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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund  

 

Mellan år 1960 och 1969 gällde den första mer bestående allmänna konsumtionsskatten 

i Sverige. Denna skatt skulle utgå på i princip all varuförsäljning med undantag för 

tjänster. Skatten kallades för omsen.
1
 Omsen utgick i endast ett produktionsled. Syftet 

var att staten endast ville beskatta försäljningar till konsumenter. I praktiken var detta 

dock inte möjligt. Ett problem som uppstod var att det inte gick att undvika att beskatta 

även vissa försäljningar till producenter. Detta problem blev allvarligare allteftersom 

skattesatserna höjdes. Mervärdesskatten fick därför ersätta omsen och 

mervärdesskattelagen trädde i kraft den 1 januari 1969.
2
 Idag gäller 

mervärdesskattelagen (1994:200) (ML).   

  Sveriges inträde i EU har medfört förändringar på mervärdesskatteområdet. I princip 

hela den mervärdesskatterättsliga regleringen i Sverige omfattas av ett enda EU-

direktiv. Den senaste versionen är rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november om 

ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) och genom detta 

har EU harmoniserat lagstiftningen på mervärdesskatteområdet. Inom EU-rätten finns 

ett krav på direktivkonform tolkning och att direktivet har direkt effekt. Svensk 

mervärdeskatterättslig lagstiftning är därför underordnad EU-lagstiftningen, 1:10 RF 

(tidigare 10:5 RF). Även om ML är utformad så att den ska uppfylla de krav som 

mervärdesskattedirektivet ställer på lagen kan bestämmelserna i ML inte tolkas avskiljt 

från mervärdesskattedirektivet. Mervärdesskattedirektivet är därför av yttersta vikt vid 

tolkningen av de svenska bestämmelserna i ML.   

  För att tolkningen av mervärdesskattedirektivet ska bli så enhetlig som möjligt krävs 

att alla medlemsstater tolkar bestämmelserna i direktivet på samma sätt.
3
 Om det 

uppstår oklarheter kring tolkningen av mervärdesskattedirektivet kan HFD begära ett så 

kallat förhandsavgörande från EU-domstolen, art 19 FEU och art 267 FEUF. Lodin 

anser att EU-domstolen trätt fram som EU-fördragens och dess syftens aktiva förkämpe 

också på skatteområdet för att undanröja nationella hinder för den inre marknadens 

                                                           
1
 Kleerup m fl s 20. 

2
 A a s 20. 

3
 Craig & de Búrca s 106. 
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funktion och utövandet av fördragets grundläggande friheter.
4
 Enligt min mening gäller 

detta i synnerhet på mervärdesskatteområdet då någon motsvarighet till 

mervärdesskattedirektivet inte finns på inkomstskatteområdet på grund av att det, inom 

EU-samarbetet, inte ansetts eftersträvansvärt att göra liknande regleringar på 

inkomstskatteområdet. EU-domstolens avgöranden har därför stor betydelse för 

tolkningen av EU-rätten på mervärdesskatteområdet och således den EU-konforma 

tolkningen av ML.  

  Både den svenska och den EU-rättsliga lagstiftningen måste anpassas till att 

näringslivet utvecklas och förändras. Produktionskedjor och mervärdesskattepliktiga 

verksamheter ser annorlunda ut idag än för 40 år sedan när ML trädde ikraft. 

Mervärdesskattskyldiga företags verksamheter består idag inte enbart av att köpa in 

varor och tjänster för att sedan sälja vidare en mervärdesskattpliktig vara eller tjänst. 

Idag är det mycket vanligt att företag vidtar åtgärder i form av omstruktureringar för att 

till exempel effektivisera eller frigöra kapital till en mervärdesskattepliktig verksamhet. 

Problem uppstår då kring huruvida omstruktureringar ska beläggas med mervärdesskatt 

eller inte och således vilken ingående mervärdesskatt som får göras avdrag för i 

samband med omstruktureringar.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Omstruktureringar i form av företagsöverlåtelser är en vanlig företeelse i det svenska 

näringslivet. Sådana överlåtelser undgår mervärdesskatt under vissa förutsättningar. I 

samband med att ett moderbolag överlåter andelar i ett dotterbolag köper moderbolaget 

ofta in rådgivningstjänster från utomstående aktörer för att kunna genomföra 

överlåtelsen. Det kan vara värderingstjänster från investmentbanker, revisionstjänster 

och skattekonsultjänster från revisionsbyråer, juridiska tjänster från advokatfirmor med 

mera. Ett moderbolag kan också överlåta enbart tillgångarna (inkråmet) i ett bolag 

istället för att överlåta andelarna. Det är lika vanligt att nyss nämnda rådgivningstjänster 

köps in vid en sådan överlåtelse.   

  Omstruktureringar får många juridiska konsekvenser. Några av dem är 

mervärdesskatterättsliga. Ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv är det av vikt att veta 

                                                           
4
 Lodin s 412 f. 
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om det rör sig om en andelsöverlåtelse, det vill säga en överlåtelse av andelar, eller om 

det rör sig om en verksamhetsöverlåtelse, det vill säga en överlåtelse av ett bolags 

tillgångar (inkråm). Anledningen till detta är att både svensk och EU-rättslig 

mervärdesskattelagstiftning gör skillnad på dessa två typer av överlåtelser. Denna 

skillnad görs genom att inte belägga dem med mervärdesskatt på olika sätt. Det sätt på 

vilket överlåtelserna undgår mervärdesskatteplikt skiljer sig också åt vid andels- 

respektive verksamhetsöverlåtelser. Denna uppdelning får i sin tur betydelse för de 

eventuella avdrag som kan beviljas för kostnader i form av ingående mervärdesskatt på 

sådana rådgivningstjänster som nyss nämndes, främst då avdrag som huvudregel inte 

beviljas för ingående mervärdesskatt hänförlig till verksamhet som inte är belagd med 

mervärdesskatt.    

  När ett moderbolag överlåter ett dotterbolag och detta görs genom en 

andelsöverlåtelse, överlåts vanligtvis också de tillgångar som det överlåtna aktiebolaget 

har, om inte tillgångarna överlåts för sig. Det är med andra ord i regel så att tillgångarna 

följer med aktiebolaget när aktiebolaget överlåts. På så sätt uppstår ett 

mervärdesskatterättsligt problem. Det utgörs av att utreda hur klassificeringen av en 

överlåtelse som andelsöverlåtelse eller som verksamhetsöverlåtelse ska göras i det 

enskilda fallet samt på vilket sätt överlåtelsen ska undgå mervärdesskatteplikt. I 

anslutning till detta måste också utredas i vilken mån det överlåtande moderbolaget kan 

få avdrag för ingående mervärdesskatt på rådgivningstjänster som köpts in i samband 

med andelsöverlåtelsen. Då mervärdesskatten ska påverka de skattskyldigas val i en så 

liten utsträckning som möjligt uppstår också ett neutralitetsproblem om avdragsrätten 

för rådgivningstjänster behandlas olika vid en andels- respektive 

verksamhetsöverlåtelse. Därför måste också utredas när exempelvis en andelsöverlåtelse 

kan och bör likställas med en verksamhetsöverlåtelse.     

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda om ett moderbolag kan få avdrag för ingående 

mervärdesskatt på rådgivningstjänster som köpts in i samband med en omstrukturering. 

En omstrukturering kan ske antingen genom en andelsöverlåtelse eller genom en 

verksamhetsöverlåtelse. Den typ av rådgivningstjänster som åsyftas är juridiska tjänster 

i form av biträde vid förhandling med köpare, juridiska tjänster i samband med 
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avtalsskrivning, värderingstjänster, finansiell due dilligence och ersättningar till 

marknadsaktörer som hjälper till att göra affärer möjliga genom att föreslå köpare. För 

att uppnå syftet ska följande frågor besvaras:  

  Under vilka förutsättningar undgår en andelsöverlåtelse respektive en 

verksamhetsöverlåtelse mervärdesskatt och påverkar detta rätten till avdrag för ingående 

mervärdesskatt? Kan ett moderbolag medges avdrag för kostnader i form av ingående 

mervärdesskatt på rågivningstjänster som köpts in i samband med mervärdesskattefri 

andelsöverlåtelse och under vilka förutsättningar? Kan ett bolag medges avdrag för 

kostnader i form av ingående mervärdesskatt på rådgivningstjänster som köpts in i 

samband med en mervärdesskattefri verksamhetsöverlåtelse och under vilka 

förutsättningar? Om andra frågan besvaras nekande och den tredje jakande - under vilka 

förutsättningar kan en andelsöverlåtelse likställas med en verksamhetsöverlåtelse?

  

1.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen behandlas ur ett svenskt mervärdesskattperspektiv. I och med EU-rättens 

inflytande på hur svensk mervärdesskatt ska tolkas och tillämpas kommer EU-rättsliga 

bestämmelser och praxis också ges ett betydande utrymme. Uppsatsen kommer inte att 

behandla gränsöverskridande transaktioner mer än att beskriva dem flyktigt i uppsatsens 

inledande delar. Anledningen till varför gränsöverskridande transaktioner inte berörs i 

större utsträckning är att detta skulle innebära för många problemformuleringar och på 

så sätt ta fokus från den egentliga frågeställningen som är avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt på rådgivningstjänster vid omstruktureringar.   

  Uppsatsen behandlar varken frågan om bestämmelserna för andels- respektive 

verksamhetsöverlåtelser är tillämpliga om förvärvaren bedriver blandad verksamhet 

eller frågan om bestämmelsernas tillämplighet om verksamheten som överlåts är en så 

kallad blandad verksamhet. Anledningen till detta är också att det skulle innebära för 

många problemformuleringar och på så sätt ta fokus från den egentliga frågeställningen.

 De rådgivningstjänster som åsyftas är mervärdesskattepliktiga rådgivningstjänster. 

Således kommer inte någon diskussion kring rådgivningstjänsternas klassificering som 

förmedling av aktier eller andra andelar att föras.   
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1.5 Metod 

 

Den metod som används är den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatiken är den del 

av rättsvetenskapen som arbetar med systematisering och tolkning av rättsregler under 

nyttjande av bland annat skrivna lagregler, domstolsavgöranden och juridiska arbeten 

för att fastslå gällande rätt.  

  Då mervärdesskatten är EU-reglerad kommer både EU-rättsliga regler och svenska 

rättsreglera tolkas. De EU-rättsliga reglerna kommer dessutom fungera som hjälp till att 

tolka de svenska rättsreglerna. På samma sätt kommer avgöranden från både EU-

domstolen och HFD av användas vid fastsällandet av gällande rätt. De svårigheter att 

fastslå gällande rätt som medföljer en EU-harmonisering kommer oundvikligen att 

belysas tack vare kravet på direktivkonform tolkning.   

  Skatteverkets allmänna råd och ställningstaganden samt doktrin på 

mervärdesskatteområdet kommer också att konsulteras för att söka uppnå syftet med 

uppsatsen.   

 

1.6 Disposition  

 

Uppsatsen upplägg är följande. Först görs en genomgång av grunderna för 

mervärdesskattesystemet. I denna del beskrivs först mervärdesskattens syfte och olika 

rättsliga principer på området. Senare i samma avsnitt behandlas förutsättningarna för 

mervärdesskattskyldighet. Anledningen är att mervärdesskattskyldighet är en 

förutsättning för att kunna gå vidare till frågan om avdragsrätt. I samma del görs en 

övergripande genomgång för vilka rekvisit som ska vara uppfyllda för att 

mervärdesskattskyldighet ska föreligga. Detta är av avgörande betydelse för att sedan 

kunna gå vidare och förklara de speciella regleringarna beträffande andels- och 

verksamhetsöverlåtelser samt avdragsproblematiken kring dessa typer av överlåtelser.

 Det tredje och fjärde avsnittet behandlar de speciella regleringarna kring andels- och 

verksamhetsöverlåtelser. Här görs en genomgående utredning av under vilka 

omständigheter en andels- respektive verksamhetsöverlåtelse inte beläggs med 

mervärdesskatt, samt på vilket sätt detta görs. De skillnader som finns mellan EU-

lagstiftning och svensk lagstiftning lyfts fram i dessa avsnitt. Vidare innebär också 

denna skillnad en tolknings- och tillämpningsproblematik, vilken också behandlas.
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 Avsnitt fem, som är uppsatsen största avsnitt, behandlar avdragsrätten för kostnader i 

form av rådgivningstjänster för andels- och verksamhetsöverlåtelser. I denna del görs en 

utredning av vilka möjligheter som finns för att medge avdrag för ingående 

mervärdesskatt på sådana rådgivningstjänster när de köps i för att genomföra en andels- 

respektive en verksamhetsöverlåtelse och om möjligheterna kan anses godare vid en 

andelsöverlåtelse eller vid en verksamhetsöverlåtelse.   

  I avsnitt sex utreds under vilka förutsättningar en andelsöverlåtelse kan likställas med 

en verksamhetsöverlåtelse. Detta görs då för att möjligheterna till att få avdrag för 

mervärdesskatt på sådana rådgivningstjänster är aningen godare och rättsläget något 

klarare i de fall rådgivningstjänsterna köpts in för att genomföra en 

verksamhetsöverlåtelse än om de köpts in för att genomföra en andelsöverlåtelse.      

  I avsnitt sju görs några sammanfattande och avslutande kommentarer där 

möjligheterna för avdrag på rådgivningstjänster som köpts in för att genomföra en 

andels- respektive en verksamhetsöverlåtelse sammanfattas.   

 

2 Mervärdesskattskyldighet 

2.1 Syftet med mervärdesskatten 

 

Det grundläggande syftet med mervärdesskatten är att den ska utgå vid omsättning av 

varor och tjänster och slutligen belasta försäljningspriset till konsumenter. På så sätt 

bärs mervärdesskatten av konsumenterna. Mervärdesskatten syftar också till att vara så 

generell som möjligt så att den påverkar konsumenternas val av produkter i en sådan 

liten utsträckning som möjligt.
5
   

  Det är inte konsumenterna som betalar mervärdesskatten. Mervärdesskatten betalas 

in till staten av de företag som producerar och tillhandahåller mervärdesskattepliktiga 

varor och tjänster. Detta gör mervärdesskatten till en indirekt skatt då den övervältras 

framåt i produktionsleden och bärs av konsumenterna.
6
  

  Mervärdesskatten övervältras framåt i produktionsleden av främst två anledningar. 

Den första är den så kallade gränskorrigeringen. Gränskorrigeringen innebär att 

                                                           
5
 Kleerup m fl s 15. 

6
 A a s 15-17. 
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samtliga varor och tjänster som säljs i Sverige beläggs med svensk mervärdesskatt. 

Detta görs även om varan eller tjänsten producerats utomlands.
7
  

  Övervältringen har dessutom ännu en viktig anledning, en anledning som har stor 

betydelse för denna uppsats. Den ingående mervärdesskatt som en näringsidkares 

inköpta varor eller tjänster är belagda med är som huvudregel direkt avdragsgill mot den 

mervärdesskatt som samma näringsidkare debiterar sina sålda varor eller tjänster med. 

På så sätt undviks så kallade kumulativa effekter och mervärdesskatten blir i så liten 

utsträckning som möjligt en kostnadspost för företagen.
8
   

   I övrigt gäller också att mervärdesskatten ska påverka de skattskyldigas val i en så 

liten utsträckning som möjligt. Mervärdesskatten ska på så sätt fungera neutralt så långt 

som det går. Neutralitetsprincipen kan därför sägas vara den viktigaste principen för 

utformningen av mervärdesskattelagstiftningen.
9
  

  På senare tid har företagens verksamhet kommit att röra mer än att enbart köpa in 

varor och tjänster som direkt används i produktionen av varor och tjänster.
10

 I många 

företagsverksamheter sker inte alltför sällan omstruktureringar i form av förvärv och 

överlåtelser av företag eller delar av företag. Detta har gett upphov till en del 

mervärdesskatterättsliga problem. Ett av dessa är under vilka förutsättningar avdrag för 

ingående mervärdesskatt på rådgivningstjänster som köpts in i samband med 

överlåtelser av dotterbolag eller inkråm kan ske. Första steget för att lösa det problemet 

är att det först och främst måste utredas under vilka förutsättningar det företag som 

önskar göra avdrag är mervärdesskattskyldigt. Därför följer nu en övergripande 

redogörelse för förutsättningarna för mervärdesskattskyldighet.   

 

2.2 Mervärdesskattskyldighet 

 

2.2.1 Allmänt om mervärdesskattskyldighet 

 

Enligt både EU-rätt och svensk rätt angrips mervärdesskatterättsliga 

avdragsrättsproblem först och främst genom att utreda om ett företag är 

                                                           
7
 A a s 23.  

8
 A a s 18. 

9
 A a s 22. Se också Melz s 13. 

10
 Epsenkrona Skattenytt 2003 s 76. 
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mervärdesskattskyldigt eller inte.
11

 Det är endast mervärdesskatteskyldiga företag som 

kan göra avdrag för ingående mervärdesskatt. Frågan om mervärdesskattskyldighet 

utgör därför rent tekniskt en delfråga i frågan om avdragsrätt föreligger.   

  Att vara skattskyldig är något som i allmänhet anses medföra negativa konsekvenser, 

främst företagsekonomiskt på inkomstskatteområdet där summan inkomstskatt inbetald 

till staten påverkar resultatet i ett företags resultaträkning negativt. På 

mervärdesskatteområdet anses dock oftast skattskyldighet som något positivt. 

Anledningen till detta är främst att med mervärdesskattskyldigheten kommer 

avdragsrätten. Avdragsrätten (se avsnitt 5) medför, som tidigare beskrivits, att den 

ingående mervärdesskatt som en näringsidkares inköpta varor eller tjänster är belagda 

med som huvudregel får dras av mot den mervärdesskatt som samma näringsidkare 

debiterar sina sålda varor eller tjänster med. På så sätt kan mervärdesskattskyldighet 

medföra att ett företags resultat påverkas mindre negativt tack vare den tillhörande 

avdragsrätten.   

  Mervärdesskattskyldighet innebär dock inte att samtliga kostnader i form av 

ingående mervärdesskatt får dras av. Som senare kommer att belysas uppstår problem 

med avdragsrätten när en viss typ av transaktion inte beläggs med mervärdesskatt. 

Exempel på sådana transaktioner är andelsöverlåtelser och verksamhetsöverlåtelser.  

  Mervärdesskattskyldighet enligt ML fastslås med utgångspunkt i 1 kap. 1 § 1 pt. ML 

där det anges att ”mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag vid sådan 

omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en 

beskattningsbar person i denna egenskap”.   

  Det rör sig om fyra förutsättningar som ska vara uppfyllda för att skattskyldighet 

enligt 1 kap. 1 § ML ska föreligga. Dessa är omsättning, skattepliktig 

(mervärdesskattepliktpliktig), inom landet och görs av beskattningsbar person i denna 

egenskap. Mervärdesskattedirektivets motsvarighet till 1 kap. 1 § ML finns i art. 2.1 

mervärdesskattedirektivet.   

 

2.2.2 Beskattningsbar person 

 

En av de fyra förutsättningarna för att mervärdesskattskyldighet ska föreligga att den 

verksamhet som bedrivs görs av en beskattningsbar person i denna egenskap, 1 kap. 1 § 

                                                           
11

 A a s 75. 
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ML. I 4 kap. 1 § 1 st. ML anges att med beskattningsbar person avses den som, oavsett 

på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess 

syfte eller resultat.   

  Formuleringen att den beskattningsbara personen ska agera ”i denna egenskap” 

syftar till att klargöra att om en beskattningsbar person omsätter en vara eller en tjänst i 

egenskap av privatperson, kommer den verksamheten som består av sådan omsättning 

inte att omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt.
12

 I samma paragrafs andra 

stycke anges att med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en 

producent eller en tjänsteleverantör. Utnyttjande av materiella eller immateriella 

tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter
13

 ska därav särskilt betraktas som 

ekonomisk verksamhet. Motsvarigheten i mervärdesskattedirektivet är art. 9.1 och 10. 

Lydelsen i art. 9.1 är identisk med den i 4 kap. 1 § ML. Art. 10 förklarar vidare att 

villkoret om självständighet i art 9.1 utesluter anställda.   

 

2.2.3 Inom landet 

 

En annan förutsättning för att mervärdesskattskyldighet enligt 1 kap. 1 § ML ska 

föreligga är att omsättningen sker inom landet. Ett problem, när det gäller i princip all 

form av skatterätt, är dock gränsöverskridande transaktioner. När en transaktion sker 

över en landsgräns uppstår en risk för internationell dubbelbeskattning.   

  I och med EU-harmoniseringen på mervärdesskatteområdet är reglerna kring 

landsöverskridande transaktioner invecklade.  Reglerna kan, mycket förenklat, 

beskrivas på följande vis. .  

