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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Fram till 1 januari 1993 kontrollerade tulltjänstemännen handel inom de europeiska 

gränserna både fysiskt och administrativt.
1

 Huruvida en vara medförde 

mervärdesskatteplikt slogs fast redan när den passerade gränskontrollen. Då den inre 

marknaden öppnades 1993 avskaffades gränskontrollerna. Den förenklade processen 

ledde till en ökad handel mellan medlemsstaterna, men också till nya möjligheter för 

bedrägerier inom mervärdesskatteområdet. 

Mervärdesskattsliga bedrägerier är ett stort bekymmer både för medlemsstaterna i EU 

och för samhället som helhet. Facklitteratur som behandlar de totala skattebedrägerierna 

inom EU talar om skatteförluster på ca 260 miljarder euro per år.
2
Gällande bedrägerier 

på just mervärdesskatteområdet var mervärdesskatteklyftan
3
 inom EU 193 miljarder 

euro år 2011.
4
I vissa medlemsstater uppskattas de årliga förlusterna av nationella 

intäkter som går att härleda till mervärdesskattebedrägerier upp till 10% av deras 

mervärdesskattepliktiga omsättning.
5
Om man tar i beaktning att mervärdesskatt under 

2004 representerade 17,4% av det totala beloppet för skatter och sociala bidrag som 

samlats in i EU, får man en tydlig bild av problemets omfattning och vilken påverkan 

dessa bedrägerier har på sådana statliga medel som annars skulle kunna användas till 

offentliga tjänster inom välfärden.
6
 

Den vanligaste formen avmervärdesskattebedrägerier är karusellbedrägerier, även kallat 

karusellhandel. Denna typ av bedrägeri kräver relativt få aktiva bedragare men 

genererar ändå betydande skatteförluster.Genom att utnyttja brister i utformningen av 

det nuvarande mervärdesskattesystemet är karusellhandel ett betydande angrepp på det 

                                                 
1
  Se Ainsworth, Tackling VAT Fraud: Possible ways forward, Tax Notes International, mars 

2007, s. 973. 
2
 Se KOM (2006) 254 s. 3 

3
 Differensen mellan den förväntade inkommande mervärdesskatten baserad på kvitton och den faktiska 

inkomna mervärdesskatten. 
4
 Se KOM (2014) 71 och Europeiska kommissionen, Study to quantify and analyse the VAT Gap in the 

EU-27 Member States, TAXUD/2012/DE/316. 
5
 Se KOM (2005) 89 s. 5. 

6
 Se Europeiska kommissionen, Taxation and Customs Union, Tackling VAT Fraud: Possible ways 

forward. Document for the workshops, s. 1. 
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gällande systemet för mervärdesskatt, och i slutändan ett angrepp på vårt 

välfärdssystem.
7
 

Förutom att reducera medlemsstaternas nationellaskatteintäkter, vilket i sin tur 

förminskarEU:s budget,
8

 snedvrider karusellhandel konkurrensen i de berörda 

marknadsområdena. En näringsidkare som undviker att betala mervärdesskatt kan 

erbjuda varor till ett lägre pris än sina konkurrenter. På områden där det bedrivs 

karusellhandel i stor utsträckning blir det väldigt svårt för nya aktörer att ta sig in på 

marknaden, samt för redan etablerade näringsidkare att överleva.
9

I längden får 

karusellhandel dessutom negativa konsekvenser för ekonomisk tillväxt och 

arbetslöshet.
10

 

Kampen mot karusellbedrägerier står högt på den politiska dagordningen i 

kommissionen och medlemsstaterna. Men skattemyndigheternas ansträngningar att 

upptäcka karusellhandel har resulterat i att bedrägerierna har blivit mer sofistikerade 

och omfattar nu ofta fler företag i fler medlemsstater.
11

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera EU-domstolens praxis 

påmervärdesskattebedrägerier inom EU och vilken effekt det får inom svensk rätt. 

Analysen kommer att koncentreras kring bedrägerier av typen som kallas karusellhandel 

eller missing trader fraud, men även närbesläktade förfaranden som missbruk av 

nationella regler inom mervärdesskatteområdet kommer i viss mån att beröras. 

Karusellhandel omfattar i de flesta fall parter som deltar med transaktioner utan att ha 

vetskap om att de medverkar i ett mervärdesskattebedrägeri. Dessa parter kan befinna 

sig i god eller ond tro angående bedrägeriet, och detta påverkar deras avdragsrätt enligt 

EU-domstolens praxis. En stor del av analysen kommer därför behandla hur dessa tredje 

parters avdragsrätt påverkas, både vid god och vid ond tro. Högsta 

                                                 
7
 Se Romanski, MTIC Fraud, Tax Journal, april 2007, s. 1. 

8
 EU:s budget innehåller betalningar baserade i proportion till hur mycket mervärdesskatt 

medlemsstaterna har erhållit. 
9
 Se KOM (2006) 254 s. 3.   

10
 Se Europeiska kommissionen, Taxation and Customs Union, Tackling VAT Fraud: Possible ways 

forward. Document for the workshops, s. 1. 
11

 Varor passerar allt mer även parter i stater utanför EU för att försvåra arbetet för skattemyndigheterna, 

se International VAT Association (IVA), Combating VAT Fraud in the EU-the way forward, mars 2007, 

s. 4. 
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förvaltningsdomstolen (HFD) tog upp frågan om skattskyldigs avdragsrätt när denne 

befunnit sig i ond tro till medverkan till karusellhandel i en kritiserad dom från 

2013.
12

Kritiken grundades i att HFD eventuellt hade gjort en tolkning av svensk lag 

som står i strid med legalitetsprincipen. Jag kommer därför att utreda denna kritik. 

HFD gjorde i samma dom ett uttalande om tillämpligheten av förfarandemissbruk på 

nationell rätt. Principen om förfarandemissbruk var inte något som var avgörande för 

domen, utan togs istället upp av HFD som ett obiter dictum.
13

 Jag kommer därför även 

att utreda om förfarandemissbruk går att tillämpa på en karusellhandel.   

Följande frågeställningar kan utläsas ur syftet: 

1. Är HFD:s dom från 2013 förenlig med legalitetsprincipen? 

2. Är principen om förfarandemissbruk tillämpligt på en situation där en 

skattskyldig i ond tro har deltagit med transaktioner i enkarusellhandel? 

Uppsatsens syfte är inte att undersöka möjligheterna att förhindra eller förminska 

karusellhandel med hjälp av ny lagstiftning.Problematiken kring destinationsprincipen 

kommer i och för sig att kort belysas, men analysen ligger koncentrerad till 

domstolarnas tolkning av nuvarande lagstiftning. 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är utformad för att ge läsaren en bred förståelse av de teman som togs upp i 

inledningen. Först presenteras uppsatsens metod, material och avgränsningar i 

underrubrikerna 1.3 - 1.6. Uppsatsen är inriktad på läsare med enbart grundläggande 

kunskaper om mervärdesskatt och mervärdesskattebedrägerier. För att ge läsaren 

tillräcklig förståelse av det aktuella ämnet är kapitel två utformat som en generell 

introduktion till mervärdesskatt. Detta kapitel behandlar främst mervärdesskatt inom 

Sverige men också transaktioner mellan medlemsländer inom EU, så kallade 

unionsinterna förvärv, och hur Europeiska kommissionens syn och mål med lagstiftning 

på detta område har förändrats. Det tredje kapitlet beskriver hur karusellhandel fungerar 

och avslutas med en grafisk figur över ett exempel av karusellhandel för att ge läsaren 

en tillfredsställande förståelse. Det fjärde kapitlet analyserar relevanta rättsfall från EU-

                                                 
12

 HFD 2013 ref. 12. 
13

 Latin för vid sidan om saken, inom juridik ett uttalande som ej hänför sig till den specifika rättsfrågan, 

utan omständigheterna i övrigt. 
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domstolen, varpå det femte kapitlet analyserar HFD:s tolkning av EU-domstolens 

praxis. Avslutningsvis är kapitel sex tillägnat min egna rättspolitiska analys. Analysen 

är främst grundad i att utreda den kritik HFD:s dom i Scaniafallet har fått, men även en 

analys av förfarandemissbruks tillämplighet på området och en bredare rättspolitisk 

analys framförs i kapitlet. 

1.3 Metod 

1.3.1 Allmänt 

Uppsatsens metod är i första hand en rättsdogmatisk metod baserad på EU-rätt. Den 

rättsdogmatiska metodens syfte är att framställa rättsordningen som ett koherent nätverk 

av regler och undantag.
14

I uppsatsen sker detta genom att först undersöka den på 

området aktuella EU-rätten, för att därefter koppla den till den svensk rätt. Orsaken till 

valet av detta tillvägagångssätt är främst att det EU-rättsliga mervärdesskattedirektivet 

ligger till grund för den svenska lagstiftningen samt att nationell rätt ska tolkas i ljuset 

av EU-rätten.
15

 

Den rättsdogmatiska metodensgrund ligger i att fastställa gällande rätt, de lege lata. 

Uppsatsen innehåller inte någon argumentation kring hur gällande lagstiftning bör 

utformas. Däremot förs argumentation runt EU-domstolens tolkning av gällande 

lagstiftning, vilket i viss mån berör utformningen av gällande rätt. Ett de lege ferenda-

perspektiv är med andra ord delvis representerat. De lege ferenda-resonemangen i 

avhandlingen bygger på avvägningen mellan motstående intressen i syfte att försöka 

finna godtagbara medelvägar, då att leva upp till alla målsättningar ofta i praktiken visar 

sig omöjligt. 

1.3.2 EU-rättslig metod 

Uppsatsen behandlar i stor utsträckning EU-rätt, och kommer därför vid tolkning av 

EU-rätten att använda sig av en EU-rättslig metod.
16

 Med EU-rättslig metod avses den 

metod som EU-domstolen använder sig av vid dess tolkning av unionsrätten. Det är 

                                                 
14

 Vad termen rättsdogmatik har för egentlig innebörd är omdiskuterat, se Peczenik, Juridikens allmänna 

läror, SvJT 2005, s. 249.  
15

 Se C-106/89 Marleasing. 
16

 Se Henkov, Financial Activities in European VAT, 2007, Hettne, Rättsprinciper som styrmedel, 2008 

och Sonnerby, Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet, 2010 som också använder en EU-

rättslig metod vid tolkning av EU-rätten.  



5 

 

även denna metod som ska användas vid tolkning av EU-rätt på nationell nivå, enligt 

CILFIT-fallet.
17

 

EU-domstolens tolkning av EU-rätten verkar för att uppnå vissa rättspolitiska mål. 

Dessa kan sammanfattas som tre huvudsakliga mål: att stärka unionen och dess federala 

drag, öka EU-rättens tillämpningsområde och dess effektivitet samt förstärka 

unionsinstitutionernas ställning.
18

 I sin tolkning av EU-rätten använder EU-domstolen 

en metod som är fri och dynamisk för att uppnå de EU-rättsliga ändamålen.
19

 

Vid tolkning av EU-rätten använder jag mig av de fyra enligt EU-domstolen 

fastställdatolkningsmetoderna; textuell tolkning, kontextuell tolkning, historisk tolkning 

och teleologisk tolkning. Textuell tolkning ser till lagtextens ordalydelse och kan 

definieras som att förklara en texts innehåll genom att se till ordens vanliga och 

allmänna betydelse. Vid en textuell tolkning är det viktigt att poängtera att vissa 

rättsakter inom EU använder en särskild terminologi och att begrepp som används inte 

nödvändigtvis har samma innebörd som i den nationella rätten.
20

 Den kontextuella 

tolkningsmetoden definieras i CILFIT-fallet, där EU-domstolen uttalar att varje EU-

rättslig bestämmelse måste sättas i sitt sammanhang och tolkas mot unionsrätten som 

helhet.
21

 Den historiska tolkningsmetoden är relativt ovanlig i EU-domstolens praxis 

eftersom den anses innebära ett försök att identifiera den subjektiva avsikten hos 

lagstiftaren. Detta kan i många fall vara svårt att uttolka, men det finns ändå exempel på 

att en historisk tolkningsmetod har använts.
22

 

Den tolkningsmetod EU-domstolens oftast använder sig av är den teleologiska metoden. 

