak två saker. För det första hänvisade 

Skandia till artikel 6 i rådets direktiv 92/49/EEG
52

 samt artikel 5 i rådets direktiv 

92/96/EEG
53

 vari stadgades att försäkringsbolag var förpliktade att begränsa sin 

verksamhet till försäkringsområdet och direkt anknuten verksamhet med uteslutande av 

all annan verksamhet.
54

 Härigenom ansåg Skandia att i princip all den verksamhet som 

ett försäkringsbolag enligt direktivet var berättigat att bedriva låg inom 

försäkringsområdet och således omfattades av undantagen i sjätte direktivet artikel 13 

B. a. För det andra åberopade Skandia mål C-2/95 (SDC)
55

 vilket gällde tolkningen av 

sjätte direktivet artikel 13 B. a punkt 3 och 5 (motsvarande mervärdesskattedirektivet 
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artikel 135. 1 d och f).
56

 I det åberopade målet hade företaget SDC tillhandahållit sina 

medlemmar, men även andra kunder anslutna till ett visst datanät, tjänster avseende 

överföringar, rådgivning om och handel med värdepapper, förvaltning av depåer etc.
57

 

EU-domstolen hade i det avgörandet konstaterat att det inte var av betydelse vem som 

var mottagare av tjänsterna vid bedömandet av vilka tjänster som innefattades av 

undantaget från mervärdesskatt. Det faktum att SDC varken uppgav sitt namn för 

kunderna eller hade några rättsliga förbindelser gentemot dem samt att det var olika 

bankers namn som uppgavs när tjänsterna överfördes ansågs inte inverka på 

bedömningen.
58

 Med stöd av detta mål anförde således Skandia att det inte spelade 

någon roll att det inte fanns någon rättslig förbindelse mellan Skandia och 

dotterbolagets kunder, och att tjänsterna som Skandia tillhandahöll dotterbolaget således 

skulle innefattas av undantaget från mervärdesskatt.
59

 

EU-domstolen var dock av en annan uppfattning och ansåg inte att Skandias 

argumentation var godtagbar. Angående hänvisningen till direktiv 92/49/EEG och 

direktiv 92/96/EEG medgav domstolen visserligen att begreppen i fråga ska tolkas 

likartat oavsett om de används i mervärdesskattedirektivet eller försäkringsdirektiven.
60

 

Det faktum att försäkringsdirektiven föreskrev att ett försäkringsbolag endast fick 

bedriva verksamhet inom försäkringsområdet innebar emellertid inte att all bedriven 

verksamhet per automatik innefattades av undantagen i sjätte direktivet. Detta eftersom 

undantagen dels enligt fast rättspraxis ska tolkas strikt
61

, och att det dels framgick av 

försäkringsdirektiven att försäkringsbolagen även tilläts att bedriva verksamhet som var 

direkt knuten till försäkringsområdet.
62

 

Angående åberopandet av SDC-målet konstaterade domstolen inledningsvis att det 

målet behandlade punkterna 3 och 5 i artikel 13 B. d sjätte direktivet (vilka avsåg 

transaktioner rörande bestämda banktransaktioner) medan det i det förevarande målet 

gällde tolkningen av artikel 13 B. a vilken som bekant behandlade 

försäkringstransaktioner.
63

 Därefter refererade domstolen till det ovan nämnda CPP-

målet och den definition av begreppet försäkringstjänst som däri fastslagits. Det 

konstaterades även att det av CPP-målet följde att begreppet försäkringstransaktion är 
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tillräckligt brett för att innefatta situationer där en skattpliktig person tillhandahåller, 

men inte i egenskap av försäkringsgivare, ett försäkringsskydd åt sina kunder genom att 

teckna en kollektiv försäkring med ett försäkringsbolag.
64

 Av avgörande betydelse var 

emellertid det faktum att det i CPP-målet förelåg ett rättsförhållande mellan samtliga 

parter även om det endast fanns en försäkringsgivare och en försäkringstagare samt en 

part som endast åtagit sig att tillhandahålla försäkringsskyddet genom att i sin tur teckna 

en kollektiv försäkring.
65

 Den situation som domstolen hade att bedöma i förevarande 

mål skiljde sig emellertid i det avseendet att det inte förelåg ett rättsförhållande mellan 

samtliga parter. Skandia hade nämligen inte haft någon avsikt att juridiskt förbinda sig 

gentemot dotterbolagets kunder och därigenom överta någon risk från dotterbolaget. 

Skandia avsåg endast att mot en marknadsmässig ersättning bedriva dotterbolagets 

verksamhet och fortfarande vara helt friställda från försäkringsansvar.
66

 

Det domstolen slutligen konstaterade var således att det enligt den i CPP-målet 

fastslagna definitionen av begreppet försäkringstjänst var nödvändigt att det förelåg ett 

avtalsförhållande mellan den som tillhandahåller försäkringstjänsten och den vars risk 

täcks av försäkringen; den försäkrade.
67

I situationen som domstolen hade att bedöma i 

det aktuella målet, där ett försäkringsbolag (Skandia) åtar sig att bedriva verksamheten 

åt ett annat försäkringsbolag (dotterbolaget) men där det senare försäkringsbolaget 

(dotterbolaget) fortsätter teckna försäkringsavtal i eget namn samtidigt som det första 

försäkringsbolaget (Skandia) inte övertar risken, saknades detta avgörande rekvisit. 

Domstolen bedömde därför inte att Skandias tjänster utgjorde en försäkringstransaktion 

i den mening som avsågs i sjätte direktivet artikel 13 B. a och tjänsterna var därför inte 

undantagna mervärdesskatt.
68

 

Genom att hänvisa till CPP-målet slog domstolen härigenom fast att den definition 

av en försäkringstransaktion som uttalades i CPP-målet är utgångspunkten vid 

tillämpningen av artikel 13 B a (och således även vid tillämpningen av 

mervärdesskattedirektivet artikel 135. 1 a). Domstolen valde emellertid att utveckla 

resonemanget från CPP-målet genom uttalandet att det vid tillämpningen av artikeln är 

av betydelse vem som är mottagare av tjänsten och att försäkringstransaktioner till sin 
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natur innefattar ett avtalsförhållande mellan den som tillhandahåller tjänsten och den 

försäkrade.
69

 

 

4.3.1.3 Kommentar till målen CPP och Skandia 

Av de två ovan nämnda avgörandena från EU-domstolen kan en definition av i vart fall 

begreppet försäkringstransaktion utläsas. Begreppet återförsäkringstransaktion nämns 

däremot endast kort i Skandia-målet varvid domstolen konstaterar att den av Skandia 

tillhandahållna tjänsten inte utgör en återförsäkringstransaktion
70

. Eftersom EU-

domstolen vid upprepade tillfällen i sina avgöranden har hämtat ledning från andra 

direktiv (se bland annat CPP-målet p 18 & Skandia-målet p 30) torde det rimligen gå att 

hämta ledning från andra direktiv även gällande begreppet återförsäkringstransaktion. 

Således torde ledning kunna hämtas från rådets direktiv 2005/68/EEG vari en 

återförsäkring definieras som den verksamhet som består i att överta risker som överlåts 

av ett försäkringsföretag eller ett annat återförsäkringsföretag.
71

 

Gällande begreppet försäkringstransaktion ger domstolen däremot en relativt tydlig 

definition genom de två avgörandena. En försäkringstransaktion består huvudsakligen 

av två komponenter: 

 En försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning av en premie, 

tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som parterna kom överrens om 

när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken skulle förverkligas.
72

 

 Det föreligger ett avtalsförhållande mellan den som tillhandahåller tjänsten och 

den person, nämligen den försäkrade, var risk täcks av försäkringen.
73

 

 

Den första punkten är en direkt hänvisning till vad generaladvokaten anförde i sitt 

förslag till avgörande i CPP-målet och utgör grundförutsättningarna för en 

försäkringstransaktion. Vid situationer där det förekommer fler än två aktörer, vilket var 

fallet i både CPP-målet och Skandia-målet, och där förhållandena dem emellan varierar 

uppställer den andra punkten ett direkt avgörande rekvisit. Kravet på avtalsförhållande, 

vilket uttalades i Skandia-målet men som kan härledas från CPP-målet (jmfr. p 21), är 

följden av att domstolen i CPP-målet valde att i viss mening utvidga generaladvokatens 
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definition. Då domstolen uttalade att begreppet även omfattar situationer då en 

skattskyldig person, som inte är försäkringsbolaget, tillhandahåller försäkringsskyddet 

genom att teckna en kollektiv försäkring förtydligade domstolen sedan i Skandia-målet 

att begreppet dock begränsas av att det till sin natur innehåller nämnda 

avtalsförhållande. 

Sammanfattningsvis lyckades EU-domstolen genom dessa två avgöranden ge en 

relativt konkret definition av begreppet försäkringstransaktion. Det är denna definition 

som de nationella domstolarna har att förhålla sig till när de sedan ska tolka nationell 

rätts motsvarighet till mervärdesskattedirektivet artikel 135. 1 a – för svenskt 

vidkommande 3kap. 10§ ML. 

 

4.3.2 Vad utgör en tjänst med anknytning till försäkrings- och 

återförsäkringstransaktioner som utförs av en försäkringsmäklare eller 

försäkringsagent? 