  För att undvika dubbelbeskattning tillämpas antingen ursprungslandsprincipen eller 

destinationslandsprincipen. Huvudregeln är destinationslandsprincipen och innebär att 

beskattning sker endast i landet där mottagaren är etablerad. Undantaget från 

huvudregeln är ursprungslandsprincipen som innebär att beskattning sker i 

säljarlandet.
14

  

 

                                                           
12

 Prop 2012/13:124 s 92. 
13

 Observera de kravet på fortlöpande vinna intäkter i utredningen om en andelsöverlåtelse sträcker sig 

längre än ren värdepappersförsäljning i avsnitt 3.2.1.  
14

 Melz s 63 f. 
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2.2.4 Omsättning av vara eller tjänst 

 

Omsättning av vara eller tjänst är ytterligare en av förutsättningarna som ska vara 

uppfyllda för att mervärdesskattskyldighet ska föreligga. Enligt 2 kap 1 § 1 st. ML är 

huvudregeln att med omsättning av vara förstås att en vara överlåts mot ersättning. Med 

omsättning av tjänst förstås enligt tredje stycket samma paragraf att en tjänst mot 

ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon. Av förarbetena till den 

svenska bestämmelsen framgår att omsättning föreligger redan från tidpunkten då 

äganderätten övergått på förvärvaren.
15

     

  En motsvarighet till 2 kap. 1 § 1 st. ML finns i art 14 i mervärdesskattedirektivet. I 

art. 14 används dock inte ordet omsättning utan istället leverans. Av art. 14 i 

mervärdesskattedirektivet framgår att med leverans avses överföring av rätten att såsom 

ägare förfoga över materiella tillgångar. Med tillhandahållande av tjänst avses enligt art. 

24 mervärdesskattedirektivet varje transaktion som inte utgör leverans av varor.  

  Med vara förstås materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla 

och elektrisk kraft. Med tjänst förstås allt annat som kan tillhandahållas, 1 kap. 6 § ML. 

En aktie anses utgöra en vara endast i de fall den omsätts eller införs som trycksak.
16

 Att 

en aktie omsätts som trycksak är idag en mycket ovanlig, om inte till och med 

obefintlig, företeelse. Omsättningar av aktier sker idag istället i princip alltid 

elektroniskt. Med andra ord utgör överlåtelser av aktier, som faller inom 

mervärdesskattens tillämpningsområde och då är en omsättning, en omsättning av tjänst 

i 2 kap. 1 § ML:s mening, om aktier inte omsätts som trycksak.   

  Andelar och aktier är synonymer i uppsatsen. En andelsöverlåtelse är en försäljning 

av aktier. Båda orden används i uppsatsen då valet mellan att använda sig av ordet andel 

eller ordet aktie varierar bland domstolar, myndigheter och doktrin. Valet av ord är 

därför beroende av sammanhanget.  

  En verksamhetsöverlåtelse utgörs av att ett företags inkråm överlåts. Verksamheten 

består av tillgångar som används för att kunna driva verksamheten. Tillgångarna kan 

vara dels materiella ting såsom maskiner och inventarier men också immateriella 

tillgångar som patent och så vidare. Om tillgångarna är av det materiella slaget utgör de 
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16
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varor men om de däremot är immateriella tillgångar så utgör de tjänster.
17

 

    

2.2.5 Skattepliktig omsättning 

 

Om ett företag uppfyller de tre kraven som redovisats ovan är tre av fyra krav uppfyllda 

för att företaget ska ses som skyldigt att betala mervärdesskatt. I de fall en omsättning 

sker inom landet av en beskattningsbar person i denna egenskap föreligger 

mervärdesskattskyldighet om det sista kravet också uppfylls. Det sista kravet är att det 

omsatta ska vara mervärdesskattepliktigt. Huvudregeln och samtidigt syftet med 

mervärdesskatten är att all omsättning ska vara mervärdesskattepliktig.
18

 I denna 

uppsats förutsätts att bolagen som överlåter, överlåts och förvärvar bedriver 

mervärdesskattepliktig verksamhet. Det kan därför sägas att dessa företags 

verksamheter, med undantag för de specifika andels- respektive 

verksamhetsöverlåtelserna, består av mervärdesskattepliktpliktig omsättning inom 

landet som görs av en beskattningsbar person i denna egenskap.   

  Omsättningsbegreppet är unikt för svensk rätt. En omsättning har mycket gemensamt 

med det som inom EU-rätten benämns som ”transaktion” eller ”överlåtelse”. När det i 

uppsatsen talas om en transaktion eller överlåtelse som faller utanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde menas att denna transaktion inte är en omsättning enligt ML. Om 

det istället talas om en transaktion eller överlåtelse som faller inom mervärdesskattens 

tillämpningsområde så avses en omsättning enligt ML:s definition. När det talas om en 

transaktion eller överlåtelse som undantas från mervärdesskatt avses en omsättning, som 

omfattas av ML:s tillämpningsområde, men som undantas från mervärdesskatteplikt.   

  Lagstiftaren har haft för avsikt att vissa omsättningar inte ska beläggas med 

mervärdesskatt, däribland andelsöverlåtelser och verksamhetsöverlåtelser. Hur detta 

skett rent lagtekniskt skiljer sig åt mellan respektive typ av överlåtelse. EU-rätt och 

svensk rätt skiljer sig också åt när det gäller sättet andels- respektive 

verksamhetsöverlåtelser undgår mervärdesskatt. Detta behandlas utförligare nedan (se 

avsnitt 3 och 4). Gemensamt för sätten är att varken överlåtelser av andelar eller 

verksamhetsöverlåtelser ska beläggas med mervärdesskatt. Det ska nu inledas med att 

redogöras för det sätt på vilket andelsöverlåtelser undgår mervärdesskatt, för att sedan 

gå vidare till det sätt på vilket verksamhetsöverlåtelser undgår mervärdesskatt. Dessa 
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sätt har sedan avgörande betydelse för hur avdragsrätten för ingående mervärdesskatt på 

rådgivningstjänster inköpta i samband med överlåtelserna ska behandlas.     

 

3 Andelsöverlåtelser 

3.1 Allmänt om andelsöverlåtelser  

 

Mervärdesskatterättsligt innebär en andelsöverlåtelse att ett bolag överlåter andelar i ett 

dotterbolag till ett annat förvärvande bolag. Möjligheten att kunna överlåta andelar i 

bolag är av vikt för företag som bedriver näringsverksamhet. Som tidigare sagts har 

företagens verksamhet kommit att röra mer än enbart inköp av varor och tjänster som 

direkt används i produktionen och tillhandahållandet av mervärdesskattepliktiga varor 

och tjänster. Många mervärdesskattepliktiga företagsverksamheter består idag, inte 

alltför sällan, till viss del av att förvärva och överlåta företag eller delar av företag. 

Sådana företeelser brukar oftast benämns som omstruktureringar. Omstruktureringar 

kan ha många syften. Oftast är det en kombination av effektivitetsskäl, ekonomiska skäl 

och marknadsskäl som ligger bakom ett företags eller koncerns intresse att 

omstrukturera.   

  Det finns två lagtekniska tillvägagångssätt för att en andelsöverlåtelse inte ska 

beläggas med mervärdesskatt. Antingen anses andelsöverlåtelse inte omfattas av 

tillämpningsområdet för mervärdesskatt genom att sådana överlåtelser inte uppfyller 

kraven för ekonomisk verksamhet och således inte utgör en mervärdesskattepliktig 

omsättning, eller så anses överlåtelsen utgöra ekonomisk verksamhet och därför vara en 

omsättning som uppfyller samtliga krav för att omfattas mervärdesskatten 

tillämpningsområde, för att sedan undantas från mervärdesskatt. Skillnaden blir att det 

förra tillvägagångssättet inte utgör ett undantag från en huvudregel medan det senare 

utgör ett undantag från en huvudregel, huvudregeln om att all omsättning ska vara 

mervärdesskattepliktig. Som kommer belysas senare är dessa två tillvägagångssätt 

avgörande för avdragsrätten för ingående mervärdesskatt på kostnader i samband med 

andelsöverlåtelsen (se avsnitt 5). Nedan ska redogöras för på vilket sätt en 

andelsöverlåtelse inte beläggs med mervärdesskatt enligt EU-rättslig lagstiftning och 
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enligt svensk lagstiftning.    

 

3.2 Mervärdesskattefri andelsöverlåtelse  

3.2.1 EU-rätt - inom tillämpningsområdet för mervärdesskatt 

 

EU-domstolen har, i rättsfallet C-435/05 Investrand uttryckt att rena förvärv, innehav, 

eller försäljningar av aktier inte i sig utgör ekonomisk verksamhet i den mening som 

avses i sjätte direktivet (numera mervärdesskattedirektivet) och att en sådan således 

faller utanför mervärdesskattedirektivets tillämpningsområde.
19

 Om en transaktion inte 

utgör en ekonomisk verksamhet uppfyller den inte kraven enligt art 9.1 

mervärdesskattedirektivet och beläggs inte med mervärdesskatt. Transaktionen faller då 

utanför mervärdesskattens tillämpningsområde.   

  Henkow har tagit fram en teoretisk bas för hur frågan om vilka finansiella aktiviteter 

som faller innanför respektive utanför området för mervärdesskatt. Denna teoretiska bas 

framfördes av Henkow under de muntliga förhandlingarna i målet C-29/08 SKF.
20

 

Henkows teoretiska bas tar avstamp i mervärdesskattens klassificering som en skatt på 

konsumtion. Då sparande inte utgör någon konsumtion kan en konsumtionsskatt inte 

beskatta sparande. På samma sätt kan inte en konsumtionsskatt beskatta rena 

förmögenhetsöverföringar, såsom gåvor, utdelning och aktieemissioner eftersom dessa 

inte heller utgör någon konsumtion eller produktion. Henkow anser vidare att, från ett 

teoretiskt perspektiv, rent sparande och rena förmögenhetsöverföringar måste anses falla 

utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt eftersom mervärdesskatten är en 

konsumtionsskatt. För att kunna definiera vad som ska exkluderas från, respektive 

inkluderas i, tillämpningsområdet för mervärdesskatt bör därför en gräns dras vid så 

kallade passiva finansiella investeringsverksamheter. Vid en passiv finansiell 

investeringsverksamhet skapas inget mervärde i sig. Inget eller näst intill inget arbete 

tillskjuts verksamheten. De värden som skapas genereras med tillväxt över tiden, och 

utgör inte i sig konsumtion eller produktion. För att då inte mervärdesskatten ska 

beskatta sparande eller rena förmögenhetsöverföringar måste därför, enligt Henkow, 

passiv finansiell investeringsverksamhet falla utanför tillämpningsområdet för 
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mervärdesskatt.
21

 En passiv finansiell investeringsverksamhet kan därför beskrivas som 

att den är en verksamhet utan funktion för en mervärdesskattepliktig verksamhet och att 

den inte medför fortlöpande vunna intäkter i en mervärdesskattepliktig verksamhet.

 I senare praxis har EU-domstolen utvecklat sin syn på rättsläget kring om vissa typer 

av andelsöverlåtelser ska omfattas tillämpningsområdet för mervärdesskatt. I C-29/08 

SKF gällde frågan om ett moderbolag hade rätt till avdrag för rådgivningstjänster 

inköpta för att kunna genomföra en överlåtelse av ett dotterbolag. Moderbolaget SKF 

avsåg att omstrukturera koncernen. I samband med denna omstrukturering avsåg SKF 

att avveckla den del av verksamheten som bedrevs i ett av moderbolagets helägda 

dotterbolag. Detta avsåg SKF göra genom att överlåta samtliga andelar i dotterbolaget. 

SKF skulle dessutom avyttra 26,5 procent av andelarna i ett annat bolag som tidigare 

varit ett av SKF helägt dotterbolag, och till vilket SKF då också tillhandahöll 

mervärdesskattepliktiga tjänster. Rådgivningstjänster, som var belagda med 

mervärdesskatt, köptes in för att kunna genomföra omstruktureringen.
22

   

  I målet diskuterades dels frågan om vilka typer av andelsöverlåtelser som ska 

omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskattedirektivet och dels om sådana 

andelsöverlåtelser, när de väl omfattas av direktivet, ska undantas från mervärdesskatt 

enligt dåvarande art. 13 B d pt. 5 sjätte direktivet (135.1.f mervärdesskattedirektivet). 

Dessa två frågeställningar belyser de två sätt på vilka en andelsöverlåtelse kan undgå 

mervärdesskatteplikt. Dels att andelsöverlåtelsen inte omfattas av tillämpningsområdet 

för mervärdesskatt, dels att andelsöverlåtelsen omfattas av tillämpningsområdet för 

mervärdesskatt för att sedan undantas från mervärdesskatteplikt genom art. 135.1.f. När 

en överlåtelse inte anses omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt innebär 

detta, enligt en direktivkonform tolkning, att den varken omfattas av 

mervärdesskattedirektivets eller ML:s tillämpningsområde.   

  EU-domstolen fastslog i enlighet med praxis att rena förvärv, innehav eller 

försäljningar av aktier inte som sådana utgör någon ekonomisk verksamhet och därför 

inte faller inom mervärdesskattens tillämpningsområde. Domstolen utvecklade dock att 

det förhåller sig annorlunda i de fall då andelsöverlåtelsen åtföljs av ett direkt eller 

indirekt deltagande i förvaltningen av de bolag i vilka förvärv av andelar har skett. 

Transaktioner som avser aktier eller andelar i ett bolag omfattas av tillämpningsområdet 

för mervärdesskatt när de utförs inom ramen för en affärsverksamhet avseende handel 
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med värdepapper i syfte att ta direkt eller indirekt del i förvaltningen av de bolag i vilka 

andelen förvärvats eller då de utgör en direkt, stadigvarande och nödvändig förlängning 

av den skattepliktiga verksamheten. I sådana fall anses andelsöverlåtelsen sträcka sig 

längre än ren värdepappersförsäljning och ska därför omfattas av området för 

mervärdesskatt. En transaktion som ett moderbolag genomför i syfte att omstrukturera 

en bolagskoncern kan anses utgöra en transaktion som består i att fortlöpande vinna 

intäkter och som avser en verksamhet som omfattar mer ren värdepappersförsäljning. 

En sådan transaktion har ett direkt samband med hur koncernens verksamhet 

organiseras och utgör en direkt, stadigvarande och nödvändig förlängning av den 

beskattningsbara personens mervärdesskattepliktiga verksamhet och omfattas därför av 

tillämpningsområdet för mervärdesskatt.
23

   

  Vid en tolkning av EU-domstolens uttalande, i ljuset av Henkows teori, kan då också 

slutsatsen dras att en transaktion som utgör passiv finansiell investeringsverksamhet 

vilken innefattar rena förvärv, innehav eller försäljningar av aktier inte omfattas av 

mervärdesskattens tillämpningsområde enligt EU-domstolen. Sådana transaktioner 

anses utgöra ren värdepappersförsäljning. Omstruktureringar torde dock inte utgöra 

passiv finansiell investeringsverksamhet.    

  En andelsöverlåtelse som genomförs i syfte att omstrukturera en bolagskoncern bör 

således ha goda möjligheter att kvalificera som en transaktion som utgör en del av en 

verksamhet som omfattar mer än enbart försäljning av värdepapper. Sådana 

transaktioner utgör en direkt, stadigvarande och nödvändig förlängning av överlåtarens 

mervärdesskattepliktiga verksamhet. Enligt EU-domstolens praxis bör en sådan 

överlåtelse omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Det är dock av vikt att 

belysa att varje överlåtelses klassificering avgörs av omständigheterna i det enskilda 

fallet där en direkt, stadigvarande och nödvändig förlängning av verksamheten är 

avgörande rättsfakta.   

 

3.2.2 Svensk rätt - inom tillämpningsområdet för mervärdesskatt 

 

Frågeställningen vid andelsöverlåtelser är densamma i svensk rätt som inom EU-rätten. 

Den är om en andelsöverlåtelse är mervärdesskattepliktig eller om den undgår 

skatteplikt genom att falla inom mervärdesskattens tillämpningsområde för att sedan 
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undantas eller om den faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. En 

direktivkonform tolkning av vad som framgår av avsnittet ovan innebär att en 

andelsöverlåtelse, som uppfyller kraven för att vara en andelsöverlåtelse som sträcker 

sig längre än ren värdepappersförsäljning, faller inom ML:s tillämpningsområde under 

samma förutsättningar som den faller inom mervärdesskattens i EU-rätten. I ett nyligen 

avgjort avgörande från HFD fastslogs att frågan om en överlåtelse av 

dotterbolagsandelar ska omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt ska 

avgöras mot bakgrund av vad EU-domstolen anfört i C-29/08 SKF.
24

 Således ska de 

krav som ställs upp inom EU-rätten också gälla i svensk rätt när det kommer till frågan 

om en andelsöverlåtelse ska omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt. En 

andelsöverlåtelse som sträcker sig längre än ren värdepappersförsäljning utgör därmed 

en omsättning enligt ML.     

  HFD anförde vidare att EU-domstolen uttryckte att om en andelsöverlåtelse kan 

likställas med en överföring av ett bolags samtliga tillgångar eller någon del därav, ska 

transaktionen inte fall inom mervärdesskattens tillämpningsområde, förutsatt att de 

särskilda reglerna om verksamhetsöverlåtelse tillämpas i medlemsstaten.
25

 Frågan om 

och hur en andelsöverlåtelse kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse behandlas 

senare (se avsnitt 6).  

 

3.2.3 EU-rätt - undantaget från mervärdesskatt 

 

En andelsöverlåtelse som innebär en transaktion som utgör en direkt, stadigvarande och 

nödvändig förlängning av den skattepliktiga verksamheten ska anses falla inom 

mervärdesskattens tillämpningsområde. Detta då den sträcker sig längre än ren 

värdepappersförsäljning. När en transaktion väl omfattas av mervärdesskattens 

tillämpningsområde aktualiseras frågan om transaktionen ska undantas från 

mervärdesskatt enligt någon bestämmelse. Art 135.1.f mervärdesskattedirektivet lyder: 

1. Medlemmarna skall undanta följande transaktioner från skatteplikt… …f) Transaktioner, 

inbegripet förmedling men med undantag av förvaltning och förvar, rörande aktier, andelar i 

bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper, dock med 

uteslutande av handlingar som representerar äganderätt till varor och sådana rättigheter eller 

värdepapper som avses i artikel 15.   
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 HFD 2014 ref 1 (s 5). 
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 HFD 2014 ref 1 (s 4 f). 
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  I den andra frågan HFD ställde till EU-domstolen i C–29/08 SKF undrade HFD om 

en andelsöverlåtelse där moderbolaget säljer samtliga andelar i ett helägt dotterbolag, 

till vilket moderbolaget tillhandahållit mervärdesskattepliktiga tjänster, skulle undantas 

från mervärdesskattepliktskatteplikt med stöd av art. 13 B d pt 5 sjätte 

mervärdesskattedirektivet (nuvarande art 135.1.f).
26

 EU-kommissionen anförde sin åsikt 

och ansåg att undantaget i art. 135.1.f i mervärdesskattedirektivet (motsvarande 3 kap. 9 

§ ML) syftade till att undanta transaktioner i en verksamhet avseende ren 

värdepappersförsäljning. Av pt 44 i C-29/08 SKF framgår att: 

”Kommissionen anser däremot att det undantag från skatteplikt som 

föreskrivs i artikel 13 B d punkt 5 sjättedirektivet och artikel 135.1 f direktiv 

2006/112 (mervärdesskattedirektivet) uteslutande avser transaktioner i en 

affärsverksamhet avseende handel med värdepapper. Den transaktion som är 

ifråga i målet vid Regeringsrätten ska dock anses utgöra en strategisk 

omdisponering av moderbolagets tillgångar med syfte att frigöra kapital för 

koncernens övriga verksamhet. Enligt kommissionen utgör inte denna 

transaktion ett led i företagets normala affärsverksamhet, och den omfattas 

inte av det undantag från skatteplikt som föreskrivs i ovannämnda 

bestämmelser.”
27

   

  

EU-domstolen lyfte fram den allmänna rättsliga principen om att undantag ska tolkas 

restriktivt då undantaget från mervärdesskatt i detta fall utgör ett avsteg från 

huvudregeln om att mervärdesskatt ska tas ut på varje vara och tjänst från en 

beskattningsbar person som sker mot vederlag.
28

 EU-domstolen utvecklade sitt 

resonemang i pt 52 i C–29/08 SKF där man uttryckte att: 

”I förevarande fall går SKF:s avyttring av aktierna längre än ren 

värdepappersförsäljning, eftersom den innebär att SKF tar del i förvaltningen 

av dotterbolaget och intressebolaget. Det tycks för övrigt som om även den 

vid Regeringsrätten ifrågavarande aktieavyttringen har ett direkt samband 

med, och är nödvändig, för SKF:s skattepliktiga ekonomiska verksamhet. 

Därav följer att denna transaktion är undantagen från mervärdesskatteplikt 

enligt artikel 13 B d punkt 5 i sjätte direktivet och artikel 135.1 f i direktiv 

2006/112.”
29

  

Om andelsöverlåtelsen går längre än ren värdepappersförsäljning och har ett direkt 

samband med, och är nödvändig, för moderbolagets skattepliktiga ekonomiska 
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 C-29/08 SKF pt 25. 
27

 C-29/08 SKF pt 44. 
28

 C-29/08 SKF pt 46. 
29

 C-29/08 SKF pt 52. 
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verksamhet ska den således undantas från mervärdesskatteplikt.   

  Enligt min mening ger EU-domstolen för litet utrymme åt principen om att undantag 

ska tolkas restriktivt. Frågan är om den ges något utrymme överhuvudtaget. EU-

domstolen framhåller att andelsöverlåtelsen går längre än att vara en ren 

värdepappersförsäljning och därför ska träffas av undantaget. Enligt min mening bör 

istället sådan verksamhet som är att se som ren värdepappersförsäljning träffas av 

undantaget. Den verksamhet som består av ren värdepappersförsäljning i form av passiv 

finansiell investeringsverksamhet bör undantas enligt bestämmelsen och en verksamhet 

som sträcker sig längre än ren värdepappersförsäljning inte bör träffas av undantaget. 

