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Förkortningar och definitioner 

 
 

Direktivet = Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt 

system för mervärdesskatt 

 

EU = Europeiska Unionen 

 

EUD = Europeiska Unionens Domstol 

 

Extern transaktion = Transaktion mellan två olika bolag 

 

Filial = En underordnad del av ett företag som saknar tillskjutet kapital. 

 

Förvärvsbeskattning = Köparen beskattas för förvärvet av varan/tjänsten 

 

Huvudkontor = Den del av företaget där de huvudsakliga finansiella funktionerna och 

den operativa ledningen av den verksamhet som avses befinner sig.  

 

Intern transaktion = Transaktioner som sker inom ett och samma bolag, till exempel 

mellan huvudkontor och filial 

 

Omsättningsland = Det land där en vara/tjänst anses vara omsatt (och därmed 

skattepliktig) 

 

Omvänd skattskyldighet = Köparen är skattepliktig för transaktionen  

 

Omvänt tjänsteflöde = Filialen tillhandahåller huvudkontoret tjänster  

 

Transaktionskedja = Den väg en vara eller tjänst färdas innan den når sin slutliga 

destination.  

 

Tredje land = Land utanför EU 

 

Unilateral = Självständigt, ensidigt 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Den 17 september 2014 meddelade EU-domstolen en länge efterväntad dom i mål C- 

7/12, det så kallade Skandiamålet. I sin dom fastslår EU-domstolen att när ett 

huvudkontor beläget i ett tredje land tillhandahåller sin svenska filial tjänster, och 

filialen ingår i en svensk mervärdesskattegrupp, så utgör tillhandahållandet från 

huvudkontoret till filialen en beskattningsbar transaktion som mervärdesskattegruppen 

är skattskyldig för. Den nyvunna domen medför att samtliga medlemsländer i EU som 

har utnyttjat möjligheten att använda sig av mervärdeskattegrupper i sin 

mervärdeskattslagstiftning måste se över att reglerna tillämpas i överensstämmelse med 

det nya rättsläget. De ekonomiska konsekvenser som följer av att interna transaktioner 

inom ett bolag nu kan komma att beläggas med mervärdesskatt förväntas medföra 

mycket stora kostnader framförallt för banker och företag som bedriver finansiell 

verksamhet eller försäkringsverksamhet.
1
  

 

Innebörden av domen är att när en filial ingår i en svensk mervärdesskattesgrupp så 

upphör filialen att vara samma beskattningsbara person som huvudkontoret och filialen 

blir istället en egen beskattningsbar person ihop med mervärdeskattegruppen. Detta har 

ansetts vara förvånande då domstolens tidigare praxis säger att tillhandahållanden 

mellan huvudkontor och dess filial inte utgör någon beskattningsbar transaktion 

eftersom filialen och huvudkontoret utgör samma beskattningsbara person.
2
     

     

Även om EU-domstolen i och med detta mål sätter punkt för frågan hur 

tillhandahållanden av tjänster ska behandlas ur mervärdesskatthänsyn i den specifika 

situation då tillhandahållandet sker från ett huvudkontor beläget i ett tredje land till en 

svensk filial, så ger den samtidigt upphov till många nya frågor angående hur de 

transaktioner som är mycket lika men där någon omständighet skiljer sig ska behandlas. 

                                                           

 

1
 Houlder, Vanessa, Banks’ VAT bills set to soar after European court ruling, Financial Times.  

2
 Se nedan mål C-210/04 FCE Bank. 
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Den mervärdesskattemässiga behandlingen av liknande transaktioner är på flera punkter 

mer osäker efter att domen har avkunnats än tidigare. 
3
 

 

1.2 Ämnets aktualitet 

 

Uppsatsens ämne är av hög aktualitet då det nykomna rättsfallet från EU-domstolen är 

av stor betydelse för hur företag som ingår i mervärdesskattegrupper kommer att 

strukturera sin verksamhet för att undvika den mervärdesskattebelastning som domen 

annars kommer att medföra. Då Skandiadomen medför konsekvenser för samtliga 

länder inom EU som har utnyttjat möjligheten till mervärdesskattegrupper i den 

nationella lagstiftningen så har domen fått mycket uppmärksamhet internationellt.
4
 Det 

är även möjligt att de bolag som påverkas av den nya domen kommer att försöka 

omstrukturera sin verksamhet för att i möjligaste mån undvika den ökade skattebördan.  

       

En av de enligt min mening viktigaste orsakerna att ämnet är av hög aktualitet är att 

även om domen förtydligade rättsläget i just det scenario som var för handen i 

Skandiafallet så medförde den på många sätt en ökad osäkerhet kring hur liknande 

transaktionskedjor ska beskattas. I och med denna osäkerhet över domens räckvidd så 

riskerar tillämpningen av domen att sträcka sig olika långt i olika EU-länder. Detta i sin 

tur kan orsaka en konkurrenssnedvridning och skapa incitament för företag att etablera 

sig i de EU-länder där tillämpningsområdet för domen är striktare än den är i andra EU-

länder.  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur långt Skandiadomens tillämpningsområde 

sträcker sig. Konsekvensen av ett vitt tillämpningsområde är att transaktioner som förut 

inte har ansetts vara beskattningsbara nu kommer att bli det. Ju vidare 

tillämpningsområde desto större blir skattebelastningen för de företag som berörs av 

                                                           

 

3
 Cornielje, Simon och Bondarev, Ivan, Scanning the Scope of Skandia, s 1 ff. 

4
 Odile Courjon, New Rules for Head Office to Branch Scenarios – Comments on 

the Skandia Case, International VAT Monitor. 
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domen. Tillvägagångssättet för att försöka besvara denna fråga är en djupgående analys 

av domstolens resonemang i Skandiamålet samt de rättsregler och den rättspraxis som 

ligger till grund för EU-domstolens avgörande. Jag kommer därefter försöka att utreda 

vilka av EU-domstolens uttalanden i Skandiamålet som nu bör betraktas som allmänna 

principer och som därmed är tillämpliga även på liknande transaktioner, och vilka som 

är strängt kopplade till de omständigheter som var för handen i det specifika målet.  

 

När det gäller vidden av Skandiadomens tillämpningsområde så har jag valt tre 

scenarion (transaktionskedjor) som jag vill utreda närmare om Skandiadomen medför 

konsekvenser för. Anledningen till att jag har valt att fokusera på just dessa tre 

scenarion är att det är de scenarion som är vanligast inom ett företag och därför av störst 

ekonomisk betydelse. Verkningarna av att domen omfattar även dessa scenarion är att 

transaktionerna nu är beskattningsbara. De tre scenarion jag har valt att fokusera på är: 

 Om Skandiadomen är tillämplig även på internt producerade tjänster 

 Om Skandiadomen är tillämplig även när filialen är belägen i ett land inom EU 

 Om Skandiadomen är tillämplig även i den omvända situation då det är 

huvudkontoret som är medlem i en mervärdesskattesgrupp och tillhandahåller 

filialen tjänster 

För att kunna besvara dessa frågor krävs först en noggrann genomgång av allt det 

material som har lett fram till EU-domstolens dom i Skandiamålet. Frågorna kan därför 

besvaras först i den senare delen av uppsatsen. Under kapitel 6 ”Domens räckvidd” 

kommer de olika scenariona att behandlas var och en för sig, för att sedan utmynna i en 

allmän diskussion om vidden av domens tillämpningsområde. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

I och med att min uppsats tar utgångspunkt i de förutsättningar som var för handen i 

Skandia-domen så sker en ganska naturlig avgränsning. En av de avgränsningar som 

tåls att betonas är att då denna dom i stort sett enbart är relevant för företag som ingår i 

mervärdesskattegrupper och det endast är företag som bedriver viss typ av verksamhet 

som kan vara medlem i en mervärdesskattesgrupp så är det endast ganska specifika 

branscher som kommer att influeras av domen.  
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En annan avgränsning består i att det finns många fler scenarion (transaktionskedjor) 

där Skandiadomen skulle kunna bli tillämplig än de som jag tar upp i denna uppsats. De 

tre scenarion som jag har valt att fokusera på, som jag har presenterat ovan, är de 

scenarion som jag tror kommer att medföra störst ekonomiska konsekvenser för 

företagen om Skandiadomen utsträcks till att omfatta. 

  

Ytterligare en avgränsning består i att den problematik som avser huruvida 

kostnadsallokeringar är jämförliga med ersättning för tjänster endast kommer att beröras 

kortfattat i min uppsats. Orsaken till det är att jag anser att den frågan är en fråga som 

kan behandlas skild från de frågor som jag avser att behandla i denna uppsats och att det 

saknas utrymme att behandla även denna fråga. 

 

1.5 Metod och Material  

 

Vid författandet av denna promemoria kommer jag att använda mig av den 

rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden består av att utröna vad som är 

gällande rätt utifrån rättskällorna. De svenska rättskällorna består av en rättshierarki 

med ordningen lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.  

     Eftersom mervärdesskatten är ett område som är harmoniserat inom EU är de EU-

rättsliga rättskällorna av stor dignitet. EU- rättens företräde framför nationell rätt har vid 

flera tillfällen fastslagits av EU-domstolen.
5
 Inom EU består rättskällorna av primärrätt 

och sekundärrätt, där primärrätt utgörs av de grundläggande fördragen och sekundärrätt 

av unilaterala rättsakter och avtal.
6
 Mervärdesskattedirektivet, som är i fokus i denna 

uppsats, är en unilateral rättsakt. Med unilateral rättsakt menas i första hand de akter 

som anges i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, det vill säga 

förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Som unilaterala 

rättsakter räknas även särskilda rättsakter som grundar sig på de tidigare fördragen.
7
 Då 

direktiven inom EU ofta är relativt generellt hållna har EU-domstolens rättspraxis en 

                                                           

 

5
 Se till exempel mål C 6/64 Costa mot ENEL och mål C-26/62, Van Gend en Loos. 

6
 Kleerup m.fl, Mervärdesskatt i teori och praktik, tredje upplagan s 26 f. 

7 E-juridikportalen E-justice, Europa.eu.  



9 

 

särskild ställning inom EU och brukar kallas för subsidiär rätt.
8
 Inom EU rätten har 

rättspraxis därför en högre ställning än förarbeten, till skillnad mot svensk rätt.  

 

Även om den huvudsakliga metoden i uppsatsen är den rättsdogmatiska så kommer 

frågeställningarna i uppsatsen även diskuteras ur ett samhällsperspektiv, där företagens 

intressen ställs mot det statliga. Diskussionen kommer därför emellanåt tendera att gå 

emot det rättspolitiska hållet.  

 

Det material som kommer användas i denna uppsats är framförallt överordnade EU-

rättskällor i form av direktivbestämmelser, rättspraxis och kommunikation från EU-

kommissionen. Svensk lagstiftning och rättspraxis inom området används främst i syfte 

att avstämma att det råder konsensus mellan de svenska reglerna och de EU-rättsliga. 

Material i form av förarbeten och doktrin används sparsamt i promemorian, dels på 

grund av att de förlorar relevans om det går att uttolka något annat av EU-rätten, dels på 

grund av att det inte finns mycket att utläsa från dessa källor om den problematik som 

promemorian behandlar. I avsaknad av andra rättskällor innehåller uppsatsen flertalet 

hänvisningar till hur några av de författare av de många artiklar som det nykomna 

Skandiamålet har gett upphov till har tolkat tillämpningsområdet för domen.  

 

 

1.6 Disposition 

 

Min disposition ser ut på följande sätt. Efter denna inledning väntar en kortfattad 

genomgång av gällande rätt för tillhandahållanden av tjänster. Jag går sedan över till att 

gå igenom den reglering som finns både i Sverige och på EU-nivå avseende 

tillhandahållanden mellan huvudkontor och filial. Fokus i denna del ligger på de 

svenska och europarättsliga regler som behandlar vad som utgör en beskattningsbar 

person, samt att gå igenom det rättsfall där EU-domstolen kom fram till att 

tillhandahållandet mellan huvudkontor och filial inte utgör en beskattningsbar 

transaktion. Det som framförallt är intressant i den domen är huruvida den senare 

Skandiadomen innebär en avvikelse från den tidigare domen.  