I en teleologisk tolkning försöker domstolen utläsa en regels innebörd genom att ta 

hänsyn till inte bara bestämmelsens, utan även unionsrättens syften och 

målsättningar.
23

Även denna tolkningsmetod definieradesi CILFIT-fallet.
24

 Den 

teleologiska tolkningsmetoden går i linje med EU:s dynamiska natur som ständigt är 

under utveckling. EU-domstolen kan därför tolka äldre bestämmelser i ljuset av nya 

                                                 
17

 Se 283/81 CILFIT, p. 5.  
18

 Se Ståhl och Persson Österman, EU-skatterätt, 2006, s. 41. 
19

 Se Lenaerts, K och Gutiérrez-Fonz, J. To Say What the Law of the EU Is, Columbia Journal of 

European Law, 2014, s. 6.  
20

 Se 283/81 CILFIT, p. 19.  
21

 Se 283/81 CILFIT, p. 20.  
22

 Se de förenade målen 138/86 och 139/86 Direct Cosmetics, p. 22.  
23

 Se Pollicino, Legal Reasoning of the Court of Justice in the Context of the Principle of Equality 

between Judical Activism and Self-restraint, German Law Journal, 2004, s. 289.   
24

 Se 283/81 CILFIT, p. 20. 
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värderingar och målsättningar.
25

 Vid en tolkning av EU-rätten är EU-domstolen inte 

bunden att endast använda en enskild tolkningsmetod, utan den kan använda flera 

parallellt för att uppnå det mest gynnsamma tolkningsresultatet.
26

 

1.4Material 

I uppsatsen använder jag mig huvudsakligen av EU-rättens rättskällor: primärrätten 

(som utgörs av de grundläggande fördragen), allmänna rättsprinciper, bindande eller 

icke bindande sekundärrätt, EU-domstolens och förstainstansernas rättspraxis. En del av 

dessa rättskällor, primärrätt, sekundärrätt, internationella avtal och de allmänna 

rättsprinciperna är bindande.  

Då karusellhandel är en relativt ny företeelse finns det en viss brist på litteratur inom 

ämnet. De mest relevanta rättskällorna för uppsatsenär mervärdesskattedirektivet 

(2006/112/EG), EU-domstolens rättspraxis, allmänna rättsprinciper och juridiska 

artiklar.Eftersom mervärdesskattedirektivet har förändrats kommer uppsatsen, när 

rättskällorna hänvisar till det äldre direktivet, att referera till det nya 

mervärdesskattedirektivets artiklar men med det gamla direktivets artiklar inom 

parantes. 

EU-domstolens uppgift är att inom ramen för sitt behörighetsområde säkra att lag och 

rätt följs vid tolkning och tillämpning av EU-fördraget.
27

Ofta är de skrivna 

bestämmelserna vaga och ger marginell vägledning. EU-domstolen kan därför komma 

att behöva lösa frågan genom rättspraxis.De idag aktuella bestämmelserna för att 

förhindra karusellhandel finns uttryckligen varken i mervärdesskattedirektiveteller i den 

svenska mervärdesskattelagen, utan har istället utvecklats i EU-domstolen genom 

rättspraxis.  

1.5 Avgränsningar 

Skattebedrägerier är ett omfattande problem och kan ske på otaliga sätt. I den här 

uppsatsen kommer jag dock endast redogöra för bedrägerier på 

                                                 
25

 Se Pollicino, O. Legal Reasoning of the Court of Justice in the Context of the Principle of Equality 

between Judical Activism and Self-restraint, German Law Journal, 2004, s. 289. Se även C-327/94 Jürgen 

Dudda som ett exempel på teleologisk tolkning. 
26

 Se bl.a. C-6/72 Continental Can, p. 22 och C-315-0 Maierhofer, p. 27. 
27

 Se Lenaerts, K och Gutiérrez-Fonz, J. To Say What the Law of the EU Is, Columbia Journal of 

European Law, 2014, s. 6. 
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mervärdesskatteområdet. Även mervärdesskattebedrägerier kan ske på ett flertal olika 

sätt. Uppsatsen kommer endast behandla bedrägerier som har utformningen av 

karusellhandel, även om närbesläktade beteenden som missbruk i viss mån berörs. Då 

karusellhandel endast går att utföra vid handel av varor, omfattas inte 

uppsatsenmervärdesskatt på tjänster och det kommer därför endast nämnas kort i 

underkapitel som ger en allmän beskrivning av mervärdesskatt. 

Det bör även noteras att den på senare tid mer sofistikerade formen avkarusellhandelhar 

lett till en situation där transaktionskedjan innehåller företag etablerade i länder utanför 

EU.
28

Även denna form av bedrägeri är dock utanför ramen för denna uppsats, som 

uteslutande koncentrerar sig på handel inom den europeiska unionen. 

2Grundläggande mervärdesskatt 

2.1 Inledning 

Mervärdesskatt är en allmän konsumtionsskatt som läggs till på värdet av varor och 

tjänster. Det är en allmän skatt eftersom det gäller för alla kommersiella aktiviteter (med 

vissa undantag) som involverar produktion och distribution av varor och 

tillhandahållande av tjänster, och det är en konsumtionsskatt eftersom bördan av 

betalningen faller på slutkonsumenten.  

Mervärdesskatt läggs på vid varje led i produktions- och distributionsprocessen av en 

vara eller tjänst. Mervärdet som tillkommer i varje led samlas ihop och kulminerar vid 

försäljningen till slutkonsumenten. Även om mervärdesskatt gäller försäljning till både 

privatpersoner och näringsidkare, är detendastandra näringsidkare som kan 

tillgodoräkna sig mervärdesskatt som de har betalat på sina inköp (ingående 

mervärdesskatt) mot mervärdesskatten på deras försäljning (utgående mervärdesskatt). 

Ett företag är skyldigt att betala in sin utgående mervärdesskatt minus sin ingående 

mervärdesskatt till skatteverket. Om ett företags ingående mervärdesskatt överskrider 

dess utgående mervärdesskatt kan de istället begära återbetalning på mellanskillnaden. 

Ett krav föratt ens ingående mervärdesskatt ska vara avdragsgill är dockatt dessa inköp 

                                                 
28

 Även export till länder utanför EU är undantagna för medlemsskatt. Se mervärdesskattedirektivet 

(2006/112/EG) artikel 146. 
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görs i samband med företagets verksamhet, det vill säga att de utgör ett led för att sälja 

ytterligare varor eller tjänster.
29

 

2.2 Mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen 

Mervärdesskatt inom Sverige regleras i mervärdesskattelagen
30

 (ML). Vissa 

förändringar trädde i kraft den första januari 2015 och uppsatsen hänvisar genomgående 

till den idag aktuella lagstiftningen. Mervärdesskatt ska betalas på en omsättning inom 

landet, av varor eller tjänster, som är skattepliktig, och görs av en skattskyldig person 

enligt 1 kap. 1 § p. 1. ML 

Begreppet omsättning definieras i det andra kapitlet, och de vanligaste typerna av 

omsättning faller in under antingen 2 kap.1 § p. 1 ML, överlåtelse av en vara mot 

ersättning, respektive 2 kap. 1 § p. 3 ML, utförande av tjänst mot 

ersättning.Huvudregeln för mervärdesskatteplikt i svensk rätt är alltså att mervärdesskatt 

betalas av säljaren. Övriga förhållanden som anses utgöra omsättning är uttagav 

varor/tjänster, vilket ligger utanför uppsatsens avgränsning.Huruvida omsättningar 

medför en skatteplikt regleras i det tredje kapitlet. 3 kap. 1 § ML fastställer en generell 

skatteplikt, där en omsättning av en vara eller tjänst är skattepliktig om inget annat sägs 

i kapitlet. Några av de vanligare undantagen från skatteplikt är fastighetsområdet, 

sjukvård, utbildning, bank- och finansieringstjänster och kultur. 

Vad som utgör en beskattningsbar person definieras i kapitel fyra som den som 

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

tidigare svensk lagstiftning på området fanns det ett krav på vinstsyfte hos den 

beskattningsbara, men sedan det ansetts ligga i strid med mervärdesskattedirektivetär 

ML numera fullt harmoniserad med EU-rätten ochden svenska definitionen är en direkt 

översättning från mervärdesskattedirektivet. 

Det sista kriteriet för mervärdesskatteplikt enligt 1 kap 1 § ML är att omsättningen ska 

ske inom landet, vilket regleras i det femte kapitlet.De fall då en omsättning ska anses 

skett inom landet uppges i 2 – 18 §§ De vanligaste situationerna som gäller omsättning 

av varor, är att varorna anses omsatta inom landet om varan finns inom landet innan 

                                                 
29

 8 kap. 3 § ML. 
30

Mervärdesskattelag (1994:200). 
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transport eller att varan installeras/monteras inom landet.
31

. Om en omsättning inte 

faller in under kriterierna i 2 – 18 §§ ska den anses omsatt utomlands.
32

 

Det finns dock även vissa situationer då mervärdesskatteplikten blir omvänd.Enligt 1 

kap. 1 § p.2 ML ska även mervärdesskatt betalas vid ett skattepliktigt unionsinternt 

förvärv.  

2.2.1 Unionsinterna förvärv 

Unionsinterna leveranser är i mervärdesskattedirektivet undantagna från mervärdesskatt 

av säljaren.
33

I linje med destinationsprincipen ska istället köparen betala in säljarens 

utgående mervärdesskatt, vilket praktiskt blir köparens ingående mervärdesskatt. Då 

köparen har rätt att draav sin ingående mervärdesskattblir det unionsinterna förvärvet de 

facto undantaget från mervärdesskatt. 
34

Ett krav är dock att leverantören samt köparen 

är registrerade för mervärdesskatt i deras respektive medlemsstater. 
35

I svensk rätt är 

destinationsprincipen vid unionsinterna förvärv representerad i 1 kap. 2 § 1 st. p. 5 ML. 

För undvika dubbelbeskattning är unionsinterna förvärv skattefria för säljaren enligt 3 

kap. 30 § första punkten. 

När begreppet unionsinternt förvärv används i uppsatsen menas uteslutande ett förvärv 

där både köparen och säljaren är mervärdesskatteregistreradeoch därför är undantaget 

från mervärdesskatt. 

2.3Bakgrunden till införandet av destinationsprincipen inom 

mervärdesskatt inom EU 

1967 antogEEG:s medlemsstater det första mervärdesskattedirektivet
36

 vilket utgjorde 

starten för ett omfattande juridiskt och politiskt arbete för attutforma ett gemensamt 

system för mervärdesskatt.
37

 

Vid tidpunkten för upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen använde de 

grundande sex medlemsstaterna olika typer av indirekt beskattning som 

                                                 
31

 5 kap. 2 § p. 1-2 ML. 
32

 5 kap. 1 § ML. 
33

 Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG), artikel 138.1. 
34

 A. a. artikel 169 b.  
35

 A. a. artikel 213 p. 1.  
36

 Rådets direktiv (1967/227/EEG). 
37

 Se Forvass, EU:s momsstrategi – grunden för ett omfattande reformarbete på momsområdet, Skattenytt 

nr. 5 2004.   
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omsättningsskatt, varav de flesta var så kallade kaskadskatter.
38

 När det beslutades att 

EEG:sbudget skulle finansieras med gemenskapens egna resurser, vars omfattning 

baserades på en andel av medlemsstaternas insamlade omsättningsskatt, blev bristerna i 

kaskadskatter uppenbara. I och med att skatten varkumulativ blev det omöjligt att 

fastställa den verkliga skattesumman vid slutpriset på en vara.  

Redan i början av 1970-talet hade alla medlemsstater ersatt sina olika 

omsättningsskatter med den nya icke-kumulativa omsättningsskatten mervärdesskatt. 

De två första mervärdesskattedirektiven angav endast generella strukturer till 

mervärdesskattesystemet. Det var upp till medlemsstaterna själva att bestämma den 

nationella omfattningen av mervärdesskatt ochdess skattesatser. I finansieringen av 

EEG:s budget ansågs det viktigt att medlemsstaterna hade en gemensam skattesats på en 

beräkningsgrund som bestäms på ett enhetligt sätt enligt gemenskapens 

bestämmelser.
39

Därför blev det främsta målet med utfärdandet av det sjätte 

mervärdesskattedirektivet
40

 att upprätta ett gemensamt system för mervärdesskatt med 

en jämn omfattning-så att medlemsstaterna skulle ta ut mervärdesskatt på samma typer 

av transaktioner. 