Med detta menas inte att en andelsöverlåtelse som sträcker sig längre än ren 

värdepappersförsäljning bör beläggas med mervärdesskatt utan istället att en sådan 

andelsöverlåtelse bör falla utanför mervärdesskattens tillämpningsområde och på så sätt 

öppna upp för möjligheter till avdrag för ingående mervärdesskatt på kostnader för 

rådgivningstjänster i samband med andelsöverlåtelsen (se avsnitt 5.3.1.2.och 5.4.1.2).

 Sonnerby och Öberg anser att en andelsöverlåtelse som sträcker sig längre än ren 

värdepappersförsäljning ska falla utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. Med 

detta menar Sonnerby och Öberg att undantagsbestämmelsen i art. 135.1 f är avsedd för 

överlåtelser som utgör ren värdepappersförsäljning och att bestämmelsen aldrig ska bli 

aktuell vid en andelsöverlåtelse som sträcker sig längre än ren 

värdepappersförsäljning.
30

 Således råder konsensus mellan EU-kommissionens och 

Sonnerby och Öbergs syn på rättsläget.  

  EU-domstolens praxis tyder dock på att undantaget ska tillämpas på 

andelsöverlåtelser som sträcker sig längre än ren värdepappersförsäljning och har ett 

direkt samband med, och är nödvändig, för moderbolagets skattepliktiga ekonomiska 

verksamhet, utan att direkt motivera varför man inte håller sig till principen om att 

undantag ska tillämpas restriktivt. På så sätt riskerar prejudikatet i EU-domstolens dom i 

C-29/08 SKF att urholka principen om att undantag ska tolkas restriktivt. Detta skulle 

dock undvikas om en sådan andelsöverlåtelse varom fråga är anses falla utanför 

mervärdesskattens tillämpningsområde (se avsnitt 6).   

 

                                                           
30

 Sonnerby & Öberg Skattenytt 2012 s 235 f.  
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3.2.4 Svensk rätt - undantagen från mervärdesskatt 

 

ML:s motsvarighet till mervärdesskattedirektivets art. 135.1.f finns i 3 kap 9 § ML och 

lyder: Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster samt 

sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet…  

… Med värdepappershandel förstås: 1. omsättning och förmedling av aktier, andra 

andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte. Av 

förarbetena framgår att med värdepappershandel förstås omsättning och förmedling av 

aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller 

inte. Undantaget omfattar transaktioner avseende rättigheter av alla slag som ingår i 

värdepappersmarknaden, även i de fall de inte är bundna till dokument.
31

   

  Bestämmelsen ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelse i 

mervärdesskattedirektivet.
32

 Utifrån de prejudikat från EU-domstolen, som bland annat 

framgår av mål C-29/08 SKF, kan sägas att undantaget i 3 kap. 9 § ML blir tillämpligt 

när andelsöverlåtelsen sträcker sig längre än ren värdepappersförsäljning och har ett 

direkt samband med, och är nödvändig, för överlåtarens skattepliktiga ekonomiska 

verksamhet. Övriga andelsöverlåtelser omfattas inte ens av mervärdesskattens 

tillämpningsområde. På så sätt kan inte överlåtelser som innebär ren 

värdepappersförsäljning omfattas av undantaget utan anses istället falla helt utanför 

mervärdesskattens tillämpningsområde.   

 

3.3 Sammanfattning – mervärdesskattefria andelsöverlåtelser  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att enligt både EU-rätt och svensk rätt faller 

andelsöverlåtelser som innebär ren värdepappersförsäljning utanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde. En andelsöverlåtelse som genomförs vid en omstrukturering är 

oftast en andelsöverlåtelse som utgör en direkt, stadigvarande och nödvändig 

förlängning av den skattepliktiga verksamheten. Sådana andelsöverlåtelser sträcker sig 

längre än ren värdepappersförsäljning och omfattas av mervärdesskattens 

tillämpningsområde. När sådana andelsöverlåtelser väl fallit inom mervärdesskattens 

tillämpningsområde undgår de mervärdesskatteplikt genom att undantas från 

mervärdesskatt enligt antingen 135.1.f mervärdesskattedirektivet eller 3 kap. 9 § ML. 
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 Prop 1989/90:111 s 193 och 307. 
32

 HDF 2014 ref 1 (s 5). 
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Detta under förutsättning att överlåtelsen har ett direkt samband med, och är nödvändig, 

för överlåtarens skattepliktiga ekonomiska verksamhet.  

  Att överlåta andelarna i ett bolag är ett sätt att omstrukturera en verksamhet på. En 

andelsöverlåtelse som genomförs för att omstrukturera en verksamhet uppfyller med 

stor sannolikhet kraven, som uppställs enligt gällande rätt, för att sträcka sig längre än 

ren värdepappersförsäljning och således omfattas av tillämpningsområdet för 

mervärdesskatt för att sedan undantas från mervärdesskatteplikt. Ett annat sätt att 

genomföra en omstrukturering på är att genomföra en verksamhetsöverlåtelse. Därför 

ska nu undersökas hur sådana överlåtelser förhåller sig till mervärdesskattens 

tillämpningsområde samt till de undantag som finns i mervärdesskattedirektivet 

respektive ML.    

 

4 Verksamhetsöverlåtelser  

4.1 Allmänt om verksamhetsöverlåtelser 

 

Efter att ha behandlat andelsöverlåtelser och hur sådana undgår att beläggas med 

mervärdesskatt ska nu den andra typen av överlåtelser som vanligtvis vidtas vid 

omstruktureringar behandlas, dessa är verksamhetsöverlåtelser.   

  En verksamhetsöverlåtelse skiljer sig från en andelsöverlåtelse genom att en 

verksamhetsöverlåtelse endast innefattar en överlåtelse av ett bolags, eller en del av ett 

bolags, tillgångar (inkråm). Verksamhetsöverlåtelser genomförs oftast i samma syfte 

som en andelsöverlåtelse. Koncerner kan vilja omstrukturera sig av effektivitetsskäl 

genom att flytta en verksamhet från en del av koncernen till en annan del av koncernen. 

Företag kan också vilja göra sig av med eller avveckla en verksamhet som inte är 

lönsam eller sälja den på grund av att företaget fått ett generöst bud från en köpare. 

Syftet kan också vara, som i många av rättsfallen rörande avdragsrätt för 

verksamhetsöverlåtelser inom mervärdesskatten, att företagen vill sälja verksamheten 

för att få loss kapital.   

  Om alla tillgångar i en verksamhetsöverlåtelse belades med mervärdesskatt skulle 

den ingående mervärdesskatteposten, som är avdragsgill i de fall förvärvaren bedriver 

mervärdesskattepliktig verksamhet, bli väldigt stor för förvärvaren. Detta skulle 
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innebära stora likviditetspåfrestningar för förvärvaren. För att undvika att belasta 

förvärvarens likviditet med oproportionellt stor skattebörda underlättas därför 

verksamhetsöverlåtelser av företag eller delar av företag genom att 

verksamhetsöverlåtelser inte beläggs med mervärdesskatt.
33

 Det är även här av vikt att 

utreda hur en verksamhetsöverlåtelse undgår att beläggas med mervärdesskatt då 

avdragsrätten påverkas av om en transaktion är mervärdesskattepliktig eller inte och av 

sättet på vilket en sådan transaktion undgår mervärdesskatteplikt.   

  Som kommer märkas senare är möjligheterna till avdrag för ingående mervärdesskatt 

på rådgivningstjänster aningen godare vid en verksamhetsöverlåtelse än vid en 

andelsöverlåtelse. En andelsöverlåtelse som likställs med en verksamhetsöverlåtelse (se 

avsnitt 5.5) kan på så sätt dra nytta av den avdragsrätt som gäller vid 

verksamhetsöverlåtelser. Därför är det av vikt att utreda vilka krav som ställs för att en 

verksamhetsöverlåtelse inte ska beläggas med mervärdesskatt och således vilka krav 

som ska ställas på en andelsöverlåtelse för att den ska kunna likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse. Nedan följer därför en redogörelse för förutsättningarna för att 

en verksamhetsöverlåtelse ska undgå mervärdesskatt.    

   

4.2 Mervärdesskattefri verksamhetsöverlåtelse 

4.2.1 EU-rätt - utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt 

 

Enligt mervärdesskattedirektivet beläggs inte verksamhetsöverlåtelser med 

mervärdesskatt. Av art. 19 framgår att vid en överföring av samtliga tillgångar eller 

någon del därav, vare sig den sker mot ersättning eller gratis eller som tillskott till ett 

företag, får medlemsstaterna anse att någon leverans av varor inte har ägt rum och att 

mottagaren träder i överlåtarens ställe.  

  Art 19 § i mervärdesskattedirektivet är inte ett undantag från mervärdesskatteplikt 

utan istället en bestämmelse som innebär att om bestämmelsen är tillämplig anses inte 

någon leverans av varor ha ägt rum och överlåtelsen faller på så sätt utanför 

mervärdesskattedirektivets tillämpningsområde. Här skiljer sig den EU-rättsliga 

lagstiftningen från den svenska.   
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 SOU 1987:45 s 123. Se också HFD 2014 ref 1 (s 4 f).  
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4.2.2 Svensk rätt - undantaget från mervärdesskatt 

 

I svensk rätt undgår en verksamhetsöverlåtelse mervärdesskatt genom 3 kap. 25 § ML. 

Paragrafen lyder som så att från skatteplikt undantas omsättning av tillgångar i en 

verksamhet, när en sådan tillgång överlåts i samband med att verksamheten överlåts 

eller när en sådan tillgång överlåts i samband med fusion eller liknande förfarande, allt 

under förutsättning att förvärvaren skulle vara berättigad till avdrag för skatten eller 

återbetalning av skatten enligt 10 kap. 9-13 §§.  

  Förvärvaren av verksamheten måste vara berättigad till avdragsrätt eller återbetalning 

för att verksamhetsöverlåtelsen ska kunna undantas från mervärdesskatteplikt.
34

 3 kap. 

25 § ML är tillämpligt både när en hel verksamhet överlåts och när en del av 

verksamheten överlåts under förutsättning att kraven för en mervärdesskattefri 

verksamhetsöverlåtelse uppfylls, 1 kap 7 § ML.
35

  

  Bestämmelsen för verksamhetsöverlåtelser ser annorlunda ut i svensk rätt i 

jämförelse med EU-rätten. Den svenska bestämmelsen finns ML:s undantagskapitel (3 

kap.). På så sätt undgår verksamhetsöverlåtelser mervärdesskatt genom att undantas från 

mervärdesskattskyldighet medan motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedirektivet 

medför att verksamhetsöverlåtelsen inte faller inom mervärdesskattens 

tillämpningsområde. Sonnerby och Öberg anser att det är tveksamt med nationella 

lagstiftningslösningar som skiljer sig från ett harmoniseringsdirektiv och att det finns 

risk för att sådana särlösningar gör rättsläget oklart och leder till skillnader mellan EU-

rätt och nationell rätt.
36

   

  Enligt min mening ligger det mycket i Sonnerby och Öbergs resonemang. 

Visserligen är EU:s harmoniseringsdirektiv aldrig lätta att genomföra. I detta fall har 

dock den svenska lagstiftaren gjort det mer svårt än lätt för sig. En allmän princip är till 

exempel att undantag ska tolkas restriktivt. Denna princip urholkas i svensk rätt genom 

att den svenska bestämmelsen utgörs av ett undantag från mervärdesskatt medan den 

EU-rättsliga bestämmelsen utgörs av en bestämmelse som medför att överlåtelsen inte 

faller inom mervärdesskattens tillämpningsområde.   

  Ett exempel på hur den svenska regleringen har krånglat till den direktivkonforma 

tillämpningen av undantaget framgår av HFD 2014 ref 1. HFD uttalade att en 

                                                           
34

 SOU 1989:35 s 2010 f. 
35

 Sonnerby & Öberg Skattenytt 2012 s 231. 
36

 A st. 
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direktivkonform tillämpning av 3 kap. 25 § ML får anses innebära att transaktionen 

(verksamhetsöverlåtelsen) inte ska anses utgöra någon omsättning i 

mervärdesskattehänseende.
37

 Med andra ord medför en undantaget i 3 kap. 25 § ML att 

en verksamhetsöverlåtelse inte anses falla under mervärdesskattens tillämpningsområde. 

Detta trots att bestämmelserna i 3 kap. ML förutsätter att en omsättning enligt ML:s 

definition föreligger för att kunna träffas av någon av bestämmelserna i kapitlet.  

  Trots att verksamhetsöverlåtelser omfattas av ett undantag i ML men inte faller under 

mervärdesskattens tillämpningsområde enligt mervärdesskattedirektivet är 

förutsättningarna för att mervärdesskatteplikt ska undvikas desamma i de båda 

rättsordningarna. Svenska mervärdesskattebestämmelser ska tolkas mot bakgrund av 

mervärdesskattedirektivet och detta ska göras såsom dessa tolkas av EU-domstolen.
38

 

På så vis bör en direktivkonform tolkning leda till att samma krav som finns för att art. 

19 mervärdesskattedirektivet ska anses uppfylld ska ställas för att 3 kap. 25 § ML ska 

bli tillämplig. Enligt RÅ 2001 not 99 är bestämmelsen i 3 kap. 25 § ML ett utnyttjande 

från svensk sida av den valmöjlighet som art. 5.8 i sjätte direktivet (nuvarande art. 19 

mervärdesskattedirektivet) ger medlemsstaterna.
39

 Därför gäller samma förutsättningar 

för art. 19 mervärdesskattedirektivets tillämplighet som för 3 kap 25 § ML:s.  

 

4.2.3 Förutsättningar för skattefri verksamhetsöverlåtelse 

4.2.3.1 Avsikt att driva verksamheten vidare 

 

Huvudsyftet med mervärdesskatten är att den ska påverka de mervärdesskattskyldigas 

val i så liten utsträckning som möjligt.
40

 Syftet med att verksamhetsöverlåtelser inte ska 

beläggas med mervärdesskatt är att inte belasta förvärvarens likviditet med för stor 

skattebörda. Om en mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs vidare och fortlöpande 

vinner intäkter fortgår verksamheten som om ingen överlåtelse skett rent 

mervärdesskatterättsligt. I de fall verksamhetsöverlåtelsen skulle beläggas med 

mervärdesskatt skulle förvärvaren få en väldigt stor ingående mervärdesskattpost att 

betala i samband med förvärvet. Även om förvärvaren skulle få rätt att dra av denna 

ingående mervärdesskatt, belastar denna post förvärvarens likviditet fram tills eventuellt 
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 HDF 2014 ref 1 (s 4).  
38

 Skatterättsnämndens förhandsbesked 2012-12-03 dnr 47-11/I (s 2-4). 
39

 RÅ 2001 not 99. 
40

 Kleerup m fl s 22. 
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avdrag eller återbetalning sker. Detta kan hämma förvärvaren från att vilja förvärva 

verksamheter och den funktionen ska mervärdesskatten inte fylla om man ser till syftet 

med skatten.   

  I målet C-497/01 Zita Modes har EU-domstolen fastslagit vad som krävs för att en 

överlåtelse ska omfattas av art. 5.8 sjätte mervärdesskattedirektivet (art. 19 

mervärdesskattedirektivet). Ett företag baserat i Luxemburg fakturerade en överlåtelse 

av en klädbutik utan mervärdesskatt. Enligt skatteverket i Luxemburg kunde 

överlåtelsen inte anses utgöra en sådan överlåtelse av verksamhet som undgår 

beskattning av mervärdesskatt. EU-domstolen framlade att syftet med den 

mervärdesskatterättsliga regleringen för verksamhetsöverlåtelser är att underlätta 

överlåtelser av företag eller delar av företag genom att förenkla överlåtelserna och 

undvika att belasta mottagarens likviditet med mervärdesskatt som denne ändå har 

avdragsrätt för.
41

 Vidare fastslog EU-domstolen att bestämmelsen i art 5.8 sjätte 

mervärdesskattedirektivet (art. 19 mervärdesskattedirektivet) ska tolkas så att: 

”… de överföringar som avses i denna bestämmelse är sådana då mottagaren 

har för avsikt att driva affärsrörelsen eller den del av företaget som har 

överförts och inte endast omedelbart avveckla den ifrågavarande 

verksamheten och, i förekommande fall, sälja lagret”.
42

 

En av förutsättningarna är därför att förvärvaren har för avsikt att driva verksamheten 

vidare och inte omedelbart lägga ned verksamheten eller sälja lagret.
43

 EU-domstolen 

uttalade vidare att art. 5.8 sjätte mervärdesskattedirektivet (art. 19 

mervärdesskattedirektivet) är tillämplig på alla överföringar av en hel affärsrörelse eller 

en självständig del av ett företag, inklusive materiella tillgångar och immateriella 

tillgångar, som tillsammans utgör ett företag eller en del av ett företag som kan bedriva 

en självständig ekonomisk verksamhet. Det är inget krav att mottagaren ska ha bedrivit 

samma slags verksamhet som överlåtaren.
44

  

  När det gäller avsikten att driva verksamheten vidare kan diskuteras om endast en 

avsikt räcker eller om det krävs att verksamheten faktiskt drivs vidare. Enligt svensk rätt 

framgår av förarbetena till 3 kap. 25 § ML att: ”den som övertagit verksamhet eller del 

därav med varulager, andra tillgångar, fordringar och skulder skall fr.o.m. 

                                                           
41

 C-497/01 Zita Modes pt 39. 
42

 C-497/01 Zita Modes pt 44. 
43

 C-497/01 Zita Modes pt 44. Se också prop 1973:163 s 10. 
44

 C-497/01 Zita Modes pt 45 f. 
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övertagandet vara skattskyldig i samma omfattning som skulle ha gällt för överlåtaren, 

om han fortsatt verksamheten” och ”att den som övertar verksamhet med tillgångar och 

skulder träder fullt ut i överlåtarens ställe som skattskyldig fr.o.m. tidpunkten för 

överlåtelsen.”
45

 Att en köpare träder fullt ut i överlåtarens ställe kan enligt den strikta 

ordalydelsen tolkas som att det krävs att verksamheten faktiskt drivs vidare och att inte 

endast en avsikt att göra så räcker.   

  Enligt både EU-domstolen i C-497/01 Zita Modes och HFD i RÅ 2001 not 99 är ett 

krav att samma typ av verksamhet bedrivs av förvärvaren när denne väl förvärvat 

verksamheten. Verksamhetens identitet måste vara bestående i viss mån. HFD uttryckte 

detta identitetskrav på följande vis i RÅ 2001 not 99: 

”En företagsöverlåtelse anses normalt föreligga om det som överlåtelsen 

omfattar behåller sin identitet i den meningen att de aktiviteter som bedrevs 

av överlåtaren med hjälp av det överlåtna fortsätts eller återupptas av 

förvärvaren. Detta kan också uttryckas så att fråga skall vara om överföring 

av en pågående verksamhet eller ett i drift varande företag ("a going 

concern").
46

 

Enligt Eleonor Alhager (numera Kristoffersson) utgörs kravet på going concern av att 

det föreligger ett krav på potentiell vidaredrift på så sätt att någon faktisk vidaredrift inte 

krävs om det finns en på något sätt konkretiserad avsikt hos förvärvaren att driva 

verksamheten vidare. Kravet på vidaredrift är emellertid inte potentiellt på så sätt att det 

är tillräckligt att verksamhet kan bedrivas med tillgångarna, utan kravet avser den 

verksamhet som överlåtaren bedrivit.
47

 Det faktum att det kan vara svårt att bevisa en 

sådan avsikt kan anses tala för att ett krav på faktisk vidaredrift bör finnas. Ett, enligt 

mig, avgörande skäl som talar emot ett sådant krav är dock att när det förvärvande 

bolaget bestämt sig för att förvärva och driva vidare verksamheten kan omständigheter 

inträffa som omöjliggör en vidaredrift. Utifrån mervärdesskattens syfte och funktion är 

det enligt mig rätt att det inte bör föreligga något krav på att verksamheten faktiskt drivs 

vidare. Frågan om det funnits en avsikt att driva verksamheten vidare blir på så sätt en 

bevisfråga.  

  Således finns inget krav på att verksamheten faktiskt drivs vidare. Det bör dock 

finnas en avsikt att göra så. Dessutom föreligger det ett krav på samspel mellan avsikten 

att bedriva verksamheten vidare och verksamhetens identitet på så sätt att det måste 
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finnas en avsikt att bedriva en verksamhet med samma identitet vidare. Kravet är viktigt 

för möjligheten att fortlöpande kunna vinna intäkter genom verksamheten och inte 

kunna utnyttja bestämmelserna för att uppnå mervärdesskattefördelar på så sätt att 

överlåtelser av tillgångar som egentligen borde ha belagts med mervärdesskatt inte gör 

det.  