                                                           

 

8 Kleerup m.fl, Mervärdesskatt i teori och praktik, tredje upplagan s 26 f. 
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Jag kommer därefter gå över till att behandla den rättsliga regleringen av 

mervärdesskattegrupper att behandlas. Den svenska regleringen är särskilt intressant för 

att kunna utläsa i vilken mån domen är tillämplig på filialer som ingår i 

mervärdesskattesgrupper även i övriga Europa eller i vilken mål domen kan endast 

anses avse Sverige. De hittills genomgångna områdena motsvarar ungefär den första 

hälften av uppsatsen och utgör grunden för domstolens resonemang i Skandiamålet.  

 

I den andra hälften av uppsatsen börjar jag med att gå igenom omständigheterna i 

Skandiamålet för att sedan noggrant gå igenom och analysera såväl generaladvokatens 

som EU-domstolens dom. Själva besvarandet av de frågor som utgör syftet med min 

uppsats kommer att ske i de två avslutande kapitlen av uppsatsen. Detta på grund av 

dessa frågeställningar endast kan besvaras efter att samtliga av de faktorer som kan 

anses ha betydelse för utgången har gåtts igenom och analyserats grundligt.  Det näst 

sista kapitlet som kallas ”domens räckvidd” är därför en tung beståndsdel i denna 

uppsats. I det sista kapitlet sammanfattar jag vad jag har kommit till fram till och 

diskuterar potentiella konsekvenser av resultatet. 

 

2. Mervärdesskatteplikt för tillhandahållanden av tjänster  

 

2.1 Huvudregel 

 

För att en transaktion ska utgöra en mervärdesskattepliktig transaktion är det fyra 

kriterier som måste vara uppfyllda. Dessa fyra rekvisit brukar jämföras med de ben som 

håller upp en stol eller ett djur eftersom de är så grundläggande för mervärdesskatten. 

Om något av rekvisiten brister är transaktionen inte mervärdesskattepliktig i Sverige.  

 

De fyra förutsättningarna framgår av 1 kap 1 § ML. För det första ska det vara en 

omsättning av en tjänst och för det andra ska denna omsättning vara gjord inom landet. 

Det tredje rekvisitet stadgar att ska tjänsten vara skattepliktig och det fjärde och sista 

rekvisitet att omsättningen göras av en beskattningsbar person. Nedan kommer jag nu 

att gå igenom dessa rekvisit var för sig för att förklara dess närmare innebörd. Jag 
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kommer även att redan från början peka på de särskilda problem som uppstår vid 

tillämpningen av rekvisiten när det är fråga om en transaktion mellan ett huvudkontor 

och en filial som är medlem i en mervärdesskattegrupp.  

  

1 kap 1 § ML är motsvarigheten till mervärdesskattedirektivets artikel 2. Detta innebär 

att alla länder inom EU har samma rekvisit som måste vara uppfyllda för att 

mervärdesskatteplikt ska uppstå. I den mån det finns tolkningsutrymme finns det dock 

risk för att medlemsländerna tolkar rekvisiten olika. Observera även att reglerna om till 

exempel omsättningsland har syftet att transaktionen beskattas i ett medlemsland inom 

EU (omsättningslandet). Det faktum att en transaktion inte är beskattningsbar i Sverige 

på grund av att något av de fyra rekvisiten inte är uppfyllda innebär alltså inte att 

transaktionen inte är beskattningsbar i något annat land.  

 

2.2.1 Omsättning 

 

Definitionen av omsättning av en tjänst framgår av direktivets artikel 26 och 2 kap 1 § 

st 6 ML. Där stadgas att med en omsättning av en tjänst menas att en tjänst utförs, 

överlåts eller tillhandahålls någon mot ersättning eller att den tas i anspråk genom uttag. 

I och med att även uttagssituationer omfattas innebär det att det inte är nödvändigt att 

det finns någon faktisk ersättning.  

 

En särskild problematik som har uppmärksammats vid tolkningen av rekvisitet 

omsättning när det är fråga om tillhandahållanden mellan huvudkontor och filial är om 

det har någon betydelse huruvida det finns ett avtal om kostnadsallokering utöver den 

ersättning som utgår till huvudkontoret. Med kostnadsallokering menas att man fördelar 

kostnaderna för inköpen utifrån hur de nyttjas i bolaget. Anledningen till att denna fråga 

är intressant är att det borde vara möjligt att ett företag, istället för att låta filialen betala 

en ersättning för utnyttjandet av tjänsten, istället låta filialen stå för kostnaderna för 

tjänsten genom ett avtal om kostnadsallokering. Frågan är om en sådan struktur skulle 

innebära att omsättningsrevisitet inte är uppfyllt i och med att det inte utgår någon 

ersättning. 

 

 Frågan om kostnadsallokering har endast berörts av EU- domstolen vid bedömningen 

av filialens självständighet. EU-domstolen har uttalat att det vid bedömningen av 
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filialens självständighet saknar betydelse om det finns ett avtal om kostnadsallokering 

mellan huvudkontoret och filialen eftersom ett sådant avtal inte har slutits mellan två 

självständiga parter.
9
 Frågan om huruvida en kostnadsallokering påverkar filialens 

självständighet skiljer sig dock enligt min mening så mycket från frågan om huruvida 

kostnadsallokering kan utgöra en ersättning i mervärdesskattedirektivets mening att EU-

domstolens uttalande i den förstnämnda frågan inte borde vara applicerbart i detta 

sammanhang. 

 

Eftersom transaktionerna mellan filial och huvudkontor (som inte är med i någon 

mervärdesskattegrupp) inte är beskattningsbar så har inte frågan tidigare uppstått om en 

kostnadsallokering kan likställas med en ersättning i mervärdesskattedirektivets 

mening. I och med att Skandiamålet innebär att transaktioner mellan huvudkontor och 

en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp nu ska beskattas så aktualiseras denna 

fråga. Av utrymmesbrist har jag valt att inte fördjupa mig ytterligare inom denna fråga. 

I och med att det är mycket vanligt med kostnadsallokeringar inom stora företag vill jag 

dock betona att denna fråga mest sannolikt kommer att behövas tas upp till diskussion. 

Min personliga uppfattning är att EU-domstolens inställning är att kostnadsallokering 

kommer att likställas med en ersättning. Anledningen bakom detta är att jag tror att det 

annars finns en risk för att de företag som har transaktioner mellan filial och 

huvudkontor där ersättningen nu blir skattepliktig annars låter bli att fakturera ersättning 

mellan enheterna och istället försöker kringgå den extra skattebördan genom avtal om 

kostnadsallokeringar. Frågan om hur underlaget ska beräknas när det endast finns ett 

avtal om kostnadsallokering skulle dock bli mycket svårlöst.  

        

2.2.2 Platsen för tillhandahållandet 

 

För att en transaktion ska vara mervärdesskattepliktig i Sverige krävs att omsättningen 

är gjord i Sverige. Detta brukar man kalla för att Sverige är omsättningsland. 

Huvudreglerna om omsättningsland för tjänster finns i 5 kap 5 och 6 §§ ML. 5 § gäller 

tillhandahållanden till en annan beskattningsbar person vilket brukar kallas B2B 

                                                           

 

9
 Mål C-210/04 FCE Bank, punkt 40 samt mål C-7/13 Skandiamålet, punkt 27. 
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(business to business). I dessa fall är huvudprincipen att det är det land där köparen är 

etablerad som är omsättningsland.  

 

När det gäller tillhandahållanden till andra än beskattningsbara personer, som brukar 

kallas B2C (Business to consumer) så är huvudregeln enligt 6 § att det är säljarens 

etableringsland som är omsättningsland. Från och med 1 jan 2015 trädde dock nya 

regler i kraft gällande omsättningsland för transaktioner B2C. Huvudregeln är 

fortfarande säljarens etableringsland enligt 6 §, men det har nu införts ett antal regler 

som föreskriver att det istället är köparens etableringsland som är etableringsland. De 

nya reglerna gäller framförallt telecom-tjänster, tv- och radiotjänster och elektroniska 

tjänster, men även ett antal tjänster som tillhandahålls en icke beskattningsbar person 

som är etablerad utom landet men då tjänsterna faktiskt används och nyttjas i Sverige.
10

 

Observera att bland dessa tjänster finns bank- och finansieringstjänster samt 

konsulttjänster uppräknade.
11

 Reglerna innebär att tjänster som tillhandahålls från 

Sverige till en icke beskattningsbar person som är etablerad utomlands ska beskattas i 

Sverige om tjänsterna faktiskt används och nyttjas i Sverige.  

 

Reglerna om omsättningsland utgör ett stort område men då dessa inte har någon 

specifik betydelse för uppsatsens ämne så kommer jag inte att gå in djupare på dessa 

regler. Det man dock behöver känna till för att förstå utgången i Skandia-domen och 

problematiken omkring är de särskilda regler för omsättningsland som gäller då tjänster 

tillhandahålls från ett land utanför EU.  När den som omsätter tjänsten 

(tillhandahållaren) är en utländsk beskattningsbar person så är det förvärvaren som är 

skattskyldig för sådana tjänster som avses i 5 §. Detta innebär att då en tjänst 

tillhandahålls från en beskattningsbar person utanför EU till en beskattningsbar person 

inom EU så kommer köparen att beskattas vid köpet. Detta framgår av 1 kap 2§ p 2 

ML. I direktivet finner man motsvarande bestämmelse i artikel 196.   

 

Orsaken bakom denna importbeskattning av vissa typer av tjänster som tillhandahålls 

från ett land utanför EU är att förhindra ett ogynnsamt konkurrensläge för de företag 

                                                           

 

10
 Mervärdesskattelagen 5 kap 16 §, 17 § samt 18 §. 

11
 Mervärdesskattelagen 5 kap 17 § p.3 och 6 (gamla 18 §). 
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som tillhandahåller tjänster inom EU och som måste addera mervärdesskatt på sina 

tjänster i förhållande till företag utanför EU som, beroende på respektive lands 

nationella lagstiftning, inte är skyldiga att göra det.
12

 Motiven bakom denna reglering 

anser jag vara särskilt intressanta. Jag tror att denna inställning till viss del har påverkat 

utgången i Skandiadomen, även om det inte kan utläsas av domen. Jag tror nämligen att 

stor orsak till att man vill angripa den typ av transaktion som var för handen i Skandia-

målet är att tjänsten annars kan tillhandahållas till länder inom EU utan att transaktionen 

är beskattningsbar någonstans inom EU. Företagen skulle i sådant fall lyckas kringgå 

syftet med importbeskattningen av dessa tjänster. Trots att detta inte utgör någon legal 

grund för att beskatta transaktionen tror jag att denna inställning kan ha skuggat 

domstolens bedömning i målet och är en orsak till att målet har blivit så 

uppmärksammat.  

 

2.2.3 Skatteplikt 

 

Ett tredje rekvisit som måste vara uppfyllt för att en transaktion ska vara 

mervärdesskattepliktig är att varan eller tjänsten är skattepliktig. I 3 kap 1 § ML stadgas 

att varor och tjänster är skattepliktiga om inget annat framgår av tredje kapitlet. Därefter 

räknas de tjänster upp som inte är skattepliktiga, det vill säga som är undantagna från 

skatteplikt. De undantag som finns uppräknade som är av särskild vikt för denna 

promemoria är undantagen i 3 kap 9 och 10 §§. Av dessa paragrafer framgår att bank- 

och finansieringstjänster och värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet, 

samt försäkringstjänster, är undantagna från skatteplikt. Innebörden av undantaget är att 

ett företag som bedriver finansiell verksamhet inte behöver lägga på mervärdeskatt på 

de tjänster de tillhandahåller, och inte heller har avdragsrätt för ingående mervärdesskatt 

hänförlig till varor och tjänster som tillhandahålls från andra företag.  