4.3.2.1 Mål C-8/01 Taksatorringen 

Mål C-8/01
74

 gällde huruvida en sammanslutning av försäkringsbolag (Taksatorringen), 

inriktade mot bilförsäkringar, tillhandahöll tjänster som var undantagna mervärdesskatt 

enligt sjätte direktivet artikel 13 B a. Verksamheten bedrevs genom att Taksatorringen 

värderade fordonskador å sina medlemmars (försäkringsbolagen) vägnar mot att 

medlemmarna erlade betalning motsvarande deras andel av Taksatorringens totala 

utgifter. Vid en fordonskada hos en av försäkringsbolagens kunder kontaktades en 

expert hos Taksatorringen som tillsammans med en verkstad bedömde de uppkomna 

skadorna och därefter räknade ut en rimlig ersättning till kunden. 

Den nationella domstolen som hänsköt målet till EU-domstolen formulerade fem 

frågor varav den första var huruvida Taksatorringens ”värderingstjänster” kunde 

innefattas av begreppet närstående tjänster till försäkringstransaktioner som utförs av 

försäkringsmäklare eller försäkringsagent i artikel 13 B a.  

Domstolen konstaterade inledningsvis att precis som för begreppet 

försäkringstransaktion så definierades inte begreppet närstående tjänster till 

försäkringstransaktioner som utförs av försäkringsmäklare eller försäkringsagent i sjätte 

direktivet.
75

 Därefter hänvisade domstolen till Generaladvokatens förslag till avgörande 
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(p 86) vari denne hävdat att begreppet endast innefattade tjänster som utförs av 

yrkesutövare som står i kontakt både med försäkringsgivaren och den försäkrade, och 

att försäkringsmäklaren endast utgör en mellanhand.
76

 Domstolen ansåg emellertid inte 

att Taksatoringens verksamhet uppfyllde rekvisiten i denna definition. Huruvida 

domstolen härigenom åsyftar ett krav på direkt förhållande mellan 

försäkringsförmedlaren/försäkringsagenten och försäkringsgivaren och 

försäkringstagaren framstår som något oklart och har sedermera kommit att diskuteras 

av EU-domstolen i senare avgöranden (se nedan avsnitt 4.3.2.3). 

Angående definitionen av försäkringsmäklare och försäkringsagent kan noteras att 

Taksatorringen anförde att deras sammanslutning uppfyllde rekvisiten för en 

försäkringsmäklare eller försäkringsagent.
77

 Taksatorringen stödde sin bedömning på 

den definition som gavs i rådets direktiv 77/92/EEG (försäkringsdirektivet) artikel 2.1 a 

och 2.1 b.
78

 Angående detta argument erinrade EU-domstolen emellertid att begreppen i 

sjätte direktivet är självständiga begrepp som ska tolkas restriktivt.
79

 Därefter uttalade 

EU-domstolen att det saknades anledning att i detta mål fastställa huruvida begreppen 

nödvändigtvis skulle tolkas likadant i sjätte direktivet som i försäkringsdirektivet. Trots 

detta uttalande jämförde EU-domstolen den förevarande situationen med definitionen i 

försäkringsdirektivet. Domstolen konstaterade att det enligt försäkringsdirektivet artikel 

2. 1 a bland annat stadgades ett krav på förmedling mellan personer som söker 

försäkring och försäkringsföretagen, samt ett krav på utförande av förberedande arbete 

inför ingående av försäkringsavtal.
80

 Och enligt art. 2. 1 b stadgades ett krav på att den 

verksamhet som försäkringstagaren eller försäkringsmäklaren bedriver ska innefatta en 

behörighet att vidta åtgärder som försäkringsgivaren blir bunden av i förhållande till 

försäkringstagaren vid fall av skada.
81

 Enligt domstolen var Taksatoringens verksamhet 

inte av sådant slag att de ovanstående rekvisiten var uppfyllda. EU-domstolen tycks 

således indirekt ha företagit en tillämpning av definitionen i försäkringsdirektivet 

avseende begreppen försäkringsmäklare och försäkringsagent. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att EU-domstolen i detta avgörande fastslog att 

begreppet ”till försäkringstransaktion närstående tjänst” (i nuvarande lydelse enligt 

mervärdesskattedriektivet ”med anknytning till försäkringstransaktion”) endast omfattar 

tjänster vilka utförs av yrkesutövare som står i kontakt både med försäkringsgivaren och 

den försäkrade, och att försäkringsmäklaren endast utgör en mellanhand. 

 

4.3.2.2 Mål C-472/03 ACMC 

Bakgrunden i mål C-472/03
82

 var att bolaget UL, som bedrev försäkringsverksamhet via 

försäkringsagenter på marknaden för livförsäkringar, hade slutit ett avtal med bolaget 

ACMC. Enligt avtalet skulle ACMC utföra tjänster i form av ”backofficeverksamhet” 

för UL:s räkning. Backofficeverksamheten bestod bland annat av godkännande av 

försäkringsansökningar, handläggning av ändringar i försäkringsavtal och premier, 

utfärdande och handläggning av försäkringsbrev, uppsägning av försäkringsavtal m.m.
83

 

För utförandet av dessa tjänster anlitade ACMC sin interna avdelning AIS, vilken hade 

lokaler i samma byggnad som UL. 

Den nationella domstolen valde att inhämta ett förhandsavgörande från EU-

domstolen och ställde då tolkningsfrågan huruvida det avtal som ingåtts mellan ACMC 

och UL innebar att den backofficeverksamhet som ACMC utförde innefattades av 

begreppet närstående tjänster till försäkringstransaktioner som utförs av 

försäkringsmäklare och försäkringsagenter i artikel 13 B a.
84

  

Domstolen konstaterade att det faktum att AIS anställda, vilka var anlitade av 

ACMC för att bedriva den aktuella verksamheten, besatt sakkunskap på området för 

livförsäkringar och att nämnda verksamhet utgjorde närstående tjänster till 

försäkringstransaktioner inte var tillräckligt för att anse att ACMC utgjorde en 

försäkringsagent.
85

 Vad som därtill behövde undersökas var om den aktuella 

verksamheten motsvarade en försäkringsagents verksamhet.
86

 Vid denna bedömning 

uttalade sedan domstolen, med hänvisning till punkt 31 i generaladvokatens förslag till 

avgörande, att det inte är avgörande huruvida det föreligger behörighet (i det 

förevarande fallet för ACMC) att binda försäkringsgivaren (UL). För att avgöra om 

rekvisiten för en försäkringsagent är uppfyllda uttalade EU-domstolen att det krävdes en 
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undersökning av vad den ifrågavarande verksamheten – backofficeverksamheten – 

bestod av.
87

 

Efter att ha undersökt de tjänster, backofficeverksamheten, som ACMC genom AIS 

tillhandahållit UL uttalade domstolen att även om dessa tjänster bidrog till UL:s 

huvudsakliga verksamhet så utgjorde de inte tjänster som var kännetecknande för en 

försäkringsagent.
88

 Med hänvisning till Kommissionens
89

 yttrande samt vad 

generaladvokaten uttryckt i sitt förslag till avgörande förtydligade domstolen vad som 

utgör väsentliga inslag och som är kännetecknande för en försäkringsagents verksamhet; 

att söka upp potentiella kunder och sammanföra dessa med arbetsgivaren.
90

 EU-

domstolen konstaterade därefter att ACMC:s arbete tog sin början först vid 

handläggningen av försäkringsansökningar. Dessa ansökningar hade överlämnats av 

försäkringsagenterna med hjälp av vilka UL undersökte den potentiella kundkretsen och 

EU-domstolen ansåg det därigenom klarlagt att ACMC inte utförde någon form av 

uppsökningsverksamhet. 

Eftersom domstolen inte fann att ACMC:s tjänster var sådana som omfattades av en 

försäkringsagents verksamhet ansågs tjänsterna inte heller omfattas av begreppet 

närstående tjänster till försäkringstransaktioner som utförs av försäkringsmäklare eller 

försäkringsagenter i artikel 13 B a. Därav skulle mervärdesskatt utgå på de av ACMC 

utförda tjänsterna. 

Noterbart är att de väsentliga inslag som EU-domstolen angav som kännetecknande 

för en försäkringsagents verksamhet är hämtade från försäkringsdirektivet. EU-

domstolen tycks således återigen använda sig av definitionen av begreppet 

försäkringsagent som ges i försäkringsdirektivet, utan att för den skull tydligt uttala att 

begreppet ska tolkas likvärdigt i de två direktiven. 

Vidare konstaterade EU-domstolen dessutom att samarbetsavtalet mellan ACMC 

och UL skulle bedömas som ett underleverantörsavtal. Detta medförde att ACMCs 

tjänster i själva verket utgjorde en del av UL:s egen verksamhet. Ett resonemang som 

domstolen stödde på ett tidigare avgörande; mål C-235/00
91

 punkt 40.
92

 I 

sammanhanget poängterade domstolen det faktum att UL endast hade motsvarande 2,9 

heltidsanställda som arbetade med backofficeverksamhet medan ACMC hade 17 
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heltidsanställda som arbetade med detsamma. ACMCs personal var dessutom 

lokaliserade i samma byggnad som UL.
93

 Detta stärkte således domstolens uppfattning 

av att ACMC inte förmedlade några tjänster utan endast bistod UL vid utövandet av 

dess sedvanliga verksamhet. Slutsatsen av resonemanget blev således att eftersom ett 

bolag inte kan förmedla en tjänst åt sig själv kunde ACMC omöjligen utgöra en 

försäkringsagent i sammanhanget. 