Nästa stora steg i utvecklingen mot ett harmoniserat mervärdesskattesystem kom den 1 

januari 1993 när alla kontroller vid skattegränser inom EG avskaffades.
41

 För att fullt ut 

förverkliga den inre marknaden föreslog kommissionen att ersätta det 

destinationsbaserade mervärdesskattesystem
42

 som rådde fram till 1993 med ett 

ursprungsbaserat mervärdesskattesystem.
43

Förslaget avslogs dock då det ansågs att 

mervärdesskattesatserna varierade för mycket i de olika medlemsstaterna, i kombination 

med att det inte fanns någon lämplig mekanism för att omfördela 

mervärdesskatteintäkter för att återspegla den faktiska konsumtionen.
44

 

                                                 
38

 En kaskadskatt är en skatt från vilken näringsidkare inte kan begära avdrag för den skatt som betalats 

på inköp av varor. En sådan skatt är alltså en flerstegs kumulativ skatt. Detta utgör den största skillnaden 

från mervärdesskatt, som är en icke-kumulativ skatt. 
39

 Inledningen till Rådets direktiv (1977/338/EEG). 
40

 Rådets direktiv (1977/338/EEG). 
41

 Rådets direktiv (1991/680/EEG), artikel 22 p. 8. 
42

 I ett destinationsbaserat mervärdesskattesystem, debiteras mervärdesskatten till den skattesats som är 

tillämpar där köparen är etablerad.  
43

 I ett ursprungsbaserat mervärdesskattesystem, debiteras mervärdesskatten till den skattesats som är 

tillämpar där säljaren är etablerad. 
44

 Europeiska kommissionen, Taxation and Customs Union, VAT history in the EU. 
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I väntan på de rätta förutsättningarna för att kunna genomföra ett ursprungsbaserat 

mervärdesskattesystemet antog den Europeiskagemenskapen istället ett 

övergångssystem för mervärdesskatt. Övergångssystemet är i och för sig ett 

ursprungsbaserat system, men bara när det gäller privatpersoner. När de köper en vara 

betalas mervärdesskatten av säljaren i det landet den är etablerad, och köparen behöver 

inte betala ytterligare mervärdesskatt när den tar med sig varan tillbaka till sitt eget land. 

Men när det gäller beskattningsbara personer ska istället varorna beskattas i 

destinationsmedlemsstaten i den takt och enligt de villkor som gäller i den 

medlemsstaten.
45

 

Detta system har framgångsrikt upprätthållit transaktioner mellan de olika 

skattesystemen inom den Europeiska unionen. Ändå betraktar inte EU det nuvarande 

systemet som en långsiktig lösning. Avsikten är fortfarande att så småningom 

omorganisera mervärdesskattesystemet till ett ursprungsbaserat system, där 

mervärdesskatten tas ut av leverantören av varorna.
46

 

1 januari 2007 trädde det åttonde mervärdesskattedirektivet
47

 i kraft, och ersatte det 

sjätte mervärdesskattedirektivet. Bortsett från att förain alla tidigare bestämmelser i en 

enskild rättsakt, säkrar detåttonde mervärdesskattedirektivet att alla medlemsstater 

bidrar med rätt mängd mervärdesskatt till gemenskapens resurser. Men trots de mål om 

harmonisering som sattes redan i det sjätte direktivet, finns det fortfarande ingen 

fullständig enhetlighet mellan medlemsstaterna gällande regleringen för mervärdesskatt. 

Det tillåts fortfarande stora nationella undantag och avvikelser från den standardiserade 

regleringen. Vidare när det gäller de mervärdesskattsliga satserna finns det numera viss 

reglering om skattesatsernas storlek. Förenklat kan regleringen beskrivas som att varje 

medlemsstat ska tillämpa standardsatser på mellan 15 till 25 % med rätt till ett par 

reducerade skattesatser för vissa varor.
48

 Resultaten är att skattesatserna för 

mervärdesskatt fortfarande skiljer sig i hela gemenskapen. 

2.4 Sammanfattning 

Harmoniseringen av mervärdesskatteområdet har kommit en lång väg. Det började via 

det första mervärdesskattedirektivet 1967 och har pågått via EEG, EG och EU.Det 

                                                 
45

 Se KOM (2004) 260 s. 3. 
46

 Se Europeiska kommissionen, Taxation and Customs Union, VAT history in the EU. 
47

 Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). 
48

Se Europeiska kommissionen, Taxation and Customs Union, VAT rates. 
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nuvarande destinationsbaserade systemet är inte en långsiktig lösning, men anses ändå 

vara det bästa alternativet i det nuvarande klimatet med mycket varierande 

mervärdesskattesatser inom EU. 

3 Karusellhandel 

3.1 Inledning 

Karusellhandel har fått sitt namn från det sätt på vilket samma varor transporteras runt 

inom den europeiska unionen, från en medlemsstat till en annan och tillbaka igen, utan 

att nå någon egentlig slutanvändare. Bedrägeriet kan förekomma i flera olika former. I 

dess enklaste form kräver bedrägeriet tre mervärdesskatteregistrerade näringsidkare i 

två olika medlemsstater. Vanligtvis rör det sig dock om minst sex eller sju 

mervärdesskatteregistrerade näringsidkare i två eller olika medlemsstater.   

I det här kapitlet förklaras några av de vanligaste formerna av karusellhandel. För ökad 

förståelse kommer transaktionerna även attillustreras i en figur. 

3.2 Allmänt om karusellhandel 

Mervärdesskatteområdet innehåller naturligt attraktiva möjligheter för bedrägerier. Med 

en stor bredd varor med höga beskattningsvärden förser mervärdesskattesystemet 

omfattande tillfällen för kriminella att utöva bedrägerier. 
49

 

Ett enkelt och gynnsamt sätt att begå mervärdesskattebedrägeri är att sälja varor med en 

hög mervärdesskattesats och sedan underlåta att betala in sin utgående mervärdesskatt 

till skattemyndigheterna. Det är dock svårt, på en nationell nivå, för en ensam 

näringsidkare attunder en längre tidutöva mervärdesskattebedrägerierutan att bli 

påkommen. När en bedräglig näringsidkare ansöker om höga belopp för återbetalning 

av ingående mervärdesskatt, utan att ta upp liknande belopp förutgående 

mervärdesskatt, kommer denne förr eller senare oundvikligen att dra till sig 

uppmärksamhet från myndigheterna. 
50

 

                                                 
49

 Se Swinkels, Carousel fraud in the European Union, International VAT Monitor, 2008, vol. 19, nr. 1, 

s. 103 ff. 
50

Ibid. 
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Mervärdesskattebedrägerier vid unionsinterna förvärv är dåett mer attraktivt alternativ. 

Sådana transaktioner ska beskattas enligt destinationsprincipen där varor som säljs över 

gränserna inom EU beskattas hos köparen i destinationslandet.Om förvärvaren av varan 

har avdragsrätt för sin ingående mervärdesskatt sker då transaktionen praktiskt sätt utan 

mervärdesskatt.
51

När förvärvaren sedan säljer vidare varan till en förvärvare i samma 

medlemsland ska den utgående mervärdesskatten inte betalas direkt vid försäljningen, 

utan vid säljarens periodiska bokföring. I enkarusellhandel betalas denna mervärdesskatt 

aldrig in. Det är i teorinmöjligt för myndigheterna att undersöka huruvida en köpare 

betalar den utgående mervärdesskatten för varan. I praktiken är dock 

informationsutbytet mellan skattemyndigheterna i de olika medlemsländerna bristfällig, 

vilket ger bedragarna gott om tid att generera en betydande summa pengar innan det 

finns en konkret risk att myndigheterna upptäcker bedrägeriet.
52

 

Det har gjorts få uppskattningar som berör hur mycket skatteintäkter som går förlorade 

på grund av bedrägerier. Den ekonomiska facklitteraturen som finns tillgänglig anger 

emellertid att summan av samtliga former av skattebedrägerier motsvarar 2-2,5 % av 

EU:s totala BNP, vilket motsvarar upp till ca 260 miljarder euro per år.
53

 Förutom de 

stora summorna skatteintäkter som försvinner har karusellhandel även en negativ 

påverkan på den inre marknaden. Ett företag som utnyttjar karusellbedrägerier kan tack 

vare de minskade skatteutgifterna ta ut ett lägre pris, vilket snedvrider konkurrensen 

mot de ärliga näringsidkarna.
54

För en näringsidkare som ovetandes ingått i en 

karusellhandel kaneventuellt även dennes avdragsrätt på den ingående mervärdesskatten 

som hänförs till varorna från karusellhandeln påverkas.Detta kommer belysas mer i de 

rättsfall som analyseras. 

Medlemsstaterna har uttryckt en stor oro kring karusellhandelns omfattning. 

Introduktionen av den fria marknaden 1993 resulterar dessvärre i att medlemsstaterna 

får allt svårare att bekämpa ekonomisk brottslighet på egen hand.
55

 

Nedan följer exempel på hur karusellbedrägerier går till i praktiken. Förenklat kan 

bedrägeriet beskrivas som att samma varor i ett högt tempo säljs runt i en cirkel. För att 

                                                 
51

 Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG), artikel 168 a. 
52

 Se Swinkels, Carousel fraud in the European Union, International VAT Monitor, 2008, vol. 19, nr. 1, 

s. 103 ff. 
53

 Se KOM (2006) 254 s. 3. 
54

Ibid. 
55

Ibid. 
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karusellhandeln ska bli så gynnsam som möjligt bör varornabåde vara värdefulla och 

lätta att transportera.
56

Datorkomponenter eller mobiltelefoner är därför populära och 

passande varor för karusellhandel. Själva bedrägeriet sker sedan efter ett unionsinternt 

förvärv. Företaget som förvärvat varorna säljer vidare varorna till en ny näringsidkare i 

samma medlemsland. Denna försäljning kan göras till ett lägre pris än priset som 

varorna köpts för, då den säljande näringsidkaren inte planerar att betala in sin utgående 

mervärdesskatt. Näringsidkaren som köper varorna har fortfarande avdragsrätt på den 

ingående mervärdeskatten. Staten förlorar därmed pengar när den betalar ut avdrag för 

ingående mervärdesskatt, men aldrig får inden utgående mervärdesskatten. Ofta blandar 

bedragarna in oskyldiga parter i transaktionskedjan för att få upplägget att se mer 

verklighetstroget ut, vilket försvårar skattemyndigheternas möjligheter att upptäcka 

bedrägeriet.
57

Dessa ovetande parter har ibland ingen möjlighet att veta att de deltagit i 

ett bedrägeri och har därmed uppenbart befunnit sig i god tro. I vissa fall har 

skattemyndigheterna hävdat att den ovetande parten borde ha förstått att det rörde sig 

om en karusellhandel, ofta på grund av ett för lågt försäljningspris, och därmed befunnit 

sig i ond tro om bedrägeriet. Nationella domstolar har nekat avdragsrätt för 

transaktioner utfärdade av ovetande parter ien karusellhandelbåde när de ostridigt 

befunnit sig god tro och när de eventuell befunnit sig i ond tro. Karusellhandel påverkar 

alltså avdragsrätt för fler parter än den part som initierar bedrägeriet.När 

karusellhandeln väl upptäcks har företaget som utfört bedrägerierna i de flesta fall redan 

försvunnit.
58

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Se Amand och de Rick, Intra-Comunity VAT Carousels, Internatnional VAT Monitor, 2005, vol. 16, nr. 

1, s. 11. 
57

 Se Kogels, Caught or involved in a VAT carousel, International VAT Monitor, 2006, vol. 17, nr. 3, s. 

172. 
58

 Se Amand och de Rick, Intra-Comunity VAT Carousels, Internatnional VAT Monitor, 2005, vol. 16, nr. 

1, s. 10. 
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3.3 Exempel på karusellhandel 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

I transaktionskedjan som beskrivs ovanför sker leverans av varor mellan tre 

näringsidkare i tvåmedlemsstater, i det här fallet Sverige och Tyskland. Bedrägeri AB är 

den part som utför själva bedrägeriet, medan Tyska datorer AB i det här exemplet är en 

ärlig näringsidkare som bedriver laglig verksamhet. I andra exempel av karusellhandel 

kan dock den här parten vara i konspiration med Bedrägeri AB.Svenska datorer AB är 

omedvetna om att Bedrägeri AB kommer begå ett bedrägeri, men beroende på 

situationsbaserade omständigheter kan det eventuellt hävdas att de borde ha förstått 

bedrägeriet. 