 

Inom framförallt den finansiella sektorn har man uppmärksammat att avsaknaden av 

avdragsrätt för ingående mervärdesskatt innebär en mycket stor kostnad för bank- och 

försäkringsbolag som ofta har verksamheten uppdelad på flera juridiska personer.
13

 Det 

                                                           

 

12
 Proposition 1989/90:111, om reformerad mervärdeskatt mm, s 130. 

13
 Proposition 1997/98:148 Gruppregistrering i mervärdesskattesystemet mm s 28. 
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är alltså den omständighet att någon eller några i gruppen bedriver verksamhet som inte 

är skattepliktig som leder till att skatten blir en kostnad mellan dessa företag. Detta på 

grund av att ett sådant företag inte har avdragsrätt för den mervärdesskatt som ett 

företag med skattepliktig verksamhet måste fakturera.
14

  

 

Med anledning av de stora kostnader som uppstår på grund av interna transaktioner i 

koncerner mellan mervärdesskattepliktiga och icke mervärdesskattepliktiga 

koncernbolag infördes möjligheten till gruppregistrering för de koncerner som bedriver 

sådan typ av verksamhet. Möjligheten till gruppregistrering motiveras alltså av att 

företag i en finansiell gruppering som bedriver skattefri verksamhet därmed befrias från 

en inte avdragsgill ingående skatt vid förvärv från övriga företag i gruppen. Till detta 

återkommer jag nedan. Jag vill dock redan från början understryka att det finns ett 

samband mellan att det är verksamheter som bedriver dessa typer av verksamheter som 

alltså är undantagna från skatteplikt som kan få ingå i en mervärdesskattegrupp.   

 

2.2.4 Beskattningsbar person  

 

Sist men inte minst krävs för att en transaktion ska vara mervärdesskattepliktig att den 

görs av en beskattningsbar person. Vad som avses med beskattningsbar person framgår 

av 4 kap ML.  Bestämmelsen motsvaras av artikel 9 i mervärdesskattedirektivet. Innan 

2013 hänvisade begreppet i ML till person som bedriver yrkesmässig 

näringsverksamhet. För att nå en ökad överensstämmelse med direktivet ändrades detta 

2013 till det unionsrättsliga begreppet beskattningsbar person.
15

 Möjligtvis är detta 

begrepp något bredare än det tidigare begreppet ”person som bedriver yrkesmässig 

verksamhet” men det har inte lett till några betydande förändringar i praktiken.  

 

Enligt den nuvarande regleringen i ML är en beskattningsbar person en person som 

självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. 

Med ekonomisk verksamhet menas varje verksamhet som bedrivs av en producent, en 

handlare eller en tjänsteleverantör.  

                                                           

 

14
 Proposition 1997/98:148 Gruppregistrering i mervärdesskattesystemet mm s 28.  

15
 Proposition 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av 

mervärdesskattelagen, s 1.  
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Rekvisitet beskattningsbar person är av stor, om inte avgörande betydelse, för den 

problematik som behandlas i denna uppsats. Kärnfrågan är nämligen att avgöra under 

vilka förutsättningar en filial kan betraktas som en beskattningsbar person. Om en filial 

inte kan betraktas som en beskattningsbar person är transaktionerna mellan filialen och 

huvudkontoret inte skattepliktiga. Detta var EU-domstolens inställning innan 

Skandiadomen men i och med den nya domen ifrågasätts den tidigare synen. Begreppet 

beskattningsbar person i förhållande till filialer kommer att behandlas mer utförligt 

nedan.  

 

2.2.5 Sammanfattning 

 

Jag har nu gått igenom de fyra rekvisit som måste vara uppfyllda för att en transaktion 

ska vara mervärdesskattepliktig. Syftet bakom detta var att ge en grundläggande 

förståelse för den problematik som är kopplad till den mervärdeskattemässiga 

behandlingen av de tre scenarion som den här uppsatsen avser att behandla. Jag vill 

även visa att det sällan är möjligt att enbart beakta ett enskilt rekvisit som anses vara det 

kritiska rekvisitet, samt att förändringar i tolkningen av ett rekvisit kan ha betydelse 

även för tolkningen av de övriga rekvisiten. Vid bedömningen av de tre scenarion som 

behandlas senare i uppsatsen kommer det att synas att i och med att omständigheterna 

byts ut så uppstår hela tiden ny problematik kring hur rekvisiten ska tolkas. Även om 

bedömningen av vad som utgör en beskattningsbar person har en särskilt betydande 

ställning i denna uppsats så hoppas jag med ovan framställning ha visat att 

Skandiamålet medför att man även behöver se över konsekvenserna för de övriga 

rekvisiten.  

 

Jag kommer nu att gå över till den mera specifika behandlingen av transaktioner mellan 

huvudkontor och filial. I avsaknad av särskilda regler om detta i direktivet så är det 

främst EU-domstolens rättspraxis som kommer att analyseras.  
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3. Tillhandahållande av tjänster mellan huvudkontor och 

filial 

 

3.1 Reglering i ML och direktivet 

 

Den huvudsakliga frågan när det gäller tillhandahållanden mellan ett huvudkontor och 

en filial är huruvida en filial kan betraktas som en egen beskattningsbar person. Om 

filialen inte kan anses vara en egen beskattningsbar person så är inte samtliga rekvisit 

uppfyllda för mervärdeskattsskyldighet vilket medför att transaktionen inte är 

beskattningsbar.  

 

Som nämnts tidigare så är definitionen av beskattningsbar person en person som 

självständigt bedriver ekonomisk verksamhet. Då ML bygger på 

mervärdesskattedirektivet är det vid tolkningsfrågor nödvändigt att se vad som står i 

direktivet samt undersöka om det finns någon relevant rättspraxis. När det gäller 

formuleringen i direktivet så skiljer sig denna numera inte mot vad som står i ML. Båda 

hänvisar till självständigt bedriven ekonomisk verksamhet. När det gäller 

tillhandahållanden mellan filialer och huvudkontor är det alltså rekvisitet självständigt 

som är det kritiska rekvisitet. Den i sig komplicerade frågan om vad som utgör 

ekonomisk verksamhet kommer inte behandlas i detta PM utan det förutsätts att 

filialerna bedriver ekonomisk verksamhet.  

 

Det som framgår av direktivet angående rekvisitet självständigt finner man i artikel 10. 

Där stadgas att genom kravet på självständighet ”utesluts anställda och andra personer 

från beskattning i den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller 

av andra rättsliga band som skapar ett anställningsförhållande vad beträffar 

arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar.” Detta ger dock inte särskilt mycket ledning 

när det gäller förhållandet mellan huvudkontor och filial. Domstolen har i rättspraxis 

fastslagit att det krävs att det föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt 

utbyte av prestationer mellan tillhandahållaren av tjänsten och förvärvaren för att 

transaktionen ska vara beskattningsbar. Förhållandet mellan filialer och huvudkontor 

kom dock att behandlas utförligt av EU-domstolen i mål C-210/04 FCE Bank. Målet har 

fram tills nu inneburit att det inte varit möjligt att beskatta tillhandahållanden mellan 
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filialer och huvudkontor. Förenligheten med denna dom och den nykomna 

Skandiadomen kan därför ifrågasättas. Således finns det incitament att gå igenom 

domen utförligt.  

 

3.2  C-210/04 FCE Bank 

 

Huvudfrågan i mål C-210/04 FCE Bank var om tillhandahållanden mellan ett 

huvudkontor och dess utländska filial utgör mervärdesskattepliktiga transaktioner, när 

det finns ett avtal om kostnadsallokering mellan huvudkontoret och filialen. 

Omständigheterna i målet var följande.  

 

FCE IT var en filial belägen i Italien och en sekundär etablering till FCE bank som var 

hemmahörande i Storbritannien. FCE bank tillhandahöll FCE IT tjänster i form av 

exempelvis rådgivning, förvaltning, utbildning av personal och liknande. FCE IT 

ansökte om återbetalning för den mervärdesskatt som utgått på de fakturor som de 

själva ställt ut i egenskap av köpare (självfakturering).
16

 Skattemyndigheten i Italien 

beslutade att inte bevilja återbetalning och grundade sin talan på att tillhandahållanden 

från FCE bank till FCE IT var mervärdesskattepliktiga eftersom FCE IT utgjorde ett 

självständigt skattesubjekt. FCE bank menade å andra sidan att tillhandahållanden 

mellan FCE bank och FCE IT inte var mervärdesskattepliktiga eftersom huvudkontoret 

och filialen utgör samma skattskyldiga person. Frågan som ställdes till EU-domstolen 

blev därför huruvida en filial till ett bolag i en annan stat, som är rörelsedrivande, ska 

anses som ett självständigt skattesubjekt. Den nationella domstolen ställde även några 

andra frågor som domstolen dock inte behövde besvara i och med dess svar på första 

frågan och jag kommer därför inte ta upp dem.  

 

EUD började med att uttala att då både filialen och huvudkontoret i målet befinner sig 

inom EU så saknas det anledning att ta ställning till den situation då bolagets säte är 

beläget i ett land utanför EU. Då det var en av förutsättningarna i Skandiamålet så 

kommer jag att återkomma till betydelsen av detta längre fram i uppsatsen. Domstolen 

                                                           

 

16
 Återbetalning är endast möjligt om filialen inte har avdragsrätt på grund av att den inte är 

skattepliktig.  
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började sedan med att gå igenom artikel 2 och artikel 4 i det sjätte direktivet och kom 

fram till att för att filialen ska anses vara en skattskyldig person så krävs att den 

självständigt bedriver ekonomisk verksamhet
17

.  

 

Domstolen uttalade sedan att det, för att kunna vara ett beskattningsbart 

tillhandahållande av tjänst, enligt domstolens praxis krävs att det föreligger ett 

rättsförhållande med ett ömsesidigt utbytande av prestationer mellan den som 

tillhandahåller tjänsten och den som köper den.
18

 För att kunna avgöra om det 

föreligger ett sådant rättsförhållande mellan ett bolag och dess utländska filial måste det 

prövas om FCE IT kan anses bedriva självständig ekonomisk verksamhet. Särskilda 

faktorer som skulle tas hänsyn till i bedömningen var om FCE IT kunde anses 

självständig i egenskap av bank och framförallt om den stod den ekonomiska risk som 

generellt är förenad verksamheten.
19

  Domstolens slutsats i denna fråga var att den 

ekonomiska risken vilade helt och hållet på FCE bank eftersom att FCE IT i egenskap 

av filial inte har något tillskjutet kapital. Att det finns ett avtal om kostnadsfördelning 

mellan huvudkontoret och filialen saknade i detta hänseende betydelse. Domstolen kom 

därmed fram till att en filial inte utgör en skattskyldig person i 

mervärdesskattedirektivets mening.  

 

Det finns enligt min åsikt många intressanta omständigheter i detta fall som domstolen 

tyvärr inte tog ställning till. Jag menar då dels att det faktum att huvudkontoret (FCE 

Bank) var med i en mervärdesskattegruppgrupp inte nämns någonstans i domen.
20

 Detta 

skulle dock till viss del kunna förklaras med att EU-domstolen inte ska gå utanför de 

tolkningsfrågor som ställs till den. Troligen hade EU-domstolen vid tidpunkten för 

FCE-bank inte heller konsekvenserna av att en mervärdesskattegrupp är inblandat i 

åtanke, eftersom att denna fråga inte hade hunnit få någon särskild uppmärksamhet än.  

 

                                                           

 

17
 Observera att direktivets artiklar nu är ändrade i och med ändringen av begreppet skattskyldig 

person till begreppet beskattningsbar person.  
18

 Mål C-210/04 FCE Bank, Punkt 34 där domstolen hänvisar till bland annat Mål C-16/93 

Tolsma, punkt 14. 
19

 Mål C-210/04 FCE Bank, Punkt 35. 
20

 Selting, Leonie, The implications of Ampliscientifica for VAT groups in the EU, s 1. 
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En annan fråga som EU-domstolen valde att överhuvudtaget inte beröra var om det har 

någon betydelse för om man kan se filialen som en skattskyldig person om 

huvudkontoret är beläget inom eller utanför EU. Min mening är att det är svårt att finna 

något rättsligt stöd för att göra skillnad på tillhandahållanden mellan huvudkontor och 

filial beroende på om huvudkontoret är beläget innanför eller utanför EU. Det finns 

dock inte samma incitament att beskatta transaktioner från ett huvudkontor inom EU 

eftersom om externa tjänster tillhandahålls ett huvudkontor inom EU så kommer denna 

transaktion att beskattas vid tillhandahållandet till huvudkontoret vilket innebär att 

transaktionen kommer att beskattas åtminstone en gång i ett land inom EU. Om externa 

tjänster däremot tillhandahålls ett huvudkontor utanför EU som sedan tillhandahåller 

dessa tjänster till sin europeiska filial, och tillhandahållandet mellan huvudkontoret och 

filialen inte är en mervärdesskattepliktig transaktion, så innebär det att beskattning av 

tjänsten inte kommer att ske någon gång inom EU. En olikbehandling av dessa 

situationer skulle därför kunna motiveras av den konkurrensnackdel som detta annars 

kan innebära som jag har diskuterat under avsnitt 2.2.2 (platsen för tillhandahållandet) 

ovan. Jag kommer att återigen komma tillbaka till denna diskussion när jag analyserar 

ramarna för Skandia-domens tillämplighetsområde längre fram i uppsatsen.  