Bedömningen som domstolen företog i detta mål har tidigare analyserats och 

formulerats som att domstolen i målet fokuserade på frågan huruvida ACMCs 

verksamhet i sin helhet motsvarade en försäkringsagents verksamhet.
94

 Första delen av 

frågan blir då att avgöra om verksamheten i sin helhet motsvarar närstående tjänster till 

försäkringstransaktioner. Den andra delen blir sedan att avgöra om verksamheten vari 

tjänsten tillhandahålls i sin helhet motsvarar en försäkringsförmedlares eller 

försäkringsagents.
95

 

Avseende tolkning av begreppen försäkringsagent och försäkringsförmedlare företar 

domstolen en annan bedömning än i det ovan nämnda målet Taksatorringen-målet. 

Domstolen påpekade nämligen att det i Taksatorringen-målet fastslogs att en 

försäkringsagents verksamhet, så som den beskrivs i försäkringsdirektivet, omfattar en 

behörighet att binda försäkringsgivaren i förhållande till en försäkringstagare.
96

 Därefter 

uttalade domstolen att detta dock inte kan utgöra ett avgörande rekvisit vid 

bedömningen av om en person utgör en försäkringsagent.
97

 Således valde domstolen att 

inte lägga avgörande vikt vid huruvida ACMC hade behörighet att binda UL utan 

istället avgöra frågan utifrån huruvida den verksamhet som ACMC bedrev motsvarade 

en försäkringsagents. 

 

4.3.2.3 Kommentar till målen Taksatorringen och ACMC 

EU-domstolen fastslår i de ovan nämnda avgörandena att det inte framgår direkt i sjätte 

direktivet vad som enligt artikel 13 B a utgör en närstående tjänst till en 

försäkringstransaktion. Direktivet ger inte heller någon definition av begreppen 

försäkringsmäklare eller försäkringsagent. Av Taksatorringen-målet framgår att 

begreppet närstående tjänst omfattar: 
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 Tjänster som utförs av yrkesutövare som står i kontakt både med 

försäkringsgivaren och den försäkrade, och att försäkringsmäklaren endast utgör 

en mellanhand.
98

 

 

Noterbart är att lydelsen ”står i kontakt med” har kommit att diskuteras i ett senare 

avgörande; mål C-124/07
99

. I detta avgörande ansåg EU-domstolen att det av 

Taksatorringen-målet inte framgick huruvida lydelsen innefattar ett strikt krav på direkt 

förhållande mellan yrkesutövaren och försäkringsgivarna och försäkringstagarna eller 

om det är tillräckligt med ett indirekt förhållande.
100

 EU-domstolen konstaterade i detta 

senare avgörande att det klagande bolaget inte kunde nekas att omfattas av undantaget i 

sjätte direktivet. 13 B a enbart på den grunden att bolaget inte stod i direkt förhållande 

med försäkringsgivarna för vilkas räkning det handlade indirekt gentemot 

försäkringstagarna.
101

 Det framstår således som att lydelsen ”står i kontakt” innefattar 

såväl direkta som indirekta förhållanden. 

Den ovanstående punkten utgör emellertid inte en fullständig definition av denna del 

av bestämmelsen eftersom det inte klargör vad som kännetecknar en försäkringsmäklare 

eller en försäkringsagent. Av EU-domstolens resonemang i de två avgörandena framgår 

att definitionen av begreppen försäkringsmäklare och försäkringsagent är något oklar. 

Detta beroende på de av domstolen något motstridiga uttalanden i Taksatorringen-målet 

jämfört med ACMC-målet. Även domstolens något velande ställningstagande angående 

huruvida begreppen ska tolkas lika i sjätte direktivet och försäkringsdirektivet bidrar till 

den oklara definitionen. 

I Taksatorringen-målet ansåg domstolen att skäl saknades för att fastställa huruvida 

begreppen försäkringsförmedlare och försäkringsagent med nödvändighet skulle tolkas 

på samma sätt i försäkringsdirektivet som i sjätte direktivet.
102

 Domstolen konstaterade 

dock att den i målet förevarande situationen inte uppfyllde de kriterier för begreppen 

som stadgades i försäkringsdirektivet – och hämtade därmed indirekt ledning från 

försäkringsdirektivet. Domstolen poängterade särskilt att det enligt försäkringsdirektivet 

stadgas ett rekvisit om behörighet att binda försäkringsgivaren gentemot den försäkrade 

för att personen ska anses utgöra en försäkringsagent. I ACMC-målet uttalade 
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domstolen sedan att det i Taksatorringen-målet ovan nämnda rekvisitet inte kunde anses 

vara avgörande för bedömningen av om en person var försäkringsagent. I ACMC 

uttalade istället domstolen att avgörande för frågan om en person utgör en 

försäkringsagent är om verksamheten som personen bedriver motsvarar en 

försäkringsagents verksamhet. Som kännetecknande för en försäkringsagents 

verksamhet angav sedan domstolen arbete med att söka upp potentiella kunder och 

sedan sammanföra dessa med försäkringsgivaren.
103

Även detta rekvisit hämtade EU-

domstolen från försäkringsdirektivet och definitionen av begreppet försäkringsagent 

som stadgas däri. 

Slutsatsen av domstolens resonemang i de bägge målen avseende bedömningen av 

begreppen försäkringsförmedlare och försäkringsagent kan sammanfattas som: 

 Viss ledning – om än ej klart uttalad – torde kunna hämtas från 

försäkringsdirektivet (numera ersatt av försäkringsförmedlingsdirektivet
104

).  

 Bedömning av huruvida den bedrivna verksamheten motsvarar en 

försäkringsagents/försäkringsförmedlares verksamhet är avgörande.
105

 

 Ett avtalsförhållande där den ena parten tillhandahåller tjänster i rollen som 

underleverantör åt den andra parten utesluter att det rör sig om förmedling av 

tjänster.
106

 

 

4.4 Sammanfattning av gällande EU-rätt 

Gällande EU-rätt avseende undantaget från mervärdesskatt för försäkringstjänster 

stadgas i mervärdesskatedirektivet artikel 135. 1. a. Bestämmelsen härstammar från det 

tidigare gällande sjätte mervärdesskattedirektivet; artikel 13 B a. Övergången från det 

sjätte mervärdesskattedirektivet till mervärdesskattedirektivet medförde vissa rent 

språkmässiga förändringar av bestämmelsen men innebar utöver det inga materiella 

förändringar. Praxis från tiden då EU-domstolen har tolkat och tillämpat sjätte 

mervärdesskattedirektivet artikel 13 B a är således fortfarande aktuell. 

Av EU-domstolens praxis tydliggörs att det finns en problematik med att de centrala 

begreppen i artikel 135. 1. a inte definieras i mervärdesskattedirektivet. Detta har gjort 
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bestämmelsen svår att tolka och tillämpa. EU-domstolen har emellertid genom sina 

förhandsavgöranden lyckats fastslå definitioner för de mest centrala begreppen. Av EU-

domstolens avgöranden i målen CPP och Skandia framgår att med begreppet 

försäkringstransaktion avses att en försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning 

av en premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som parterna kom 

överens om när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken skulle förverkligas. Av 

avgörandena framgår även att det krävs att det föreligger ett avtalsförhållande mellan 

den som tillhandahåller tjänsten och den person, nämligen den försäkrade, var risk täcks 

av försäkringen för att tjänsten ska utgöra en försäkringstransaktion. 

Av EU-domstolens avgöranden i målen Taksatorringen och ACMC framgår att med 

tjänster med anknytning till försäkringstransaktioner som utförs av 

försäkringsförmedlare och försäkringsagenter avses tjänster som utförs av yrkesutövare 

som står i kontakt både med försäkringsgivaren och den försäkrade, och att 

försäkringsmäklaren endast utgör en mellanhand. Av avgörandena framgår även att för 

att avgöra om en person utgör en försäkringsagent eller försäkringsförmedlare bör en 

bedömning göras utifrån huruvida personens verksamhet motsvarar vad som normalt 

kännetecknar en försäkringsagents/försäkringsförmedlares verksamhet. Angående denna 

bedömning uttalade EU-domstolen i ACMC-avgörandet att kännetecknande för en 

försäkringsagents verksamhet är arbete bestående av att söka upp potentiella kunder och 

sedan sammanföra dessa med försäkringsgivaren. 

 

5 Undantaget för försäkringstjänster i svensk rätt 

5.1 Inledning 

Den svenska undantagsbestämmelsen i 3kap. 10§ ML är, om än något annorlunda 

utformad, i likhet med den EU-rättsliga bestämmelsen uppdelad i två delar. Del I av 

bestämmelsen undantar försäkrings- och återförsäkringstjänster, och del II av 

bestämmelsen undantar tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra 

förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar och återförsäkringar. Detta har 

fått följden att olika rättfall har behandlat olika delar av bestämmelsen utifrån de 

uppgifter rätten har ställts inför. Nedan följer således en genomgång över de mest 
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relevanta rättsfallen för denna uppsats, uppdelat efter vilken del av bestämmelsen som 

varit föremål för bedömning. Denna uppdelning syftar till att underlätta jämförelsen 

mellan hur svensk rättstillämpning behandlar olika delar av undantaget jämfört med hur 

EU-domstolens bedömt motsvarande delar av undantaget. Innan svensk praxis 

behandlas följer nedan en genomgång av den svenska bestämmelsens rent språkmässiga 

utformning. 

 

5.2 Bestämmelsen i 3kap 10§ ML 

Undantaget från mervärdesskatt för försäkringstjänster stadgades i svensk lag redan före 

Sveriges inträde i EU. Utformningen av undantaget har dock i stor grad påverkats av 

inträdet, vilket medfört vissa förändringar av bestämmelsen. Vid tiden före 

skattereformen, 1991, gällde att de varor och tjänster som stod uppräknade i dåvarande 

lagen om mervärdesskatt (momsen)
107

 var skattepliktiga och de som inte stod med var 

undantagna.
108

 Försäkringstjänster stod inte med i lagen och var således undantagna.  