Transaktionskedjan börjar med att Tyska datorer AB säljer varor till Bedrägeri AB. Då 

leveransen utgör ett unionsinternt förvärv betalas ingen mervärdesskatt.
59

Bedrägeri AB 

säljer sedan vidare varorna till en ny näringsidkare i samma land, i det här fallet 

                                                 
59

 Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG), artikel 168 a. 

Tyska datorer AB 

Skatteverket i Sverige 

Bedrägeri AB Svenska datorer AB 
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Svenska datorer AB. Detta utgör ettmervärdesskattepliktigtförvärv och Bedrägeri AB 

fakturerar därför Svenska datorer AB för varorna, inklusive mervärdesskatt. Sedan 

ansöker de om avdrag för sin ingående mervärdesskatt till skatteverket. 

MervärdesskattenBedrägeri AB fakturerade Svenska datorer AB ska sedan betalasin till 

Skatteverket. I en karusellhandel sker aldrig denna inbetalning. Då Bedrägeri AB har 

planerat att underlåta att betala sin utgående mervärdesskatt till skatteverket, kan de 

sälja varorna till ett lägre pris.Om Bedrägeri AB säljer varorna till ett osedvanligt lågt 

pris utan en godtagbar förklaring till detta, kan det hävdas att Svenska datorer AB borde 

ha misstänkt att Bedrägeri AB var inblandade i ett mervärdesskattebedrägeri, vilket 

skulle resultera i attde förlorar sin avdragsrätt enligt EU-domstolens praxis.
60

 

Svenska datorer AB säljer sedan varorna tillbaka till Tyska datorer AB i ett nytt 

unionsinternt förvärv och karusellhandeln kan börja om på nytt. När skatteverket inser 

att ett bedrägeri pågår har Bedrägeri AB försvunnit. 

3.4 Sammanfattning 

Karusellhandel kan ske på ett flertal olika sätt, men alla varianter delar samma kärna 

med en bedräglig skattskyldig som underlåter att betala in sin utgående mervärdesskatt. 

I och med att unionsinterna förvärv är undantagna från mervärdesskatt kan den 

bedräglige näringsidkaren snabbt köpa in nya varor från en annan medlemsstat,för 

attsedan sälja dem vidareinom landet med ny mervärdesskatt som undanhålls 

skattemyndigheterna. Det varierar hur många, om ens några, andra skattskyldiga i 

transaktionskedjan är medvetna om bedrägeriet. För att karusellhandeln ska få så stor 

ekonomisk utdelning som möjligt krävs en snabb ruljans av värdefulla varor. Därför är 

lättransporterade varor som mobiltelefoner och datorkomponenter vanliga i en 

karusellhandel. 

 

                                                 
60

 Se de förenade målen 439/04 och C-440/04, Kittel. 
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4 EU-praxis 

4.1 Inledning 

Mervärdesskattebedrägerier dyker ofta upp iEU-domstolens praxis och det har blivit allt 

vanligare att bedrägerierna har utformningen av just karusellhandel. Som kapitlet 

kommer visa har EU-domstolens inställning till karusellhandel förändrats de senaste 

åren. Kapitlet inleds därför med en analys av tre centrala rättsfall på området för att 

belysa utvecklingen i EUD:s prejudikat. 

För att även ge insikt i möjligheten för medlemsstater att utnyttja verktyget 

förfarandemissbruk vid fall som berör missbruk av mervärdesskattsliga reglerkommer 

jag analysera det EU-fall där EUD slog fast att förfarandemissbruk är tillämpligt även 

på mervärdesskatteområdet. 

Varje rättsfall har en avslutande paragraf som sammanfattar prejudikatet, och kapitlet 

har även sin egen sammanfattande del för att ge läsaren en tillfredsställandeförståelse 

över EU-rättens prejudikat. 

4.2Optigen m.fl. –C-354/03, C-355/03 och C-484/03 

Den 12 januari 2006 kom en dom frånEU-domstolen avseende tre mål från 2003 där de 

nationella domstolarna begärt förhandsavgörande.Tre olika företag, Optigen Ltd 

(nedan kallat Optigen), Fulcrum Electronics (nedan kallat Fulcrum),samt Bond House 

Systems Ltd (nedan kallat Bond), låg i tvist med Commissioners of Customs & 

Excise (nedan kallat Commissioners) angående återbetalning av ingående 

mervärdesskatt. Rättsfallet är på andra platser i uppsatsen hänvisat till som 

Optigenfallet. 

Samtliga företag bedrev handel av mikroprocessorer. Dessa köptes från bolag i 

Storbritannien och såldes sedan vidare till köpare i andra medlemsländer. År 2002 

ansökte företagen i fråga om avdrag av ingående mervärdesskatt. Ansökningarna blev 

avslagna av Commissioners, och beloppen som istället godkändes blev kraftigt 

reducerade.  

Summorna som avslogs avdrag hänfördes till transaktioner som ingick i leveranskedjor 

där det någonstans förekom en näringsidkare som underlät att fullgöra 
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sinamervärdesskatterättsligaskyldigheter. Närmare bestämt en näringsidkare som var 

mervärdesskattepliktig men underlät att betala in sin utgående mervärdesskatt till 

skattemyndigheterna alternativt använde ett stulet mervärdesskattenummer. Detta 

utgörkarusellhandel. Optigen, Fulcrum och Bond hade ingen vetskap om detta.  

Commissioners menade att de transaktioner som utförs inom ramen för 

enkarusellhandelinte utgör ekonomisk verksamhet i den mening som avses i sjätte 

direktivet. 

EU-domstolens bedömning är att begreppen som berör huruvida transaktioner är 

skattepliktiga alla har en objektiv karaktär, och är tillämpliga oavsett transaktionernas 

syfte eller resultat. Att skattemyndigheterna ska utreda huruvida en transaktion innebär 

ekonomisk verksamhet genom att beakta vilken avsikt en annan näringsidkare haft,om 

den berörde näringsidkaren inte kände till eller kunde känna till det, skulle strida mot 

det gemensamma systemet för mervärdesskattens syfte.  Varje transaktion ska bedömas 

för sig och en viss transaktions art kan inte påverkas av föregående eller efterföljande 

händelser i kedjan.  

EU-domstolen klargör alltså att en transaktion som ingår i en leveranskedja som utgör 

karusellhandel fortfarande utgör ekonomisk verksamhet så länge man varit i god tro. 

Domen slår å andra sidan inte fast att en transaktion de facto inte längre utgör 

ekonomisk verksamhet på grund av att man inte är i god tro.  

Domen tar inte närmare upp hur man ska tolka begreppet ekonomisk verksamhet i de 

fallen näringsidkaren inte är i god tro. Men det ges utrymme för ett undantag från 

huvudregeln att transaktioner ska ses från sin objektiva karaktär. Domstolen hänvisar 

till en dom från 1995
61

 där det fastställts att en skyldighet för skattemyndigheten att 

utreda den skattskyldiges avsikt strider mot syftet med det gemensamma systemet för 

mervärdesskatt att, utom i vissa undantagsfall, ta hänsyn till den aktuella transaktionens 

objektiva karaktär. 
62

 Det ges dock ingen närmare precisering angående vilka dessa 

undantagsfall är. 
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 Se C-4/94, BLP Group plc p. 24. 
62

 Se de förenade målen C-354/03, C-355/03 och C-484/03, Optigen. p. 45. 
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4.2.1 Sammanfattning Optigenfallet 

Varje transaktion ska bedömas för sig ur ett objektivt perspektiv. En transaktion som 

ingått i en karusellhandel utgör fortfarande ekonomisk verksamhet om den skattskyldige 

varit i god tro.Den skattskyldige behåller alltså sin avdragsrätt så länge den befunnit sig 

i god tro. 

4.3FTI – C-384/04 

Den 11 maj 2006 kom en dom från EU-domstolen som berör frågan huruvida en 

medlemsstat får anta nationell lagstiftning som medför att man kan ålägga en 

skattskyldig solidariskt betalningsansvar om denne deltagit med en transaktion när 

denne visste, eller hade skälig anledning att misstänka, att hela eller en del av den 

ingående mervärdesskatten inte skulle komma att betalas. Rättsfallet är på andra platser 

i uppsatsen hänvisat till som FTI-fallet. 

I Storbritanniens skattelag från 2003 finns delar vars syfte är att bekämpa bedrägerier 

inom gemenskapen som utförs av så kallade skenföretag på området för mervärdesskatt, 

däribland så kallade karusellbedrägerier.
63

I den nämnda lagen fastställs villkor för att en 

skattskyldig ska kunna göras solidariskt betalningsansvarig för ett 

mervärdesskattebelopp som en annan skattskyldig är betalningsskyldig för.  

EU-domstolen bekräftar tidigt i målet medlemsstaternas rätt att införa nationell 

lagstiftning som ålägger en annan person än den betalningsskyldiga solidariskt ansvar 

för betalningen av skatten.
64

 Medlemsstaterna ska emellertid vid utövandet av de 

befogenheter som de har tillerkänts genom gemenskapsdirektiven, iaktta de allmänna 

rättsprinciperna om rättssäkerhet och proportionalitet. 

De nationella bestämmelserna som är aktuella i tvisten föreskriver ett solidariskt 

betalningsansvar när den skattskyldige vid tidpunkten för mottagandet av leveransen 

visste, eller hade skälig anledning att misstänka, att en del av eller hela den ingående 

mervärdesskatten för leveransen inte skulle komma att betalas. En person ska enligt 

bestämmelserna anses ha skälig anledning att misstänka att det är på det sättet när det 

pris som begärdes av personen för leveransen var lägre än det lägsta marknadspris som 
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personen skäligen kunde ha förväntat sig gälla för varorna, eller lägre än det pris som 

begärts för någon tidigare leverans av samma typ av varor. Presumtionen för att ha 

skälig misstanke kan avfärdas genom att visa upp bevis för att det låga priset för varorna 

berodde på omständigheter som inte är hänförliga till underlåtelse att betala 

mervärdesskatt. 

Domstolen slår sedan fast att även om det i och för sig är tillåtet för en medlemsstat att 

ålägga en person solidariskt betalningsansvar vid ond tro, får en presumtion om ond tro 

inte får vara utformad på ett sådant sätt att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt 

svårt för den skattskyldige att avfärda presumtionen genom motbevisning.
65

 

Näringsidkare som vidtar varje åtgärd som rimligen kan krävas av dem i syfte att 

säkerställa att deras transaktioner inte ingår i en kedja som omfattar 

mervärdesskattebedrägeri ska nämligen kunna förlita sig på att dennes transaktioner är 

rättsenliga, utan att då behöva riskera att bli solidariskt betalningsansvarig för 

mervärdesskatt för vilken en annan skattskyldig person är betalningsskyldig.
66

 EU-

domstolen preciserar inte hur omfattande man kan utsträcka kraven i 

formuleringenvarje åtgärd som rimligen kan krävas av dem. Domen ger däremot 

klarhet i ogillandet av en svåravfärdad presumtion av ond tro. 

4.3.1 Sammanfattning FTI-fallet 

En medlemsstat är tillåten att anta nationell lagstiftning som ålägger solidariskt 

betalningsansvar till en skattskyldig som befunnit sig i ond tro om ett bedrägeri. Lagen 

får dock inte vara utformad så att det presumeras att den skattskyldige befunnit sig i ond 

tro på ett sätt så att det blir orimligt svårt för denne att motbevisa presumtionen. 

4.4Kittel m.fl. –439/04 och C-440/04  

Två förenade belgiska beslut om förhandsavgörande avgjordes den 6 juli i EU-

domstolen. I båda fallenhade parterna deltagit med transaktioner som varit en del av en 

transaktionskedja som inneburit karusellhandel. Detta resulterade i att parterna blev 

nekadeavdrag av ingående mervärdesskatt. Rättsfallet är på andra platser i uppsatsen 

hänvisat till som Kittelfallet. 
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En av de mer intressanta aspekterna i rättsfallet är den nationella domstolens motivering 

för nekandet av återbetalningen. I belgisk lagstiftning föreskrivs attett avtal utan syfte 

eller med ett falskt eller olagligt syfte saknar verkan.
67

 Då transaktionen ingick i en 

karusellhandel menar den nationella domstolen att avtalets syfte är olagligt. Avtalet ska 

därför ses som en nullitet, vilket inte utgören skattepliktig transaktion enligt sjätte 

direktivet. 