 

Trots den diskussion som nu har förts vill jag påminna om att domstolen i detta mål slog 

fast huvudregeln om att tillhandahållanden mellan ett huvudkontor och dess utländska 

filial inte utgör en mervärdesskattepliktig transaktion. Detta gäller fortfarande för bolag 

som inte ingår i någon mervärdesskattegrupp. När det är en mervärdesskattegrupp 

inblandad blir dock bedömningen mer komplicerad vilket EUD konstaterar i den senare 

domen C-162/07 Ampliscientifica som jag återkommer till nedan. Frågan som jag nu 

kommer övergå till att behandla är alltså om huvudregeln i FCE bank är tillämplig i de 

fall filialen eller huvudkontoret ingår i en grupp.  

      

4. Regleringen av mervärdesskattegrupper 

4.1 Mervärdesskattedirektivet  

 

För att kunna utreda betydelsen av att ett bolag är medlem i en mervärdesskattegrupp 

för de transaktioner som företas mellan ett huvudkontor och dess filial krävs kunskap 
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och förståelse för den rättsliga reglering som styr mervärdesskattegrupperna. Betydelsen 

av hur Sverige har valt att utnyttja de regelramar som direktivet föreskriver är av stor 

betydelse för om Skandiadomen kommer medföra konsekvenser för alla EU-länder som 

har infört möjligheten till gruppregistrering eller om domen endast träffar de länder som 

har infört gruppmöjligheten på ett liknande sätt som Sverige har. Flertalet europeiska 

länder menar att Skandiadomen inte träffar dem i och med att de svenska reglerna om 

mervärdesskattegrupper skiljer sig från sättet reglerna har implementerats i andra länder 

inom EU.
21

 Den inställningen riskerar att medföra att endast vissa länder inom EU 

beslutar att beskatta transaktioner mellan ett huvudkontor och en filial som är medlem i 

en mervärdesskattegrupp i linje med Skandiadomen medan andra länder låter bli att 

göra det. Detta kan i sin tur leda till att vissa EU-länder blir mer attraktiva då bolagen i 

dessa länder inte blir beskattade för vissa typer av transaktioner som beskattas i andra 

länder inom EU.  

 

Regler om mervärdesskattegrupper finner man i artikel 11 i mervärdesskattedirektivet. 

Artikel 11 föreskriver följande: 

 

”Efter samråd med den rådgivande kommittén för mervärdesskatt 

(”mervärdesskattekommittén”) får varje medlemsstat anse som en enda 

beskattningsbar person sådana personer som är etablerade i medlemsstaten 

och som, trots att de är rättsligt oberoende, är nära förbundna med varandra 

genom finansiella, ekonomiska och organisatoriska band. En medlemsstat 

som utnyttjar den valmöjlighet som fastställs i första stycket får anta de 

åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skatteundandragande eller 

skatteflykt genom användning av denna bestämmelse.” 

 

Bestämmelsen möjliggör bland annat för bolag i koncerner att ses som en enda 

beskattningsbar person och således behöver koncernbolag som ingår i en sådan 

mervärdesskattegrupp inte debitera mervärdesskatt på transaktionerna mellan sig.  

 

                                                           

 

21
 Selting, Leonie, The implications of Ampliscientifica for VAT groups in the EU, Tax 

Planning International: Indirect Taxes 04/12. 
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Innan en medlemsstat inför en bestämmelse som tillåter mervärdesskattegrupperingar så 

måste enligt bestämmelsen samråd ske med mervärdesskattekommittén.
22

 De problem 

som har uppstått i praktiken kring denna bestämmelse är framförallt är det inte framgår 

vilka krav medlemsstaterna får uppställa för att ett bolag ska få kunna vara med i en 

mervärdesskattegrupp.
23

 Av bestämmelsen framgår endast att medlemsstaterna får anta 

de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt 

genom användning av bestämmelsen. Under de senaste åren har detta medfört att 

kommissionen har fört talan mot ett antal medlemsstater angående implementeringen av 

regleringen av mervärdesskattegrupper.
24

 Kommissionen har även fört talan mot 

Sverige angående den svenska implementeringen, dock utan framgång.
25

 Ett mål som 

har varit principiellt viktigt då det ger ledning åt tolkningen av artikel 11 är mål C-

162/07 Ampliscientifica som jag nu kommer att gå igenom.  

 

 4.2. C-162/07 Ampliscientifica 

 

Bakgrunden i mål C-162/07 var följande. Italien hade valt att utnyttja möjligheten till 

nationella regler om mervärdesskattegrupper i sin lagstiftning. I deras nationella regler 

hade de dock infört vissa kriterier som var tvungna att vara uppfyllda för att bolagen 

skulle få bilda en mervärdesskattegrupp. Ett av kraven var att endast dotterbolag som 

vars aktier eller andelar till mer än 50 procent ägdes, sedan föregående kalenderårs 

början, av moderbolaget eller något av dess dotterbolag kunde ingå i en 

mervärdesskattegrupp med moderbolaget. Det fanns således ett tidskrav på hur länge 

dotterbolaget skulle ha varit ägt av moderbolaget för att få tillämpa reglerna.  

 

Det fanns även ett krav på att, trots att dotterbolagen var medlemmar i en 

mervärdesskattegrupp, redovisa dotterbolagens årsdeklarationer separat både till det 

                                                           

 

22
 Mervärdesskattedirektivet, artikel 11. 

23 Se till exempel mål C-162/07 Ampliscientifica och mål C-480/10 Kommissionen mot 

Sverige 
24

 Se bland annat mål C-85/11 Kommissionen mot Irland, där domstolen godtog att icke 

beskattningsbara personer får ingå i momsgrupper. Denna utgång följdes den 25 april i domarna 

C-86/11 Kommissionen mot Storbritannien, C-109/11Kommissionen mot Tjeckien och C-74/11 

Kommissionen mot Finland där samma fråga var föremål för prövning. 
25

 Mål C-480/10 Kommissionen mot Sverige. 
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skattekontor där moderbolaget hade sin skatterättsliga hemvist och det skattekontor där 

dotterbolaget hörde hemma. I dotterbolagens deklarationer skulle koncernens eller 

moderbolagets mervärdeskattenummer anges. Man kan således säga att Italien delvis 

hade implementerat artikel 4 men att de samtidigt hade kvar ett krav på att redovisa 

bolagen separat. Nämnvärt är också att Italien inte hade iakttagit de förfaranderegler 

som föreskrevs i artikel 4.4 (numera artikel 11) om samråd med kommissionen.   

  

Ampliscientifica (nedan kallad AA) och Amplifin (nedan kallad A) var bolag i den 

italienska Amplifon-koncernen. AA bildades i februari 1989 och ägde mer än 50 % av 

aktierna i Amplaid SpA, som i sin tur ägdes till 99 % av A. 

 

 

 

           99 % 

  

 

 

           50 %                             

 

 

 

 

Amplaid SpA bildades i november 1990. Under 1990 gav A in en 

mervärdesskattedeklaration som även innehöll en mervärdesskatteskuld som tidigare 

legat AA till last. Under 1991 deklarerade A på samma sätt för Amplaid SpA:s 

mervärdesskatt. Den nationella myndigheten godkände ingen av dessa deklarationer 

eftersom A deklarerade för dotterbolag som inte uppfyllde tidskravet på att få ingå i en 

mervärdesskattegrupp. Detta var alltså på grund av att dotterbolagen inte ägdes vid det 

föregående beskattningsårets början, då bolagen införskaffades i februari respektive 

november det föregående beskattningsårets början.  

 

EU-domstolen gjorde i detta fall två stycken förtydliganden av betydelse för den 

framtida tillämpningen av reglerna om mervärdesskattegrupper. För det första uttalade 

Amplifin (A) 

Amplaid SPA 

Ampliscientifica 

(AA) 
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domstolen att det är en förutsättning för att få använda sig av möjligheten i artikel 4.4 

(numera artikel 11) att de nationella bestämmelserna innebar att de bolag mellan vilka 

det finns finansiella, ekonomiska och organisatoriska band upphör att betraktas som 

olika skattskyldiga personer och istället anses som en gemensam skattskyldig person.
26

 

Detta innebär, enligt EU-domstolen, att det följer av klassificeringen som en gemensam 

skattskyldig person att de personer som är underställda den gemensamt skattskyldiga 

fortsätter att separat underteckna mervärdesskattedeklarationer. De personer som nu är 

gemensamt mervärdesskatteskyldiga får inte fortsätta att identifieras som separata 

skattskyldiga personer, eftersom endast den gemensamt skattskyldiga personen är 

behörig att underteckna mervärdesskattedeklarationerna. Domstolen uttalar även att: 

   

  ”Införlivandet av artikel 4.4 andra stycket i sjätte direktivet ska 

följaktligen särskiljas från införandet av ett förenklat uppbörds- och 

deklarationsförfarande, vilket möjliggör särskilt för bolag inom samma 

koncern att förbli olika skattskyldiga personer, även om mervärdesskatten 

kan konsolideras i moderbolagets bokföring.” 

 

Genom detta uttalande är det min åsikt att EU-domstolen förstärker och förtydligar 

syftet med reglerna om mervärdesskattegrupperna och även begränsar utrymmet för 

tillämpningen av artikeln. Framförallt tycker jag att domstolen tydligt framför att man 

inte kan se bolag i en mervärdesskattegrupp som en enda beskattningsbar person i vissa 

fall och flera separata beskattningsbara personer i andra fall. Det bör dock poängteras 

att denna dom inte på något sätt behandlar relationen filial- huvudkontor när någon 

ingår i en mervärdesskattegrupp. Snarare tycker jag att man med detta resonemang lika 

väl borde kunna komma fram till att även huvudkontoren ingår i 

mervärdesskattegruppen om filialen gör det och vice versa. Detta vore i så fall i linje 

med generaladvokatens avgörande i Skandia-målet vilket jag återkommer till nedan.  

Den slutsats man kan dra av målet är att mervärdesskattegruppen i alla avseenden ska 

betraktas som en person, men målet säger enligt min uppfattning inget om huruvida det 

är möjligt att se ett huvudkontor och dess filial som en enda beskattningsbar person i 

vissa fall och separata beskattningsbara personer i andra fall.  
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 Mål C-162/07 Ampliscientifica, punkt 19. 



25 

 

 

Den andra frågan som togs upp var huruvida tidskravet på att bolaget måste vara ägt till 

minst 50 procent vid det föregående beskattningsårets början innebär ett åsidosättande 

av principerna om proportionalitet, skatteneutralitet och förbud mot rättsmissbruk.
27

 

Domstolen uttalade i denna fråga att principen om skatteneutralitet inte utgör ett hinder 

för nationella bestämmelser som syftar till en särbehandling i form av ett tidskrav och 

som tillämpas på samma sätt på alla näringsidkare oavsett om deras varor och tjänster 

konkurrerar med varandra, så länge särbehandlingen är sakligt grundad med syftet att 

kontrollera den rättsliga transaktionens ekonomiska förankring.
28

  Den ankommer på 

den nationella domstolen att avgöra om de nationella reglerna uppfyller dessa villkor. 

Principen om proportionalitet och rättsmissbruk innebär inte ett hinder mot sådana 

bestämmelser.
29

  

 

Enligt min mening är domstolens utläggning avseende denna del, alltså tidskravet, inte 

särskilt utförligt och är ganska svår att dra några slutsatser av. Det är svårt att utläsa om 

domstolen tycker att ett tidskrav för ägande generellt uppfyller kravet på 

skatteneutralitet. Detta är särskilt intressant eftersom vi i de svenska reglerna har vissa 

krav som kan ifrågasättas ur neutralitetssynpunkt, nämligen kravet på att endast bolag 

som bedriver viss typ av verksamhet kan ingår i en mervärdesskattegrupp.  