I och med skattereformen genomgick bestämmelsen vissa förändringar i syfte att 

närma sig den dåvarande EU-rättsliga regleringen i sjätte direktivet.
109

 Därefter 

ändrades bestämmelsen ytterligare vid antagandet av den nuvarande 

mervärdesskattelagen, ML. Denna gång preciserades undantaget till att endast omfatta 

sådana tjänster som enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller lagen (1950:272) om 

rätt för utländska försäkringsbolag att driva försäkringsrörelse i Sverige utgjorde 

försäkringsrörelse.
110

 I och med EU-inträdet och sedermera ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen
111

 kom emellertid denna begränsning att undanröjas, genom SFS 

2002:1004. Lagstiftaren ansåg detta nödvändigt då en begränsning av undantaget till att 

endast avse tjänster som enligt vissa särskilda lagar utgjorde försäkringsrörelse inte var 

förenligt med den nya praxisen från EU-domstolen. Ändringen innebar således att 

undantaget utvidgades till att gälla oavsett vilket subjekt som är försäkringsgivare. För 

att ytterligare närma sig den EU-rättsliga lydelsen av undantaget ändrades 

bestämmelsen till att uttryckligen även omfatta återförsäkringstransaktioner.
112

 Även 
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definitionen av begreppet försäkrings- och återförsäkringstjänst ändrades, av samma 

skäl, till att inbegripa tjänster vilka tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra 

förmedlare och som avser försäkring eller återförsäkring.
113

 

Den nu gällande bestämmelsen i svensk rätt om undantaget från mervärdesskatt för 

försäkrings- och återförsäkringstjänster återfinns i 3kap. 10§ ML och lyder: 

”Från skatteplikt undantas omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, 

inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av 

försäkringar och avser försäkringar eller återförsäkringar”. 

 

5.3 Svensk rättspraxis 

Angående svenskt domsväsen bör i sammanhanget erinras om möjligheten att vid 

skatterättsliga problem begära förhandsbesked. Förhandsbesked meddelas av 

Skatterättsnämnden och syftar till att öka förutsebarheten för skatteskyldiga. 

Förhandsbeskeden utgör även en möjlighet att undvika den långa köbildningen som 

uppstår hos de vanliga domstolarna på grund av deras stora arbetsbörda. I och med 

förhandsbeskedet erhåller den skattskyldige en bindande förklaring för hur han blir 

beskattad i en konkret situation. Besvär över ett förhandsbesked får alltid anföras till 

HFD varvid det inte är ovanligt att många av förhandsbeskeden blir prejudikat.
114

 Med 

beaktande av detta samt det faktum att förhandsbeskeden är skrivna på liknande sätt 

som vanliga domar i skattemål, med utförliga motiveringar, behandlas dessa nedan, i 

förekomande fall, på samma sätt som en motivering av HFD. I övrigt utgörs 

nedanstående rättsfall enbart av praxis från HFD då denna är högsta instans vid 

skatterättsliga mål och dess avgöranden innehar prejudikatvärde. 

 

5.3.1 Vad utgör en försäkrings- och återförsäkringstjänst? 

5.3.1.1 RÅ 2004 not. 234 

I rättsfallet hade bolagen Capena och Tre Euro ansökt om förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden. Förutsättningarna var att Capena förmedlade försäkringsprodukter 

(främst fondanknutna försäkringar) vilka tillhandahölls av Skandiabolag och att 

försäkringstagarna erbjöds att till Tre Euro utställa en fullmakt som gav bolaget rätt att 
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för försäkringstagarnas räkning ta initiativ till omplacering av försäkringskapitalet 

mellan olika fonder. Frågorna som ställdes till nämnden gällde huruvida de tjänster som 

Tre Euro tillhandahöll försäkringstagarna var undantagna från mervärdesskatt enligt 

3kap. 10§ ML. 

Vid sin bedömning använde sig nämnden av den av EU-domstolen i CPP-målet 

fastslagna definitionen av en försäkringstjänst; ” en försäkringsgivare åtar sig att, mot 

förskottsbetalning av en premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som 

parterna kom överens om när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken skulle 

förverkligas”.
115

 Med denna definition som utgångspunkt analyserade sedan nämnden 

situationen i det förevarande fallet utifrån den fullmakt som försäkringstagarna erbjöds 

ställa till Tre Euro. Av fullmakten framgick att tjänsten som Tre Euro erbjöd sig att 

utföra bestod i att efter eget omdöme placera och omplacera försäkringskapitalet i de 

fonder som stod till förfogande. För denna tjänst skulle en årlig fondförvaltaravgift uttas 

vilken skulle motsvara en procent, exklusive mervärdesskatt, av det totala fondvärdet. 

Slutsatsen av nämndens bedömning blev att även om det förelåg ett avtal 

(fullmakten) mellan försäkringstagarna och den som utför tjänsten (jmfr Skandia-målet 

p 41) så var tjänsten som sådan att jämställa med en särskild rådgivningstjänst, vilken 

skulle bedömas för sig. Nämnden anförde även att vid det fall tjänsten istället skulle 

utföras av försäkringsförmedlaren Capena eller att Tre Euro eller Capena skulle 

uppträda i form av försäkringsmäklare så skulle utgången bli densamma. Inte heller på 

någon annan grund ansåg nämnden att tjänsten kunde undantas från mervärdesskatt. 

Efter att förhandsbeskedet överklagats hemställde Skatteverket att förhandsbeskedet 

skulle fastställas och anförde att även om rådgivningstjänsten förutsatte att kunden 

tecknade en fondförsäkring så medförde inte detta att tjänsten var oskiljbar och 

underordad försäkringstjänsten. Skatteverket delade således Skatterättsnämndens åsikt 

om att det var fråga om en helt fristående rådgivningstjänst och det faktum att 

rådgivningen gällde försäkringskapital medförde ingen annan bedömning. 

Regeringsrätten meddelade i dom att den delade Skatterättsnämndens bedömning och 

fastställde förhandsbeskedet. 
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5.3.1.2 RÅ 2007 not. 139 

I detta mål slog Regeringsrätten fast att skaderegleringstjänster kan anses hänförliga till 

ett bolags tillhandahållande av försäkringstjänster. Denna slutsats kom Regeringsrätten 

fram till efter att ha stött sig på EU-domstolens uttalanden i målen CPP och Skandia. I 

målet yrkade försäkringsbolaget Trygg-Hansa Försäkrings AB att dess verksamhet som 

var hänförligt till skaderegleringen, avseende sakförsäkringar åt privatpersoner, skulle 

omfattas av undantaget från mervärdesskatt för försäkringstjänster. Med begreppet 

skadereglering avsågs situationen då försäkringsbolaget genom reparation eller nytt 

förvärv av vara eller tjänst ersatte försäkringstagarens uppkomna skada. 

Regeringsrätten konstaterade att det av CPP-målet framgick att prestationen som 

försäkringsgivaren åtar sig att tillhandahålla kan utgöras av såväl kontanta medel som 

serviceförmåner.
116

Av samma avgörande framgick även att en försäkringstransaktion i 

varje fall omfattade de situationer då det är försäkringsgivaren själv som svarar för 

skyddet mot försäkringsrisken.
117

 Vidare uttalade Regeringsrätten att det av Skandia-

målet framgick ett krav på ett avtalsförhållande mellan den som utförde 

försäkringstjänsterna och försäkringstagarna.
118

 Till skillnad från situationen i RÅ 2009 

not. 80 (se nedan avsnitt 5.3.2.1) så förelåg det i förevarande fall ett avtalsförhållande 

mellan den part som utförde (skadereglerings)tjänsterna – Trygg-Hansa – och 

försäkringstagarna. Med anledning av detta ansåg Regeringsrätten att den av Trygg-

Hansa utförda skaderegleringen var hänförlig till bolagets försäkringstjänster och 

omfattades således av undantaget från mervärdesskatt. 

 

5.3.1.3 RÅ 2009 not. 140 

I målet överklagade bolagen X AB och Y Skatterättsnämndens förhandsbesked. X AB 

var grupphuvudman för X-koncernens mervärdesskattegrupp och Y var koncernens 

moderföretag. X AB bedrev livförsäkringsverksamhet och innehade med anledning av 

detta ett betydande innehav av försäkringstillgångar i form av aktier m.m. X AB och Y 

avsåg att, inom ramarna för ett avtal, överlåta skötseln av dessa försäkringstillgångar på 

Y. Y skulle även tillhandahålla X AB så kallade backofficetjänster och andra 

administrativa tjänster i samband med detta. Frågan som X AB och Y ställde till 
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Skatterättsnämnden var om Y:s skötsel av X AB:s försäkringstillgångar utgjorde en 

försäkringstjänst enligt 3kap. 10§ ML. 