Tolkningsfrågorna som ställs till EU-domstolen är huruvida en nationell bestämmelse 

som föreskriver att ett avtal med olagligt syfte innebär en nullitet står i strid med 

principen om skatteneutralitet då det får till följd att den skattskyldiga personen förlorar 

rätten till avdrag för mervärdesskatt, samt om svaret blir annorlunda om båda parter är i 

vetskap om att det pågår ett mervärdesskattebedrägeri. 

Domstolen tar upp uttalanden från samtliga nämnda EU-rättsfall rörande bl.a. att 

transaktioner ska ses ur dess objektiva karaktär, det vidsträckta tillämpningsområdet för 

skattepliktiga transaktioner och att näringsidkare som vidtar varje rimlig åtgärd ska 

kunna förlita sig på att deras transaktioner är rättsenliga. 

Av detta följer att när en leverans sker till en skattskyldig person i god tro, ska artikel 17 

i mervärdesskattedirektivet tolkas så, att artikeln utgör ett hinder för en bestämmelse i 

nationell rätt enligt vilken ett avtal förklarats vara ogiltigt på grund av en civilrättslig 

bestämmelse som innebär att avtalet utgör en nullitet, då det får till följd att den 

skattskyldiga personen förlorar rätten till avdrag för betald mervärdesskatt.
68

 

I svaret på frågan huruvida det blir skillnad om båda parterna är i vetskap om ett 

bedrägeri ger EU-domstolen ett tydligt svar. Halifax-målet (se nedan) hade gjort klart 

att ett skattebedrägeri inte kan uppfylla de objektiva kriterierna för leverans av varor 

och ekonomisk verksamhet, då bedrägeriet utförts av den skattskyldiga personen själv.
69

 

På samma sätt, ska en skattskyldig person som kände till eller borde ha känt till att han 

eller hon genom sitt inköp deltog i en transaktion som utgjorde ett 

mervärdesskattebedrägeri, anses som medgärningsman i bedrägeriet i enlighet med 

sjätte direktivet. Detta gäller oberoende av om varornas återförsäljning innebär vinning 
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 Belgiska Code civil, artikel 1131. 
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 Se de förenade målen 439/04 och C-440/04, Kittel p. 52. 
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 Se C-255/02, Halifax p. 59. 
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för vederbörande.
70

 Detta motiveras med att en sådan tolkning utgör ett hinder för 

transaktioner som utgör bedrägerier och medför att de blir svårare att utföra.
71

 

4.4.1 Sammanfattning Kittelfallet 

1. En medlemsstat får inte anta nationell lagstiftning som begränsar avdragsrätten för en 

skattskyldig som i god tro deltagit i ett mervärdesskattebedrägeri. 

2. En skattskyldig som i ond tro deltagit i ett mervärdesskattebedrägeri ska ses som 

medgärningsman i bedrägeriet. I kombination med prejudikatet från Halifaxfallet, som 

säger att en transaktion i ett mervärdesskattebedrägeri aldrig kan uppfylla de objektiva 

kriterierna för leverans av varor och ekonomisk verksamhet om bedrägeriet utförts av 

den skattskyldige, utgör alltså en transaktion av en skattskyldig som i ond tro deltagit i 

ett mervärdesskattebedrägeri inte ekonomisk verksamhet. 

4.5 Halifax - C-255/02 

21februari 2006 kom en dom avseende ett mål från 2002 där VAT and Duties Tribunal i 

London begärt förhandsavgörande.Halifax plc (nedan kallat Halifax) och två av dess 

dotterbolag, Leeds Permanent Development Services Ltd (nedan kallat Leeds 

Development) och County Wide Property Investments Ltd (nedan kallat County) låg 

i tvist med Commissioners of Customs & Excise (nedan kallat Commissioners). 

Rättsfallet är på andra platser i uppsatsen hänvisat till som Halifaxfallet. 

Målet behandlar inte omständigheter som utgör karusellhandel, men EU-domstolen tar 

ställning i frågor som berör både mervärdesskattebedrägerier och, somsakförhållandena 

i detta fall, missbruk av skatteregler. Förhållandena i målet är komplicerade. Halifax är 

en bank, och det stora flertalet av dess tjänster är därför undantagna från 

mervärdesskatt. Leeds Development och County är byggnadsbolag vilka båda är 

registrerade för mervärdesskatt. Halifax har ytterligare ett dotterbolag, Halifax 

Property Investments Ltd (nedan kallat Property). Property är inte registrerat för 

mervärdesskatt.  

Halifax hade uppfört callcenter på fyra stycken fastigheter i Nordirland, Skottland och 

England. Halifax slöt sedan låneavtal med Leeds Development beträffande tre av dessa 
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fastigheter enligt vilka Halifax skulle låna ut pengar så att Leeds Development skulle 

kunna förvärva rättigheter till fastigheterna för att bebygga dessa. Det totala 

lånebeloppet var 59 000 000 GBP.  

Förutom låneavtal ingick Halifax och Leeds Development även avtal om att genomföra 

byggnadsarbeten på fastigheterna. Leeds Development fakturerade Halifax för ovan 

nämnda arbeten varav mervärdesskatt var inräknat. Dessutom slöts ett avtal om arrende 

av fastigheterna. Leeds Development slöt i sin tur ett liknande avtal med County 

avseende byggnadsarbeten på fastigheterna, där de arbeten som Leeds Development 

åtagit sig att göra åt Halifax lades över till County.  Leeds Developments nya 

arrenderättigheter överläts sedan mot ersättning över till Property. Ca två veckor senare 

slöts liknande avtalskedjor rörande den sista fastigheten.  

Slutligen anlitade County fristående entreprenörer att genomföra de arbeten på 

fastigheterna enligt de avtal som slutits med Leeds Development.  

Anledningen till att Halifax arrenderade ut fastigheterna var att om dotterbolagen kunde 

betala för byggnadsarbetena istället för Halifaxfick bolaget en fördelaktig 

skattesituation. På grund av att Halifax till största del inte bedrev mervärdesskattepliktig 

verksamhet skulle de då inte heller kunna begära fullt avdrag för den ingående 

mervärdesskatten som hänfördes till byggnadsarbeten. 

Commissioners avslog ansökningar om avdrag för den mervärdesskatt som de 

fristående byggnadsentreprenörerna hade fakturerat County. Målet lades efter 

överklagan vilande och bland annat ställdes följande tolkningsfrågor till EU-domstolen: 

1. Kan, under relevanta förhållanden, transaktioner 

i) som var och en av deltagarna har genomfört enbart i syfte att 

uppnå en skattefördel, och 

ii) som inte har något oberoende syfte, 

anses utgöra leveranser eller tillhandahållanden från eller till förmån för 

deltagarna med deras affärsverksamhet? 

 

2. Får principen om förfarandesmissbruk såsom den utvecklats av domstolen, till 

följd att klagandenas krav ska avvisas i den mån dessa avser återbetalning av 
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eller avdrag för ingående skatt som härrör från genomförandet av de relevanta 

transaktionerna? 

I bedömningen av den första frågan hänvisar EU-domstolen till Optigenfallet
72

 

angående hur långt man kan dra begreppen leverans av varor och tillhandahållande av 

tjänster, där slutsatsen är att begreppen har en objektiv karaktär och är tillämpliga 

oavsett de berörda transaktionernas syften eller resultat. 
73

 

Precis som i Optigenfallet hänvisar domstolen även här till 1994års mål där det slagits 

fast att det skulle strida mot syftet med det gemensamma mervärdesskattesystemet om 

man inte, förutom i vissa undantagsfall, tar hänsyn till den aktuella transaktionens 

objektiva karaktär. 

Domstolen menar å andra sidan att de objektiva kriterier som berör leverans av varor 

och tillhandahållande av tjänster inte ska anses uppfyllda vid skattebedrägeri.
74

 Men 

frågan huruvida den berörda transaktionen genomförts i det enda syftet att uppnå en 

skattefördel saknar ändå relevans vid bedömningen av om denna transaktion utgör 

leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster och om den är en ekonomisk 

verksamhet.  

I bedömningen av fråga två börjar domstolen först med att konstatera att svårigheterna 

som uppstår i situationen delvis beror på att en näringsidkare som genomför obeskattade 

transaktioner enligt nationella bestämmelser är tillåten att överlåta en arrenderätt till ett 

dotterbolag vilken då har möjlighet att välja att bli beskattad för arrendet och därigenom 

göra avdrag för all ingående mervärdesskatt för byggnads- och renoveringskostnader. 
75

 

Fallets viktigaste prejudikat är att EUD här för första gången fastställer att verktyget 

förfarandemissbruk är tillämpligt även på mervärdesskatteområdet.  

När en skattskyldig har rätt till valfrihet mellan två transaktioner är han enligt sjätte 

direktivet inte skyldig att välja den transaktion som medför högst mervärdesskatt. 
76

 

Den skattskyldige har tvärtom rätt att utforma sin verksamhet så att skatteskulden 

begränsas.  
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För att det ska föreligga ett förfarandemissbruk på mervärdesskatteområdet krävs istället 

att de aktuella transaktionernas syfte var att få en skattefördel, samt att denna 

skattefördel ska strida mot direktivets syfte.
77

 Det framgår av de objektiva 

omständigheterna att de ifrågavarande transaktionernas huvudsakliga syfte varit att 

uppnå en skattefördel.
78

 Frågan återstår då om skattefördelarna som uppnåtts strider mot 

skattedirektivets syfte. 

Domstolen uppmärksammar att syftet med avdragssystemet i sjätte direktivet är att 

säkerställa att den mervärdesskatt som näringsidkaren ska betala eller har betalat i 

samband med sin ekonomiska verksamhet inte till någon del belastar honom själv. Det 

gemensamma mervärdesskattesystemet säkerställer följaktligen neutralitet beträffande 

skattebördan för all ekonomisk verksamhet.  

Det skulle enligt domstolen strida mot principen om skatteneutralitet och därmed mot 

syftet med avdragssystemet i sjätte direktivet om skattskyldiga tilläts göra avdrag för all 

ingående mervärdesskatt trots att ingen transaktion i samband med deras normala 

affärsverksamhet hade medfört rätt att göra avdrag för denna mervärdesskatt eller en del 

av den. 
79

 Om Halifax affärsverksamhet inte hade omfattat några 

mervärdesskattskyldiga transaktioner skulle deras situation utan problematik falla in 

under domstolens uttalande. I verkligheten omfattade ca 5 % av Halifax verksamhet 

mervärdesskattepliktiga transaktioner, vilket inte uppenbart faller in under domstolens 

yttrande. En mer specifik definition på hur vidsträckt användningsområdet för 

förfarandemissbruk kan dras inom mervärdesskatteområdet lämnas osagt. 

4.5.1 Sammanfattning Halifaxfallet 

1. En transaktion i ett mervärdesskattebedrägeri kan aldrig uppfylla de objektiva 

kriterierna för leverans av varor och ekonomisk verksamhet om bedrägeriet utförts av 

den skattskyldige. 

2. Förfarandemissbruk är tillämpligt även på mervärdesskatteområdet. För att ett 

förfarandemissbruk ska föreligga krävs: 

1. att de utfärdade transaktionerna får till följd att en skattefördel uppnås 

som strider mot ett eller flera syften med direktivet. 
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2. det huvudsakliga syftet med den avtalskonstruktion som valts är att uppnå denna 

skattefördel. 

4.6 Sammanfattning 

I och med Optigenfallet slog EU-domstolen fast att en transaktion som ingått i ett 

mervärdesskattebedrägeri fortfarande uppfyller de objektiva kriterierna om ekonomisk 

verksamhet så länge den skattskyldige varit i god tro. Optigenfallet säkerställer dock 

inte att dessa objektiva kriterier faller bort då den skattskyldige befunnits i ond tro.  

Frågan om skattskyldiga som befunnit sig i ond tro till ett bedrägeri blev istället central i 

FTI-fallet. Där meddelade EU-domstolen att medlemsstater har rätt att anta nationell 

lagstiftning som tilldelar näringsidkare som i ond tro deltagit i ett 

mervärdesskattebedrägeri solidariskt betalningsansvar. Lagen får dock inte vara 

utformad så att det presumeras att den skattskyldige befunnit sig i ond tro på ett sådant 

sätt att det blir orimligt svårt för denne att motbevisa presumtionen. 