 

4.2.3.2 Prövning av varje transaktion i alla led 

 

Att verksamheten åsyftas bedrivas vidare av förvärvaren aktualiserar också frågan om 

en verksamhetsöverlåtelse i 3 kap. 25 § ML:s och art. 19 mervärdesskattedirektivets 

mening kan ske med hjälp av ett mellanled. Det är inte ovanligt att en verksamhet 

överlåts i flera led vid en omstrukturering. En överlåtelse kan ske från bolag 1 till bolag 

2 till bolag 3 till bolag 4 istället för att endast överlåtas från bolag 1 till bolag 4. Detta 

har oftast affärsmässiga eller inkomstskatterättsliga anledningar. Till exempel är det 

vanligt att flera verksamheter samlas i ett bolag innan samtliga verksamheter säljs 

vidare till extern part.
48

   

  Den fråga som aktualiseras i anslutning till detta är då om en verksamhetsöverlåtelse 

där en förvärvare som varken avser att driva verksamheten vidare eller behålla ägandet 

av den, utan istället avser att överlåta verksamheten vidare till en slutlig förvärvare, 

omfattas av art. 19 mervärdesskattedirektivet respektive 3 kap. 25 § ML.  

  För att en sådan överlåtelse ska omfattas av 3 kap 25 § ML måste förutsättningarna 

för undantaget vara uppfyllda i alla led. Detta fastslogs i RÅ 2001 not 98 där 

tillgångarna i en restaurangverksamhet överlåtits till ett företag som inte avsåg att 

bedriva restaurangverksamhet med tillgångarna utan istället avsåg att överlåta dem 

vidare till ett företag som skulle bedriva restaurangverksamhet med hjälp av 

tillgångarna. HFD ansåg att 8 kap. 18 § GML (motsvarande nuvarande 3 kap. 25 § ML) 

var tillämpligt i alla led på grund av att verksamheten återupptogs av den slutliga 

förvärvaren.
49

   

  I det ovan belysta fallet C-497/01 Zita Modes ställde EU-domstolen ett krav på att 

mottagaren ska ha för avsikt att driva affärsrörelsen vidare. RÅ 2001 not 98 kom strax 

före C-497/01 Zita Modes. Frågan är då om prejudikatet om mellanmän i RÅ 2001 not 
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98 inte står sig i och med det uttryckliga kravet, enligt C-497/01 Zita Modes, på att 

mottagaren ska ha för avsikt att driva verksamheten vidare.   

  Enligt Skatteverket har inte RÅ 2001 not 98 överspelats av prejudikatet i C 497/01 

Zita Modes.
50

 Kleerup m fl har kommenterat förhållandet mellan RÅ 2001 not 98 och C 

497/01 Zita Modes och går på Skatteverkets spår. Enligt Kleerup m fls uppfattning kan 

3 kap. 25 § ML tillämpas på momentana överlåtelser när ett mellanled skjuts in. De 

utvecklar sitt resonemang genom att trycka på att överlåtelsen är ett skyddsobjekt för 3 

kap. 25 § ML och att så länge verksamheten överlever så saknas skäl att inte tillämpa 3 

kap. 25 § ML.
51

  

  Sonnerby & Öberg anser att mot bakgrund av att syftet med de aktuella 

bestämmelserna är att underlätta för företagen att genomföra nödvändiga 

omstruktureringar och att inte ytterligare belasta företagets tillgångar 

mervärdesskattemässigt är det riktigt att det inte ska ha någon betydelse för 

tillämpningen av 3 kap 25 § ML om överlåtelsen sker i ett steg eller flera.
52

 Även 

Alhager är på samma spår och uppfattar skyddssfären för art. 5.8 sjätte 

mervärdesskattedirektivet (nuvarande art. 19 mervärdesskattedirektivet) och dess 

implementering i 3 kap. 25 § ML omfatta en igångvarande verksamhet. Vidare anser 

Alhager att verksamheter som läggs ner inte skyddas. Utifrån det synsättet finns det inte 

någon anledning att behandla momentana företagsöverlåtelser med mellanled på ett 

annorlunda sätt än överlåtelser i ett led, enligt Alhager.
53

   

  Enligt min mening är dessa resonemang övertygande. Verksamhetsöverlåtelser i flera 

led som uppfyller kraven i varje led kan fortsätta att generera intäkter fortlöpande. Det 

som talar emot att överlåtelser genom mellanmän skulle godtas är att det kan vara svårt 

att upprätthålla kravet på identitet genom alla led. Ju fler led, desto större är risken att 

verksamheten inte har samma identitet när den till sist hamnar hos den slutlige 

förvärvaren. Därför är det viktigt att även identitetskravet upprätthålls genom alla led.

 Överlåtelsen är på så sätt ett skyddsobjekt och det intresset motiverar en vid 

tillämpning av art. 19 mervärdesskattedirektivet och 3 kap. 25 § ML i detta fall. Det 

enda som bör ifrågasättas är, som tidigare, hur ett sådant vitt tillämpningsområde, som 3 

kap. 25 § ML får i det fallet, rimmar med principen om att undantag ska tolkas 
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restriktivt.
54

 Enligt mig rimmar det illa. En möjlig anledning till att argumentet känns 

övertygande trots att det rimmar illa med principen om att undantag ska tolkas 

restriktivt är att svensk rätt är underordnad EU-rätten. I mervärdesskattedirektivet utgörs 

inte skyddet för verksamhetsöverlåtelser av ett undantag. Istället anses överlåtelsen inte 

vara en leverans av varor och faller på så sätt utanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde. När Sverige inträdde i EU ansåg Sverige att 

undantagsbestämmelsen i 3 kap. 25 § ML skulle vara kvar med motiveringen att det 

skulle leda till begreppsoreda om omsättningsbegreppet inskränktes.
55

 Enligt min 

mening ersattes den begreppsoreda, som möjligen undveks vid EU-inträdet, av en oreda 

kring hur mycket principen om att undantag ska tolkas restriktivt kan inskränkas. Även 

ytterligare oklarheter har uppstått när det kommer till att tolka 3 kap. 25 § ML (se 

avsnitt 4.2.2).  

  Likväl är gällande rätt att vid en verksamhetsöverlåtelse ska varje led i en kedja av 

överlåtelser prövas mot kraven i art. 19 mervärdesskattedirektivet och 3 kap. 25 § ML. 

Om varje överlåtelseled uppfyller kraven finns inga hinder för en mervärdesskattefri 

verksamhetsöverlåtelse.   

 

4.2.3.3 Samtliga tillgångar eller någon del därav 

 

Utöver kravet på att det ska finnas en avsikt att driva vidare en verksamhet med samma 

identitet finns ett ytterligare krav. Det kravet är att verksamheten ska kunna drivas 

vidare som en självständig verksamhet. Med detta menas att det måste finnas en viss 

autonomi och självständighet i den verksamhet som överlåts. Det kan uttryckas som att 

en tillräckligt stor och funktionell del av verksamheten ska överlåtas verksamheten 

överlåts för att kunna drivas vidare. Frågan är dock hur en verksamhet kvalificeras som 

en sådan kärna.
56

    

  I 3 kap. 25 § ML används ordet ”verksamhet”. Ur de svenska förarbetena kan utläsas 

att med verksamhet menas verksamhet eller del därav.
57

 Vad som menas med 

verksamhet eller del därav har behandlats av HFD i RÅ 2001 not 99 där det bl.a. 

framgår att: 
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”Som del av verksamhet anses en tillgång eller ett kollektiv ("aggregate" 

eller "amalgam") av tillgångar (och i förekommande fall personal) som i 

princip kan fortsätta att fungera som en enhet och bidra till att realisera ett 

specifikt verksamhetsmål.”
58

 

I art. 19 mervärdesskattedirektivet används ”samtliga tillgångar eller någon del därav”. 

Vid en strikt läsning av artikelns ordalydelse framstår det som att en överlåtelse av 

vilken del som helst av ett företags tillgångar inte beläggs med mervärdesskatt, vilket då 

skulle innebära att vilken företagsdel som helst skulle kunna överlåtas utan 

mervärdesskatt. Så är inte fallet.   

  Det finns ingen gemenskapsrättlig definition av vad som menas med samtliga 

tillgångar eller någon del därav.
59

 Alhager anser att det endast är ordalydelsen och 

ingenting annat i art. 19 mervärdesskattedirektivet som indikerar att tillgångarna är 

delbara. En sådan delning utesluter dock nödvändigtvis inte art. 19 

mervärdesskattedirektivets tillämpbarhet enligt Alhager.
60

 Tillgångarna bör med andra 

ord kunna delas under förutsättning att den del som överlåts ensamt och självständigt 

kan fortsätta att fortlöpande generera intäkter.   

  För att få ytterligare klarhet i vad som menas med ”samtliga tillgångar eller någon 

del därav” kan ledning tas av det som framförts av EU-domstolen i C-497/01 Zita 

Modes. Enligt EU-domstolen är art. 19 mervärdesskattedirektivet tillämplig på en hel 

affärsrörelse eller en självständig del av ett företag, inklusive materiella tillgångar och 

immateriella tillgångar, som tillsammans utgör ett företag eller en del av ett företag som 

kan bedriva en självständig ekonomisk verksamhet.
61

 Kravet på självständig ekonomisk 

verksamhet kan tolkas genom att ta ledning av RÅ 2001 not 99. I ljuset av RÅ 2001 not 

99 bör kravet på självständig ekonomisk verksamhet anses uppfyllt när tillgångarna som 

överlåts tillsammans kan fortsätta fungera som en enhet och bidra till att realisera ett 

specifikt verksamhetsmål. HFD fastlog i ovan nämnda RÅ 2001 not 99 att 

”verksamhet” och ”del därav” ska tolkas så att överensstämmelse uppnås mellan det i 

direktivet använda uttrycket ”samtliga tillgångar eller någon del därav”.
62

 En tolkning 

som resulterar i att kravet på självständig ekonomisk verksamhet är uppfyllt när 

tillgångarna som överlåts kan fortsätta fungera som en enhet och bidra till att realisera 
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ett specifikt verksamhetsmål är enligt min mening konformt med kravet på självständig 

ekonomisk verksamhet uppställts i C-497/01 Zita Modes. Därmed ska samma krav 

ställas för att uppfylla kravet på ”verksamhet” eller ”del därav” som för kravet på 

samtliga tillgångar eller någon del därav.  

  Kravet på samtliga tillgångar eller någon del därav utgörs då av kärnan som utgör det 

minimum av tillgångar som måste överlåtas. Dessa tillgångar ska utgöra en hel 

affärsrörelse eller en självständig del av en affärsrörelse där tillgångarna tillsammans 

utgör ett företag eller en del av ett företag som behåller sin identitet, kan bedriva en 

självständig ekonomiskt verksamhet samt kan fortsätta att fungera som en enhet och 

bidra till att realisera ett specifikt verksamhetsmål.   

 

4.3 Sammanfattning – mervärdesskattefria verksamhetsöverlåtelser 

 

Om förutsättningarna för en mervärdesskattefri verksamhetsöverlåtelse är uppfyllda får 

detta till följd att överlåtelsen faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. För 

att en verksamhetsöverlåtelse ska undgå mervärdesskatteplikt krävs att det finns en 

avsikt hos förvärvaren att driva vidare en verksamhet med samma identitet. Vid en 

verksamhetsöverlåtelse som sker i flera led ska varje led i en kedja av överlåtelser 

prövas mot kraven i art. 19 mervärdesskattedirektivet och 3 kap. 25 § ML. Dessutom 

måste de tillgångar som överlåts vara samtliga tillgångar eller någon del därav. Detta 

krav är uppfyllt när tillgångarna är en hel affärsrörelse eller en självständig del av en 

affärsrörelse, där tillgångarna tillsammans utgör ett företag eller en del av ett företag 

som behåller sin identitet, kan bedriva en självständig ekonomiskt verksamhet samt kan 

fortsätta att fungera som en enhet och bidra till att realisera ett specifikt 

verksamhetsmål. Om dessa förutsättningar är uppfyllda föreligger en 

verksamhetsöverlåtelse som inte omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt.
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5 Avdragsrätten 

5.1 Allmänt om avdragsrätten 

 

Nu har det konstaterats under vilka förutsättningar omstruktureringar i form av 

andelsöverlåtelser respektive verksamhetsöverlåtelser inte beläggs med mervärdesskatt. 

När det kommer till avdragsrätt för rådgivningstjänster som köpts in för att kunna 

genomföra sådana överlåtelser problematiseras den eventuella avdragsrätten just av att 

sådana överlåtelser inte beläggs med mervärdesskatt. Avdragsrätten problematiseras 

dessutom av det sätt respektive typ av överlåtelse undgår mervärdesskatt.  

 Ingående mervärdesskatt är den skatt som hänför sig till ersättning för förvärv av 

varor eller tjänster om omsättningen medfört mervärdesskattskyldighet för den från 

vilken varorna eller tjänsterna förvärvats, 8 kap. 2 § ML. Enkelt uttryckt kan den 

utgående mervärdesskatt, som ett paket skruvar beläggs med vid försäljning, dras av 

som ingående mervärdesskatt av den som köper in skruvarna för att använda skruvarna 

till att bygga och sedan sälja en stol. Försäljning av stolar är en mervärdesskattepliktig 

verksamhet och den som bedriver verksamhet som medför mervärdesskattskyldighet får 

göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv eller import i 

verksamheten, 8 kap. 3 § ML.   

  I de fall rådgivningstjänster köpts in för att genomföra en andels- eller 

verksamhetsöverlåtelse blir frågan kring avdragsrätten för den mervärdesskatt som 

dessa tjänster är belagda med aningen mer problematisk. Detta då andelsöverlåtelser och 

verksamhetsöverlåtelser inte beläggs med mervärdesskatt. Verksamhetsöverlåtelser 

undgår mervärdesskatt genom att inte falla inom mervärdesskatterättens 

tillämpningsområde. Andelsöverlåtelser faller innanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde för att sedan undantas från mervärdesskatteplikt, om de inte utgör 

så kallad ren värdepappersförsäljning. Enligt EU-domstolen krävs att andelsöverlåtelsen 

går längre än ren värdepappersförsäljning för att andelsöverlåtelsen ska falla innanför 

mervärdesskattens tillämpningsområde. I annat fall faller andelsöverlåtelsen utanför 

mervärdesskattens tillämpningsområde. Andelsöverlåtelser som genomförs vid 

omstruktureringar kvalificerar i princip alltid in till att avse mer än ren 
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värdepappersförsäljning.
63

    

 

5.2 Hänförlig till mervärdesskattepliktig verksamhet 

 

Av 8 kap. 3 § ML framgår att den som bedriver en verksamhet som medför 

mervärdesskattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till 

förvärv eller import i verksamheten. Motsvarigheten i mervärdesskattedirektivet är art. 

168 där det framgår att i den mån varorna och tjänsterna används för den 

beskattningsbara personens beskattade transaktioner skall han ha rätt att, i den 

medlemsstat där han utför dessa transaktioner, från den mervärdesskatt som han är 

skyldig att betala dra av följande belopp: a) Mervärdesskatt som skall betalas eller har 

betalats i den medlemsstaten... för tjänster som har tillhandahållits, eller kommer att 

tillhandahållas till honom av en annan beskattningsbar person.  

  Vad som krävs för att en vara eller tjänst ska användas för eller hänföras till den 

beskattningsbara personens beskattade transaktioner framgår inte av varken art. 168 

mervärdesskattedirektivet eller 8 kap. 3 § ML. Frågan har dock reglerats i praxis av 

både EU-domstolen och HFD.  

  Rättsfallet C-98/98 Midland Bank var ett tidigt avgörande från EU-domstolen 

angående avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på rådgivningstjänster. En bank 

tillhandahöll mervärdesskattepliktiga tjänster vid ett företagsförvärv. Tvist uppstod 

mellan banken och säljaren. Banken köpte in juridiska rådgivningstjänster för att lösa 

tvisten och tillvarata bankens intressen. Frågan som uppkom var om den ingående 

mervärdesskatt som dessa tjänster var belagd med var avdragsgill för banken. EU-

domstolen fastslog att det i princip krävs ett direkt och omedelbart samband mellan en 

viss ingående transaktion och en eller flera utgående mervärdesskattepliktiga 

transaktioner för att rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt ska föreligga. Enligt 

EU-domstolen förelåg inte ett sådant samband i det fallet. Avdrag medgavs därför 

inte.
64

   

  Om den utgående transaktionen är en andelsöverlåtelse eller en 

verksamhetsöverlåtelse föreligger då som utgångspunkt ingen avdragsrätt för 

rådgivningstjänster som köpts in för att kunna genomföra en sådan överlåtelse. Detta då 
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inget direkt och omedelbart samband med flera utgående mervärdesskattepliktiga 

transaktioner föreligger då överlåtelsen inte är belagd med mervärdesskatt. Praxis har 

dock utvecklats sedan C-98/98 Midland Bank.   

 

5.3 Avdrag för rådgivningstjänster vid verksamhetsöverlåtelse  

5.3.1 Direkt och omedelbart samband  

5.3.1.1 Direkt och omedelbart samband med skattepliktig transaktion 

 

I EU-domstolens praxis är utgångspunkten för avdragsrätt att det ska finnas ett direkt 

och omedelbart samband mellan de varor och tjänster som köpts in och de utgående 

mervärdesskattepliktiga transaktionerna som ger rätt till avdrag. I C-408/98 Abbey 

National behandlade EU-domstolen avdragsrätt för rådgivningstjänster som köpts in i 

samband med en verksamhetsöverlåtelse. Rättsfallet gällde ett moderbolag, och tillika 

företrädare, till ett dotterbolag. Dotterbolaget bedrev verksamhet i form av dels 

försäkringsverksamhet och dels uthyrning av näringsfastigheter. Frågan i målet var om 

dotterbolagets överlåtelse av ett 125 år gammalt arrende och andrahandsuthyrningen av 

detsamma möjliggjorde avdragsrätt för ingående mervärdesskatt hänförlig till 

överlåtelsen. Överlåtelsen utgjorde en överföring av samtliga tillgångar eller del därav 

och var därför inte att se som leverans enligt art. 5.8 sjätte mervärdesskattedirektivet 

(art. 19 mervärdesskattedirektivet). EU-domstolen fastslog att det av tidigare praxis 

framgår att det ska finnas ett direkt och omedelbart samband mellan en viss ingående 

transaktion och en eller flera mervärdesskattepliktiga utgående transaktioner för att 

avdragsrätt för ingående mervärdesskatt ska föreligga. Detta direkta och omedelbara 

samband utgörs av att utgifterna för de inköpta tjänsterna ska vara en del av 

kostnadskomponenterna för de skattepliktiga transaktionerna. EU-domstolen 

konstaterade att det inte förelåg ett sådant direkt och omedelbart samband mellan de 

tjänster som dotterbolaget förvärvat och en eller flera utgående mervärdesskattepliktiga 

transaktioner.
65

 Att kravet på direkt och omedelbart samband uppfylls genom att de 

inköpta tjänsterna utgör en del av kostnaderna för de mervärdesskattepliktiga 

transaktionerna stöds också av Skatteverket.
66
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  I Skatteverkets ställningstaganden har Skatteverket uttryckt sin syn på kopplingen 

mellan kostnaden för inköpta tjänster och utgående mervärdesskattepliktiga 

transaktioner vid rätten till avdrag för inköpta rådgivningstjänster i samband med en 

sådan verksamhetsöverlåtelse som i fallet C-408/98 Abbey National. Skatteverket har 

tagit hänsyn till de grundläggande bestämmelser om avdragsrätt samt den praxis som 

finns på området. Enligt Skatteverket är en förutsättning för att avdrag för ingående 

mervärdesskatt ska medges att skatten kan anses direkt och omedelbart hänförlig till en 

av den skattskyldige bedriven verksamhet, bestående av mervärdesskattepliktiga 

transaktioner, i den mening att utgifterna för att förvärva varor och tjänster är en del av 

kostnaderna för de utgående mervärdesskattepliktiga transaktionerna där de används.
67

 Kostnader för rådgivningstjänster som köpts in i samband med en 

verksamhetsöverlåtelse utgör inte direkta kostnader för de mervärdesskattepliktiga 

utgående transaktionerna som det överlåtande bolagets verksamhet består av. Därmed 

kan fastlås att det inte föreligger ett direkt och omedelbart samband mellan 

rådgivningstjänster ett företag köper in för att genomföra en verksamhetsöverlåtelse och 

en eller flera utgående mervärdesskattepliktiga transaktioner. Detta då 

rådgivningstjänsterna inte är en del av de direkta kostnaderna för de utgående 

mervärdesskattepliktiga transaktionerna.   

  Avdrag kan dock medges om kostnaderna för tjänsterna utgör indirekta kostnader för 

ett företags produkter genom att vara så kallade allmänna omkostnader.
68

 Istället för att 

ha ett direkt och omedelbart samband med en mervärdesskattepliktig transaktion kan 

allmänna omkostnader sägas ha ett direkt och omedelbart samband med den samlade 

mervärdesskattepliktiga ekonomiska verksamheten i stort. Avdragsrätt medges även om 

ett sådant samband föreligger och därför ska förutsättningarna för när ett sådant 

samband föreligger belysas i det följande.   

 

5.3.1.2 Direkt och omedelbart samband med den samlande ekonomiska verksamheten  

 

I det ovan nämnda målet C-408/98 Abbey National fastslog domstolen att kostnader för 

rådgivningstjänster, i det fallet mäklartjänster, som köps in för att genomföra en 

verksamhetsöverlåtelse också kan utgöra kostnadskomponenter för det överlåtande 

företagets produkter genom att vara en del av företagets allmänna omkostnader. 
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Överlåtaren kan därför dra av hela den mervärdesskatt som hänför sig till ersättningen 

för de rådgivningstjänster som förvärvats i syfte att genomföra verksamhetsöverlåtelsen. 