Noterbart är att X AB och Y åberopade EG-kommissionens förslag till ändring av 

mervärdesskattedirektivet i fråga om behandling av försäkring och finansiella tjänster
119

 

och förslag till förordning om tillämpningsföreskrifter avseende samma fråga
120

, till 

stöd för sin uppfattning att Y:s åtagande utgjorde en försäkringstjänst. Dessa förslag, 

som i och för sig skulle innebära ett förtydligande samt en utvidgning av undantaget 

från skatteplikt, utgjorde enligt Skatterättsnämnden emellertid ingen omständighet som 

kunde läggas till grund för en sådan uppfattning. Vidare konstaterade nämnden att det 

av målen CPP och Skandia framgick en definition av vad som utgör en 

försäkringstransaktion i mervärdesskattesammanhang.
121

 Situationen i förevarande fall 

kunde inte innefattas av den definitionen. Vidare anförde nämnden att det av ACMC-

avgörandet framgick att även om en tjänst bidrar till ett försäkringsbolags huvudsakliga 

verksamhet medför inte detta nödvändigtvis att det är fråga om en försäkringstjänst.
122

 

Mot bakgrund av det avtalsutkast som bifogats ärendet bedömde nämnden att Y 

visserligen bidrog till X AB:s försäkringsverksamhet. Emellertid framstod Y inte som 

en tillhandahållare av försäkringstjänster, enligt de av EU-domstolen fastställda 

kriterierna, utan snarare en underleverantör som bistod med förvaltning och tjänster av 

administrativ karaktär. Regeringsrätten delade Skatterättsnämndens bedömning och 

fastställde förhandsavgörandet. 

 

5.3.1.4 Sammanfattning och kommentar av svensk praxis avseende begreppet 

försäkrings- och återförsäkringstjänster 

Inledningsvis kan noteras att i två av de ovanstående målen har Skatterättsnämndens 

bedömning blivit prejudicerande, då Regeringsrätten fastställt förhandsavgörandet. 

Detta framstår som positiv, enligt författaren, i den bemärkelsen att det bidrar till 

rättssäkerheten; det ökar förtroendet för handläggningen av skatterättsliga ärenden 

eftersom det visar på en enhetlig bedömning av de olika instanserna. Det säger 

emellertid ingenting om huruvida svensk rättstillämpning överensstämmer med EU-

domstolens. 
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I samtliga tre mål stödjer sig den svenske rättstillämparen på avgöranden från EU-

domstolen. I RÅ 2004 not. 234 använde sig Skatterättsnämnden av definitionen av en 

försäkringstjänst som EU-domstolen uttalar i CPP-målet. Därefter företog nämnden en 

jämförelse mellan den fullmakt som Tre Euro erbjöd försäkringstagarna och de rekvisit 

som karaktäriserade en fullmakt enligt definitionen i CPP-målet. Bedömningen blev att 

rekvisiten inte ansågs uppfyllda och således utgjorde de tjänster som Tre Euro erbjöd 

försäkringstagarna inte heller försäkringstjänster. 

I Rå 2007 not. 139 behandlades frågan huruvida undantaget i 3kap. 10§ ML 

innefattade skadereglering. Även här stödde sig den svenske rättstillämparen delvis på 

CPP-målet. Av CPP-målet framgick nämligen att försäkringstjänster kunde utgöras av 

såväl kontanta medel som serviceförmåner, vilket innebar att skadereglering i form av 

reparation utgjorde försäkringstjänst. Avgörande för utkomsten av målet var emellertid 

att rekvisitet på avtalsförhållande, som uttalats av EU-domstolen i Skandia-målet, 

mellan den som utförde försäkringstjänsterna och försäkringstagarna var uppfyllt. 

Regeringsrätten fick således stödja sig på både CPP-målet och Skandia-målet för att 

komma fram till slutsatsen att den av Trygg-Hansa AB utförda skaderegleringen 

utgjorde försäkringstjänster. 

Vid Skatterättsnämndens bedömning i RÅ 2009 not. 140 hänvisades inledningsvis 

till den definition av begreppet försäkringstjänst som kunde utläsas av CPP-målet 

tillsammans med Skandia-målet.
123

 Efter att ha konstaterat att Y:s skötsel av X AB:s 

försäkringstillgångar inte skulle utgöra en försäkringstjänst gick nämnden ”ett steg 

längre” och konstaterade även att Y framstod som underleverantör i förhållande till X 

AB. Med hänvisning till ACMC-målet konstaterade nämnden att Y inte heller på denna 

grund tillhandahöll försäkringstjänster även fast man bidrog till X AB:s 

försäkringsverksamhet. I och med hänvisningen till ACMC-målet tycks nämnden ha 

gått ett steg längre i den bemärkelsen att man jämförde förevarande situation med 

rekvisiten för andra delen av bestämmelsen i 3kap. 10§ ML – tjänster som tillhandahålls 

av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser 

försäkringar eller återförsäkringar. En fullständig genomgång av rekvisiten för andra 

delen av bestämmelsen hade emellertid fordrat en bedömning huruvida Y:s verksamhet 

motsvarade en försäkringsmäklares verksamhet. 
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Sammantaget framstår den svenske rättstillämparen som lyhörd gentemot EU-

domstolen och dess tolkning av bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet. Genom att 

hänvisa till framförallt CPP-målet och Skandia-målet och den däri uttalade definitionen 

av begreppet försäkringstjänst klargör domstolen att denna även för svenskt, nationellt 

vidkommande utgör gällande rätt. Av intresse är även att olika delar av EU-domstolens 

definition låg till grund för utgången i de tre fallen. Medan det i RÅ 2004 not. 234 

endast krävdes stöd av EU-domstolens uttalande i CPP-målet så var det avgörande 

rekvisitet för målets utgång i RÅ 2007 not. 139 istället EU-domstolens uttalande i 

Skandia-målet. I RÅ 2009 not. 140 använde sig Skatterättsnämnden av EU-domstolens 

uttalanden från både CPP-målet och Skandia-målet, dvs den ”fullständiga definitionen” 

av begreppet försäkringstjänst. Något oklar framstår dock nämndens uttalande angående 

bolaget Y:s roll som underleverantör. Det är snarast en prövning av den andra delen av 

bestämmelsen i 3kap. 10§ ML vilket även hade krävt att nämnden prövat om Y:s 

verksamhet motsvarade en försäkringsmäklares verksamhet, något som framstår föga 

troligt. 

 

5.3.2 Vad utgör en tjänst som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra 

förmedlare av försäkringar och avser försäkringar eller återförsäkringar? 

5.3.2.1 RÅ 2009 not. 80 

Förutsättningarna i målet var att X AB var en mervärdesskattegrupp inom vilken Y 

ingick. Y bedrev försäkringsverksamhet och kundkretsen fanns såväl inom som utom 

Sveriges gränser. Beträffande skaderegleringen – återställande av den försäkrade 

egendomen vid uppkommen skada – hade Y anlitat Z. Z var ett tjeckiskt bolag som var 

licensierad försäkringsförmedlare, men hade dock inte förmedlat Y:s försäkringar utan 

anlitats enbart för att ta hand om skaderegleringen. X AB begärde förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden angående huruvida de av Z köpta skaderegleringstjänsterna var 

undantagna från mervärdesskatt enligt 3kap. 10§ ML. 

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att Z:s tillhandahållande av tjänst avseende 

skadereglering åt Y inte omfattades av undantaget för försäkringstjänster i 3kap. 10ML. 

Nämnden hänvisade till RÅ 1995 not. 105 vari omfattningen av undantaget för 

försäkringstjänster hade bedömts, och då särskilt tjänster avseende skadereglering. I 

nämnda rättsfall konstaterade rätten att den i fallet aktuella tjänsten måste kunna 

hänföras till förmedlingen av försäkringen för att försäkringstjänst skulle föreligga. 
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Även vissa underordnade led av upphandlingen till försäkringen kunde innefattas av 

förmedlingen. Nämnden fastslog dock att återställande av skadade försäkringsobjekt till 

oskadat skick inte utgjorde underordnade led till upphandlingen. 

Därefter jämförde nämnden den ifrågavarande situationen med vad EU-domstolen 

uttalat i ACMC-målet. Nämnden underströk det faktum att EU-domstolen fastslagit att 

den omständigheten att en tjänst bidrar till ett försäkringsbolags huvudsakliga 

verksamhet inte i sig gör att undantaget blir tillämpligt (ACMC-målet p 34). Avgörande 

enligt EU-domstolen var istället huruvida verksamheten som bolaget bedrev innehöll de 

väsentliga inslagen som var kännetecknande för en försäkringsagent (ACMC-målet p 

36). Nämnden noterade även att EU-domstolen i ACMC-målet hade bedömt 

samarbetsavtalet mellan ACMC och försäkringsbolaget som ett underleverantörsavtal 

varigenom ACMC bistod försäkringsbolaget vid den verksamhet som 

försäkringsbolaget normalt utövade. Genom att stödja sig på regeringsrättens dom i RÅ 

2005 ref. 80, vari Regeringsrätten hänvisade till EU-domstolens dom i mål C-235/00
124

, 

anförde nämnden att en tjänst som utförs av en underleverantör åt uppdragsgivaren inte 

kan utgöra en förmedlingstjänst. 

Nämnden jämförde därefter förevarande situation med den som förelåg i RÅ 2007 

not. 139, vari regeringsrätten hade tillerkänt ett försäkringsbolag undantag från 

mervärdesskatt för de tjänster som hänförde sig till skadereglering av försäkringstagares 

egendom. Med stöd av EU-domstolens uttalanden i CPP-målet och Skandia-målet 

konstaterade emellertid nämnden att situationen i förevarande fall inte var densamma. 

Eftersom det inte var försäkringsbolaget (Y) som själv hade utfört tjänsterna avseende 

skaderegleringen så var kravet på ett avtalsförhållande mellan den som tillhandahåller 

försäkringstjänsten och försäkringstagaren inte uppfyllt (jmfr. Skandia-målet p 41). 