Kittelfallet öppnar upp de nationella domstolarnas möjligheter att strama åt 

återbetalningsrätten för skattskyldiga som i ond tro deltagit i ett 

mervärdesskattebedrägeri. Halifaxfallet hade redan slagit fast att en transaktion i ett 

mervärdesskattebedrägeri aldrig kan uppfylla kriterierna för ekonomisk verksamhet och 

leverans av varor när bedrägeriet utförts av den skattskyldige. I Kittelfallet menar EU-

domstolen att en näringsidkare som deltagit i ett mervärdesskattebedrägeri i ond tro ska 

anses som en medgärningsman till bedrägeriet, och därmed ska intekriterierna för 

ekonomisk verksamhet och leverans av varor anses uppfyllda. 

Halifaxfallet ger som ovan nämnt vägledning för mervärdesskattebedrägerier, men är 

mer känt för att vara ett viktigt prejudikat för verktyget förfarandemissbruk. EU-

domstolen slår nämligen för första gången fast att förfarandemissbruk är tillämpligt 

även på mervärdesskatteområdet. För att det ska föreligga ett förfarandemissbruk på 

detta område måste dock transaktionerna i fråga få följden att en skattefördel uppnås 

som strider mot direktivets syfte. 
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5 Svensk praxis 

5.1 Inledning 

Frågan om hur avdragsrätten påverkas för en skattskyldig som i eventuell ond tro 

deltagit med transaktioner i en karusellhandel togs för första gången upp av HFD 

2013.Domen är intressant i flera avseenden. Dels är själva prejudikatet viktigt i sig, då 

frågan inte tidigare tagits upp i svensk rätt. Dels resulterar den EU-rättsliga tolkningen 

som görs i domen i en eventuell problematik med tillgodoseendet av legalitetsprincipen, 

vilket kommer att beröras mer i den analytiska delen av uppsatsen. 

5.2HFD 2013 ref. 12 

Den 19 december vägrade Skatteverket i omprövningsbeslut Scania Metall (nedan kallat 

Scania) avdrag för ingående mervärdesskatt med ca 2 400 000 kr för beskattningsåren 

2006-2007.Som skäl angav Skatteverket att Scania genom sina transaktioner i samband 

med handel av silvergranulat deltagit i ett mervärdesskattebedrägeri och att bolaget hade 

känt till eller i vart fall borde känna till detta. Scania överklagade beslutet och målet 

togs först upp i Länsrätten, sedan i Kammarrätten för att slutligen hamna i Högsta 

förvaltningsdomstolen.Rättsfallet är på andra platser i uppsatsen hänvisat till som 

Scaniafallet. 

Scania hade köpt och sålt silvergranulat i en transaktionskedja där en av parterna 

underlåtit att betala in sin utgående mervärdesskatt. Inledningsvis hade Scania köpt 

silvergranulatet från två tyska bolag, för att sedan sälja det vidare till ett danskt bolag. 

Det danska bolaget sålde i sin tur silvergranulatet vidare till ett antal svenska bolag i 

Helsingborg. Alla dessa transaktioner skedde utan mervärdesskatt då de utgjorde 

unionsinterna förvärv. Helsingborgsföretagen sålde sedanen leverans silvergranulat 

tillbaka till Scania. Skatteverket hävdade att detta silvergranulat var samma 

silvergranulat som Scania tidigare sålt till det danska bolaget, endast ompackat och 

nedsmutsat. Då försäljningen skedde mellan två svenska bolag betalade Scania 

mervärdesskatt på köpet. Denna mervärdesskatt betalades aldrig in till 

skattemyndigheterna av Helsingborgsföretagen.  

Länsrättens bedömning kretsade främst kring huruvida Scania befunnit sig i god tro, då 

Kittelfallet ansågs tillämpligt i svensk rätt. Vid en samlad bedömning fann länsrätten att 
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omständigheterna inte är sådana att bolaget kan anses ha känt till eller borde ha känt till 

att det genom sina inköp bidrog till att Helsingborgsföretagen kunde genomföra aktuella 

mervärdesskattebedrägerier. Kammarrätten gjorde en vitt skild bedömning. Den påpekar 

att det i den svenska mervärdesskattelagen helt saknas bestämmelser som medför att 

avdragsrätt kan vägras den skattskyldige när denne utfört formellt sett 

mervärdesskatterättsligt korrekta transaktioner. EUD:s praxis ger endast 

medlemsstaterna rätt att anta nationell lagstiftning som inskränker avdragsrätten för 

näringsidkare i ond tro, något som Sverige inte har gjort.  I kombination med att skatt 

enligt 2 kap. 10 § regeringsformen inte får tas ut utan stöd i föreskrift 

ansågKammarrätten att det varirrelevant att utreda huruvida Scania varit i ond tro eller 

inte.  

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)gick igenom rådande EU-praxis och menade att 

Halifax slog fast att de objektiva kriterier på vilka uttrycken leverans av varor som 

utförts av en skattskyldig person i denna egenskap och ekonomisk verksamhet grundar 

sig inte anses uppfyllda vid skattebedrägerier som har begåtts av den skattskyldige själv. 

Sedan slog Kittelfallet fast att en skattskyldig person som kände till eller borde ha känt 

till att han eller hon genom sitt inköp deltog i en transaktion som utgjorde ett 

mervärdesskattebedrägeri anses som medgärningsman i bedrägeriet.  

EU-domstolens praxis har i och med Halifax även slagit fast att förfarandemissbruk är 

tillämpligt på mervärdesskatteområdet. Kriterierna som praxis har fastställt för att kunna 

åberopa förfarandemissbruk är dels att en transaktion får till följd att en skattefördel 

uppnås som strider mot bestämmelsernas syfte, dels att transaktionens huvudsakliga 

syfte varit att uppnå en skattefördel. När det gäller förutsättningarna att tillämpa 

missbruksprincipen i nationell rätt menar HFD att EU-domstolen närmast formulerat sig 

så att det inte bara framstår som en möjlighet utan också som en skyldighet för 

nationella domstolar att tillämpa principen om motverkande av bedrägerier och 

förfarandemissbruk. 

HFD påpekade att det i mervärdesskattedirektivet inte finns någon bestämmelse om 

skattebedrägeri eller missbruk som ska implementeras i nationella rättsordningar. När 

det gäller direktivets regler om avdragsrätt för ingående skatt ansågsde vara fullständigt 

implementerade genom motsvarande bestämmelser i mervärdesskattelagen, i de 

hänseenden som är aktuella i målen. Det finns alltså ingen brist i fråga om 

http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1974-0152_K2_P10?src=document&versid=162-1-2005
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genomförandet av direktivet som kan motivera att EU-domstolens tolkning av 

unionsrätten inte ska få fullt genomslag också i Sverige. 

Trots detta är en förutsättning för att tolka ML på det sätt som förstås enligt EU-

domstolens praxis, att detta kan medges inom ramen för direktivkonform tolkning. 

Varken ML eller mervärdesskattedirektivet innehåller någon uttrycklig reglering enligt 

vilken avdragsrätten för ingående skatt ska bedömas mot bakgrund av eventuell ond tro 

hos förvärvaren. Ordalydelsen av mervärdesskattelagen motsäger emellertid inte att 

bedrägliga förhållanden kan tillmätas betydelse vid bedömningen av huruvida 

omsättning av varor eller tjänster ska anses föreligga och därmed om rätten till avdrag 

för motsvarande förvärv ska kunna medges.  

Enligt HFD:s bedömning ska således vid tillämpningen av mervärdesskattelagens 

bestämmelser om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt beaktas den princip som EU-

domstolen lagt fast för tolkning och tillämpning av mervärdesskattedirektivet vid 

bedrägerifall. När det gäller Scanias avdragsrätt är då avgörande huruvida Scania Metall 

varit i god tro eller inte beträffande Helsingborgsföretagens mervärdesskattebedrägeri. 

Frågan om Scania kan anses ha varit i ond tro ska avgöras mot bakgrund av de objektiva 

omständigheterna i målen. Som framgått följer det av EU-domstolens praxis att det är 

skattemyndigheten som har bevisbördan avseende dessa omständigheter. 

Vid Skatteverkets överklagande till Kammarrätten lämnades det in en omfattande 

utredning till stöd för deras inställning att Scania befunnit sig i ond tro beträffande 

bedrägerierna. Kammarrätten höll dock aldrig någon muntlig förhandling i denna fråga, 

eftersom det ansågs betydelselöst huruvida Scania varit i ond tro eller inte. Högsta 

förvaltningsdomstolen ansåg då att den inte skulle utreda frågan om Scania varit i ond 

tro, utan att denna fråga ska prövas av Kammarrätten. Målet återförvisades 

därförtillbaka till Kammarrätten. 
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6 Avslutande analys 

6.1 Inledning 

HFD:s dom har fått kritik i frågan huruvida legalitetsprincipen har blivit tillgodosedd 

ideras tolkning av ML.
80

Min analys är främst centrerad kring denna bedömning, men 

även kring tillämpligheten av verktyget förfarandemissbruk vid karusellhandel. HFD 

har ett resonemang om detta obiter dictum
81

och min analys behandlar om HFD:s 

resonemang ligger i linje med EUD:s praxis i Halifaxfallet. Avslutningsvis kommer en 

bredare sammanfattande analys på uppsatsens teman. 

6.2 Är HFD:s dom i Scaniafallet förenlig med legalitetsprincipen? 

I Skattenytt nr 9, 2013 publicerade Eleonore Kristoffersson en debattartikel
82

som 

problematiserade HFD:s dom i Scaniafallet. Kristofferssons kritik är grundad i 

hanterandet av legalitetsprincipen, då hon menar att HFD gör ett reduktionsslut när den 

nekar avdragsrätt vid en situation som faller in under ordalydelsen av 8 kap. 3 § ML och 

istället tolkar in ytterligare ett rekvisit om god tro. Hon poängterar legalitetsprincipen 

som en historiskt sett grundläggande norm inom skatterätten, med stöd i t.ex. 

Ljungmans doktorsavhandling från 1947 som formulerade principen ”ingen skatt utan 

lag”.
83

 

Mervärdesskattedirektivet är inte direkt tillämpligt som svensk lag, utan måste till 

skillnad från direkt tillämpliga EU-förordningar införlivas i svensk rätt genom 

lagstiftning.
84

 Om HFD vill göra en direktivkonform tolkning måste tolkningen 

fortfarande ha stöd i svensk lag. Kristoffersson är av uppfattningen att HFD och andra 

domstolar i vissa fall har en tendens att övernitiskt och ganska okritiskt tolka och 

tillämpa EU-rätten på mervärdesskatterättens område för att ge de EU-rättsliga reglerna 

omedelbart och tydligt genomslag i svensk rätt, trots att de allra största delarna av 

mervärdesskatterätten är harmoniserad genom direktiv, som måste omsättas till svensk 
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Se Kristoffersson, Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdragsrätt för ingående mervärdesskatt, 

Skattenytt 2013, nr. 9, s. 598. 
81

 Latin för vid sidan om saken, inom juridik ett uttalande som ej hänför sig till den specifika rättsfrågan, 

utan omständigheterna i övrigt.  
82

 Se Kristoffersson, Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt, Skattenytt 2013, nr. 9, s. 598. 
83

Se Ljungman, Om skattefordran och skatterestitution, Almquist & Wiksells 1947 s. 21-22. 
84

 Artikel 288 andra stycket EUF-fördraget. 



31 

 

rätt innan de blir tillämpliga. Gällande Scaniafallet har dock Von Bahr hävdat att HFD 

aldrig gjorde en direktivkonform tolkning, utan tog sin EU-rättsliga grund från 

primärrätten.
85

För att kunna besvara frågan om HFD:s dom är förenlig med 

legalitetsprincipen är det därför viktigt att slå fast vilken EU-rättslig grund som faktiskt 

användes. 

Stig von Bahr skrev en artikel i Skattenytt nr. 12, 2013 som kommenterar 

Kristofferssons argumentation i hennes ovan nämnda artikel. Enligt von Bahrslog aldrig 

Kristoffersson fast vilken den rättsliga basen HFD använde för att motiveramöjligheten 

att neka Scania Metall avdragsrätt för ingående mervärdesskatt om de skulle anses 

befunnit sig i ond tro.
86

 

Han menar att problemet med Kristoffersson resonemang är att målet inte gäller 

huruvida Scania Metall kan vägras avdrag till följd av en direktivkonform tolkning av 

ML mot bakgrund av innehållet i mervärdesskattedirektivet. Målet gäller i stället om 

avdrag kan vägras med stöd av en på primärrätten grundad allmän rättsprincip om 

missbruk. Primärrätten har som bekant företräde och ska tillämpas utan nationella 

genomförandeåtgärder. Von Bahr ställer sig i och för sig kritisk till att HFD inte mer 

detaljerat redogjorde för den rättsliga basen för utgången i målet, men menar att den 

svåra fråga som HFD hade att besvara var i vilken utsträckning en på primärrätten 

grundad allmän rättsprincip borde få genomslag vid tillämpning av nationell 

normgivning, i detta fall reglerna i ML om avdrag för ingående mervärdesskatt. 