Detta under förutsättning att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan 

utgifterna för rådgivningstjänsterna och en klart avgränsad del av överlåtarens 

ekonomiska verksamhet, så att utgifterna för tjänsterna omfattas av de allmänna 

omkostnaderna för denna del av företagets verksamhet. Alla transaktioner som ingår i 

verksamhetsdelen ska dessutom vara mervärdesskattepliktiga.
69

 Om dessa 

förutsättningar uppfylls medges avdrag för ingående mervärdesskatt på 

rådgivningstjänster inköpta i samband med en verksamhetsöverlåtelse. Detta då 

kostnaderna anses vara allmänna omkostnader.     

  I en utveckling av sitt ställningstagande (se avsnitt 5.3.1.1) uttrycker Skatteverket, i 

enlighet med EU-rättslig praxis, att: 

”… en överlåtelse av tillgångar i samband med en verksamhetsöverlåtelse 

inte anses utgöra en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster 

enligt mervärdesskattedirektivet. En kostnad för mäklararvode vid 

försäljning av fastighet i samband med en verksamhetsöverlåtelse enligt 3 

kap. 25 § ML får anses ha använts för att genomföra 

verksamhetsöverlåtelsen. Kostnaden går därför inte att koppla till enskilt 

tillhandahållande av varor eller tjänster i mervärdesskattedirektivet mening. 

Av (…) EU-domar och Skatterättsnämndens förhandsbesked framgår att 

kostnaden för mäklararvodet får anses vara hänförlig till den bedrivna 

ekonomiska verksamhet, i vilken fastigheten ingått, såsom en allmän 

omkostnad. Enligt ML undantas en omsättning av fastighet, i samband med 

en verksamhetsöverlåtelse, från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML. Med 

hänsyn till unionsrätten får en kostnad hänförlig till den 

verksamhetsöverlåtelse som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML 

anses som en allmän omkostnad fastän kostnaden avser en omsättning som 

enligt ML är undantagen från skatteplikt. Avdragsrätt för den på 

mäklararvodet belöpande mervärdesskatten kan då föreligga enligt 8 kap. 3 § 

ML.”
70

 

I enlighet med EU-domstolens dom i C-408/98 Abbey National och Skatteverkets 

uttalande är gällande rätt att avdragsrätt för allmänna omkostnader föreligger för hela 

den mervärdesskatt som belöper på ersättningen för rådgivningstjänster som förvärvats i 

syfte att genomföra en överlåtelse av samtliga tillgångar eller någon del därav, under 

förutsättning att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan utgifterna för 

rådgivningstjänsterna och en klart avgränsad del av överlåtarens ekonomiska 
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verksamhet och att alla transaktioner som ingår i verksamhetsdelen är 

mervärdesskattepliktiga.  

  Trots att verksamhetsöverlåtelser är undantagna från skatteplikt enligt svensk rätt ska 

ingen utredning göras för att se om kostnaderna för rådgivningstjänsterna är direkt och 

omedelbart hänförliga till en sådan från mervärdesskatteplikt undantagna överlåtelse (jfr 

avsnitt 5.4.1.1). Anledningen till detta är att svensk rätt måste tolkas i enlighet med 

mervärdesskattedirektivet där en verksamhetsöverlåtelse inte anses vara en undantagen 

överlåtelse utan istället anses falla utanför mervärdesskattens tillämpningsområde.
71

 En 

verksamhetsöverlåtelse anses därför inte vara en omsättning enligt en direktivkonform 

tolkning av 3 kap. 25 § ML. Därför kan det omöjligt finnas ett direkt och omedelbart 

samband mellan ersättning för rådgivningstjänster och en från mervärdesskatteplikt 

undantagen omsättning i det fallet. Istället anses då kostnader för rådgivningstjänster för 

att genomföra verksamhetsöverlåtelsen vara allmänna omkostnader. Sådana allmänna 

omkostnader anses vara till gagn för hela verksamheten eller en del av verksamheten.
72

 Enligt min mening bör en ändring av ML vara på sin plats här. Det finns för stora 

risker för oklarheter med den lydelse 3 kap. 25 § ML har. Som framgår ovan måste den 

tolkas direktivkonformt. Det uppstår framför allt problem vid tillämpningen av domar 

från EU-domstolen när den svenska bestämmelsen utgörs av ett undantag medan 

motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedirektivet utgörs av en bestämmelse som 

medför att överlåtelsen inte faller inom mervärdesskattens tillämpningsområde.  

  Svenska domstolar tvingas se på undantaget i 3 kap. 25 § ML som att det inte är ett 

undantag utan istället en bestämmelse som medför att överlåtelsen faller utanför 

mervärdesskattens tillämpningsområde.
73

 Utformningen av 3 kap. 25 § ML medför på 

så sätt onödiga oklarheter och tolkningssvårigheter. För rättsläget, förutsebarheten och 

direktivkonformiteten vore det önskvärt att denna bestämmelse ändrades och blev mer 

lik art. 19 mervärdesskattedirektivet. Ett första steg vore att ta ut 3 § 25 § ML ur 3 kap 

ML och placera bestämmelsen tidigare i ML. Vidare bör bestämmelsens ordalydelse 

inte innehålla ordet ”undantagen” eller liknande. Om dessa två reformer gjordes skulle 

tolkningen och tillämpningen av den svenska lagstiftningen kring 

verksamhetsöverlåtelser, samt de avdragsrättsliga fördelar som kommer därmed, 
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uppfattas mycket klarare.   

  

5.3.1.3 Sammanfattning – avdragsrätt vid verksamhetsöverlåtelser   

  

Avdragsrätt för rådgivningstjänster i samband med verksamhetsöverlåtelser kan medges 

genom att kostnaderna ses som allmänna omkostnader. För att sådan avdragsrätt ska 

föreligga krävs att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan kostnaderna för 

rådgivningstjänsterna och en klart avgränsad del av överlåtarens ekonomiska 

verksamhet samt att alla transaktioner som ingår i verksamhetsdelen är 

mervärdesskattepliktiga.  

  Verksamhetsöverlåtelser är vanliga vid omstruktureringar. Det är därför fördelaktigt 

för ett överlåtande bolag att det finns goda möjligheter för kostnader på 

rådgivningstjänster såsom allmänna omkostnader vid verksamhetsöverlåtelser. Detta 

trots att verksamhetsöverlåtelsen inte beläggs med mervärdesskatt.   

  Vid omstruktureringar är det även, som tidigare nämnts, vanligt att aktierna i ett 

dotterbolag överlåts. Avdragsrätten för rådgivningstjänster ter sig annorlunda vid en 

andelsöverlåtelse. Till skillnad från verksamhetsöverlåtelser faller en andelsöverlåtelse 

som genomförs vid en omstrukturering inom mervärdesskattens tillämpningsområde för 

att sedan undantas från mervärdesskatteplikt. Frågan som uppstår då är hur en kostnad 

för rådgivningstjänster som uppkommit för att genomföra en sådan från mervärdesskatt 

undantagen transaktion ska behandlas. Detta ska belysas i följande avsnitt.    

 

5.4 Avdrag för rådgivningstjänster vid andelsöverlåtelse 

5.4.1 Direkt och omedelbart samband 

5.4.1.1 Direkt och omedelbart samband med skattepliktig transaktion 

 

C-4/94 BLP Group är ett tidigt rättsfall från EU-domstolen angående avdragsrätt för 

ingående mervärdesskatt på rådgivningstjänster som köpts in i samband med en 

andelsöverlåtelse. BLP Group sålde 95 % av andelarna i ett dotterbolag. I deklarationen 

gjorde BLP Group avdrag för summan av tre fakturor för rådgivningstjänster som köpts 

in i samband med avyttringen av dotterbolagsandelarna. EU-domstolen uttalade att 

”används för” i art. 168 mervärdesskattedirektivet innebär att: 
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”…de aktuella varorna eller tjänsterna är direkt och omedelbart kopplade till 

de skattepliktiga transaktionerna.”
74

  

EU-domstolen fastlog vidare att: 

”… artikel 2 i det första direktivet och artikel 17 i det sjätte direktivet (art. 

168 mervärdesskattedirektivet) skall tolkas på så sätt att - bortsett från de fall 

som uttryckligen anges i dessa direktiv - när en skattskyldig person 

tillhandahåller tjänster åt en annan skattskyldig vilken använder tjänsterna 

för att genomföra en skattefri transaktion så har den sistnämnde inte rätt att 

göra avdrag för den erlagda ingående mervärdesskatten, och detta inte heller 

när det yttersta syftet med den skattefria transaktionen är att genomföra en 

skattepliktig transaktion.”
75 

Detta är en mycket snäv tolkning av vad som utgör en avdragsgill kostnad vid 

andelsöverlåtelser. Avdrag medges inte ens när det yttersta syftet med den skattefria 

transaktionen är att genomföra en mervärdesskattepliktig transaktion. EU-domstolen 

anförde vidare att sådana rådgivningstjänster som köpts in inte var att anse som tjänster 

som köpts in för att genomföra mervärdesskattepliktiga transaktioner. Det räcker inte, 

utvecklade EU-domstolen, med att det finns en subjektiv koppling mellan förvärvet och 

de skattepliktiga transaktionerna.
76

   

  EU-domstolens uttalande om att det inte räcker med en subjektiv koppling torde 

innebära att det istället måste finnas en objektiv koppling mellan förvärvet av 

rådgivningstjänster och de skattepliktiga transaktionerna. Frågan är då hur denna 

objektiva koppling ser ut.   

  EU-domstolen har i ett senare avgörande utvecklat denna koppling och vad som 

krävs för att art. 168 mervärdesskattedirektivet ska bli tillämplig på vissa kostnader i 

form av rådgivningstjänster vid andelsöverlåtelser. Av C-29/08 SKF kan utläsas att 

kravet på att den ingående mervärdesskatten ska vara hänförlig till den 

mervärdesskattepliktiga verksamheten utgörs av att det ska finnas ett direkt och 

omedelbart samband mellan de varor och tjänster som har förvärvats och de utgående 

transaktioner som ger rätt till avdrag. Den ingående mervärdesskatten ska då direkt 

kunna hänföras till de utgående transaktionernas kostnadskomponenter.
77

 Detta krav på 

koppling är då i enlighet med vad som gäller vid verksamhetsöverlåtelser (se avsnitt 

5.3.1). 
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  I C-29/08 SKF utvecklade dock EU-domstolen att avdragsrätt inte föreligger om det 

kan påvisas ett direkt och omedelbart samband mellan kostnaderna för de aktuella 

rådgivningstjänsterna och en mervärdesskattefri andelsöverlåtelse genom att 

kostnaderna ingår som kostnadskomponenter i priset för aktierna.
78

 Det som menas med 

detta uttalande är att avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till kostnader för 

rådgivningstjänster som köpts in i samband med en andelsöverlåtelse inte får dras av om 

de ingår som kostnadskomponenter i priset för aktierna. Viktigt att poängtera är att det 

måste finnas ett sådant direkt och omedelbart samband i den mening som EU-domstolen 

fastställt enligt tidigare praxis.
79

 Att den ingående mervärdesskatten skulle kunna anses 

vara närmast knuten till en mervärdesskattefri transaktion är i sig inte avgörande.
80

 I C-

29/08 SKF gjorde dock aldrig EU-domstolen någon utredning avseende frågan om ett 

sådant direkt och omedelbart samband förelåg. Detta är synd då det får till följd att 

prejudikatet blir relativt oklart.  

  Det kan anses i enlighet med ordalydelsen i art. 168 mervärdesskattedirektivet att en 

kostnad som har ett direkt och omedelbart samband med en från mervärdesskatteplikt 

undantagen transaktion inte får dras av. Ingående mervärdesskatt som har ett direkt och 

omedelbart samband med en undantagen transaktion kan väl inte ha ett direkt och 

omedelbart samband med ett företags mervärdesskattepliktiga utgående transaktioner? I 

de fall en ingående mervärdesskattpost har ett direkt och omedelbart samband med en 

från mervärdeskatt undantagen transaktion, genom att kostnaderna för en 

rådgivningstjänst ingår som kostnadskomponenter i priset för aktierna, borde det stå 

klart att ett direkt och omedelbart samband med en mervärdesskattpliktig transaktion 

inte föreligger. Å andra sidan är ett sådant direkt och omedelbart samband inte lätt att 

styrka då det avgörande i det fallet är om priset på aktierna skulle vara lägre om 

rådgivningstjänsterna inte köptes in. Ännu svårare blir det att styrka då EU-domstolen 

själv aldrig utrett ett sådant samband.  Det är högst troligt att det finns omständigheter i 

det enskilda fallet som talar för respektive emot att ett direkt och omedelbart samband 

med en från mervärdesskatt undantagen andelsöverlåtelse föreligger. Samtidigt kan 

omständigheter också tala för respektive emot att rätt till avdrag föreligger.    

  Frågan är därför vad som ska utredas först. Är det om det föreligger ett direkt och 

omedelbart samband som medger avdrag eller är det om det föreligger ett sådant direkt 
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och omedelbart samband med den från mervärdesskatteplikt undantagna 

andelsöverlåtelsen som inte medger avdrag?   

  Henkow anser att EG-domstolens praxis innan C-29/08 SKF tydde på att den första 

frågan som ska ställas är om det finns något samband som medger avdragsrätt.
81

 På så 

sätt borde inte frågan om det finns ett direkt och omedelbart samband med en 

undantagen transaktion spela någon roll i det inledande stadiet vid en utredning kring 

avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på rådgivningstjänster. Enligt min mening bör 

den primära frågan vara om ett sådant samband som medger avdragsrätt föreligger. 

Detta innebär att innan frågan ställs om ett direkt och omedelbart samband med en från 

mervärdesskatt undantagen transaktion föreligger, ska frågan ställas om avdragsrätt kan 

medges för rådgivningstjänsten som direkt och omedelbart hänförlig till de utgående 

transaktionerna som ger rätt till avdrag, om avdrag kan göras för rådgivningstjänsterna 

såsom allmänna omkostnader (se avsnitt 5.2.4) eller om andelsöverlåtelsen kan 

likställas med en verksamhetsöverlåtelse (se avsnitt 5.5). Om detta inte kan göras bör 

utredas om ett direkt och omedelbart samband med en från mervärdesskatteplikt 

undantagen transaktion föreligger och avdrag inte medges på den grunden.   

  EU-domstolens dom i C-29/08 SKF tycks dock tyda på att innan frågor om eventuell 

avdragsrätt för allmänna omkostnader, eller frågan om andelsöverlåtelse kan likställas 

med verksamhetsöverlåtelse, företas skall utredas om kostnaderna för en 

rådgivningstjänst ingår som kostnadskomponenter i priset för aktierna. Om ett sådant 

samband kan påvisas föreligger ingen avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten på 

rådgivningstjänsterna och det bör inte utredas om avdrag kan medges för allmänna 

omkostnader eller om andelsöverlåtelsen kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. 

  Det kan därför fastslås att det enligt gällande rätt, byggd på praxis från EU-

domstolen, krävs att den ingående mervärdesskatten ska ha ett direkt och omedelbart 

samband med utgående mervärdesskattepliktiga transaktioner på så sätt att kostnaderna 

ska utgöra direkta kostnadskomponenter för de skattepliktiga utgående transaktionerna 

för att avdrag ska föreligga. Den ingående mervärdesskatten får inte ha ett direkt och 

omedelbart samband med den undantagna andelsöverlåtelsen på så sätt att kostnader för 

eventuella rådgivningstjänster som köps in i samband med en andelsöverlåtelse ingår 

som kostnadskomponenter i priset för aktierna. Avdrag medges därför som huvudregel 

för ingående mervärdesskatt som utgör direkta kostnader för de mervärdesskattepliktiga 
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varor och tjänster som det överlåtande företaget tillhandahåller.   

  Kostnader i form av rådgivningstjänster som köps in i samband med överlåtelser av 

dotterbolagsaktier utgör inte sådana direkta kostnader. Istället kan de anses utgöra så 

kallade indirekta kostnader.
82

 På så vis kan sådana rådgivningstjänster, som i fallet med 

verksamhetsöverlåtelser, anses utgöra kostnadskomponenter för ett företags utgående 

mervärdesskattepliktiga verksamhet genom att vara en kostnadskomponent i form av en 

indirekt kostnad. Sådana indirekta kostnader utgör också här ett företags allmänna 

omkostnader och om förutsättningarna uppfylls kan avdrag medges även för sådana. 

Detta är en utvidgning av avdragsrätten vid andelsöverlåtelser.
83

   

  I och med att en andelsöverlåtelse som vidtas vid en omstrukturering är undantagen 

från mervärdesskatteplikt kan inte, för avdragsrätt, ett direkt och omedelbart samband 

mellan en kostnad för rådgivningstjänst och en mervärdesskattpliktig transaktion anses 

föreligga. Vid en sådan andelsöverlåtelse utgörs istället den huvudsakliga frågan av om 

kostnaden för rådgivningstjänsten är att se som en allmän omkostnad eller som direkt 

och omedelbart hänförlig till andelsöverlåtelsen i sig. Om en kostnad ses som en allmän 

omkostnad anses den direkt och omedelbart hänförlig till den samlade ekonomiska 

verksamheten och avdrag är då möjligt.
84

 Därför ska i följande avsnitt utredas under 

vilka förutsättningar en kostnad för rådgivningstjänster ses som direkt och omedelbart 

hänförlig till det överlåtande bolagets samlade ekonomiska verksamhet.       

 

5.4.1.2 Direkt och omedelbart samband med den samlande ekonomiska verksamheten 

 

I C-29/08 SKF fastslår domstolen att rätt till avdrag föreligger antingen om en ingående 

transaktion har ett direkt och omedelbart samband med en eller flera utgående 

transaktioner som ger rätt till avdrag eller, om ett sådant samband inte skulle föreligga, 

om kostnaderna för förvärvet utgör allmänna omkostnader för den beskattningsbara 

personens ekonomiska verksamhet.
85

 Det är dock av vikt att poängtera att om ett direkt 

och omedelbart samband föreligger med en undantagen andelsöverlåtelse, i den mån att 

de uppkomna kostnaderna ingår i priset på de överlåtna aktierna, så föreligger inte 

avdragsrätt. Enligt gällande rätt bör detta utredas innan eventuella utredningar om 
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allmänna omkostnader görs.
86

 Enligt min mening är frågan om kostnaden för 

rådgivningstjänstens samband med den specifika andelsöverlåtelsen respektive den 

samlade ekonomiska verksamheten parallellt beroende av varandra på så sätt att om en 

kostnad ses som en allmän omkostnad så föreligger inget direkt och omedelbart 

samband med andelsöverlåtelsen.     

  Så om ett direkt och omedelbart samband inte finns med en eller flera utgående 

transaktioner som ger rätt till avdrag, vilket är fallet vid en andelsöverlåtelse, måste 

utredas om kostnaderna antingen kan komma att ingå i priset på de sålda aktierna eller 

om dessa endast ingår i de kostnadskomponenter som utgör allmänna omkostnader i den 

beskattningsbara personens ekonomiska verksamhet. Utredningen för vilka typer av 

rådgivningstjänster som utgör allmänna omkostnader vid en andelsöverlåtelse är relativt 

omfattande. Därför behandlas detta separat i följande avsnitt.  

 

5.4.2 Allmänna omkostnader 

5.4.2.1 Allmänna omkostnader - löpande kostnader 

 

Kleerup m fl skriver övergripande om gränsdragningsproblematiken mellan att hänföra 

en kostnad till en specifik undantagen transaktion eller till ett företags allmänna 

omkostnader. I fallet med avdrag för rådgivningstjänster vid andelsöverlåtelser gäller 

det att skilja mellan vilka rådgivningstjänster som hänför sig till själva 

andelsöverlåtelsen och vilka tjänster som hänför sig till löpande rådgivning. Löpande 

rådgivning är i det fallet att betrakta som en allmän omkostnad som i avdragshänseende 

är att hänföra till hela den mervärdesskattepliktiga verksamheten eller till en del av den 

mervärdesskattepliktiga verksamheten.
87

  

  En kostnad för en löpande rådgivning bärs av hela den ekonomiska verksamheten, 

medan en direkt kostnad bärs av den specifika transaktion den är hänförlig till.
88

 

Kostnader för löpande rådgivning är kostnader som skulle kunna beskrivas som 

indirekta kostnader till den mervärdesskattepliktiga verksamheten och på så sätt utgöra 

allmänna omkostnader.   
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5.4.2.2 Praxis 

 

EU-domstolen har i tidigare praxis fastslagit att avdragsrätt föreligger för 

mervärdesskatt som betalas för tjänster avseende rådgivning i samband med olika 

ekonomiska transaktioner, med motiveringen att de inköpta tjänsterna varit direkt och 

omedelbart hänförliga till de beskattningsbara personernas ekonomiska verksamhet och 

på så sätt utgjort allmänna omkostnader för den beskattningsbara personen. Som 

framgår ovan under (avsnitt 5.3.1.2) behandlar den tidigare praxisen 

verksamhetsöverlåtelser. Verksamhetsöverlåtelser är dock transaktioner som inte faller 

inom tillämpningsområdet för mervärdesskatt medan andelsöverlåtelser som sträcker 

sig längre än ren värdepappersförsäljning faller inom mervärdesskattens 

tillämpningsområde.
89

 Därför är den praxis som gäller för verksamhetsöverlåtelser inte 

direkt tillämpar på andelsöverlåtelser.   