Skatterättsnämndens bedömning, vilken regeringsrätten sedermera fastslog, blev 

således att Z hade agerat i form av underleverantör åt Y och därigenom utfört tjänster 

som visserligen bidragit till Y:s försäkringsverksamhet men som inte var tjänster som 

kännetecknade en försäkringsmäklares verksamhet. Därtill konstaterades att de tjänster 

som Z utfört åt Y inte avsåg försäkringar som Z förmedlat åt Y vilket medförde att 

situationen skiljde sig åt jämfört med den i ovan beskrivna RÅ 2007 not. 139. Nämnden 

fann således att Z:s tjänster avseende skadereglering inte var undantagna mervärdesskatt 

enligt 3kap. 10§ ML. 
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5.3.2.2 RÅ 2005 ref. 80 

I detta mål utfärdades ingen dom då Regeringsrätten inte ansåg att det fanns tillräckligt 

med underlag. Skatterättsnämnden (och även Regeringsrätten i sin argumentation) 

hänvisade emellertid till EU-domstolens avgöranden varför målet trots allt är av intresse 

i den bemärkelsen att det visar hur svensk rättstillämpning använder sig utav, och 

argumenterar utifrån EU-domstolens avgöranden. 

I målet begärde bolaget X AB ett förhandsbesked med anledning av de tjänster som 

bolaget tillhandahöll ett livförsäkringsaktiebolag (Y). X AB:s fråga var huruvida dessa 

tjänster, vilka tillhandahölls inom ramen för två avtal, utgjorde förmedling av 

försäkringar enligt 3kap. 10§ ML. Skatterättsnämnden ansåg att tjänsterna utgjorde 

förmedling av försäkringar. I sin motivering klargjorde nämnden att den svenska 

bestämmelsen är utformad efter sjätte direktivet artikel 13 B a. och begreppet till 

försäkringstjänster ”närstående tjänster utförda av försäkringsmäklare och 

försäkringsagenter” har definierats i ett avgörande från EU-domstolen (Taksatorringen-

målet). Nämnden anförde att enligt detta avgörande från EU-domstolen avser begreppet 

”närstående tjänster” enbart tjänster som utförs av yrkesutövare som står i kontakt både 

med försäkringsgivaren och den försäkrade. Därefter anförde nämnden att det, med stöd 

från CPP-målet, gick att hämta ledning från försäkringsförmedlingsdirektivet
125

 och den 

definitionen av begreppet ”försäkringsförmedling” som däri stadgades. 

Försäkringsförmedlingsdirektivet hade vid denna tidpunkt ersatt det tidigare gällande 

försäkringsdirektivet, från vilket EU-domstolen indirekt hämtat ledning i målen 

Taksatorringen och ACMC
126

. Artiklarna 2.1 a och 2.1 b i försäkringsdirektivet har 

numera sammanförts och omarbetats till artikel 2.3 i försäkringsförmedlingsdirektivet. 

Nämnden ansåg att X AB:s verksamhet utgjorde försäkringsförmedling i den mening 

som avsågs i försäkringsförmedlingsdirektivet och att verksamheten därigenom också 

utgjorde ”närstående tjänst” enligt 3kap. 10§ ML. 

Regeringsrätten var däremot av en annan åsikt än skatterättsnämnden, och ansåg att 

dom inte kunde meddelas på grund av brister i beslutsunderlaget avseende X:s roll i 

försäljningsverksamheten av Y:s försäkringsprodukter. Beträffande nämndens tolkning 

av EU-domstolens avgöranden – att ledning avseende begreppet ”närstående tjänster” 

kunde inhämtas från försäkringsförmedlingsdirektivet – uttalade Regeringsrätten att 
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EU-domstolen visserligen vid ett par tillfällen diskuterat förhållandet mellan sjätte 

direktivet och det tidigare gällande försäkringsdirektivet. Regeringsrätten uttalade dock 

att det i flera hänseenden var osäkert vilken utsträckning bestämmelsen i artikel 13 B 

sjätte direktivet egentligen hade. Regeringsrätten framstår således som något osäker på 

huruvida ledning kan hämtas från försäkringsförmedlingsdirektivet avseende begreppet 

försäkringsagent. 

Vad som ledde fram till att Regeringsrätten valde att avvisa målet var emellertid det 

faktum att X tillhandahöll Y tjänster inom ramen för två avtal, av vilka endast ett hade 

bifogats till ärendet. Regeringsrätten anförde att det av ACMC-målet, genom 

hänvisningen till CSC-målet, framgick att en tjänst som utförs av en underleverantör åt 

sin uppdragsgivare inte kan anses utgöra en förmedlingstjänst. I och med att 

avtalsförhållandet mellan X och Y inte till fullo kunde klarläggas, då endast ett av 

avtalen fanns tillgängligt för bedömning, ansåg Regeringsrätten att det inte gick att 

fastställa om X agerade som underleverantör åt Y. Således undanröjde Regeringsrätten 

Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ärendet. 

 

5.3.2.3 RÅ 2006 ref. 90  

I detta mål förde Skatterättsnämnden en diskussion kring frågan huruvida ett bilbolag 

(X) förmedlade försäkringar som tillhandahölls av ett försäkringsbolag (Y). 

Förutsättningarna i målet var att X bedrev bilförsäljning via sina återförsäljare. I 

samband med försäljning av bilmodellen Z erbjöds kunderna även en så kallad 

märkesförsäkring. Märkesförsäkringen innebar att, vid det fall att försäkringsfall 

uppstod, så skulle reparationen endast ske på märkesverkstäder med användandet av 

originalreservdelar. Försäkringsbolaget Y var den som agerade försäkringsgivare och 

bilköparna, kunderna, utgjordes av försäkringstagarna. Förhållandet mellan X och Y 

reglerades genom ett samarbetsavtal enligt vilket X bland annat åtog sig att stå för 

marknadsföringen och försäljningen av försäkringen medan Y bland annat skulle 

bearbeta och utbilda X:s distributörer, hålla register över alla ombud samt betala ut 

deras provisioner. 

Skatterättsnämnden förde inte någon diskussion kring huruvida X kunde utgöra en 

skattepliktig person som, via avtal med såväl försäkringsbolaget som kunderna, 

tillhandahöll en försäkring – något som EU-domstolen fastslagit i CPP-målet p 21. 

Istället diskuterades endast huruvida X bedrev förmedling av försäkringar och på denna 
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grund kunde undanta sina tjänster från mervärdesbeskattning. Nämnden konstaterade att 

någon definition av begreppen ”förmedlare av försäkringar” i ML och till 

försäkringstransaktioner ”närstående tjänster som utförs av försäkringsmäklare och 

försäkringsagenter” i sjätte direktivet inte existerade. Emellertid ansåg nämnden, precis 

som i RÅ 2005 ref. 80, att ledning borde kunna hämtas från 

försäkringsförmedlingsdirektivet vari begreppet ”försäkringsförmedling” definierades i 

art. 2.3. Av definitionen i försäkringsförmedlingsdirektivet framgick att 

försäkringsförmedling bland annat utgjordes av verksamhet bestående av att lägga fram, 

föreslå eller utföra förberedande arbete inför ingåendet av försäkringsavtal. Av 

definitionen framgick även att inom ramen för annan yrkesverksamhet i enskilda fall 

tillhandahålla information eller att genom yrkesmässig handläggning värdera och 

reglera ett försäkringsföretags skador inte anses utgöra försäkringsförmedling. Stöd för 

att denna definition, hämtad från försäkringsförmedlingsdirektivet, kunde användas 

även vid bedömningen i mervärdesskattesammanhang ansåg nämnden att EU-

domstolen uttalat i CPP-målet. Nämnden konstaterade emellertid att återförsäljarna av 

Z-bilarna med ett undantag utgjordes av från X fristående personer och att den 

verksamhet som X för egen del bedrev inte föll in under definitionen av 

försäkringsförmedling enligt försäkringsförmedlingsdirektivet. Därav kunde X:s 

verksamhet inte anses utgöra försäkringsförmedling eller på något annat sätt omfattas av 

undantaget för försäkringstjänster. Regeringsrätten delade Skatterättsnämndens 

uppfattning och fastslog förhandsbeskedet. 

 

5.3.4 Sammanfattning och kommentar av svensk praxis avseende tjänst utförd av 

försäkringsmäklare eller försäkringsagent avseende försäkringar eller 

återförsäkringar 

I två av de tre rättsfallen kom Skatterättsnämndens förhandsavgöranden att bli 

prejudicerande. I RÅ 2005 ref. 80 meddelades aldrig någon dom men såväl 

Skatterättsnämndens som Regeringsrättens argumentation kring tolkningen av EU-

domstolens avgöranden är av intresse, inte minst på grund av att åsikterna gällande 

användingen av försäkringsförmedlingsdirektivet tycks gå isär. 

RÅ 2009 not. 80 behandlade, precis som tidigare nämnda RÅ 2007 not. 139, tjänster 

i form av skadereglering. Eftersom fallet gällde förmedling av tjänster var det emellertid 

inte tillräckligt att hänvisa till RÅ 2007 not. 139 vari det redan klargjorts att 
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skadereglering kunde utgöra försäkringstjänster. Därutöver behövde övriga rekvisit 

avseende själva förmedlingen vara uppfyllda. Skatterättsnämndens bedömning blev att 

Z framstod som underleverantör åt Y varigenom förmedling inte kunde föreligga, enligt 

EU-domstolens uttalande i CSC-målet. En avgörande skillnad gentemot RÅ 2007 not. 

139 var även den att nämnden inte ansåg att rekvisitet på avtalsförhållande, vilket hade 

uttalats redan i Skandia-målet, var uppfyllt. 