 

4.3 Den svenska regleringen  

 

Den svenska implementeringen av mervärdeskattesgrupperna finner man i 

mervärdeskattelagens 6a kap. Den inledande paragrafen stadgar att om de 

förutsättningar som anges i det kapitlet är uppfyllda så får två eller flera 

beskattningsbara personer anses som en enda beskattningsbar person och den 

verksamhet som mervärdeskattegruppen bedriver anses som en enda verksamhet. I den 

tredje paragrafen finner man det krav som också finns i direktivet att de 
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beskattningsbara personerna måste vara finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt nära 

förbundna med varandra. 

 

I den andra paragrafen finns ett kriterium som är specifikt för den svenska 

lagstiftningen. Bestämmelsen anger nämligen att det endast är bolag som bedriver viss 

typ av verksamhet som får vara med i en mervärdesskattegrupp. De verksamheter som 

avses är verksamheter som står under finansinspektionens tillsyn och är undantagna 

med stöd av 3:9 eller 3:10 och de beskattningsbara personer som tillhandahåller sådana 

personer varor eller tjänster. I mål C-480/10 väckte EU-kommissionen talan mot 

Sverige på grund av detta krav med motiveringen att det strider mot principen om 

skatteneutralitet och likabehandling. EU-domstolen bedömde dock att kravet inte stred 

mot principen om skatteneutralitet, och avvisade av processuella skäl EU-

kommissionens argument att det stred mot likabehandlingsprincipen.
30

 Huruvida de 

svenska reglerna strider mot likabehandlingsprincipen kan därför inte anses prövat. 

 

De subjekt som kan ingå i en mervärdesskattegrupp är enligt 6a kap 2 § 2 st, i likhet 

med direktivet, personer som är etablerade i medlemsstaten.  Svenska filialer med 

huvudkontor utomlands får alltså vara medlem i en svensk mervärdesskattegrupp. Den 

svenska inställningen är att kravet på att personen ska vara etablerad i medlemsstaten 

innebär att det är endast den svenska filialen som blir medlem i gruppen och inte dess 

huvudkontor eller filialer i andra länder. Som vi kommer att se nedan är denna 

inställning inte självklar, och kan till exempel jämföras med den brittiska inställningen 

som är att om en filial blir medlem i en mervärdesskattegrupp så måste även dess 

utländska huvudkontor inkluderas.
31

 

 

4.4 Kommissionens kommunikation 

 

4.3.1 Behovet av ett förtydligande 
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De problem som på senare tid blivit mest uppmärksammade är innebörden av 

begreppen ”personer” och ”etablerade i medlemsstaten”. Begreppet personer hänför sig 

till den krets av personer som har rätt att ingå i en mervärdesskattegrupp. Den 

diskussion som har uppstått avser huruvida dessa personer måste vara egna 

beskattningsbara personer eller om även en vidare personkrets inkluderas. Angående 

begreppet ”etablerade i medlemsstaten” så gäller oklarheterna främst huruvida filialer 

med huvudkontor utomlands kan inkluderas samt vice versa. 

 

Med anledning av dessa oklarheter utkom EU-kommissionen i juli 2009 med en 

kommunikation med syfte att förtydliga innebörden av dessa uttryck. Syftet var att 

motverka att medlemsstaterna för in regler om mervärdesskattegrupper som inte är 

harmoniserade när det gäller vilka personer som har rätt att ingå i en 

mervärdesskattegrupp. Om en medlemsstat inför regler som tillåter en vidare 

personkrets än de andra medlemsstaterna innebär det nämligen ett jämförelsevis mer 

attraktivt företagsklimat i denna stat eftersom möjligheten till mervärdesskattegrupper 

generellt innebär en skattefördel för de företag som har möjlighet att ingå i en sådan 

grupp.
32

 Det är dock viktigt att ha i åtanke att en kommunikation från kommissionen 

inte är bindande för medlemsstaterna och att kommissionens uppfattning inte alltid 

delas av EU-domstolen.  

 

4.3.2 Begreppet ”personer” 

Den osäkerhet som finns gällande personkretsen i artikel 11 är framförallt om begreppet 

personer åsyftar beskattningsbara personer, det vill säga personer som uppfyller 

kriterierna i artikel 9, eller om det faktum att bestämmelsen hänvisar till ”personer” 

istället för ”beskattningsbara personer” innebär att även en vidare krets av personer 

omfattas. Anledningen till att det är relevant är att eftersom EU-domstolen i FCE bank 

kom fram till att en filial inte utgör en egen beskattningsbar person så har tolkningen av 

begreppet betydelse för om en filial kan vara medlem i en mervärdesskattegrupp eller 

inte.  
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Enligt EU-kommissionens uppfattning refererar begreppet ”personer” i artikel 11 endast 

till beskattningsbara personer. Kommissionen påminner om att artikel 11 faller under 

kapitel III i direktivet som benämns ”beskattningsbara personer”. Kommissionen menar 

att syftet med bestämmelsen om mervärdesgrupper är att en grupp av enskilda 

beskattningsbara personer ska kunna utgöra en beskattningsbar enhet istället för flera. 

En logisk följd av detta enligt kommissionen är att de enskilda personer som kan ingå i 

mervärdesskattegruppen också är beskattningsbara personer var för sig.
33

 

 

Om kommissionens uppfattning delas av EU-domstolen är det min uppfattning att de 

svenska reglerna om mervärdeskattegrupper är felimplementerade. En följd av 

resonemanget ovan är nämligen att en filial frånskild från huvudkontoret inte kan vara 

medlem i en mervärdesskattegrupp. Eftersom de svenska reglerna tillåter filialer som är 

etablerade i Sverige att ingå i en mervärdesskattegrupp utan sitt utländska huvudkontor 

så är detta i så fall i strid med direktivbestämmelsen. Detta var vad generaladvokaten 

kom fram till i sin bedömning av Skandiamålet. Jag återkommer till detta nedan. Enligt 

generaladvokatens åsikt tillåter inte direktivet att en filial ingår i en 

mervärdesskattegrupp utan sitt huvudkontor och de svenska reglerna är således 

felimplementerade. Vad som dock skapar tveksamhet om riktigheten av denna 

uppfattning är att EU-domstolen inte adopterade generaladvokatens resonemang i detta 

avseende. Något märkligt uttalade EU- domstolen ingenting i denna fråga. Detta måste 

enligt min åsikt innebära att det fortfarande är oklart om det är i linje med 

direktivbestämmelsen att ha nationella regler som tillåter en filial att ingå i en 

mervärdesskattegrupp utan huvudkontoret. 

 

4.3.3 Begreppet ”etablerad i medlemsstaten” 

Ordalydelsen av artikel 11 begränsar möjligheten till gruppregistrering till personer som 

är etablerade i medlemsstaten. En fråga är därför vad som räknas som etablering, 

framförallt gällande företag som har huvudkontor eller filialer utomlands.  Ett exempel 

på hur begreppet etablering har tolkats olika av medlemsländerna är att i till exempel 
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Sverige så måste enheten vara etablerad i Sverige. Om ett företag har huvudkontor i 

Sverige men filialer utomlands så är det bara huvudkontoret som kan ingå i 

mervärdesskattegruppen. Vice versa gäller att om ett utländskt företag har en filial i 

Sverige så är det endast filialen som kan ingå i gruppen. Konsekvensen av detta är att 

företag med etableringar i flera länder blir separata enheter i förhållande till varandra i 

mervärdesskattehänseende. Storbritannien, Tyskland och flera andra länder har dock 

tolkat kravet på etablering annorlunda. I både Storbritannien och Tyskland har de 

istället tolkat bestämmelsen som att när ett företags etablering har uppfyllt kraven på att 

bli medlem i en mervärdesskattegrupp så är samtliga enheter inom det företaget 

medlemmar i mervärdesskattegruppen.
34

 Om ett huvudkontor blir medlem så blir alltså 

även dess utländska filialer det.  

 

Vilken tolkning av begreppet som är den riktiga kan inte anses klarlagd i dagens läge. 

Kommissionens inställning i Kommunikationen, som dock utgavs 2009, är att ett 

huvudkontor belägen i en medlemsstat kan ingå i en mervärdesskattegrupp, men dess 

utländska filialer kan inte inkluderas i gruppen.
35

  Huruvida kommissionen anser att då 

en filial i medlemslandet blir medlem i en mervärdesskattegrupp leder till att även 

huvudkontoret inkluderas i mervärdesskattegruppen framgår inte. Det beror 

förmodligen på att kommissionens inställning, vilket jag redogjort för ovan, är att en 

filial inte separat från huvudkontoret utgör en sådan ”person” som kan vara medlem i en 

mervärdesskattegrupp.  

 

4.6 Sammanfattning 

 

Jag har nu gått igenom den rättsliga reglering och den rättspraxis som styr behandlingen 

av tillhandahållanden mellan huvudkontor och filial samt mervärdesskattegrupper. 

Detta utgör således grundstommen för EU-domstolens bedömning i Skandiamålet. I den 

kommande delen av uppsatsen väntar en utförlig genomgång av Skandiadomen och en 
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analys av vilka andra transaktioner som kan komma att träffas av domen och till följd 

därav nu bedömas vara mervärdesskattepliktiga.  

 

 

5. C- 7/13 Skandia America Corporation 

 

5.1 Fallbeskrivning 

 

I början av 2013 uppstod en tvist mellan Skatteverket och bolaget Skandia America 

Corporation gällande om vissa transaktioner inom bolaget var mervärdesskattepliktiga 

eller inte. Förvaltningsrätten i Stockholm bedömde rättsläget som oklart och begärde 

därför förhandsavgörande från EU-domstolen. Förutsättningarna i målet är följande.  

 

Skandia America Corporation (huvudkontoret) är etablerat i USA och har en filial 

etablerad i Sverige. Filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i Sverige. Den svenska 

filialens huvudsakliga uppdrag är att vidareförädla IT-tjänster som tillhandahållits från 

det amerikanska bolaget till slutprodukten IT-produktion. Denna produkt tillhandahålls 

sedan övriga bolagen i koncernen både inom och utom mervärdesskattegruppen. 

Transaktionskedjan kan illustreras enligt följande.  

 

 

* Tredje land          * Sverige 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Extern leverantör 

Huvudkontor 

Skandia 

Filial 

Skandia 

Bolag i 

momsgrupp 
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Kostnaderna för tjänsterna allokerades till filialen. Ingen mervärdesskatt fakturerades på 

tillhandahållandena mellan huvudkontoret och filialen eftersom bolaget ansåg, med stöd 

av domen i FCE-bank, att filialen och huvudkontoret är samma beskattningsbara person 

och att transaktionen därför inte är mervärdesskattepliktig. Tillhandahållandena mellan 

filialen och de övriga bolagen i mervärdesskattegruppen har av bolagen inte heller 

ansetts mervärdesskattepliktiga eftersom medlemmar i en mervärdesskattegrupp utgör 

samma beskattningsbara person. Följden av detta blev att de externt förvärvade 

tjänsterna kunde tillhandahållas från det amerikanska bolaget via filialen till övriga 

mervärdesskattegruppen utan att det någonstans utgick mervärdesskatt på transaktionen.  

 

Skatteverket beslutade på grund av detta att påföra moms på transaktionerna mellan 

huvudkontoret och den svenska filialen med motiveringen att domen i FCE-bank inte är 

tillämplig då filialen ingår i en mervärdeskattegrupp. Skatteverket menade att det är 

Skandia America Corporation som är skattskyldig för tillhandahållandena och 

registrerade och debiterade filialen som bolagets fasta etableringsställe i Sverige. 

Beslutet överklagades till förvaltningsdomstolen som beslutade att inhämta 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Sammanfattningsvis är det två huvudsakliga 

frågor som förvaltningsdomstolen har begärt att få svar på från EU-domstolen. Den 

första frågan är om transaktioner mellan huvudkontor och filial kan beskattas i de fall 

filialen är medlem i en mervärdesskattegrupp, och den andra frågan vem som i så fall är 

skattskyldig för transaktionen.  