Ett argument från von Bahr är att om rätten att neka avdrag vid ond tro skulle vara 

baserad på mervärdesskattedirektivet, skulle HFD:stillämpning strida mot principen att 

bestämmelser i ett direktiv aldrig får tillämpas till nackdel för en enskild part. Han kan 

därför inte finna annat än att domen bygger på att missbruksprinciper, liksom andra 

övergripande rättsprinciper, utgör en del av och har sin rättsliga bas i primärrätten. I 

Skattenytt nr 3, 2014 skrev Kristoffersson en replik
87

 på von Bahrs artikel. Hon avfärdar 

von Bahrs resonemang och menar att HFD inte alls haft sin rättsgrund i en princip som 

har grund i primärrätten, utan att det i rättsskälen utförligt motiverats att domen görs 

utifrån en direktivkonform tolkning.  

                                                 
85

Se von Bahr, Stig, Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet, Skattenytt 2013, nr. 12, s. 861. 
86

Se von Bahr, Stig, Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet, Skattenytt 2013, nr. 12, s. 861. 
87

 Se Kristoffersson, Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet - en replik, Skattenytt 2014, nr. 3, s. 171. 
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Argumentationen som förts mellan Kristoffersson och von Bahr går att härleda till en 

enda sakfråga; baserade HFD sin EU-rättsliga grund i mervärdesskattedirektivet eller i 

en missbruksprincip som har stöd inom primärrätten?Även om von Bahr för en 

intressant diskussion och att HFD i min mening eventuellt hade haft en möjlighet att 

basera domens rättsgrund i en missbruksprincip, tycker jag att det är förhållandevis 

tydligt att HFD har gjort en direktivform tolkning av ML. HFD tar upp att ”en 

förutsättning för att mervärdesskattelagen ska kunna tolkas i enlighet med direktivet, 

som detta ska förstås enligt domarna från EU-domstolen, får ändå anses vara att detta 

kan medges inom ramen för direktivkonform tolkning.”
88

 Min slutsats är således att 

HFD haft sin EU-rättsliga grund i mervärdesskattedirektivet och gjort en 

direktivkonform tolkning. 

Den nationella domstolens skyldighet att beakta ett direktivs innehåll vid tolkningen och 

tillämpningen av relevanta bestämmelser i nationell rätt begränsas enligt EU-domstolen 

av allmänna rättsprinciper och den kan inte tjäna som grund för att nationell rätt 

tolkas contra legem. 89  En EU-rättskonform tolkning innebär att de nationella 

domstolarna inom ramen för sin behörighet säkerställer att unionsrätten ges full verkan 

vid avgörandet av tvister.
90

 Kan då svensk domstol säkerställa unionsrätten utan att gå 

utanför ramen för sin behörighet genom att bryta mot legalitetsprincipen? 

Legalitetsprincipen brukar illustreras på skatteområdet med det latinska 

uttrycket nullum tributum sine lege, ingen skatt utan lag.
91

 Scaniafallet berör inte 

faktiskt beskattning utan möjligheten att neka avdrag, men Kristoffersson gör en rimlig 

tolkning att utvidga slutsatsen till ingen skattebörda utan lag.
92

 Detta hindrar inte att 

lagen kan tolkas, men för att legalitetsprincipen ska anses vara tillgodosedd ska 

tolkningen ha ett objektivt stöd i lagtextens ordalydelse.
93

Det har hävdats av bl.a. 

Hultqvist och Alhager att legalitetsprincipen även innehåller ett analogiförbud. 
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Se HFD:s bedömning i HFD 2013 ref. 12. 
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 Se C-268/06 Impact p. 100 och Nilsson, Ulf, Direktivkonform tolkning på mervärdesskattens område, 

Svensk Skattetidning 2009 s. 66-67. 
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 Se de förenade målen C-397/01-C-403/01 Pfeiffer s. 114. 
91

Se Rydin, Är Sverige inte längre en rättsstat på skatteområdet? Skattenytt 2012, s. 161. Och Hultqvist, 

Legalitetsprincipen vid lagtolkning - några reflexioner med anledning av 5/6-målet, Skattenytt 2013 s. 18  
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Se Kristoffersson, Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdragsrätt för ingående mervärdesskatt, 

Skattenytt 2013, nr. 9, s. 605 och Hultqvist, Legalitetsprincipen vid lagtolkning - några reflexioner med 

anledning av 5/6-målet, Skattenytt 2013 s. 16. 
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 Se Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, 2013, s. 88.   
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Hultqvist menar det går att läsa ut ur 2 kap. 10 § 2 stycket liksom 8 kap. 3 § RF,
94

 

medan Alhager menar att det får anses utgöra en sådan rättstillämpningsnorm som 

rättstillämparen har att följa och såsom de flesta rättstillämpningsnormer finner sitt stöd 

i sedvanerätten snarare än i grundlagen.
95

 Kristoffersson menar att Hultqvists synsätt på 

legalitetsprincipen, dvs. att även förbudet mot analogier och därmed även reduktionsslut 

är grundlagsfäst, torde innebära att HFD överskridit sin kompetens om den har ändrat 

innebörden av principen på detta sätt.  

I min mening finns det ytterligare ett förhållande som måste säkerställas innan ett sådant 

påstående kan stödjas. Gjorde HFD verkligen ett reduktionsslut i Scaniafallet? 

Kristoffersson menar att situationen Scaniafallet uppenbart faller in under kriterierna för 

avdragsrätt enligt ordalydelsen i ML. Jag är inte av samma åsikt. Enligt ML får den som 

bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt 

som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten.
96

Kristoffersson menar att HFD 

lade tillytterligare ett rekvisit i och med kravet på god tro. Det HFD faktiskt säger är 

dock att bedrägliga förfaranden kan tillmätas betydelse vid bedömningen av huruvida 

omsättning av varor eller tjänster ska anses föreligga och därmed om rätten till avdrag 

för motsvarande förvärv ska kunna medges.
97

Tolkningen ligger i samma linje som 

EUD:s uttalande att bedrägliga transaktioner inte ska anses omfattade av direktivets 

bestämmelser om leverans av varor.
98

 

Min tes är att HFD inte tolkar in ytterligare ett rekvisit om god tro i 8 kap. 3 § ML, utan 

istället tolkar in god tro som ett kriterium för att förvärvet ska ha uppfyllt rekvisitet 

omsättning av vara, vilket krävs för att omsättningen ska medföra 

mervärdesskatteplikt.
99

Detta skulle innebära att förvärvet som gjorts av näringsidkaren i 

ond tro inte skulle ålagts mervärdesskatt. Det rekvisitet som inte uppfylls för avdragsrätt 

i ML blir då ingående skatt. 
100

Ingående skatt utgörs inom avdragsrättens sammanhang 

av beloppet av den skatt enligt denna lag som hänför sig till ersättning för förvärv av 

varor eller tjänster, om omsättningen medfört skattskyldighet för den från vilken varorna 
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 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid lagtolkning - några reflexioner med anledning av 5/6-målet, 

Skattenytt 2013 s. 16. 
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 Se Alhager, Dispens från inkomstskatt, 1999 s. 92-97. 
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 8 kap. 3 § ML. 
97

Se HFD:s bedömning i HFD 2013 ref. 12. 
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eller tjänsterna förvärvats.
101

I och med att rekvisiten omsättning av vara inte är 

uppfyllda på grund av förvärvarens onda tro, medför omsättningen inte skattskyldighet 

för säljaren. Rekvisiten för ingående skatt enligt 8 kap. 2 § ML är därmed inte uppfyllda 

och avdragsrätt kan nekas.  

Denna tolkning är i min mening inte ett reduktionsslut. Det finns andra exempel på 

skattebördor vars definition inte finns utskriven i lagens ordalydelse. En enkel 

jämförelse är att näringsverksamhet blir beskattad om den är yrkesmässig.
102

Kriterierna 

för yrkesmässighet finns dock inte i lagens ordalydelse, utan definieras istället i 

inkomstskattelagens förarbeten.
103

Att definitionen för ett begrepp i lagen inte finns med 

i ordalydelsen är inget ovanligt. Även om definitionen av HFD:s tolkning av omsättning 

av varor inteär helt jämförbar med definitionen av yrkesmässig, då HFD:s definition av 

omsättning av varor inte finns att hämta i lagens förarbeten, är definitionen fortfarande 

samma som EUD:s praxis och i min mening gör inte HFD en tolkning som strider mot 

legalitetsprincipen.  

Trots hennes åsikt om att HFD gör ett reduktionsslut framhäver ändå Kristoffersson att 

hon inte heller nödvändigtvis anser att HFD gjort en felaktig bedömning beträffande 

utrymmet för direktivkonform tolkning och dess relation till legalitetsprincipen. Hon 

menar att HFD är i princip den viktigaste utmejslaren av nationella tolkningsprinciper 

och det är just nationella tolkningsprinciper som sätter gränsen för utrymmet för att 

använda sig av direktivkonform tolkning. Istället menar hon att legalitetsprincipen på 

mervärdesskatteområdet har fått en ny och urvattnad innebörd, och att utrymmet för att 

fristående från svensk lagtext tillämpa EU-domstolens praxis på 

mervärdesskatteområdet tolkningsvis har vidgats i och med HFD:s uttalande. 

Legalitetsprincipen är inte den enda rättsprincipen HFD hade att beakta vid avgörandet 

av Scaniafallet. Jag anser att HFD:s dom inte bara lyckades säkerställa unionsrätten 

inom ramen av legalitetsprincipen, utan var tvungen att säkerställa unionsrätten i och 

med företrädesprincipen. Principen om EU-rättens företräde innebär i korthet att 

nationella bestämmelser som strider mot relevant unionsrätt inte får tillämpas. Detta 

gäller oavsett vilken form unionsbestämmelsen har och oavsett status på den 
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 Se Regeringens proposition 1999/2000:2. 
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motstridande nationella rätten.
104

Företrädesprincipen finns inte direkt representerad i 

någon rättsakt utan formades i och med Costafallet.
105

  Som rättslig grund för 

företrädesprincipen har EU-domstolen angett bland annat principen om pacta sunt 

servanda knuten till ratifikationen av EEG-fördraget
106

,
107

samt principen om lojalt 

samarbete artikel 4.3 i EUF. 

Utöver företrädesprincipen har EU-domstolen dessutom, med principen om lojalt 

samarbete i artikel 4.3 EUF som grund, utvecklat en doktrin om indirekt effekt. Indirekt 

effekt fastslogs i C-14/83 Von Colson och resulterar i att den nationella domstolen, vid 

tillämpningen av nationell rätt och i synnerhet de bestämmelser i en nationell lag som 

har införts särskilt för genomförandet av ett direktiv, är skyldig att tolka den nationella 

rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte.
108

 

Mervärdesskatteområdet är harmoniserat inom EU och det är viktigt att 

medlemsländerna har möjlighet att kunna följa EUD:s praxis. Mervärdesskattedirektivet 

är redan fullständigt införlivat i ML. Om vi skulle ändra vår nationella lagstiftning så att 

ordalydelsen klart stämmer överens med EU-domstolens senaste praxis skulle det bli en 

diskrepans i ordalydelsen mellan ML och mervärdesskattedirektivet. Dessutom finns en 

risk att regelbundet behöva förnya vår lagstiftning i takt med ny praxis från EUD. Det 

finns då stora fördelar med att kunna ha lagstiftning som använder samma breda 

definitioner som mervärdesskattedirektivet och kunna tolka lagstiftningen i linje med 

EU-domstolens aktuella prejudikat. 