I RÅ 2005 ref. 80 föreföll Skatterättsnämnden och Regeringsrätten vara av skilda 

åsikter avseende tolkningen av EU-domstolens avgöranden. Skatterättsnämnden ansåg 

att man av EU-domstolens uttalande i framförallt CPP-målet (p 18) kunde utläsa att 

beträffande begreppet försäkringsförmedling var definitionen i 

försäkringsförmedlingsdirektivet tillämplig. Regeringsrätten ansåg dock att ledning från 

försäkringsförmedlingsdirektivet skulle inhämtas med viss försiktighet eftersom EU-

domstolen aldrig klart uttalat att begreppet var detsamma i 

mervärdesskattesammanhang. Skatterättsnämnden anförde även att EU-domstolen i 

Taksatorringen-målet definierat begreppet ”tjänst med anknytning till försäkringstjänst” 

som en tjänst om utförs av en yrkesutövare som står i kontakt med både 

försäkringsgivaren och försäkringstagaren. Regeringsrätten hade ingenting att invända 

mot denna tolkning men uttalade däremot att det saknades information avseende 

avtalsförhållandet mellan X och Y. Därför ansåg Regeringsrätten att dom inte kunde 

meddelas eftersom det inte kunde utredas om X i själva verket utgjorde en 

underleverantör till Y, och på denna grund var oförmögen att förmedla 

försäkringstjänster. 

  I RÅ 2006 ref. 90 hänvisade Skatterättsnämnden återigen till EU-domstolens 

uttalande i CPP-målet (p18) och anförde att ledning kunde hämtas från 

försäkringsförmedlingsdirektivet. Nämnden ansåg dock inte att den av X bedrivna 

verksamheten omfattades av definitionen av försäkringsförmedling enligt 

försäkringsförmedlingsdirektivet. Av särskilt intresse för denna uppsats, vilket 

diskuteras nedan
127

, är att nämnden inte förde någon diskussion kring huruvida X 

utgjorde en skattepliktig person som via avtal med försäkringsbolaget och 

försäkringstagarna tillhandahöll en försäkring (jmfr. CPP-målet p 22). 

 

                                                           
127

 Se avsnitt 6.3.1. 
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5.4 Gällande svensk rätt 

Den svenska bestämmelsen avseende undantaget från mervärdesskatt för 

försäkringstjänster återfinns i 3kap. 10§ ML. Bestämmelsen har utformats med hänsyn 

till den EU-rättsliga regleringen på mervärdesskatteområdet och har även omarbetats till 

följd av EU-domstolens avgöranden. Språkmässigt skiljer sig bestämmelsen från 

bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet men i och med principen om direktivkonform 

tolkning
128

 torde detta inte medföra några skillnader i tillämpning mellan svensk rätt 

och EU-rätt. 

Av svensk rättspraxis framgår att den svenske rättstillämparen i hög grad återger 

EU-domstolens uttalanden och använder sig av de definitioner som tillkommit genom 

EU-domstolens avgöranden. Osäkerhet tycks dock föreligga avseende vissa av EU-

domstolens uttalanden, t.ex. i RÅ 2005 ref. 80 angående huruvida definitionen av 

begreppet försäkringsförmedling kunde hämtas från försäkringsförmedlingsdirektivet. 

 

6 Problemanalys 

6.1 Inledning 

Sveriges medlemskap i EU har medfört en anpassning av det svenska 

mervärdesskattesystemet för att bättre stämma överrens med den EU-rättsliga 

regleringen. Gällande EU-rätt på mervärdesskatteområdet utgörs av 

mervärdesskattedirektivet, vilket syftar till att medlemsstaterna ska tillämpa en 

lagstiftning avseende omsättningsskatter som motverkar att konkurrensvillkoren 

snedvrids och att den fria rörligheten för varor och tjänster hindras. 

Beträffande försäkringstjänster stadgas ett undantag från mervärdesskatt i artikel 

135. 1. a i mervärdesskattedirektivet. Den svenska motsvarigheten stadgas i 3kap. 10§ 

ML och är utformad för att implementera mervärdesskattedirektivets syfte och 

målsättning i svensk rätt. Främste uttolkare av EU-rätten är EU-domstolen och således 

har den svenske rättstillämparen en skyldighet att beakta EU-domstolens avgöranden 

vid handläggningen av den nationella bestämmelsen för att säkerställa EU-rättens 

efterlevnad. I ovanstående kapitel har redogjorts för hur den svenske rättstillämparen 
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 Se avsnitt 3.3. 
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har gått till väga när denne ställts inför frågor som gäller undantaget från mervärdesskatt 

för försäkringstjänster. Av rättsfallen har framgått i vilken utsträckning svenska 

domstolar har hänvisat till EU-domstolens avgöranden och vilken tolkning de svenska 

domstolarna har gjort av EU-domstolens uttalanden. Då syftet med uppsatsen är att 

utreda i vilken mån det föreligger några skillnader i tillämpningen av 

undantagsbestämmelsen för försäkringstjänster mellan svensk rätt och EU-rätt utgörs 

detta avsnitt av en sammanfattning av de skillnader och likheter som författaren anser 

föreligga.  

 

6.2 Skillnader i undantagets utformning och lydelse 

En rent språklig jämförelse mellan bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet artikel 

135. 1. a och 3kap. 10§ ML visar på uppenbara skillnader.
129

Av intresse är att direktivet 

undantar försäkrings- och återförsäkringstransaktioner medan den svenska lagen 

undantar omsättningen av försäkrings- och återförsäkringstjänster. En ytterligare 

skillnad är att direktivet undantar ”… inbegripet tjänster med anknytning till sådana 

transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter” medan den 

svenska lagen undantar ”…inbegripet tjänster som utförs av försäkringsmäklare eller 

annan förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar”. 

Betydelsen av denna språkliga differens torde emellertid inte vara särskilt stor. 

Enligt principen om direktivkonform tolkning gäller att svenska domstolar och 

myndigheter är skyldiga att tolka den nationella rätten i ljuset av EU-rätten.
130

 Detta 

innebär att, så länge den svenska bestämmelsens ordalydelse inte helt omöjligen kan 

omfatta motsvarande begrepp i EU-rätten (tolkning contra legem), den svenska 

bestämmelsen ska tolkas konformt med direktivet. De språkmässiga skillnader som 

föreligger mellan direktivets lydelse och den svenska bestämmelsen är rimligtvis inte av 

det slaget att de omöjliggör en direktivkonform tolkning. Vidare har Regeringsrätten i 

praxis uttryckligen klargjort att eftersom ML grundas på ett EU-direktiv så ska 

bestämmelserna i lagen också tolkas konformt med direktivet.
131

 Sammantaget blir 

bedömningen att den språkmässiga skillnad som föreligger mellan den svenska 

bestämmelsen om undantag från mervärdesskatt för försäkringstjänster och den EU-
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 Se avsnitt 4.2 resp 5.2. 
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131

 RÅ 1999 not. 282 samt RÅ 2003 ref. 21. 
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rättsliga inte torde föranleda någon konflikt i sig vad gäller tillämpningen av 

undantaget. 

 

6.3 Skillnader i praxis 

För att underlätta jämförelsen, och lättare illustrera skillnader i tillämpningen, mellan 

den svenska och den EU-rättsliga bestämmelsen har jag i ovanstående avsnitt företagit 

en uppdelning av undantagsbestämmelsen för försäkringstjänster. Det har av såväl 

svensk nationell som av EU-rättslig praxis klart framgått att olika situationer har 

föranlett prövning av olika delar av bestämmelsen. En jämförelse låter sig således med 

fördel ske utifrån denna uppdelning; dels hur tillämpningen av undantaget för 

försäkringstransaktioner/försäkringstjänster skiljer sig åt (del I), och dels hur 

tillämpningen av undantaget för tjänster med anknytning till försäkringstransaktioner 

utförda av försäkringsmäklare och försäkringsagenter skiljer sig åt (del II). 

 

6.3.1 Skillnader i praxis - del I av bestämmelsen 

Den första delen av bestämmelsen avser begreppet försäkringstransaktion (EU-rättslig 

benämning). I CPP-målet och Skandia-målet klargjorde EU-domstolen vad som 

kännetecknar begreppet försäkringstransaktion.  

I och med CPP-målet uttalade domstolen att en försäkringstransaktion 

kännetecknades av ”att en försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning av en 

premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som parterna kom överens om 

när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken skulle förverkligas”.
132

 I Skandia-målet 

utvecklade domstolen definitionen genom att uttala ett krav på avtalsförhållande mellan 

den som tillhandahåller tjänsten och den person vars risk täcks av försäkringen.
133

 Detta 

framstår som en okontroversiell men likväl betydelsefull definition av begreppet 

försäkringstransation eftersom det utgör grunden för hur undantagsbestämmelsen för 

försäkringstjänster ska tolkas. Eftersom det av mervärdesskattedirektivet inte framgår 

hur begreppet försäkringstransaktion ska definieras framstod undantaget för 

försäkringstjänster tidigare som oklart och svårtolkat för de nationella domstolarna. 
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Av de ovan återgivna rättsfallen från Regeringsrätten framgår att den svenske 

rättstillämparen i stor utsträckning använt sig av definitionen som uttalas i CPP-målet 

och Skandia-målet. I samtliga av de ovanstående rättsfallen i vilka den svenske 

rättstillämparen haft att bedöma huruvida en försäkringstjänst varit för handen, del I av 

bestämmelsen, har EU-domstolens definition använts. Vad gäller den svenske 

rättstillämparens tolkning av EU-domstolens definition uppvisas inga tendenser på att 

avvika från vad EU-domstolen tycks ha menat. Exempelvis så jämför 

Skatterättsnämnden i RÅ 2004 not. 234 det av Tre Euro framlagda erbjudandet till 

försäkringstagarna med EU-domstolens definiton av begreppet försäkringstransaktion.  