 

Vid den muntliga förhandlingen gavs Skandia, den svenska och den tyska regeringen, 

Storbritanniens regering samt EU-kommissionen tillfälle att yttra sig.
36

 Enligt Skandia 

och den tyska regeringen är domen i FCE-bank tillämplig även då filialen ingår i en 

mervärdesskattegrupp. Enligt dessa ger inte artikel 11 (bestämmelsen om möjligheten 

till mervärdesskattegrupperingar) någon rätt för medlemsstaterna att på konstlad väg 

dela upp huvudkontoret och dess filial i två olika beskattningsbara personer.
37

 

Storbritanniens regering har ansett att domen i FCE bank är tillämplig men att en filial 

inte självständigt kan ingå i en momsgrupp, och att det därför är Skatteverkets beslut att 
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inkludera filialen i en mervärdesskattegrupp som är ogiltigt.
38

 Skatteverkets, den 

svenska regeringen och EU-kommissionens åsikt är däremot att principerna i FCE bank 

inte är tillämpliga när filialen ingår i en mervärdesskattegrupp. De anser att det framgår 

av ordalydelsen i artikel 11 samt domen i det ovan genomgångna målet 

Ampliscientifica att inkluderandet av en filial i en mervärdesskattegrupp innebär att 

filialen slutar att ingå i samma beskattningsbara person som huvudetableringen och att 

filialen istället ingår samma beskattningsbara person som mervärdesskattegruppen.  

 

5.2 Generaladvokatens dom 

 

En av anledningarna till att jag väljer att gå igenom och kommentera generaladvokatens 

avgörande är att det är anmärkningsvärt att generaladvokatens förslag till avgörande och 

EU-domstolens dom skiljer sig så mycket, då generaladvokatens förslag vanligtvis 

brukar ge en god indikation på EU-domstolens inställning. Att EU-domstolens och 

generaladvokatens uppfattning skiljer sig så pass mycket tycker jag också visar på hur 

svårtytt rättsläget är på detta område. Flera medlemsstater ansåg även att 

generaladvokatens resonemang var rimligt och blev förvånade när EU-domstolen 

meddelade sin dom.
39

 

 

Generaladvokaten började med att konstatera att den första frågan som måste besvaras 

är om det överhuvudtaget är möjligt för en filial att självständigt från huvudkontoret 

ingå i en momsgrupp. Enligt generaladvokaten syftar begreppet ”person” i artikel 11 på 

”någon som utgör ett rättssubjekt”. En filial kan därför inte, självständigt från sitt 

huvudkontor, ansluta sig till en mervärdesskattegrupp enligt generaladvokaten. 

Generaladvokaten påtalar dock att detta delvis har prövats i målet C-85/11 

Kommissionen mot Irland, men menar att domstolen i detta mål tolkade personkretsen i 

artikel 9 och inte artikel 11. Enligt generaladvokatens mening är personkretsen i artikel 

11 snävare, och EU-domstolens resonemang i målet därför inte applicerbart. 
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Slutsatsen av generaladvokatens resonemang är att det krävs att en enhet utgör ett 

rättssubjekt för att den ska kunna ansluta sig till en mervärdesskattegrupp, och att en 

huvudetablering och en filial därför inte var för sig kan utgöra separata beskattningsbara 

personer i momshänseende. Beslutet av Skatteverket att låta Skandias svenska filial ingå 

i momsgruppen har därför fattats i strid med artikel 11 i mervärdesskattedirektivet. 

Konsekvensen av rättstridigheten är att transaktionerna mellan huvudkontor och filial 

inte är skattepliktiga. Transaktionerna mellan filialen och medlemmar i 

mervärdesskattegruppen är däremot beskattningsbara. 

 

Jag tycker inte att generaladvokatens argumentation är helt solklar, men jag tolkar 

resonemanget som att eftersom en filial inte kan ingå i en mervärdesskattegrupp utan 

sitt huvudkontor, och huvudkontoret är en utländsk person som inte kan vara med i en 

svensk momsgrupp, så kan inte heller filialen vara med i momsgruppen. Enligt min 

åsikt är generaladvokatens bedömning rimlig. Jag tycker dock att det är svårt att bortse 

från det faktum att mål där en filial varit medlem i en mervärdesskattegrupp har varit 

uppe i EU-domstolen, inte minst i FCE-bank, även om omständigheten att filialen är 

med i en mervärdesskattegrupp inte har särskilt betonats i den fråga som hänskjutits till 

EU-domstolen.
40

 Enligt min mening har EU-domstolen ändå haft möjlighet att behandla 

den omständigheten inom ramen för den hänskjutna frågan, och därför bör nog 

domstolens tystnad i denna fråga kunna ses som ett tyst godkännande. Även om jag 

tycker generaladvokatens resonemang i sig vara rimligt tycker jag att resonemanget 

känns något efterhands konstruerat. Jag tycker inte att det är en självklar tolkning av 

direktivets bestämmelser utan snarare en tolkning som har gjorts efter insikten att den 

nuvarande tolkningen ger ett alltför fördelaktigt resultat för bolag som förmedlar 

tjänster mellan sig enligt denna struktur, med stora förlorade skatteintäkter för EU som 

resultat.   

 

Angående den andra fråga som har ställts till domstolen avseende vem som ska vara 

skattskyldig för transaktionen i det fall transaktionen mellan huvudkontor och filial är 

beskattningsbar, tillhandahållaren eller förvärvaren, så anser generaladvokaten att det är 
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förvärvaren som ska vara skattskyldig för transaktionen. Generaladvokaten hänvisar till 

att om denna fråga aktualiseras så är det på grund av att transaktionen mellan 

huvudkontor och filial har ansetts skattepliktig och att de därmed är olika personer. 

Därför vore det inkonsekvent att i detta hänseende behandla filialen som samma person 

som huvudkontoret. Tjänsterna ska därför anses tillhandahållna mervärdesskattegruppen 

som då också blir skattskyldig för förvärvet eftersom tjänsterna tillhandahölls från 

utlandet. 

 

5.3 EU- domstolens dom 

 

I september 2014 meddelade EU-domstolen sin dom i Skandiamålet. Vanligtvis brukar 

generaladvokatens avgörande ge en god indikation om domstolens inställning i målet, 

men denna gång kom resonemangen att skilja sig betydligt.   

 

EU-domstolen inleder sitt resonemang med att gå igenom de principer som uppställts i 

FCE bank för att bedöma om det kan finnas ett rättsförhållande, och därmed en 

beskattningsbar transaktion, mellan huvudkontoret och filialen. Man kan därmed säga 

att EU-domstolen börjar i en annan ände än generaladvokaten, som började med att 

utreda om en filial kunde vara medlem i en mervärdesskattegrupp. Domstolen 

poängterar att Skandia Sverige (filialen) i egenskap av filial inte agerar självständigt och 

inte heller står de ekonomiska risker som är förenade med verksamheten. Domstolen 

tillämpar således principerna i FCE bank och konstaterar att en filial inte kan anses 

utgöra en beskattningsbar person i den mening som avses i artikel 9.
41

  Domstolen 

uttalar dock direkt därefter att ” Det är emellertid klarlagt att Skandia Sverige ingår i en 

mervärdesskattegrupp som bildats med stöd av artikel 11 i mervärdesskattedirektivet”.
42

  

 

Enligt EU-domstolen är innebörden av detta, med stöd av de principer som fastslogs i 

mål C-169/07 Ampliscientifica, att när en utomstående tillhandahåller tjänster till en 

medlem i en mervärdesskattegrupp så ska tjänsterna anses ha tillhandahållits själva 
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momsgruppen och inte dess medlem (filialen). I punkt 31 i domen uttalar domstolen 

därvid att: 

 

”i den mån de tjänster som ett sådant bolag som SAC mot ersättning har 

tillhandahållit sin filial ska i mervärdesskattehänseende anses ha 

tillhandahållits mervärdesskattegruppen och under förutsättningen att 

bolaget och dess filial inte kan anses utgöra en enda beskattningsbar person, 

utgör tillhandahållandet av sådana tjänster en beskattningsbar transaktion 

enligt artikel 2.1 c i mervärdesskattedirektivet.” 

 

I och med detta uttalande fastslår EU-domstolen att transaktioner mellan ett 

huvudkontor och en filial som ingår i en momsgrupp är beskattningsbara. Jag är något 

fundersam över domstolens formulering ovan, ”under förutsättning att bolaget och dess 

filial inte kan anses utgöra en enda beskattningsbar person”. Menar domstolen att det 

fortfarande finns en möjlighet att ett huvudkontor och en filial som är medlem i en 

mervärdesskattegrupp kan anses utgöra samma beskattningsbara person? Uttalandet är 

besynnerligt då jag tolkar det som att resonemanget i så fall brister i och med att man 

måste gå tillbaka till ruta 1 igen, som borde vara FCE-bank, där huvudregeln är att 

filialen och huvudkontoret är samma beskattningsbara person.  

 

Innebörden av detta uttalande har diskuterats vid ett seminarium om domen.
43

 Där har 

framhållits att det finns vissa skillnader i de olika språkversionerna av domen, och att en 

av punkterna där översättningen skiljer sig är denna punkt. Nedan citeras den engelska 

språkversionen av meningen. 

 

” Inasmuch as the services provided for consideration by a company such as 

SAC to its branch must be deemed, solely from the point of view of VAT, 

to have been provided to the VAT group, and as that company and that 

branch cannot be considered to be a single taxable person, it must be 
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concluded that the supply of such services constitutes a taxable transaction, 

under Article 2(1)(c) of the VAT Directive. 

 

Min åsikt är att den engelska språkversionen skiljer sig från den svenska när det gäller 

detta uttalande. Om den engelska versionen ska anses vara den riktiga så borde korrekt 

översättning vara något i stil med ”.och eftersom det bolaget och den filialen inte kan 

anses utgöra en enda beskattningsbar person.”. Att använda ordet ”Eftersom” istället för 

”under förutsättning att” ger på det sätt meningen är uppbyggd olika betydelser, där 

”eftersom” skapar en presumtion att en filial som är medlem i en momsgrupp inte kan 

vara samma beskattningsbara person som bolaget medan ”under förutsättning att” 

innebär att man måste återgå till bedömningen om samma beskattningsbara person och 

att domen därmed inte tillför något när det gäller denna bedömning.  

 

Att använda ordet ”eftersom” istället för ”under förutsättning” skulle enligt min åsikt 

leda till att EU-domstolen i punkt 31 på sammanfattar sin bedömning på ett mer 

konsekvent sätt. Det framgår dock av domen att rättegångsspråket har varit svenska.
44

 

Frågan är därför om det snarare är översättningen från svenska till engelska som har 

blivit fel. Det kan därför vara av intresse att undersöka vad andra språkversioner säger 

på denna punkt. I den franska språkversionen är meningen översatt enligt följande. 

 

” Dans la mesure où les services fournis à titre onéreux par une société telle 

que SAC à sa succursale doivent être réputés, du seul point de vue de la 

TVA, comme ayant été fournis au groupement TVA, et que celles-ci ne 

peuvent pas être considérées comme un assujetti unique, il y a lieu de 

conclure que la fourniture de tels services constitue une opération 

imposable, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 

TVA.” 

 

En översättning av “... et que celles-ce ne peuvaent pas etre considérées comme un 

assujetti unique ..” till svenska blir något i stil med ”.. och bolaget och filialen inte kan 

anses utgöra en enda beskattningsbar person..”. Den franska språkversionen blir därför 
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ett slags mellanting mellan den svenska och den engelska. Meningen innebär varken att 

det finns en presumtion för att filialen och bolaget inte kan vara en enda beskattningsbar 

person eller om det tvärtom endast kan finnas en sådan presumtion om samtliga 

förutsättningar är uppfyllda. Tyvärr ger den franska språkversionen därför ingen ledning 

i detta hänseende. Den franska språkversionen lämnar utrymme för båda tolkningarna. 

 

Eftersom domstolen i Skandiadomen kommer fram till att transaktionen är 

beskattningsbar trots de olika formuleringarna i språkversionerna tänker jag inte föra 

diskussionen längre på detta område. Jag tycker dock att det har betydelse vilken 

språkversion som är den ursprungliga, då formuleringen har betydelse för om det 

numera kan sägas finnas en allmän presumtion för att ett bolag och dess filial som ingår 

i en mervärdesskattegrupp inte är samma beskattningsbara person eller om man i varje 

enskilt fall måste utreda att det saknas förutsättningar för att behandla filialen och 

huvudkontoret som en enda beskattningsbar person.  