  Det finns dock praxis där EU-domstolen ansett att rätt till avdrag för kostnader för 

tjänster som köpts in i samband med en andelsöverlåtelse förelegat genom att 

kostnaderna utgjort allmänna omkostnader. Detta har dock gjorts genom att anse att 

andelsöverlåtelsen faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt.
90

   

  I C-16/00 Cibo Participations har EU-domstolen behandlat frågan om avdrag för 

ingående mervärdesskatt på förvärv av tjänster i samband med förvärv av andelar i 

dotterbolag. Cibo Participations var ett holdingbolag som hade en betydande majoritet 

andelar i tre dotterbolag. När Cibo Participations förvärvade ytterligare andelar i 

dotterbolagen från tredje man uppstod frågan om avdragsrätt förelåg för den ingående 

mervärdesskatt som hänförde sig till de tjänster Cibo Participations köpt in i samband 

med förvärven av andelarna. Enligt EU-domstolen omfattades inte andelsöverlåtelsen av 

tillämpningsområdet för mervärdesskatt. EU-domstolen fastslog att det krävs ett direkt 

och omedelbart samband mellan de varor och tjänster som förvärvats och de 

skattepliktiga transaktionerna för att avdragsrätt ska föreligga. Vidare uttalade EU-

domstolen att det inte föreligger något direkt och omedelbart samband mellan de 

tjänster ett holdingbolag köper in vid förvärv av andelar i ett företag och en eller flera 

ingående transaktioner som är avdragsgilla. Kostnaderna för tjänsterna är däremot en 

del av den mervärdesskattskyldiges allmänna omkostnader och är i den egenskapen en 
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del av kostnadskomponenterna för ett företags produkter.
91

   

  Enligt min mening möjliggörs avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten på 

rådgivningstjänsterna i C-16/00 Cibo Participations genom att andelsöverlåtelsen inte 

anses falla inom mervärdesskattens tillämpningsområde. Det behövs på så sätt aldrig 

göras någon bedömning av om kostnaderna för rådgivningstjänsterna var direkt och 

omedelbart hänförliga till en specifik från mervärdesskatt undantagen transaktion. Både 

C-16/00 Cibo Participations och C-408/98 Abbey National tyder på att det är lättare för 

en kostnad att definieras som en allmän omkostnad om kostnaden avser inköp av 

rådgivningstjänster för att genomföra en överlåtelse som faller utanför 

mervärdesskattens tillämpningsområde än om kostnaden avser inköp av 

rådgivningstjänster för att genomföra en överlåtelse som faller inom mervärdesskattens 

tillämpningsområde för att sedan undantas. Anledningen är att en överlåtelse som faller 

utanför mervärdesskattens tillämpningsområde inte är en specifik transaktion i 

mervärdesskattehänseende. Enligt svensk rätt utgör den inte en omsättning och faller på 

så sätt utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. Om det inte finns en specifik 

transaktion att hänföra kostnaden till är det istället en klart avgränsad del av samlade 

ekonomiska verksamheten kostnaden kan hänföras till. I de fall den samlande 

ekonomiska verksamheten är mervärdesskattepliktig utgör kostnaden en allmän 

omkostnad för den mervärdesskattskyldige. Om det istället finns en specifik transaktion, 

som faller inom mervärdesskattens tillämpningsområde men är undantagen, måste en 

utredning göras kring om kostnaden kan ha ett direkt och omedelbart samband med den 

specifika transaktionen. Detta problematiserar möjligheterna till avdrag för allmänna 

omkostnader i de fall andelsöverlåtelsen faller inom mervärdesskattens 

tillämpningsområde och sedan undantas. Detta då det i de fallen finns en specifik 

transaktion som är undantagen från mervärdesskatt att hänföra kostnaden till.  

  I C-16/00 Cibo Participations och C-408/98 Abbey National medgavs avdrag för 

rådgivningstjänster såsom allmänna omkostnader då överlåtelserna inte ansågs falla 

inom mervärdesskattens tillämpningsområde. Frågan är då om det gör någon skillnad i 

fallet med en andelsöverlåtelse som omfattas av mervärdesskattens tillämpningsområde 

för att sedan undantas, som är fallet vid en andelsöverlåtelse som sträcker sig längre än 

ren värdepappersförsäljning. I C-29/08 SKF fastslog EU-domstolen att det av 

neutralitetsskäl inte spelar någon roll om transaktionerna omfattas av mervärdesskattens 
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tillämpningsområde eller ej. Samma bedömning av om ett direkt och omedelbart 

samband med den samlade ekonomiska verksamheten föreligger, som gjorts i C-408/98 

Abbey National och C-16/00 Cibo Participations, ska därför göras i de fall en 

överlåtelse omfattas av mervärdesskattens tillämpningsområde men sedan undantas. Det 

ankom dock på den nationella domstolen att avgöra om det rörde sig om en allmän 

omkostnad i det fallet.
92

  

  När detta sedan prövades av HFD i RÅ 2010 ref 56 blev resultatet ett relativt oklart 

prejudikat, vilket inte var så konstigt med tanke på att EU-domstolen inte gav några 

vidare instruktioner kring hur gränsdragningen mellan direkt och omedelbart hänförligt 

till den samlade ekonomiska verksamheten respektive den från mervärdesskatt 

undantagna transaktionen skulle ske. Enligt tre av fem justitieråd var tjänster i form av 

biträde vid förhandlingar med köparna av aktierna och advokattjänster i samband med 

avtalsskrivning direkt och omedelbart hänförliga till andelsöverlåtelsen och därmed inte 

avdragsgilla, en fråga som inte ens varit aktuell om överlåtelsen ansetts falla utanför 

mervärdesskattens tillämpningsområde.
93

  Vidare ansåg samma justitieråd att det inte på 

befintliga underlag gick att avgöra om moderbolaget hade rätt till avdrag för ingående 

mervärdesskatt på kostnader för andra tjänster, till exempel värderingar, due dilligence, 

och ersättningar till aktörer på marknaden som hjälpt till att visa potentiella köpare, som 

allmänna omkostnader.
94

   

  Övriga justitieråd (minoriteten) menade att avdragsrätt bör ges för samtliga inköpta 

rådgivningstjänster då dessa bör anses direkt och omedelbart hänförliga till bolagets 

samlade ekonomiska verksamhet såsom allmänna omkostnader och att det inte hade 

visats att det fanns ett direkt och omedelbart samband mellan de inköpta 

rådgivningstjänsterna och andelsöverlåtelsen.
95

 På grund av det relativt oklara 

prejudikatet kan ledning hämtas från Skatteverkets uttalanden och från doktrin för att 

utreda rättsläget kring rådgivningstjänsters klassificering som allmänna omkostnader 

vid andelsöverlåtelser.     
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5.4.2.3 Allmänna omkostnader enligt Skatteverket och doktrin  

 

Skatteverket har yttrat sig om sin syn på C-29/08 SKF och har anfört att kostnader för 

rådgivningstjänster som förvärvas i samband med en försäljning av andelarna i ett 

dotterbolag endast kan utgöra allmänna omkostnader i den mån de inte förvärvas för att 

genomföra en försäljning av andelarna. Det ska således vara fråga om tjänster som 

objektivt sett används för annat ändamål än för att genomföra andelsöverlåtelsen, det 

vill säga tjänster som förvärvas oavsett utgången av den planerade omstruktureringen. 

Skatteverket anför vidare att ett moderbolag kan förvärva rådgivningstjänster såväl för 

att kunna ta ställning till hur en omstrukturering ska genomföras, som för att genomföra 

en försäljning av dotterbolagsaktier. Därför anser Skatteverket att rådgivningstjänster 

ska bedömas på samma sätt som övriga tjänster som förvärvas i samband med en 

överlåtelse av dotterbolagsandelar.
96

   

  Enligt Skatteverket är kostnader för rådgivningstjänster som förvärvas för att 

genomföra en andelsöverlåtelse alltså inte allmänna omkostnader. Skatteverkets 

yttrande är inte generöst. Likväl fungerar det som ett hjälpmedel för att tolka 

prejudikatet i RÅ 2010 ref 56 och definiera om ett direkt och omedelbart samband 

föreligger mellan kostnaden för rådgivningstjänsten och andelsöverlåtelsen eller om 

kostnaderna utgör allmänna omkostnader. Ett direkt och omedelbart samband mellan 

kostnaden för rådgivningstjänsten och andelsöverlåtelsen kan således anses föreligga 

om rådgivningstjänsten objektivt sett används för att genomföra andelsöverlåtelsen. I 

det fallet utgör kostnaden inte en allmän omkostnad och avdrag kan därför inte medges. 

 Enligt Ramsdahl Jensen och Stensgaard är det avgörande om kostnaden utifrån en 

ekonomisk bedömning kan hänföras direkt till den undantagna transaktionen ifråga eller 

om den är generell i sin karaktär genom att den inte är direkt hänförlig till någon 

specifik funktion eller transaktion.
97

 Enligt min mening är Ramsdahl Jensen och 

Stensgaards synsätt överensstämmande med Skatteverkets. Skatteverket anser att en 

kostnad för en rådgivningstjänst som köpts in för att genomföra en andelsöverlåtelse 

inte kan utgöra en allmän omkostnad då den objektivt sett inte kan anses används för 

annat ändamål än för att genomföra andelsöverlåtelsen. En tolkning av Ramsdahl Jensen 

och Stensgaards uttalande bör leda till att en kostnad för en rådgivningstjänst som köpts 
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in för att genomföra en andelsöverlåtelse inte kan ses som generell i sin karaktär om den 

köps in för att genomföra en andelsöverlåtelse och därför inte kan anses vara en allmän 

omkostnad.     

  Till skillnad från Skatteverket delar Sonnerby och Öberg den uppfattning minoriteten 

i RÅ 2010 ref 56 hade. Det vill säga att avdragsrätt för rådgivningstjänster inköpta i 

samband med en andelsöverlåtelse som sträcker sig längre än ren 

värdepappersförsäljning bör medges i sin helhet eftersom sådana rådgivningstjänster 

typiskt sett bör anses hänförliga till bolagets samlade ekonomiska verksamhet såsom 

allmänna omkostnader. Sonnerby och Öberg anser vidare att det i C-29/08 SKF inte 

kunde påvisas att det förelåg ett direkt och omedelbart samband mellan de inköpta 

rådgivningstjänsterna och aktieförsäljningen.
98

   

  Enligt min mening har Sonnerby och Öberg stöd i EU-domstolens praxis. 

Prejudikaten i C-16/00 Cibo Participations och C-408/98 Abbey National bör enlig mig 

kunna tolkas som att sådana rådgivningstjänster typiskt sett är hänförliga till bolagets 

samlade ekonomiska verksamhet.
99

 Att det görs skillnad på överlåtelser som undgår 

mervärdesskatt genom att falla utanför mervärdesskattens tillämpningsområde och 

överlåtelser som faller inom mervärdesskattens tillämpningsområde för att sedan 

undantas är inte förenligt mer neutralitetsprincipen.  

  Sättet att se på avdragsrätt för rådgivningskostnader såsom allmänna omkostnader i 

samband med en andelsöverlåtelse kan då delas upp i tre synsätt. Skatteverkets och 

HFD:s majoritets synsätt samt HFD:s minoritets och Sonnerby och Öbergs synsätt. Det 

gemensamma för synsätten är att de tolkar det av EU-domstolen fastslagna kravet på 

direkt och omedelbart samband mellan de inköpta rådgivningstjänsterna och kopplingen 

till den mervärdesskattskyldiges ekonomiska verksamhet. Tolkningarna skiljer sig dock 

åt.  

  Det HFD:s majoritet kom fram till i RÅ 2010 ref 56 är gällande rätt när det gäller 

avdragsrätt för mervärdesskatt på rådgivningstjänster inköpta i samband med 

andelsöverlåtelse. Trots att det prejudikat som kom inte var helt klart ska nu, utifrån RÅ 

2010 ref 56, Skatteverkets ställningstagande och doktrin ett försök att utreda rättsläget 

beträffande olika typer av rådgivningstjänster som köps in för att genomföra en 

andelsöverlåtelse göras. Detta för att se om dessa kan ses som allmänna omkostnader.
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5.4.2.4 Avdrag för förhandlingar med köpare och avtalsskrivning  

 

HFD:s majoritet i RÅ 2010 ref 56 var, som belysts ovan, av den uppfattningen att 

biträde vid förhandlingar med köpare av aktier och advokattjänster i samband med 

avtalsskrivning är direkt och omedelbart hänförliga till andelsöverlåtelsen och därmed 

inte avdragsgilla.
100

 Majoriteten utvecklade inte hur de kommit fram till att dessa 

tjänster ansågs direkt och omedelbart hänförliga till andelsöverlåtelsen. Det fastlås 

heller inte, trots att EU-domstolen uttryckligen behandlade det, huruvida kostnaderna 

för rådgivningstjänsterna har ett direkt och omedelbart samband med andelsöverlåtelsen 

genom att ingå som kostnadskomponenter i priset på aktierna. .   

  I ett försök att reda ut hur domstolen kommit fram till varför just sådana 

rådgivningstjänster har ett direkt och omedelbart samband med den undantagna 

andelsöverlåtelsen bör domen läsas i ljuset av Skatteverkets ställningstagande. Det ska 

således vara fråga om tjänster som objektivt sett används för annat ändamål än för att 

genomföra andelsöverlåtelsen. Kan rådgivningstjänsterna definieras som tjänster som 

inte är sådana tjänster som objektivt sett används för annat ändamål än för att 

genomföra aktieförsäljningen, det vill säga att de inte är tjänster som förvärvas oavsett 

utgången av den planerade omstruktureringen?  

  En rådgivningstjänst vid en förhandling med köpare förvärvas för att genomföra en 

andelsöverlåtelse. Rådgivningstjänsten skulle inte förvärvats oavsett utgången av den 

planerade omstruktureringen då det kan antas att både överlåtare och förvärvare går in i 

förhandlingen med förhoppningar om att överlåtelsen ska ske. Samma sak bör gälla 

advokattjänster i samband med avtalsskrivning. Rådgivningstjänster som köpts in för att 

genomföra förhandling med köpare samt för avtalsskrivning bör därför ses som tjänster 

som köpts in för att genomföra en andelsöverlåtelse. HFD:s prejudikat i RÅ 2010 ref 56 

läst i ljuset av Skatteverkets uttalande bör därför innebära att den typen av 

rådgivningstjänster inte ses som allmänna omkostnader. På så sätt är Skatteverkets 

ställningstagande i enlighet med RÅ 2010 ref 56, åtminstone vad beträffar tjänster för 

förhandlingar med köpare samt för avtalsskrivning.   

  Minoriteten samt Sonnerby och Öberg är av den uppfattningen avdragsrätt bör 

medges på ingående mervärdesskatt på dessa rådgivningstjänster, samt för ingående 

mervärdesskatt på övriga rådgivningstjänster då de aktuella rådgivningstjänsterna 
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typiskt sett bör anses hänförliga till bolagets samlade ekonomiska verksamhet och att 

det inte kan påvisas ett sådant direkt och omedelbart samband mellan sådana 

rådgivningstjänster och aktieförsäljningen.
101

   

  Detta är ett korrekt resonemang enligt min mening. Som tidigare lyfts fram är sådana 

rådgivningstjänster typiskt sett hänförliga till bolagets samlade ekonomiska verksamhet 

enligt C-16/00 Cibo Participations och C-408/98 Abbey National. I dessa fall anses 

överlåtelsen inte omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt. På så sätt finns 

ingen specifik från mervärdesskatt undantagen transaktion att hänföra kostnaden för 

rådgivningstjänsten till i de fallen. Det är inte förenligt med neutralitetsprincipen att 

neka rätt till avdrag för samma typ av rådgivningstjänst på den grunden att det, i fallen 

med andelsöverlåtelser som faller inom mervärdesskattens tillämpningsområde, finns en 

specifik från mervärdesskatt undantagen transaktion att hänföra kostnaden för 

rådgivningstjänsten till. Det avgörande bör istället vara om rådgivningstjänsten typsikt 

sätt bör anses hänförlig till bolagets samlade ekonomiska verksamhet.      

  Intresset att underlätta för företag till omstrukturering med hjälp av 

andelsöverlåtelser talar för att avdragsrätt för mervärdesskatt på rådgivningstjänster som 

förvärvats för att genomföra en andelsöverlåtelse som sträcker sig längre än ren 

värdepappersförsäljning bör medges. Detta bör då göras genom att kostnaden för 

rådgivningstjänsterna ses som direkt och omedelbart hänförliga till den samlande 

ekonomiska verksamheten i det överlåtande bolaget. Främst då verksamheter idag 

sträcker sig längre än att enbart köpa in mervärdesskattepliktiga varor för att sedan sälja 

dem i en mervärdesskattepliktig verksamhet. Idag ingår även omstruktureringar i form 

av överlåtelser av andelar i dotterbolag.
102

 Att det finns en specifik från mervärdesskatt 

undantagen transaktion att hänföra kostnaden för rådgivningstjänsten till, som är faller 

om andelsöverlåtelsen omfattas av mervärdesskattens tillämpningsområde för att sedan 

undantas bör inte tala emot att kostnaderna kan ses som allmänna omkostnader. Jag 

anser att HFD och Skatteverket fokuserat för mycket på den specifika från 

mervärdesskatt undantagna andelsöverlåtelsen istället för att se om 

rådgivningstjänsterna typiskt sett bör anses hänförliga till bolagets samlade ekonomiska 

verksamhet.  

  Majoritetens och Skatteverkets syn på rättsläget har i och för sig stöd i att 

rådgivningstjänster som köps in för att genomföra en andelsöverlåtelse inte kan anses 
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direkt och omedelbart hänförlig till en mervärdesskattepliktig transaktion. Istället talar 

de facto att rådgivningstjänsten köpts in just för att genomföra en från 

mervärdesskatteplikt undantagen transaktion emot att avdragsrätt ska föreligga. Det bör 

också påpekas att mervärdesskatten syfte är att den endast ska beskatta konsumtion.
103

 

Majoritetens och Skatteverkets syn på rättsläget kan försvaras med detta syfte då 

kostnader för att genomföra en andelsöverlåtelse inte har en direkt koppling till 

konsumtion. Samtidigt har dock möjligheten att omstrukturera idag en fundamental 

betydelse för företags och koncerners fortsatta verksamhet och till och med överlevnad. 

En andelsöverlåtelse som sträcker sig längre än ren värdepappersförsäljning genom att 

utgöra en direkt, stadigvarande och nödvändig förlängning av den 

mervärdesskattepliktiga verksamheten bör inte hämmas av en risk för att avdrag för 

ingående mervärdesskatt på rådgivningstjänster som köpts in för att kunna genomföra 

andelsöverlåtelsen inte medges. Så länge en omstrukturering inte ses som en passiv 

finansiell investeringsverksamhet kan den sägas ha en indirekt koppling till konsumtion. 

Det bör tilläggas att ett ytterligare sätt att lösa detta problem på är att likställa en sådan 

typ av andelsöverlåtelse, varom fråga är, med en verksamhetsöverlåtelse (se avsnitt 6).

 Vad beträffar kostnader för biträde vid förhandlingar med köpare och för 

advokattjänster i samband med avtalsskrivning kan dock fastlås att Skatteverkets syn på 

avdragsrätt för kostnader för rådgivningstjänster i samband men andelsöverlåtelse 

såsom allmänna omkostnader tycks överensstämma med gällande rätt då den 

överensstämmer med HFD:s synsätt i RÅ 2010 ref 56. Om en rådgivningstjänst 

objektivt sett används för annat ändamål än för att genomföra andelsöverlåtelsen är den 

en allmän omkostnad. I övriga fall anses den direkt och omedelbart hänförlig till den 

från mervärdesskatt undantagna andelsöverlåtelsen. Kostnader för biträde vid 

förhandlingar med köpare och för advokattjänster i samband med avtalsskrivning anses 

direkt och omedelbart hänförliga till den från mervärdesskatt undantagna överlåtelsen 

och avdrag medges därför inte för sådana rådgivningstjänster. Intresset av att inte 

medge avdrag för kostnader som kan anses hänförliga till en från mervärdesskatteplikt 

undantagen transaktion väger därför tyngre än intresset att underlätta för företag att 

omstrukturera med hjälp av andelsöverlåtelser.  
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5.4.2.5 Avdrag för värderingstjänster och due dilligence   

 

När det gäller rådgivningstjänster som värderingar, finansiell due dilligence och 

ersättningar till aktörer som hjälpt till att finna potentiella köpare är frågan om gällande 

rätt om möjligt mer svårbesvarad. I RÅ 2010 ref 56 ansåg majoriteten att det inte på det 

befintliga underlaget gick att avgöra i vad mån moderbolaget hade rätt till avdrag för 

ingående mervärdesskatt på kostnader för sådana rådgivningstjänster.
104

 Minoriteten 

ansåg att avdragsrätt för biträde vid förhandlingar med köparna, advokattjänster i 

samband med avtalsskrivning, värderingar, finansiell due dilligence och ersättningar till 

aktörer som hjälper till att finna potentiella köpare skulle medges i sin helhet då dessa 

typiskt sett bör anses hänförliga till bolagets samlade ekonomiska verksamhet och att 

det inte kunde påvisas att det förelåg ett direkt och omedelbart samband mellan de 

aktuella tjänsterna och andelsöverlåtelsen.
105

 Sonnerby och Öberg delar minoritetens 

uppfattning.
106

 Till det som ovan (se avsnitt 5.4.2.4) anförts till stöd för minoritetens 

samt Sonnerby och Öbergs uppfattning bör tilläggas följande.  