Jämförelsen företogs mer eller mindre ordagrant och Skatterättsnämnden anförde att så 

länge erbjudandet från Tre Euro inte kunde inrymmas i definitionen från CPP-

avgörandet så kunde det inte utgöra en försäkringstransaktion. Definitionen i sig tycks 

således inte ha medfört några nya tillämpningssvårigheter. Den svenske rättstillämparen 

har till synes inte haft några problem med att tillämpa definitionen. 

Av intresse är emellertid det ovan återgivna uttalandet från EU-domstolen i CPP-

målet (p 22) varigenom domstolen konstaterar att definitionen även innefattar 

situationer när en person som inte själv är försäkringsgivare står för 

försäkringsskyddet.
134

 För att situationen ska omfattas av definitionen krävs emellertid 

att personen är skattepliktig och tillhandahåller försäkringsskyddet inom ramen för en 

kollektiv försäkring hos en försäkringsgivare som svarar för försäkringsrisken. I 

förhållande till den av domstolen först uttalade definitionen så utgör detta en slags 

hybrid
135

 av begreppet försäkringstransaktion. Domstolen motiverade denna hybrid 

genom att hävda att det skulle strida mot sjätte direktivets syfte att exkludera en sådan 

situation från begreppet försäkringstransaktion. Hybriden är särskilt intressant av den 

anledningen att den inte har prövats i svensk praxis, trots att möjligheter har funnits. I 

RÅ 2006 ref. 90 förelåg en situation där en prövning gentemot denna hybrid föreföll 

lämplig. Varken Skatterättsnämnden eller Regeringsrätten valde att pröva om 

situationen utgjorde en hybrid, och på denna grund skulle omfattas av undantaget från 

mervärdesskatt, utan företog endast en prövning av om det skett en förmedling av 

försäkringstjänster. Huruvida den svenske rättstillämparen medvetet valde att inte pröva 

hybriden i detta fall eller om det helt enkelt glömdes bort är oklart. Intressant hade dock 

varit att se hur hybriden hade tillämpats i svensk rätt; på vilket sätt den svenske 
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rättstillämparen hade jämfört situationen med den som förelåg i CPP-målet och som gav 

upphov till hybriden. Möjligtvis framstår denna hybrid som svårtillämpad för den 

svenske rättstillämparen varvid man medvetet undvikit att pröva den, eller så har det 

helt enkelt saknats anledning att företa en prövning i de mål som rättstillämparen hittills 

har handlagt. Oavsett vilket så blir jämförelsen mellan svensk och EU-rättslig 

tillämpning av undantaget från mervärdesskatt för försäkringstjänster haltande eftersom 

begreppet försäkringstransaktion/försäkringstjänst inte till fullo har prövats i svensk 

rättstillämpning. 

Med undantag för hybriden av begreppet försäkringstransaktion/försäkringstjänst 

framstår begreppet som klart och tydligt definierat av EU-domstolen. Detta vittnar 

svensk praxis om då definitionen i flertalet fall har åberopats, vilket i sin tur har 

resulterat i att den första delen av bestämmelsen har tillämpats i enlighet med EU-

rättslig praxis. 

 

6.3.2 Skillnader i praxis – del II av bestämmelsen 

Den andra delen av bestämmelsen undantar tjänster med anknytning till försäkrings- 

och återförsäkringstransaktioner som utförs av försäkringsmäklare och 

försäkringsagenter. EU-domstolen har behandlat denna del av bestämmelsen i 

framförallt Taksatorringen-målet och ACMC-målet. 

Begreppen försäkringsagent och försäkringsförmedlare definieras varken i 

mervärdesskattedirektivet eller i 3kap. 10§ ML. EU-domstolen har i både 

Taksatorringen och ACMC-målet indirekt använt sig av försäkringsdirektivets 

definitioner av begreppen. EU-domstolen tog däremot inte uttryckligen ställning till 

huruvida begreppen skulle tolkas likadant i mervärdesskattedirektivet som i 

försäkringsdirektivet. I svensk rättstillämpning har Skatterättsnämnden senare använt 

sig av försäkringsförmedlingsdirektivet (som i januari 2005 ersatte 

försäkringsdirektivet) och det däri definierade begreppet försäkringsförmedling för att 

avgöra vad som menas med begreppet försäkringsagent i 3kap. 10§ ML. Av 

Regeringsrättens uttalande i RÅ 2005 ref. 80 framgår emellertid att Regeringsrätten inte 

anser det vara självklart att begreppet försäkringsförmedling kan inhämtas rakt av från 

försäkringsförmedlingsdirektivet. 

En viss osäkerhet gällande begreppen försäkringsförmedling och försäkringsagent 

tycks således råda inom svensk praxis. Denna osäkerhet medför en risk, enligt 
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författaren, för att skillnader i tolkningen och tillämpningen av undantagsbestämmelsen 

för försäkringstjänster avseende mervärdesskatt uppstår i framtiden. Att ledning kan 

inhämtas från försäkringsförmedlingsdirektivet skulle till exempel kunna medföra att 

begreppet försäkringsagent ges en utvidgad betydelse jämfört med om begreppet ges en 

fristående definition endast för mervärdeskattesammanhang. Det vore därför önskvärt 

att EU-domstolen valde att klart uttala att ledning kan hämtas från 

försäkringsförmedlingsdirektivet, eller utarbetade en fristående definition. Fram tills 

dags datum tycks denna osäkerhet emellertid inte ha föranlett några större skillnader i 

tillämpningen av bestämmelsen. I samtliga tre ovanstående svenska rättsfall har 

Skatterättsnämnden och Regeringsrätten företagit en tolkning av begreppen 

försäkringsagent och försäkringsförmedling i överensstämmelse med vad EU-domstolen 

uttalat i sin praxis. Fokus har legat på frågan huruvida verksamheten som varit uppe för 

bedömning innehaft de kännetecken som gör att den motsvarar en försäkringsagents 

verksamhet. Detta ligger i linje med den bedömning som EU-domstolen i ACMC-målet 

uttalat som avgörande för begreppet försäkringsförmedling, och därigenom också vad 

som avses med begreppet försäkringsagent. Osäkerheten kring huruvida ledning kan 

hämtas från försäkringsförmedlingsdirektivet tycks således än så länge endast utgöra en 

risk för annorlunda tillämpning av undantagsbestämmelsen. 

Även lydelsen ”tjänster med anknytning till..” står utan definition i 

mervärdesskattedirektivet. I Taksatorringen-målet fastslår emellertid EU-domstolen vad 

som omfattas av lydelsen. EU-domstolen fastslår att lydelsen omfattar tjänster som 

utförs av yrkesutövare som står i kontakt både med försäkringsgivaren och den 

försäkrade, och att försäkringsmäklaren endast utgör en mellanhand.
136

 I svensk praxis 

har detta uttalande sällan återgivits. Av de ovanstående svenska målen är det endast 

Skatterättsnämnden som i RÅ 2005 ref. 80 nämner detta krav på kontakt mellan 

yrkesutövaren och försäkringsgivaren och den försäkrade. I övrigt koncentrerar sig den 

svenske rättstillämparen på ovan nämnda bedömning avseende begreppen 

försäkringsagent och försäkringsförmedling. Som ovan nämnts har EU-domstolen 

emellertid vidareutvecklat detta krav på kontakt i ett senare avgörande.
137

 I detta 

avgörande anförde domstolen att kravet på kontakt inte kan begränsas till att endast avse 

direkt kontakt.
138

 I och med att detta avgörande är förhållandevis nytt och att rekvisitet 
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sällan har varit uppe för diskussion i svensk praxis är det oklart i vilken mån den 

svenske rättstillämparen förhåller sig till detta krav på kontakt. Det vore därför 

intressant om rekvisitet kom upp för bedömning i svensk praxis så att det tydliggjordes 

huruvida rekvisitet tolkas i enlighet med EU-domstolens uttalande i J.C.M Beheer BV-

målet. 

 

6.4 Avslutande kommentar 

Författarens bedömning är att det trots EU-domstolens ovan återgivna avgöranden 

föreligger viss osäkerhet gällande undantaget för försäkringstjänster från 

mervärdesskatt. EU-domstolens avgöranden har visserligen till stor del bringat klarhet i 

vad som avses med flera av de centrala begreppen i undantagsbestämmelsen. Men 

gällande vissa begrepp föreligger fortfarande en risk för en annorlunda tolkning i svensk 

rättstillämpning. Detta beror dels på EU-domstolens något oklara ställningstagande i 

vissa frågor, främst huruvida ledning kan inhämtas från andra direktiv. Det beror dels 

även på att vissa av EU-domstolens uttalade rekvisit inte varit uppe för bedömning inom 

svensk praxis, däribland den i CPP uttalade ”hybriden” och det i J.C.M Beheer uttalade 

rekvisitet på kontakt. 

Sammantaget framstår det emellertid inte ha förelegat några större skillnader i 

tillämpningen av undantaget för försäkringstjänster från mervärdesskatt hittills. Svensk 

rättstillämpning har tillämpat principen om direktivkonform tolkning i stor utsträckning 

och har därigenom på ett fullgott sett bidragit till EU-rättens syfte avseende undantaget 

för försäkringstjänster på mervärdesskattens område. 
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