 

Angående den andra frågan som ställdes till domstolen avseende vem som är 

skattskyldig för transaktionen så hänvisar domstolen till den ovan citerade punkt 31 där 

domstolen framhåller att tjänsten ska anses tillhandahållits från huvudkontoret till 

mervärdesskattegruppen. Det verkar enligt EU-domstolen inte råda några tveksamheter 

om att det är förvärvaren, mervärdesskattegruppen, som är skattepliktig för 

transaktionen. Detta verkar åtminstone gälla i de fall bolaget som har tillhandahållit 

tjänsterna är beläget i ett tredje land och bolaget utgör en separat beskattningsbar person 

i förhållande till mervärdesskattegruppen. 
45

 Jag tycker att man kan utläsa en viss 

försiktighet i EU-domstolens uttalanden som jag tror beror på att EU domstolen vill 

reservera sig något för hur situationen ska behandlas i de fall huvudkontoret till 

exempel ligger i ett land inom EU. Detta gör EU-domstolen genom att undvika 

generella uttalandet och kontinuerlig hänvisa till just de omständigheter som är för 

handen i målet. Detta är också orsaken till att tillämpningsområdet för Skandiadomen 

har blivit så omdiskuterat. 

 

5.4 Sammanfattning 
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Sammanfattningsvis innebär domen att tjänster som tillhandahålls från ett huvudkontor i 

tredje land till en filial som ingår i ett lands mervärdesskattegrupp är beskattningsbar 

och det är mervärdesskattegruppen som är skattskyldigt för förvärvet. Domslutet är 

reserverat till de omständigheter som föreligger i målet, och det får därför sägas råda en 

stor osäkerhet i rättsläget i nuläget för de situationer som är mycket lika men där någon 

omständighet skiljer sig. Jag har som tidigare nämnts valt att fokusera på tre scenarion 

(transaktionskedjor) som efter domen blivit särskilt omdiskuterade. Innebär 

Skandiadomen att även dessa transaktioner är mervärdesskattepliktiga? I den 

kommande delen av uppsatsen avser jag att var för sig behandla dessa tre scenarion och 

analysera de faktorer som talar för och emot att Skandiadomen medför konsekvenser 

även för den mervärdesskattemässiga behandlingen av dessa transaktioner.  

 

6. Domens räckvidd 

          

6.1 Externt förvärvade tjänster respektive internt producerade tjänster 

 

I Skandia-målet var de tjänster som tillhandahölls filialen från huvudkontoret externt 

förvärvade tjänster, det vill säga de förvärvades av huvudkontoret från en tredje part. En 

fråga av stor betydelse är om domen är applicerbar även på internt producerade tjänster. 

Med internt producerade tjänster menas koncerngemensamma tjänster som är internt 

upparbetade, till exempel managementtjänster, juridiska tjänster, IT osv. Om moms ska 

tas ut på sådana tjänster som tillhandahålls mellan huvudkontor och filial så innebär det 

en mycket stor ökad skattebelastning för internationella koncerner som har någon 

anknytning till en mervärdesskattegrupp. Det scenario som nu ska analyseras kan 

illustreras enligt nedan: 

 

*Tredje Land                     *Sverige  

  

                                         

 

 

 

 Huvudkontor 
Bolag i 

momsgrupp 
Filial 
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Observera att det i detta fall, till skillnad mot scenariot i Skandia-domen, saknas en extern 

tredje part som huvudkontoret förvärvar tjänsten ifrån. 

 

Denna fråga som alltså rör mervärdesskatteplikt för tillhandahållanden av interna 

tjänster mellan huvudkontor och filial som ingick i en mervärdesskattegrupp har under 

2013 varit uppe i skatterättsnämnden.
46

  Viktigt att notera är att förhandsbeskedet 

avkunnades innan Skandia-domen som har EU-rättslig status. Detta innebär att om EU-

domstolen förmedlat några principer eller ställningstaganden som inte är i linje med 

skatterättsnämndens bedömning så förlorar skatterättsnämndens bedömning sin 

relevans. Skatterättsnämndens förhandsbesked har dessutom överklagats av bolaget och 

fått prövningstillstånd av HFD.
47

  

 

Omständigheterna i målet påminner mycket om de i Skandiamålet. Ett bolag (Y) har sitt 

huvudkontor utomlands men filialer och representationskontor i andra länder. En av 

filialerna i Sverige ingår i den momsgrupp där Y:s olika verksamheter ingår. Det 

utländska huvudkontoret utför koncerngemensamma tjänster i form av exempelvis IT-

tjänster, HR-tjänster och juridiska tjänster. För dessa tillämpas en kostnadsfördelning 

baserat på tjänsternas värde. Enligt bolaget används tjänsterna i sin helhet av filialen 

och tillhandahålls inte till någon del någon annan medlem i momsgruppen eller tredje 

part. Den huvudsakliga skillnaden i detta mål och Skandia-målet är alltså att det i denna 

situation är frågan om interna tjänster.  

 

Skatterättsnämndens förhandsbesked innebar att mervärdesskattegruppen ska 

förvärvsbeskattas för de koncerninterna tjänster som huvudkontoret tillhandahåller 

filialen. Skatterättsnämnden menade att ”genom att bli medlem i momsgruppen har 

filialen blivit en del av en ny beskattningsbar person, det vill säga 

mervärdesskattegruppen, och därigenom för mervärdesskatteändamål lösgjort sig från 
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huvudkontoret Y. Detta får genomslag i alla mervärdesskatterättsliga hänseenden.”
48

 

Eftersom att förhandsbeskedet har överklagats är det nu upp till HFD att avgöra 

huruvida detta är en riktig tolkning av rättsläget. Med all säkerhet kommer HFD att ta så 

mycket stöd av Skandiadomen som möjligt. Frågan är vad som går att utläsa av Skandia 

domen när det gäller internt producerade tjänster?  

 

Till att börja med ska det noteras att själva domslutet i Skandia-målet endast refererar 

till ”tjänster som en huvudetablering i tredje land tillhandahåller sin filial”. Med andra 

ord gör EU- domstolen inte uttryckligen någon skillnad mellan tjänster som 

huvudkontoret har tillgodogjort sig extern eller internt. Detta innebär enligt min mening 

att domen, så som den är formulerad, är applicerbar även på de situationer där det är 

fråga om interna tjänster. Å andra sidan så har situationen inte specifikt prövats av EU-

domstolen varför det förmodligen fortfarande är möjligt för HFD att komma fram till att 

ett sådant tillhandahållande inte är mervärdesskattepliktigt, utan att domen i nuläget 

skulle stå i strid med EU-rättspraxis. Här finns det enligt min mening alltså fortfarande 

ett visst tolkningsutrymme för HFD.  

 

Det skäl som talar emot att dessa transaktioner ska vara mervärdesskattepliktiga är 

framförallt att det medför att det blir en skattemässig nackdel för ett företag att ha en 

filial som ingår i en mervärdesskattegrupp. Detta på grund av att tillhandahållanden 

mellan ett huvudkontor och en filial som inte ingår i någon mervärdesskattegrupp är 

momsfria medan tillhandahållanden mellan ett huvudkontor och en filial som ingår i en 

mervärdesskattegrupp blir momspliktiga. Därmed kan man ju säga att det syfte med 

momsgrupperna som är att underlätta skattebördan för vissa typer av verksamheter till 

viss del urvattnas.
49

 

 

Även i övriga Europa anses det osäkert vad Skandiadomen egentligen förmedlar på 

detta område.
50

 Om domens tillämpningsområde omfattar även koncerninterna tjänster 
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spås detta få betydande skattekonsekvenser från bolagen inom bank- och finanssektorn. 

Framförallt England, där bank- och finanssektorn är särskilt utbredd, är oroliga över 

vilka konsekvenser en sådan tolkning skulle medföra för branschen. I och med att 

domen än så länge är öppen för tolkning på detta område så finns det en stor risk att 

medlemsstaterna tolkar domen olika och att vissa medlemsstater därför beskattar 

transaktionerna medan andra inte gör det. Detta skulle kunna medföra en 

konkurrenssnedvridning i form av en mycket stor skattefördel för de typer av bolag som 

bedriver verksamhet i de länder som gör en snäv tolkning av domen. Jag befarar också 

att det skulle kunna medföra stora problem vid handel mellan länder som gör olika 

tolkningar av tillämpningsområdet för domen, vilket exempelvis skulle kunna medföra 

skatteplikt i ena landet utan avdragsrätt i andra landet, och vice versa. 

 

För Sveriges del tror jag att HFD kommer att stå fast vid skatterättsnämndens 

bedömning att även interna tjänster mellan huvudkontor och filial ska vara 

mervärdesskattepliktiga. Detta på grund av att jag anser att Skandia domen, även om 

den inte uttalar något i den specifika frågan, ger mer stöd för än emot att beskatta 

interna transaktioner. I och med att detta var Sveriges, eller åtminstone 

skatterättsnämndens, inställning redan innan domen så tror jag inte att HDF kommer att 

göra en annan bedömning. Min slutsats är därför att Skandiadomen kommer att leda till 

att även internt producerade tjänster blir mervärdesskattepliktiga.  

 

6.2 Tillhandahållanden mellan HK och filial som båda är belägna inom EU 

 

Ytterligare ett scenario som eventuellt skulle kunna träffas av Skandiadomen är då 

huvudkontoret är beläget i ett land inom EU. Frågan är alltså vilken betydelse det har att 

huvudkontoret i domen är beläget i tredje land. Ska domen även tillämpas på de 

situationer då huvudkontor, filial och mervärdesskattegrupp ligger i olika länder som 

samtliga är medlemmar i EU så att även dessa transaktioner blir 

mervärdesskattepliktiga? Transaktionskedjan kan illustreras enligt nedan: 

 

*Tredje Land          * Land inom EU         * Sverige 

 

 

 
Leverantör 

HK 

 

Filial 

 

Bolag i 

momsgrupp 



42 

 

 

 

 

 

         

 

 

Inledningsvis är det min åsikt att denna situation inte omfattas av ordalydelsen av 

domen. Domstolen hänvisar nämligen uttryckligen till tjänster som tillhandahålls från 

ett huvudkontor i tredje land. Frågan är dock om anledningen till att domstolen 

motiverat sig så enbart är att huvudkontoret i Skandiamålet låg utanför EU, och att det 

inte ska tolkas som att principerna inte gäller de situationer då huvudkontoret är beläget 

i ett land inom EU. EU-domstolen ska nämligen inte uttala sig om situationer som inte 

omfattas av de tolkningsfrågor som ställts till domstolen.
51

 Man kan därför inte utesluta 

att denna situation omfattas endast på den grund att det inte framgår av ordalydelsen. 

Jag går därför över till att behandla de faktorer som talar för och emot att Skandiadomen 

ska vara tillämplig även då huvudkontoret är beläget inom EU. 

 

Jag vill börja med att betona att det finns en betydelsefull skillnad mellan den 

transaktionskedja som nu illustreras och transaktionskedjan som var för handen i 

Skandiamålet. I Skandiamålet kunde nämligen tjänster från tredje land föras in till bolag 

inom EU utan att transaktionen kom att beskattas någonstans i ledet. Då 

tillhandahållandet mellan den externa tillhandahållaren och huvudkontoret i sin helhet 

äger rum utom EU så sker ingen beskattning i det ledet. När huvudkontoret sedan 

tillhandahåller tjänsten till filialen så beskattas inte detta i och med att filialen och 

huvudkontoret har ansetts vara samma beskattningsbara person, och när filialen 

tillhandahåller tjänsterna till andra bolag i momsgruppen sker ingen beskattning då de 

också är att anse som samma person som filialen. Ingenstans i denna transaktionskedja 

sker alltså någon beskattning. 
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I det scenario som nu diskuteras, då huvudkontoret är beläget inom EU, så kommer 

däremot huvudkontoret att förvärvsbeskattas för tjänsten vid det externa 

tillhandahållandet från tredje land. Tillhandahållandet kommer alltså att beskattas när 

tjänsten förs in i EU, även om det inte är i det land filialen och momsgruppen är 

belägen. I denna situation kan därför inte motivet att motverka skatteundandragande 

lika starkt göras gällande.
52

 Motivet att motverka skatteundandragande har enligt min 

uppfattning förmodligen varit en stor bakomliggande orsak till att EU-domstolen i 

Skandiamålet kommit fram till att transaktionen mellan huvudkontor och filial ska 

beskattas, även fast att detta inte framgår av domen. Om inte den risken fanns så skulle 

nämligen inte finnas något problem med att både huvudkontoret och filialen, och 

filialen och momsgruppen, i mervärdesskattesammanhang ses som samma 

beskattningsbara person. Det faktum att detta motiv saknas då huvudkontoret ligger 

inom EU bör därför tillmätas betydelse.  