   I de fall en omstrukturering görs genom en andelsöverlåtelse i syfte att frigöra kapital 

för en mervärdesskattskyldig persons övriga mervärdesskattepliktiga verksamhet bör 

kostnader i form av rådgivningstjänster typiskt sett anses hänförliga till bolagets 

samlade mervärdesskattepliktiga ekonomiska verksamhet. Samma sak bör gälla om 

andelsöverlåtelsen i övrigt sker i omstruktureringssyfte på sådant sätt att den innebär 

mer än ren värdepappersförsäljning genom att utgöra en direkt, stadigvarande och 

nödvändig förlängning av den mervärdesskattepliktiga verksamheten. Om det utöver 

detta inte går att påvisa ett direkt och omedelbart samband mellan kostnaderna för de 

aktuella rådgivningstjänsterna och andelsöverlåtelsen genom att kostnaderna för 

rådgivningstjänsterna ingår i priset på aktierna bör avdragsrätt medges för samtliga av 

dessa rådgivningstjänster.   

  I C-29/08 SKF framhöll EU-domstolen dessutom att avdragsrätt medgivits för 

rådgivningstjänster i målen C-408/98 Abbey National och C-16/00 Cibo Participations. 

I de målen gällde det dock inte en överlåtelse som omfattades av tillämpningsområdet 

för mervärdesskatt för att sedan undantas genom en undantagsbestämmelse som 135.1.f. 
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Enligt EU-domstolen själv ska detta, av neutralitetsskäl, vara betydelselöst.
107

   

  Enligt min mening bör det avgörande vara huruvida andelsöverlåtelsen kan anses 

utgöra mer än ren värdepappersförsäljning och bidra till fortlöpande vunna intäkter i den 

mervärdesskattepliktiga verksamheten samt om rådgivningstjänsterna typiskt sett bör 

anses hänförliga till bolagets samlade ekonomiska verksamhet. C-408/98 Abbey 

National och C-16/00 Cibo Participations tyder på att rådgivningstjänster som köpts in 

för att genomföra en överlåtelse i omstruktureringssyfte typiskt sett bör anses hänförliga 

till bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Att vägra avdrag för ingående 

mervärdesskatt som belöper på kostnader för rådgivningstjänster, vilka hänför sig till en 

andelsöverlåtelse som är undantagen från mervärdesskatteplikt på grund av att 

andelsöverlåtelsen utgör en direkt, stadigvarande och nödvändig förlängning av den 

mervärdesskattepliktiga verksamheten strider mot principen mot skatteneutralitet men 

känns också motsägelsefullt. Detta då avdrag samtidigt medges för sådana kostnader när 

de är hänförliga till en verksamhets- eller andelsöverlåtelse, som genomförts med 

samma syfte, men som faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. Följden av 

detta blir att transaktioner som är objektivt sett lika behandlas olika i 

mervärdesskattemässigt hänseende. Detta strider mot principen om skatteneutralitet.
108

. 

 

5.5 Sammanfattning – avdragsrätt vid andelsöverlåtelser 

 

För avdragsrätt krävs att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan 

kostnaderna och de utgående mervärdesskattepliktiga transaktionerna. En 

andelsöverlåtelse är inte mervärdesskattepliktig. Avdragsrätt kan därför också medges 

om ett direkt och omedelbart samband mellan kostnaderna och den samlade ekonomiska 

verksamheten föreligger. Om andelsöverlåtelsen sträcker sig längre än ren 

värdepappersförsäljning faller den inom mervärdesskattens tillämpningsområde för att 

sedan undantas. Andelsöverlåtelsen utgör då en specifik från mervärdesskatt undantagen 

transaktion. Frågan blir då om ett direkt och omedelbart samband föreligger med den 

samlade ekonomiska verksamheten eller om ett sådant samband föreligger med den 

specifika från mervärdesskatt undantagna transaktionen. Klart är att kostnader för 

biträde vid förhandlingar med köparna och advokattjänster vid avtalsskrivning inte ses 
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som allmänna omkostnader.  

   För övriga typer av rådgivningstjänster är dock rättsläget oklart då sista instans 

fastslagit att det inte på befintliga grunder kunnat gå att avgöra huruvida avdragsrätt för 

sådana typer av rådgivningstjänster föreligger. Ingen större ledning kan ges från EU-

domstolens uttalande C-29/08 SKF då EU-domstolen överlät till den nationella 

domstolen att göra gränsdragningen mellan vilka kostnader som är allmänna 

omkostnader respektive vilka som är direkt och omedelbart hänförliga till den 

undantagna andelsöverlåtelsen. Ledning kan dock tas av Skatteverkets 

ställningstagande. I sådana fall ska frågan ställas om rådgivningstjänsterna objektivt sett 

används för annat ändamål än för att genomföra andelsöverlåtelsen. Svaret på den 

frågan torde bli nekande. Möjligheterna till avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på 

rådgivningstjänster i samband med en omstrukturering i form av en andelsöverlåtelse 

ser på så sätt ut att vara begränsade. Viktigt att poängtera är att Skatteverkets uttalande 

inte är prejudicerande på något sätt och neutralitetsskäl talar istället för att det 

avgörande bör vara om rådgivningstjänsterna typiskt sett bör anses hänförliga till 

bolagets samlade ekonomiska verksamhet.  

  I och med att avdragsrätt kan medges för ingående mervärdesskatt på kostnader för 

en verksamhetsöverlåtelse genom att överlåtelsen anses vara till fördel för hela den 

mervärdesskattepliktiga verksamheten har diskuterats om en andelsöverlåtelse kan 

likställas med en verksamhetsöverlåtelse och att avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt på rådgivningstjänster kan medges den vägen. Av skatteneutralitetsskäl 

är det enligt min mening eftersträvansvärt att en andelsöverlåtelse som har samma 

praktiska funktion som, och därför kan likställas med, en verksamhetsöverlåtelse också 

behandlas som en verksamhetsöverlåtelse. Främst då klarare regler och större utrymme 

för avdrag för allmänna omkostnader finns för rådgivningstjänster inköpta i vid 

verksamhetsöverlåtelser. Av den anledningen ska därför redogöras för om och i sådana 

fall under vilka förutsättningar en andelsöverlåtelse kan likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse.  
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6 Andelsöverlåtelse likställd med 

verksamhetsöverlåtelse 
 

6.1 Praxis  

 

I målet C-408/98 Abbey National fastslog EU-domstolen att det föreligger avdragsrätt 

för en mervärdesskatt på en rådgivningstjänst i form av mäklararvode vid försäljning av 

fastighet i samband med verksamhetsöverlåtelse.
109

 I och med att en 

verksamhetsöverlåtelse faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde 

aktualiseras aldrig frågan om ett direkt och omedelbart samband med en från 

mervärdesskatt undantagen transaktion föreligger. Istället kan då kostnader för 

rådgivningstjänster som köpts in för att genomföra verksamhetsöverlåtelsen ses som 

allmänna omkostnader i det överlåtande bolagets mervärdesskattepliktiga ekonomiska 

verksamhet då ett direkt och omedelbart samband mellan kostnaderna för 

rådgivningstjänsterna och en klart avgränsad del av överlåtarens ekonomiska 

verksamhet anses föreligga. Detta under förutsättning att alla transaktioner som ingår i 

verksamhetsdelen är mervärdesskattepliktiga. Avdragsrätt för sådana 

rådgivningstjänster bör kunna medges vid andelsöverlåtelser, om andelsöverlåtelsen 

likställs med en verksamhetsöverlåtelse. Frågan är dock om detta kan och i sådana fall 

hur detta ska ske.   

  Av C-29/08 SKF framgår: 

”När det gäller den aktuella transaktionens art har Europeiska 

gemenskapernas kommission hävdat att den ska likställas med en överföring 

av samtliga tillgångar eller någon del därav i ett bolag i den mening som 

avses i art. 5.8 sjätte direktivet (nuvarande art. 19 mervärdesskattedirektivet), 

vilket, i egenskap av varuleverans, ska anses utgöra ekonomisk verksamhet. 

Enligt kommissionen är en försäljning av ett bolags samtliga tillgångar och 

en försäljning av samtliga aktier i detsamma likvärdiga i funktionellt 

hänseende.”
110  

EU-domstolen ansåg att det, av de handlingar som getts in till domstolen, inte gick att 

avgöra huruvida andelsöverlåtelsen i förvarande fall fick till följd att samtliga tillgångar 
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eller någon del därav överlåtits.
111

 I och med den skillnad som förelåg mellan EU-

kommissionens utlåtande och EU-domstolens dom har diskussioner på nationell 

domstolsnivå och inom doktrin förts om en andelsöverlåtelse ska kunna likställas med 

en verksamhetsöverlåtelse och under vilka förutsättningar detta i sådana fall ska kunna 

ske.  

  Frågan om en andelsöverlåtelse kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse 

behandlades inte av EU-domstolen i C-29/08 SKF. EU-domstolen ansåg sig dock inte 

utesluta att en överlåtelse på ett innehav om 100 procent av andelarna, under vissa 

omständigheter, kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse i den mån som en sådan 

överlåtelse innebär att samtliga tillgångar eller en del därav i de berörda företagen 

överlåts.
112

  

  Däremot har EU-domstolen prövat frågan om en andelsöverlåtelse kan likställas med 

en verksamhetsöverlåtelse i ett senare mål. I C-651/11 X BV gällde frågan till EU-

domstolen om en försäljning av 30 procent av andelarna i ett dotterbolag kan likställas 

med en verksamhetsöverlåtelse. I målet ägde moderbolaget 30 procent av andelarna i 

dotterbolaget. När moderbolaget skulle överlåta andelarna hade moderbolaget förvärvat 

rådgivningstjänster belagda med mervärdesskatt. Denna mervärdesskatt yrkade 

moderbolaget avdrag för. Den nationella domstolen frågade dessutom, i anslutning till 

första frågan, om det gör någon skillnad om istället samtliga aktieägare säljer samtidigt 

så att 100 procent av andelarna i slutändan ägs av samma ägare.
113

   

  EU-domstolen lyfte även här fram att det inte utesluts att en andelsöverlåtelse under 

vissa omständigheter kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse i den mån som en 

sådan överlåtelse innebär att samtliga tillgångar eller en del av tillgångarna i de berörda 

företagen överlåts. En andelsöverlåtelse kan endast likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse om aktierna ingår i en självständig del som medger utövande av 

självständig ekonomisk verksamhet vilken bedrivs av förvärvaren. Enbart överlåtelse av 

aktier som inte åtföljs av en överlåtelse av tillgångar gör det inte möjligt för 

förvärvaren att i överlåtarens ställe bedriva självständig ekonomisk verksamhet.
114

 EU-

domstolen tar här ledning av ett tidigare avgörande, C-497/01 Zita Modes, där 

begreppet överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav anses innebära en 

överlåtelse av en hel affärsrörelse eller en självstädig del av ett företag som tillsammans 
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utgör ett företag eller en del av ett företag som kan bedriva en självständig ekonomisk 

verksamhet (se avsnitt 4).
115

  

  Det ska på så sätt vara möjligt för förvärvaren att i överlåtarens ställe bedriva en 

självständig ekonomisk verksamhet då endast en andelsöverlåtelse som inte åtföljs av en 

överföring av tillgångar inte gör det möjligt för förvärvaren att bedriva en sådan 

självständig ekonomisk verksamhet i överlåtarens ställe. Ett innehav av andelar innebär 

inte ett innehav av tillgångar i det företag vari andelarna ägs. Att äga aktier innebär en 

rätt till utdelning och till information om bolaget. Vidare har en aktieägare rätt till mer 

eller mindre inflytande i drivandet av företaget. EU-domstolen konstaterade att ett 

innehav om 30 procent av andelarna i ett bolag endast ger begränsade rättigheter. Av 

den anledningen kan inte en andelsöverlåtelse om 30 procent av andelarna likställas 

med en verksamhetsöverlåtelse enligt EU-domstolen. Det gör vidare ingen skillnad om 

alla aktieägare säljer samtidigt så att förvärvaren i slutändan innehar 100 procent av 

andelarna då varje överlåtelse ska bedömas för sig.
116

     

  HFD har, i HFD 2014 ref 1, tagit ställning till frågan om en andelsöverlåtelse kan 

likställas med en verksamhetsöverlåtelse. I målet hade ett moderbolag förvärvat 

rådgivningstjänster i samband med att moderbolaget avyttrade andelarna, som utgjorde 

100 %, i ett finskt dotterbolag. Både moderbolaget och dotterbolaget bedrev 

mervärdesskattepliktig verksamhet. Enligt Skatteverket hade förvärvet av tjänsterna ett 

direkt och omedelbart samband med moderbolagets försäljning av andelarna i 

dotterbolaget och kostnaderna kunde därför inte ses som allmänna omkostnader. KamR 

fann att överlåtelsen av dotterbolagsandelarna var att likställa med en 

verksamhetsöverlåtelse, varför transaktionen inte utgör någon omsättning i 

mervärdesskatthänseende och bolaget därför ska anses bedriva en fullt ut 

mervärdesskattepliktig verksamhet och avdrag ska medges för den ingående 

mervärdesskatten såsom allmän omkostnad. HFD fann, med EU-domstolens dom C-

651/11 X BV som stöd, att en överlåtelse av andelarna i ett bolag endast kan behandlas 

som en verksamhetsöverlåtelse under förutsättning att andelarna överlåts tillsammans 

med andra tillgångar som sammantaget bildar en ekonomisk enhet som självständigt 

kan drivas vidare. I och med att moderbolaget inte överlät några andra tillgångar 

tillsammans med andelarna förelåg inte en överlåtelse av en sådan ekonomisk enhet. 

Därför kunde inte bestämmelserna avseende verksamhetsöverlåtelse med där tillhörande 
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avdragsrätt anses tillämpliga.
117

 HFD har här tolkat EU-domstolens dom i C-651/11 X 

BV.  

  Frågan är vad som menas med ”andra tillgångar”. Aktierna i dotterbolaget är 

tillgångar för moderbolaget. Är ”andra tillgångar” då tillgångar utöver aktierna i 

dotterbolaget? Det framgår inte att dotterbolaget på något sätt skulle sakna tillgångar 

eller att dessa tagits ur dotterbolaget och överlåtits separat. Därför tolkar jag domen som 

att det finns ett krav på att det överlåts tillgångar, som är moderbolagets, och alltså inte 

dotterbolagets, och att dessa överlåts tillsammans med aktierna i dotterbolaget. Det ska 

alltså utöver själva andelsöverlåtelsen ske en viss överlåtelse av tillgångar som 

tillsammans med andelarna i dotterbolaget ska uppfylla kraven för en mervärdesskattefri 

verksamhetsöverlåtelse. Moderbolagets tillgångar och aktierna i dotterbolaget ska då 

tillsammans bilda en ekonomisk enhet som självständigt kan drivas vidare av 

förvärvaren. Med kravet på ”ekonomisk enhet som självstädigt kan drivas vidare” torde 

HFD mena att enheten i sig ska uppfylla kraven för en mervärdesskattefri 

verksamhetsöverlåtelse. Det räcker alltså inte med att andelarna i dotterbolaget överlåts 

och att detta dotterbolag då har tillgångar.    

  Sonnerby och Öberg har uttalat sig i frågan om en andelsöverlåtelse kan likställas 

med en verksamhetsöverlåtelse. Enligt dem är en försäljning av aktierna i dotterbolag, 

där det varit fråga om en aktiv förvaltning av dotterbolaget från moderbolagets sida, i 

realiteten en försäljning av dotterbolaget och dess samtliga tillgångar.
118

 I och med att 

Sonnerby och Öberg använder sig av ”aktierna” i bestämd form pluralis kan antas att de 

menar dotterbolagets samtliga aktier. Sonnerby och Öberg anser även, likt EU-

kommissionen i C-29/08 SKF, att syftet med undantaget för finansiella tjänster i art. 

135.1 f är avsett för affärsverksamhet bestående av ren värdepappershandel. En 

avyttring av ett dotterbolags samtliga andelar utgör inte en ren värdepappershandel och 

syftet med överlåtelsen är något helt annat.
119

 Istället kan antas att Sonnerby och Öberg 

anser att en andelsöverlåtelse där samtliga andelar överlåts bör likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse istället för att ses som en ekonomisk verksamhet som faller 

innanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt för att sedan undantas. När 

överlåtelsen faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde, som skulle vara fallet 

om den likställdes med en verksamhetsöverlåtelse, ges större möjlighet till avdrag för 
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kostnader för rådgivningstjänster i samband med överlåtelsen. Detta då kostnaderna för 

rådgivningstjänsterna kan ses som allmänna omkostnader.  

  Enligt min mening är EU-kommissionen och Sonnerby och Öbergs argument 

övertygande de lege ferenda.
120

 Det som kan ifrågasättas är om det inte krävs ytterligare 

lagstiftning för att göra rättsläget klarare samt öka förutsebarheten kring när en 

andelsöverlåtelse ska kunna likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Exempelvis vore 

ett tillägg i art. 135.1 f på sin plats. I detta tillägg bör då framgå att om samtliga andelar 

överlåts tillsammans med tillgångar som tillsammans utgör en ekonomisk verksamhet 

likt art. 19 och art. 29 bör andelsöverlåtelsen inte ses som ekonomisk verksamhet. På så 

sätt skulle andelsöverlåtelser som kan likställas med verksamhetsöverlåtelser falla 

utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt på ett mycket klarare och mer 

förutsebart sätt. Enligt ML skulle en sådan överlåtelse alltså inte ses som en omsättning 

utan istället falla utanför ML:s tillämpningsområde. Rättsläget är dock inte helt klart 

vad beträffar kraven för att en andelsöverlåtelse ska kunna likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse. Nedan följer en redogörelse för Skatteverkets syn på rättsläget.  

 

6.2 Skatteverkets syn på rättsläget 

 

Enligt Skatteverket är det inte möjligt att likställa en andelsöverlåtelse med en 

verksamhetsöverlåtelse. Skatteverket anser att en försäljning av andelar i dotterbolag, 

där moderbolaget utövar en aktiv förvaltning i dotterbolaget, ska anses utgöra en 

ekonomisk verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt och 

som är undantagen från skatteplikt enligt undantaget för finansiella tjänster. Grunden till 

Skatteverkets ställningstagande är att det inte framgår närmare i C-29/08 SKF under 

vilka omständigheter som en andelsöverlåtelse kan likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse. Av vad som framgår av ställningstagandet står sig detta även 

efter C-651/11 X BV.
121

   

  Vidare trycker Skatteverket på syftet som ligger till grund för undantaget för 

verksamhetsöverlåtelser. Detta syfte är att underlätta överlåtelser av företag eller delar 

av företag genom att förenkla överlåtelserna och undvika att belasta mottagarens 

likviditet med mervärdesskatt som denne ändå har avdragsrätt för. Skatteverket anser att 
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 Enligt HFD 2014 ref 14 krävs att aktierna överlåts tillsammans med andra tillgångar. 
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 Skatteverkets ställningstagande dnr 131 780946-10/11. 
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detta syfte inte kan göras gällande vid en mervärdesskattefri andelsöverlåtelse.
122

 Vidare 

anser Skatteverket att ett dotterbolag inte kan utgöra en sådan självständig del av ett 

företag som avses i art. 19 mervärdesskattedirektivet av den anledningen att det är 

dotterbolaget och inte moderbolaget som är ägare till och kan överföra rätten att såsom 

ägare förfoga över tillgångarna i dotterbolagets verksamhet. Verksamheten i ett 

dotterbolag bedrivs av dotterbolaget i egenskap av beskattningsbar person och kan inte 

anses bedriven inom ramen för moderbolagets ekonomiska verksamhet. Det är endast 

andelarna i dotterbolaget som utgör en tillgång i moderbolagets ekonomiska verksamhet 

och det är endast dessa som moderbolaget kan överlåta. Enligt Skatteverket kan ett 

dotterbolag därför inte anses utgöra en självständig del av moderbolaget.
123

  

  Ett moderbolag kan inte förfoga över tillgångarna i ett dotterbolags verksamhet. 

Moderbolaget kan åtminstone inte direkt förfoga över dem. Syftet med att inte beskatta 

verksamhetsöverlåtelser är det som EU-domstolen uttryckte i C-497/01 Zita Modes, att 

den mervärdesskatterättsliga regleringen för verksamhetsöverlåtelser ska underlätta 

överlåtelser av företag eller delar av företag genom att förenkla överlåtelserna och 

undvika att belasta mottagarens likviditet med mervärdesskatt som denne ändå har 

avdragsrätt för.
124

 En sådan belastning av mottagarens likviditet aktualiseras inte vid en 

andelsöverlåtelse då en sådan antingen inte är en ekonomisk verksamhet som är föremål 

för mervärdesskatt eller en verksamhet som undantaget från mervärdesskatteplikt.
125

 

Det finns dock en neutralitetsaspekt som talar emot Skatteverkets syn.    

  Om en andelsöverlåtelse av ett mervärdesskattepliktigt bolags samtliga tillgångar 

överlåts aktualiseras dock ett neutralitetsintresse. En sådan andelsöverlåtelse utgör en 

verksamhetsöverlåtelse i rent funktionellt hänseende. Ett moderbolag som kontrollerar 

samtliga andelar i dotterbolaget kontrollerar också samtliga tillgångar i dotterbolaget. 