 

Även om det enligt min mening saknas samma motiv att motverka skatteundandragande 

genom att beskatta tillhandahållandet då huvudkontoret ligger inom EU så anser jag det 

svårt att motivera att denna situation ska hanteras annorlunda om man endast utgår från 

EU-domstolens argumentation i Skandiamålet. Skälen för domstolens avgörande är, 

som nämnts ovan, att en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp inte längre kan 

identifieras som en separat beskattningsbar person och att tjänsten därför ska anses 

tillhandahållen mervärdesskattegruppen.
53

 Jag har svårt att se att denna bedömning 

påverkas av att huvudkontoret är beläget i ett land inom EU. EU-domstolen lägger 

snarare fokusen på filialens byte av skatterättslig identitet.  

 

Slutsatsen av denna diskussion är att det är mycket oklart huruvida domen även 

omfattar situationen då huvudkontoret är beläget inom EU. Detta är särskilt 

problematiskt eftersom det får antas vara en mycket vanlig struktur. Jag tycker att det 

fortfarande finns stöd för att stå kvar vid åsikten att denna situation inte omfattas 

eftersom det var inställningen innan Skandiadomen, och Skandiadomen inte 

uttryckligen säger att detta gäller även då huvudkontoret ligger inom EU. I och med att 
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det inte kan anses stå i strid med EU-rätten i nuläget så tror jag att de medlemsstater 

som drabbas värst av en sådan vidd tolkning av domen, till exempel Storbritannien, inte 

kommer att utöka domens område till att omfatta även de situationer då huvudkontoret 

är beläget inom EU. På grund av domstolens motivering i Skandiadomen, och bristen på 

rättsligt stöd för att inte tillämpa samma principer som i Skandiamålet i övrigt, så tror 

jag dock att om det tas upp till prövning så kommer även dessa transaktioner mellan 

huvudkontor och filial (som är medlem i en mervärdesskattegrupp) att bedömas vara 

mervärdesskattepliktiga. Även om det nu diskuterade scenariot i nuläget inte kan anses 

direkt omfattas av Skandiadomen, så tyder EU-domstolens argumentation på att även 

sådana transaktioner kommer vara mervärdesskattepliktiga om det skulle prövas av EU-

domstolen.  

 

6.3 Tillhandahållanden från filial till HK (Omvänt tjänsteflöde) 

 

Ytterligare ett scenario som inte explicit omfattas av domen är då det istället är 

huvudkontoret som är medlem i en momsgrupp och filialen tillhandahåller 

huvudkontoret tjänster. Det är alltså frågan om ett omvänt tjänsteflöde. Innebär 

Skandiadomen att även dessa transaktioner är mervärdesskattepliktiga?  

 

 

*Tredje land      *Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom att EU-domstolen endast har tagit ställning till det scenario då det är filialen 

som ingår i en mervärdesskattegrupp så omfattas inte denna situation uttryckligen av 

Huvudkontor 

Leverantör 

filial 

Bolag i 

momsgrupp 
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domen. Det kan dock ifrågasättas om det finns någon anledning att behandla denna 

situation annorlunda än då det är filialen som ingår i mervärdesskattegruppen. 

 

Det som kan tala emot att tillhandahållanden från en filial till ett huvudkontor som ingår 

i en mervärdesskattegrupp ska vara momspliktiga är att det framstår som mer onaturligt 

att se filialen som en egen beskattningsbar person, som alltså ur momssynpunkt är 

fristående från såväl huvudkontoret som mervärdesskattegruppen. I denna situation är 

det alltså huvudkontoret och resterande bolag i mervärdesskattegruppen som är att 

betrakta som en enda beskattningsbar person. Frågan, som jag ser det, är om filialen kan 

anses vara en självständig beskattningsbar person utan huvudkontoret. I Skandiamålet 

blir filialen en beskattningsbar person i och med att den upptas i 

mervärdesskattegruppen.
54

Att huvudkontoret utgör en självständig beskattningsbar 

person är obestridligt. Det finns därför två skilda beskattningsbara personer och 

transaktioner mellan dem kan beskattas. 

 

I det scenario som nu diskuteras är det klart att det finns en beskattningsbar person i 

form av mervärdesskattegruppen. Om man applicerar domstolens resonemang i 

Skandiamålet så ska tjänster som en utomstående tillhandahåller en 

mervärdesskattesgrupp i momshänseende anses ha tillhandahållits 

mervärdesskattegruppen. 
55

 Tjänster som tillhandahålls från filialen till huvudkontoret 

anses därmed tillhandahållna mervärdesskattegruppen. För att transaktionen ska vara 

momspliktig krävs det dock att även filialen är en beskattningsbar person. Med 

beskattningsbar person menas, som tidigare nämnts, den som självständigt bedriver 

ekonomisk verksamhet. Generellt brukar inte filialer bedriva självständig ekonomisk 

verksamhet då de varken har något eget kapital eller står den ekonomiska risken för 

verksamheten. Detta uttryckte EU-domstolen även i Skandiamålet.
56

 

 

 I Skandiamålet kom domstolen fram till att filialen blev en beskattningsbar person när 

den upptogs i mervärdesskattegruppen. Som jag uppfattar domen så skulle inte filialen 
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bedömts vara en beskattningsbar person om den inte ingått i mervärdesskattegruppen.
57

 

Frågan är därför om domen ska ges en så vid tolkning att endast det faktum att 

huvudkontoret blir medlem i en mervärdesskattegrupp ska medföra att filialen ska ses 

som en egen beskattningsbar person fristående från huvudkontoret. 

 

Huruvida domen sträcker sig till att omfatta även denna situation debatteras flitigt i 

nuläget och det verkar svårt att ta ställning.
58

 Min uppfattning är att en så vidsträckt 

tolkning inte kan utläsas direkt av domen. Rent principiellt vore det naturliga att ett 

tjänsteflöde från filial till huvudkontor beskattas likadant som ett tjänsteflöde från 

huvudkontor till filial. Rättsligt anser jag dock att det delvis saknas stöd att för att 

beskatta transaktionen då filialen i detta fall inte kan anses utgöra en självständig 

beskattningsbar person. Jag har svårt att se hur man kan rättfärdiga att beskatta en sådan 

transaktion. Om filialen däremot är så pass självständig från huvudkontoret att den 

uppfyller kraven för att vara en beskattningsbar person borde det dock vara möjligt att 

beskatta transaktionerna med stöd av Skandiadomen.  

 

Min slutsats av detta är att det saknas rättsligt stöd för att beskatta tillhandahållandet i 

detta scenario såvida filialen inte är så pass fristående från huvudkontoret att den 

uppfyller kraven på att vara en beskattningsbar person. Man kan dock inte utesluta 

möjligheten att EU-domstolen med Skandia-domen vill framföra att även den situation 

då huvudkontoret är medlem i en mervärdesskattegrupp ska medföra att filialen ska ses 

som en beskattningsbar person, och att tillhandahållanden däremellan 

mervärdesskattemässigt ska behandlas på samma sätt som i Skandiamålet. En sådan 

tolkning tycker jag dock kräver någon form av ytterligare bekräftelse från EU-

domstolen innan den kan göras gällande. 

 

 

6.4 Sammanfattning 
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Sammanfattningsvis har jag kommit fram till följande avseende Skandiadomens 

tillämpningsområde. Troligtvis så kommer såväl interna som externa tjänster som 

tillhandahålls från ett huvudkontor utanför EU till en filial som är medlem i en 

mervärdesskattegrupp att vara föremål för mervärdesskatt. Den främsta orsaken till 

detta är att det saknas rättsligt stöd för att behandla tjänster som huvudkontoret 

producerat internt annorlunda än de som har förvärvats externt.  

 

När det gäller huruvida tillämpningsområdet kan utsträckas till att även gälla situationer 

då huvudkontoret är belägen i ett land inom EU så anser jag att rättsläget på denna 

punkt är osäkert. Situationen omfattas inte explicit av ordalydelsen men utifrån den 

argumentation EU-domstolen har baserat sin dom på i Skandiamålet så är det svårt att 

rättfärdiga en olikbehandling av tillhandahållanden av huvudkontor inom och utom EU. 

Möjligen skulle detta dock kunna rättfärdigas med stöd av någon tidigare praxis. Det 

finns även en möjlighet att medlemsländerna väljer att inte utsträcka 

tillämpningsområdet så långt som att gälla även inom EU tills att det uttryckligen 

framgår av EU-domstolen. Detta på grund av att skattekonsekvenserna annars i vissa 

länder för bolag inom den finansiella sektorn anses bli allt för betungande. 

 

När det gäller den omvända situationen att det är en filial som tillhandahåller tjänster till 

sitt huvudkontor som ingår i en mervärdesskattegrupp så anser jag att det inte vore i 

linje med mervärdesskattedirektivet att beskatta en sådan transaktion. Detta är dock helt 

avgörande av ifall filialen kan ses som en beskattningsbar person separerat från 

huvudkontoret. Enligt min mening går det inte att utläsa av Skandiadomen att enbart det 

faktum att huvudkontoret skulle ingå i en momsgrupp innebär att filialen kan ses som en 

egen beskattningsbar person. Dessa transaktioner bör därför inte omfattas av 

Skandiadomens tillämpningsområde.  

 

 

7 SLUTSATS 
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Slutsatsen av denna promemoria är att rättsläget efter Skandiadomen är nästintill 

osäkrare än innan domen avkunnades och att det finns ett stort behov av förtydligande 

från EU-domstolen. Så verkar även vara åsikten inom övriga Europa.
59

 Ett problem är 

att då EU-domstolen endast besvarar frågor inom ramen för det mål som hänskjutits 

dem så är det inte särskilt troligt att EU-domstolen kommer att kunna besvara huruvida 

de många olika scenariona omfattas av Skandiadomens tillämpningsområde.  

 

Min uppfattning efter denna grundliga genomgång av rättskällorna är att problemet 

huvudsakligen bottnar i osäkerheten över personkretsen och etableringskravet i artikel 

11, som diskuterades under kapitel 3.3 ovan. Om det klargjordes huruvida det är möjligt 

att en filial är med i en mervärdesskattegrupp utan sitt huvudkontor så skulle en stor del 

av Skandiaproblematiken att försvinna. Det är enligt min åsikt inte rimligt att ha en 

reglering, inom ett område som ska vara harmoniserat, där medlemsstaterna kan välja 

huruvida man genom en filial i mervärdesskattegruppens hemland kan inkludera även 

utländska huvudkontor. Genom att tillåta detta tillåter man enligt min åsikt 

medlemsländerna att inkräkta på varandras beskattningsrätt. Länder där alla tillåter 

utländska huvudkontor att vara med i mervärdesskattegruppen skulle dessutom kunna 

bygga långa ”kedjor” av mervärdesskattegrupper medan det i andra länder är strikt 

begränsat till det egna landet.  

 

Med tanke på den fördel som det är för många företag att kunna bedriva sin verksamhet 

i mervärdesskattegrupper där transaktionerna inte beskattas internt så förefaller behovet 

av ett förtydligande inom detta område ännu större. Med andra ord så tror jag att 

konsekvensen av Skandiadomen och den problematik den har lett till är att EU är 

tvungen att se över och klargöra innebörden av direktivbestämmelsen om 

mervärdesskattegrupper, det vill säga artikel 11, snarare än försöka detaljreglera 

tillämpningsområdet för Skandiadomen. Detta kan göras antingen genom ny praxis från 

EU-domstolen eller genom att själva artikeln i direktivet ändras.  
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