Därför bör en andelsöverlåtelse som har samma funktion som en verksamhetsöverlåtelse 

också behandlas som en verksamhetsöverlåtelse, i synnerhet om en 

verksamhetsöverlåtelse innebär större avdragsrättsliga fördelar. Detta är dock endast ett 

de lege ferenda-resonemang då HFD 2014 ref 1 tyder på att det måste överlåtas andra 

tillgångar än andelarna i dotterbolaget.     

  Syftet med mervärdesskatten är att den som bedriver mervärdesskattepliktig 

verksamhet inte ska belastas av mervärdesskatten utan att skatten istället ska bäras av 

                                                           
122

 Skatteverkets ställningstagande dnr 131 780946-10/11 s 9. 
123

 Skatteverkets ställningstagande dnr 131 780946-10/11 s 10. 
124

 C-497/01 Zita Modes pt 39. 
125

 C-59/08 Skatteverket mot AB SKF pt 41 och 43. 



65 
 

konsumenterna. I fallet med en andelsöverlåtelse som i funktionellt hänseende kan 

likställas med en verksamhetsöverlåtelse utgör andelsöverlåtelsen inte ren 

värdepappershandel utan istället en direkt, stadigvarande och nödvändig förlängning av 

den mervärdesskattepliktiga verksamheten. Den bidrar till den produktion som beläggs 

med mervärdesskatt, bidrar till att möjligheten att fortlöpande vinna intäkter och utgör 

inte en del av en sådan ren värdepappershandel som utgör passiv 

investeringsverksamhet. Med tanke på de fördelar som föreligger när det gäller avdrag 

för kostnader i samband med en verksamhetsöverlåtelse bör det därför av 

neutralitetsskäl inte gå att använda syftet bakom art. 19 för att särbehandla en 

andelsöverlåtelse som i funktionellt hänseende är likställd med en 

verksamhetsöverlåtelse.    

  Vad beträffar de facto att ett moderbolag inte är ägare till och därmed inte kan 

överföra rätten att såsom ägare förfoga över tillgångarna i dotterbolagets verksamhet 

vill bör följande tilläggas. Uppfyllandet av kravet på att överlåtelsen ska gälla en hel 

affärsrörelse eller självständig del av ett företag avgörs inte ensamt av om bolaget har 

rätten att förfoga över tillgångarna eller inte. Det är inte verksamheten eller delen av 

verksamhetens status som skattesubjekt som är avgörande. Istället är det tillgångarnas 

samlade gemensamma funktion som gör att verksamheten får en självständighet och en 

identitet som ska kunna drivas vidare av förvärvaren och möjliggöra att denne kan 

fortsätt bedriva en självständig verksamhet och fortlöpande kan vinna intäkter.  

Självständighetskravet fungerar som en garanti på att det är en verksamhet och inte 

endast enskilda varor eller tjänster, utan gemensam funktion och identitet, som överlåts. 

Att moderbolaget såsom ägare till dotterbolaget inte direkt kan förfoga över tillgångarna 

på grund av att dotterbolaget är ett eget skattesubjekt har därför, enligt min mening, 

relativt liten betydelse i bedömningen om en andelsöverlåtelse ska kunna likställas med 

en verksamhetsöverlåtelse. Speciellt i de fall ett moderbolag äger 100 procent av 

andelarna i dotterbolaget. Ett moderbolag som äger 100 procent av andelarna i ett 

dotterbolag kontrollerar också samtliga tillgångar i dotterbolaget. Av HFD 2014 ref 1 

framgår dock att HFD ger visst utrymme åt betydelsen av att ett moderbolag inte direkt 

kan förfoga över tillgångarna i dotterbolaget då HFD kräver att det överlåts andra 

tillgångar, utöver aktierna i dotterbolaget, för att en andelsöverlåtelse ska kunna 

likställas med en verksamhetsöverlåtelse.   

  Att det finns möjlighet för en andelsöverlåtelse att likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse står klart. Rättsläget för vilka krav som ska ställas på en 
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andelsöverlåtelse för att den ska kunna likställas med en verksamhetsöverlåtelse är dock 

inte uttömmande reglerat i praxis. På grund av detta ska nu, med hjälp av de nyss 

belysta rättskällorna, göras ett försök att ställa upp de förutsättningar som ska vara 

uppfyllda för att en andelsöverlåtelse ska likställas med en verksamhetsöverlåtelse. För 

att en andelsöverlåtelse ska kunna likställas med en verksamhetsöverlåtelse måste dessa 

förutsättningar vara uppfyllda för att resultera i en dom där en andelsöverlåtelse likställs 

med en verksamhetsöverlåtelse.  

   

6.3 Förutsättningar för att likställa andelsöverlåtelse med 

verksamhetsöverlåtelse  

 

6.3.1 Allmän om rättsläget 

 

Inledningsvis bör sägas att det i skrivande stund inte finns något prejudikat, varken från 

EU-domstolen eller HFD, där en andelsöverlåtelse likställts med en 

verksamhetsöverlåtelse. Det har endast uttryckts att det inte utesluts att en 

andelsöverlåtelse ska kunna likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Därför ska ett 

försök göras till att söka fastställa vilka specifika krav som ska ställas för att en 

andelsöverlåtelse ska likställas med en verksamhetsöverlåtelse och på så sätt kunna 

medge avdrag för rådgivningstjänster som köpts in i samband med andelsöverlåtelsen. 

Detta då avdrag för rådgivningstjänster som köpts in i samband med en 

verksamhetsöverlåtelse ses som allmänna omkostnader.
126

  

   

6.3.2 Andelsöverlåtelsen ska utgöra mer än ren värdepappersförsäljning 

 

Till att börja med måste andelsöverlåtelsen vara en överlåtelse som utgör mer än ren 

värdepappersförsäljning. Om andelsöverlåtelsen sträcker sig längre än ren 

värdepappersförsäljning kan genomförandet av den anses bidra till att fortlöpande vinna 

intäkter i den mervärdesskattepliktiga verksamheten. En andelsöverlåtelse anses utgöra 

mer än ren värdepappersförsäljning när överlåtelsen utgör en direkt, stadigvarande och 

nödvändig förlängning av den skattepliktiga verksamheten.
127

 Ledning bör också kunna 
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tas av EU-kommissionens uttalande i C-29/08 SKF. Enligt EU-kommissionen ska en 

andelsöverlåtelse inte anses som värdepappersförsäljning när andelsöverlåtelsen utgör 

en strategisk omdisponering av moderbolagets tillgångar med syfte att frigöra kapital 

för koncernens övriga verksamhet.
128

   

  Viktigt att poängtera är att en andelsöverlåtelse som likställs med en 

verksamhetsöverlåtelse inte kan anses utgöra en ekonomisk verksamhet och på så sätt 

falla innanför mervärdesskattens tillämpningsområde.
129

 Att en andelsöverlåtelse 

kvalificerar till att utgöra mer än ren värdepappersförsäljning talar på så sätt inte emot 

att den samtidigt kan falla utanför mervärdesskattens tillämpningsområde genom att 

likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Kravet på att den ska utgöra mer än ren 

värdepappersförsäljning är en garanti för att passiv investeringsverksamhet inte ska 

kunna likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Passiv investeringsverksamhet bidrar 

inte till fortlöpande vunna intäkter i den mervärdesskattepliktiga verksamheten. Det gör 

dock en andelsöverlåtelse som sträcker sig längre än ren värdepappersförsäljning. 

     

6.3.3 Hundra procent av andelarna 

 

I mål C-651/11 X BV fastlog EU-domstolen att en andelsöverlåtelse där 30 procent av 

andelarna överläts inte kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. EU-domstolen 

uttalande dock, vilket den också gjorde i C-29/08 SKF, att den inte uteslöt att en 

överlåtelse om samtliga andelar, 100 procent av dotterbolagets aktier, under vissa 

omständigheter kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse.
130

 Därmed är ännu ett 

krav att det överlåtande moderbolaget ska äga och överlåta 100 procent av andelarna i 

det överlåtna dotterbolaget. I de fall flera aktieägare överlåter sina andelar samtidigt så 

att förvärvaren får 100 procent andelarna i slutändan är det uteslutet att dessa 

andelsöverlåtelser ska kunna likställas med en verksamhetsöverlåtelse då varje 

transaktion ska bedömas för sig.
131
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6.3.4 Överlåtelse av tillgångar tillsammans med andelarna  

 

För att det överhuvudtaget ska bli tal om att likställa en andelsöverlåtelse med en 

verksamhetsöverlåtelse måste andra tillgångar överlåtas tillsammans med andelarna. Av 

HFD:s uttalande i HFD 2014 ref 1 framgår att en överlåtelse av andelarna i ett 

dotterbolag endast kan behandlas som en verksamhetsöverlåtelse under förutsättning att 

andelarna överlåts tillsammans med andra tillgångar som sammantaget bildar en 

ekonomisk enhet som självständigt kan drivas vidare. Detta innebär att det utöver 

andelarna måste överlåtas tillgångar, som är moderbolagets, som sedan i sin tur 

tillsammans med andelarna i dotterbolaget uppfyller kraven för en 

verksamhetsöverlåtelse.   

 

6.3.5 Avsikt att driva verksamheten vidare 

 

I och med att andelsöverlåtelsen likställs med en verksamhetsöverlåtelse måste de krav, 

som ställs på att en överlåtelse av tillgångar ska kunna ses som en 

verksamhetsöverlåtelse, också ställas på den ekonomiska enhet som bildas av 

tillgångarna och andelarna i dotterbolaget. Därför måste det finnas ett krav på 

förvärvaren att han eller hon har en avsikt att driva verksamheten vidare. Kravet innebär 

precis som i fallet med en verksamhetsöverlåtelse att det ska finnas en avsikt att bedriva 

en verksamhet med samma identitet vidare.  

   

6.3.6 Prövning av varje transaktion i alla led 

 

Främst när det gäller fall då överlåtelser sker genom mellanmän måste varje transaktion 

prövas för sig i varje led. Om andelarna, och de andra tillgångarna som överlåts 

tillsammans med andelarna, överlåts genom mellanmän måste varje överlåtelse prövas 

för sig. Om kraven för varje transaktion upplyfts i varje led bör en överlåtelse genom 

mellanman inte utgöra något hinder för att andelsöverlåtelse ska kunna likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse.  

 

6.3.7 Samtliga tillgångar eller någon del därav 

 

Tillgångarna som överlåts tillsammans med andelarna ska dessutom uppfylla kravet på 
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att det rör sig om det överlåtna bolagets samtliga tillgångar eller någon del därav. Detta 

krav är att likställa med kravet i HFD 2014 ref 1 om att andelarna och de andra 

tillgångarna tillsammans ska utgöra en enhet som självständigt kan drivas vidare av 

förvärvaren. Kravet uppfylls genom att andelarna och de andra tillgångarna utgör en hel 

affärsrörelse eller en självständig del av en affärsrörelse där tillgångarna och andelarna 

tillsammans utgör ett företag eller en del av ett företag som behåller sin identitet, kan 

bedriva en självständig ekonomiskt verksamhet samt kan fortsätta att fungera som en 

enhet och bidra till att realisera ett specifikt verksamhetsmål. Att det rör sig om en 

andelsöverlåtelse där 100 procent av andelarna överlåts, och således ett helt företag, 

innebär inte att kravet är uppfyllt när det kommer till att likställa en andelsöverlåtelse 

med en verksamhetsöverlåtelse. Det är tillgångarna som överlåts tillsammans med 

andelarna som ska uppfylla kravet.   

  

6.3.8 Klart avgränsad del  

 

Det ska dessutom finnas ett direkt och omedelbart samband mellan kostnaderna för 

rådgivningstjänsterna och en klart avgränsad del av överlåtarens ekonomiska 

verksamhet. Den ekonomiska enheten som dotterbolagsandelarna och tillgångarna utgör 

måste därför vara klart avgränsade från moderbolagets verksamhet. Den ekonomiska 

enheten måste dessutom bedriva mervärdesskattepliktig verksamhet. Om dessa sju 

förutsättningar är uppfyllda bör en andelsöverlåtelse likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse och avdrag för kostnader för rådgivningstjänster medges som 

allmänna omkostnader.  

 

7 Avslutning 
 

Det är mycket vanligt att företag vidtar åtgärder i form av omstruktureringar för att till 

exempel effektivisera eller frigöra kapital till en mervärdesskattepliktig verksamhet. 

Problem uppstår då kring huruvida omstruktureringar ska beläggas med mervärdesskatt 

eller inte och således vilken ingående mervärdesskatt som får göras avdrag för i 

samband med omstruktureringarna.   

  En omstrukturering genomförs vanligtvis genom en andels- eller en 
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verksamhetsöverlåtelse. I samband med omstruktureringar är det vanligt att 

rådgivningstjänster köps in. Det är därför av vikt för företag att veta huruvida den 

ingående mervärdesskatt som dessa tjänster är belagd med är avdragsgill eller inte.  

  Enligt både EU-rätt och svensk rätt angrips mervärdesskatterättsliga 

avdragsrättsproblem först och främst genom att utreda om ett företag är 

mervärdesskattskyldigt eller inte. Det är endast mervärdesskattskyldiga företag som kan 

göra avdrag för ingående mervärdesskatt. Ett företag är mervärdesskattskyldigt om det 

bedriver sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är 

mervärdesskattepliktig och görs av dem som beskattningsbar person i denna egenskap.

 Enligt både EU-rätt och svensk rätt faller andelsöverlåtelser som innebär ren 

värdepappersförsäljning utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. En 

andelsöverlåtelse som genomförs vid en omstrukturering är oftast en andelsöverlåtelse 

som utförs inom ramen för en affärsverksamhet som utgör en direkt, stadigvarande och 

nödvändig förlängning av den skattepliktiga verksamheten. Sådana andelsöverlåtelser 

sträcker sig längre än ren värdepappersförsäljning och omfattas av mervärdesskattens 

tillämpningsområde. När sådana andelsöverlåtelser väl fallit inom mervärdesskattens 

tillämpningsområde undgår de mervärdesskatteplikt genom att undantas från 

mervärdesskatt enligt antingen 135.1 f mervärdesskattedirektivet eller 3 kap. 9 § ML. 

Detta under förutsättning att överlåtelsen har ett direkt samband med och är nödvändig 

för moderbolagets mervärdesskattepliktiga verksamhet.   

  Att överlåta andelarna i ett bolag är ett sätt att omstrukturera en verksamhet på. En 

andelsöverlåtelse som genomförs för att omstrukturera en verksamhet uppfyller med 

stor sannolikhet kraven, som uppställs enligt gällande rätt, för att sträcka sig längre än 

ren värdepappersförsäljning och således omfattas av tillämpningsområdet för 

mervärdesskatt för att sedan undantas från mervärdesskatteplikt.  

  För att en verksamhetsöverlåtelse ska undgå mervärdesskatteplikt krävs det att det 

finns en avsikt hos förvärvaren att driva vidare en verksamhet med samma identitet. Vid 

en verksamhetsöverlåtelse som sker i flera led ska varje led i en kedja av överlåtelser 

prövas mot kraven i art. 19 mervärdesskattedirektivet eller 3 kap. 25 § ML. Dessutom 

måste de tillgångar som överlåts vara en hel affärsrörelse eller en självständig del av en 

affärsrörelse där tillgångarna tillsammans utgör ett företag eller en del av ett företag 

som behåller sin identitet, kan bedriva en självständig ekonomiskt verksamhet samt kan 

fortsätta att fungera som en enhet och bidra till att realisera ett specifikt 

verksamhetsmål. Trots att 3 kap. 25 § ML är en undantagsbestämmelse ska den ses som 
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en bestämmelse som medför att en överlåtelse som träffas av bestämmelsen inte anses 

falla inom mervärdesskattens tillämpningsområde. Med andra ord ska den då inte ses 

som en omsättning enligt ML.  

  Sättet på vilket en andels- respektive verksamhetsöverlåtelse undgår 

mervärdesskatteplikt påverkar möjligheterna till avdragsrätt för kostnader för 

rådgivningstjänster i samband med överlåtelsen. Avdragsrätt för rådgivningstjänster i 

samband med verksamhetsöverlåtelser kan medges genom att kostnaderna ses som 

allmänna omkostnader. För att sådan avdragsrätt ska föreligga krävs att det finns ett 

direkt och omedelbart samband mellan kostnaderna för rådgivningstjänsterna och en 

klart avgränsad del av överlåtarens ekonomiska verksamhet samt att alla transaktioner 

som ingår i verksamhetsdelen är mervärdesskattepliktiga.   

  För rätt till avdrag på ingående mervärdesskatt belagd rådgivningstjänster som köpts 

in för att genomföra en andelsöverlåtelse måste det som huvudregel föreligga ett direkt 

och omedelbart samband mellan rådgivningstjänsterna och de utgående transaktioner 

som ger rätt till avdrag. Den ingående mervärdesskatten ska då direkt kunna hänföras 

till de utgående transaktionernas kostnadskomponenter. Då en andelsöverlåtelse är 

undantagen från mervärdesskatt kan avdrag för mervärdesskatt på rådgivningstjänster 

som köpts in för att genomföra andelsöverlåtelsen inte medges om ett direkt och 

omedelbart samband föreligger mellan kostnaden för rådgivningstjänsten och 

andelsöverlåtelsen. För att kunna utreda ett sådant direkt och omedelbart samband kan 

frågan ställas om det rör sig om tjänster som objektivt sett används för att genomföra 

andelsöverlåtelsen.     

  Biträde vid förhandlingar med köpare av aktier och advokattjänster i samband med 

avtalsskrivning är direkt och omedelbart hänförliga till andelsöverlåtelsen och därmed 

inte avdragsgilla. Avdragsrätt för mervärdesskatt på vissa andra rådgivningstjänster kan 

dock medges om kostnaderna för rådgivningstjänsterna uppfyller kraven för att ses som 

allmänna omkostnader för det överlåtande bolaget. Tidigare praxis från EU-domstolen 

samt doktrin talar för att avdragsrätt bör medges för ingående mervärdesskatt på sådana 

rådgivningstjänster då sådana typsikt sett bör anses hänförliga till bolagets samlade 

ekonomiska verksamhet. Rättsläget kring vilka typer av rådgivningstjänster som köpts 

in i samband med en andelsöverlåtelse, utöver biträde vid förhandlingar med köpare av 

aktier och advokattjänster i samband med avtalsskrivning, som kan anses som allmänna 

omkostnader är dock oklart.  

  En verksamhetsöverlåtelse utgör inte en från mervärdesskatt undantaget transaktion 
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utan är istället en transaktion som anses falla utanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde. Av den anledningen kan inget direkt och omedelbart samband 

mellan en kostnad för en rådgivningstjänst och en från mervärdesskatt undantagen 

transaktion föreligga. Detta öppnar upp för större möjligheter till avdrag för 

mervärdesskatt på rådgivningstjänster då kostnaderna för rådgivningstjänsterna i större 

utsträckning kan ses som allmänna omkostnader.   

  Ett hinder för avdragsrätt på rådgivningstjänster som köpts in för att genomföra en 

andelsöverlåtelse är om ett direkt och omedelbart samband föreligger mellan kostnaden 

för rådgivningstjänsten och specifik från mervärdesskatt undantagna andelsöverlåtelsen. 

Detta hinder kan undgås om andelsöverlåtelsen uppfyller kraven för att likställas med en 

verksamhetsöverlåtelse.  

  Både EU-domstolen och HFD öppnar för att en andelsöverlåtelse kan likställas med 

en verksamhetsöverlåtelse. I de fall en andelsöverlåtelse likställs med en 

verksamhetsöverlåtelse kan de avdragsrättsliga fördelar som gäller kostnader för 

rådgivningstjänster vid verksamhetsöverlåtelser också göras gällande vid 

andelsöverlåtelsen. Kraven för att detta ska kunna ske har inte uttryckligen och 

uttömmande angivits av varken EU-domstolen eller HFD. Det är dock möjligt att ställa 

upp krav utifrån praxis från EU-domstolen och HFD. Ett av dessa krav är att 

andelsöverlåtelsen ska utgöra mer än ren värdepappersförsäljning. Det överlåtande 

moderbolaget måste dessutom äga och överlåta 100 procent av andelarna i det överlåtna 

dotterbolaget. Andelarna i dotterbolaget måste överlåtas med andra tillgångar. 

Andelarna får inte överlåtas för sig och tillgångarna för sig. Förvärvaren måste ha för 

avsikt att driva verksamheten vidare. Tillgångarna som överlåts tillsammans med de 

andra andelarna måste dessutom utgöra en ekonomisk verksamhet som självständigt kan 

drivas vidare av förvärvaren. Den ekonomiska verksamheten måste slutligen vara klart 

avgränsade från moderbolagets verksamhet.   

  Företag som yrkar avdrag för ingående mervärdesskatt på rådgivningstjänster i 

samband med en omstrukturering har störst möjlighet att få det om omstruktureringen 

skett genom en verksamhetsöverlåtelse. Om omstruktureringen gjorts genom en 

andelsöverlåtelse faller den med största sannolikhet inom mervärdesskattens 

tillämpningsområde. I det fallet bör företaget söka få andelsöverlåtelsen likställd med en 

verksamhetsöverlåtelse med hjälp av de sju punkterna ovan då möjligheterna till avdrag 

för mervärdesskatt på rådgivningstjänster är klart godare vid en verksamhetsöverlåtelse.   
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