Det finns nackdelar med att ha allt för generella definitionerpå den mervärdesskattsliga 

lagstiftningen, framförallt gällande förutsebarhet. Skatteområdet är trots det redani 

dagsläget fullt med generella begrepp, och problemet med förutsebarhet blir mindre tack 

vare skatteverkets handledningslitteratur. EU-domstolens avgörande i Italmodafallet
109

 

från 2014 ger sken av att avsikten med mervärdesskattedirektivets funktion vid 

karusellhandelär att EUD:s tolkningar av detsamma ska kunna tillämpas i nationell rätt 

utan mer specifik lagstiftning. I fallet ställdes den explicita frågan huruvida de 
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nationella domstolarna har rätt att neka en skattskyldig person avdragsrätt även om det 

inte finns några bestämmelser i nationell rätt som föreskriver att dessa rättigheter ska 

nekas, om det är utrett att den skattskyldiga personen kände till eller borde ha känt till 

att denna medverkade i ett skatteundandragande inom ramen för en leveranskedja. 

Frågan besvarades jakande. Italmodafallet eliminerar inte problematiken kring 

legalitetsprincipen, men ger ändå tyngd till rimligheten i HFD:s tolkning.  

6.3Är principen om förfarandemissbruk tillämplig på en situation 

där en skattskyldig i ond tro har deltagit med transaktioner i en 

karusellhandel? 

HFD uttalar sig i Scaniafallet om tillämpligheten av förfarandemissbruk i svensk rätt. 

Då förfarandemissbruk inte är avgörande för domen är HFD:s uttalande på området ett 

obiter dictum, vars prejudikatvärde är omdiskuterat.
110

Att HFD ens tar upp principen 

om förfarandemissbruk i ett fall om karusellhandel kan tolkas som att de öppnar upp för 

en eventuell tillämpning av förfarandemissbruk på sådana bedrägerisituationer som 

karusellhandel. Det kan då vara aktuellt att ställa frågan huruvida principen om 

förfarandemissbruk faktiskt går att tillämpa på förvärvare som varit i ond tro om 

karusellhandel. 

I och med Halifaxdomen
111

 står det klart att ett missbruk av nationella skatteregler kan 

ses som ett förfarandemissbruk. Situationen i fallet har en annan karaktär än ett 

skattebedrägeri, men medför samma ekonomiska problem.  

Kraven som EU-domstolen ställt för att kunna åberopa förfarandemissbruk vid 

missbruk av nationella skatteregler är som tidigare nämnt;  

1. att de utfärdade transaktionerna får till följd att en skattefördel uppnås 

som strider mot ett eller flera syften med direktivet. 

2. det huvudsakliga syftet med den avtalskonstruktion som valts är att uppnå denna 

skattefördel. 

Det första rekvisitet som ska uppfyllas är att transaktionernas följd blir en skattefördel. I 

min mening faller situationen vid en karusellhandel bort redan här. Fördelen som en 
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förvärvare i ond tro åtnjuter av dennes transaktion är att kunna köpa varorna till ett lägre 

pris än marknadspriset. Det är snarare en generell ekonomisk fördel än en skattefördel.  

Situationerna vid förfarandemissbruk enligt Halifaxfallet och vid en karusellhandel är 

av olika karaktär. I ett förfarandemissbruk beskriver den skattskyldige verkligheten på 

ett korrekt sätt, medan skattebedrägeriet bygger på en inkorrekt beskrivning av 

verkligheten.
112

Jag tycker att EUD:s formulering av kriterierna för förfarandemissbruk 

tydligt tar sikte på den specifika situationen och att en karusellhandel inte kan tolkas in 

under samma kriterier. 

En fördel med användningen av förfarandemissbruk är att den EU-rättsliga grunden 

finns i primärrätten, så den eventuella problematiken med legalitetsprincipen 

elimineras.Skatteverket har öppet gått ut med bedömningen att principen om 

förfarandemissbruk ska tas i beaktning vid tillämpning av ML.
113

Kristoffersson är av 

samma anledning positiv till förfarandemissbruk. Att tolkningsvis bedöma de faktiska 

sakförhållandena på ett annat sätt än vad den skattskyldige vill göra gällande anser hon 

inte vara i strid mot legalitetsprincipen.
114

 

Däremot kan precis som vid en bred tillämpning av EUD:s praxis vid karusellhandel 

uppstå problem med förutsebarheten hos de skattskyldiga mot vilka verktyget tillämpas. 

Att uppnå en skattefördel är inte förbjudet. EU-domstolen har uttryckligen sagt att en 

skattskyldig har rätt att utforma sin verksamhet så att dennes skatteskuld 

begränsas.
115

Att lägga ansvaret påatt en skattskyldig själv ska avgörahuruvida en 

nationell skatteregel kan ge en skattefördel som strider mot gemenskapens syfte bliri 

min mening orimligtom man har en bred tolkning av skattefördel som strider mot 

gemenskapens syfte.Halifaxfallet ställer dock enligt mig upp dessa 

kriterierförhållandevis restriktivt. Ett exempel tas upp att skattskyldiga tilläts göra 

avdrag för all ingående mervärdesskatt trots att ingen transaktion i samband med deras 

normala affärsverksamhet hade medfört rätt att göra avdrag för denna mervärdesskatt 

eller en del av den.Vid en sådan situation anser jag att den skattskyldiga med största 
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sannolikhet förstår sitt missbruk och därför försvinner även problematiken med 

förutsebarheten. 

6.4Sammanfattande analys 

Då mervärdesskattebedrägerier är ett utbrett problem inom EU är det naturligt att EU-

domstolen försöker strama åt avdragsrätten för skattskyldiga som utnyttjar bedrägeriet. 

Man kan reducera karusellhandel inte bara genom att fokusera på att upptäcka de 

näringsidkare som bedriver själva karusellhandeln, utan även genom att försvåra deras 

möjligheter att sälja deras varor vidare. För att en karusellhandel ska vara så lönsam 

som möjligt för bedragaren är det viktigt att den kan sälja vidare sina varor i ett högt 

tempo, det är därför som varorna ofta säljs under marknadspris. Om köpare av varor i 

dessa situationer förlorar sin avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten på 

transaktionen på grund av att den borde ha varit misstänksam mot en karusellhandel, 

blir det svårare för bedragaren att snabbt sälja varorna vidare.  

Att angripa avdragsrätten för näringsidkare i ond tro kan även medföra risker för ärliga 

näringsidkare som utan vetskap köpt varor från en bedragare i en karusellhandel. EU-

domstolens praxis kräver att den skattskyldige måste befinna sig i ond tro om 

bedrägeriet, men det finns inga klara kriterier för hur den bedömningen ska avgöras. 

Risken för den skattskyldige att förlora sin avdragsrätt i och med att bevisbördan vid 

tvist om avdragsrätt ligger på den skattskyldige enligt EUD:s praxis.
116

 EUD har uttalat 

att nationell lag inte får vara utformad så att det presumeras att den skattskyldige 

befunnit sig i ond tro på ett sätt så att det blir orimligt svårt för denne att motbevisa 

presumtionen,
117

 men någon närmare precisering finns inte.  

Eftersom bedömningen om ond tro ska baseras på objektiva grunder, behöver dessa 

grunder identifieras. Beslut måste grundas i transaktionerna i sig, eftersom två 

situationer aldrig kan vara helt identiska.
118

Nu finns risken att nationella domstolar 

tolkar liknande situationer olika, vilket leder till en disharmonisering på 

mervärdesskatteområdet.  
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Som ett resultat av karusellhandlens popularitet har EU infört nya elektroniska formulär 

för att underlätta medlemsstaternas möjlighet att utbyta information med varandra. 
119

 

Europeiska kommissionen menar att ett nödvändigt steg för att hindra 

mervärdesskattebedrägerier ligger i att medlemsstaterna måste säkerställa att sina 

mervärdesskatteuppgifter till EU-kommer in i tid. I dagsläget är ca 43 % av dessa 

uppgifter försenade.
120

 Kommissionen menar att kommunikationen kommer förbättras i 

och med dessa nya verktyg för informationsutbyte inom EU.
121

En eftersträvan av ett 

mervärdesskattesystem som förhindrar all form av bedrägeri skulle med stor sannolikhet 

leda till en orimlig belastning på handeln inom EU. EUD:s nya praxis är enligt mig en 

skälig avvägning mellan positiv reduktion av karusellhandel och negativ påverkan på 

handeln överlag.I kombination med ett bättre samarbete mellan medlemsstaterna finns 

det god chans att få ner karusellhandeln till en hanterbar nivå. Att medlemsstater som 

införlivat mervärdesskattedirektivet i nationell rätt inte ska kunna följa EUD:s tolkning 

av detsammastrider mot sunt förnuft. Resonemangen bakom problematiken med 

legalitetsprincipen är intressanta och komplicerade.Frågan om legalitetsprincipen 

medför ett grundlagsfäst förbud mot reduktionsslut är i sig omdiskuterad. Jag hävdar 

dock att HFD aldrig gjorde ett reduktionsslut i Scaniafallet. Det är den slutsats som i 

mina ögon är rimligast i beaktande av den gällande rätten och även den slutsats som 

bäst stämmer överens med ändamålen i EU-domstolens praxis. 
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7 Källförteckning 

7.1 Svensk rätt 

7.1.1 Offentligt tryck 

Mervärdesskattelag (1994:200). 

Inkomstskattelag (1999:1229). 

Prop. 1999/2000:2, Inkomstskattelagen. 

7.1.2 Skatteverkets ställningstaganden 

Skatteverkets ställningstagande, Principen om förfarandemissbruk m.m. , 2006-11-17, 

löpnummer: 131 500981-06/111. 

7.1.3 Rättsfall 

HFD 2013 ref. 12. 

7.2 EU-rätt 

7.2.1 Fördrag 

Fördraget om upprättande av den Europeiska ekonomiska gemenskapen. 

Fördraget om upprättande av den Europeiska gemenskapen. 

Fördraget om upprättande av den Europeiska unionen. 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

7.2.2 Direktiv 

Rådets direktiv 1967/227/EEG av den 11 april 1967 om harmoniseringen av 

medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatterna. 
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Rådets direktiv 1977/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för 

mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund. 

Rådets direktiv 1991/680/EEG av den 16 december 1991 med tillägg till det 

gemensamma systemet för mervärdesskatt och med ändring av direktiv 77/388/EEG 

med sikte på avskaffandet av fiskala gränser. 

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

mervärdesskatt. 

7.2.3 Europeiska kommissionen 

KOM(2004)260 slutlig – Rapport från kommissionen till rådet och europaparlamentet 

omadministrativt samarbete i kampen mot momsbedrägerier. 

KOM(2005) 89 slutlig - Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG 

när det gäller vissa åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att 

förhindra skattefusk eller skatteundandragande samt om upphävande av vissa beslut om 

tillstånd till avvikelser. 

KOM(2006) 254 slutlig - Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet 

och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om behovet av att utarbeta en 

samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri. 

KOM(2014) 71 slutlig – Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet 

om tillämpningen av rådets förordning (EU) nr 904/2010 om administrativtsamarbete 

och bedrägeribekämpning i fråga om mervärdesskatt. 

Europeiska kommissionen, Taxation and Customs Union, Tackling VAT Fraud: 

Possible ways forward. Document for the workshops, Brussels 29/03/2007. 

Europeiska kommissionen, Taxation and Customs Union, VAT history in the EU, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/vat_history_en.htm. 

Europeiska kommissionen, Taxation and Customs Union, VAT 

rates,http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_en.

htm. 
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7.2.4 Rättsfall från EU-domstolen 

C-6/60 Humblet mot Belgiska staten, rättsfallssamling 1960, s. 01125. 

C-6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L, rättsfallssamling 1964, s. 01141. 

C-9/65 Konkursboet Acciaierie e Ferriere San Michele Spa mot Europeiska kol- och 

stålmyndighetens höga myndighet, rättsfallssamling 1967, s. 00001. 

C-6/72 Europemballage Corporation och Continental Can Company Inc. mot 

Europeiska gemenskapernas kommission, rättsfallssamling 1973, s. 00215. 

C-283/81 CILFIT Srl mot Ministero della Sanita, rättsfallssamling 1984, s. 01257. 

C-14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, 

rättsfallssamling 1984, s. 01891. 

Förenade målen C-138/86 och C-139/86 DirectCosmetics Ltd och Laughtons 

Photographs Ltd mot Commissioners of Customs and Excise, rättsfallssamling 1988, s. 

03937. 

C-106/89 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA, 

rättsfallsamling 1990, s. I-04135. 

C-4/94 BLP Group plc mot Commissioners of Customs & Excise, REG 1995, s. I-

00983. 

C-327/94 Jürgen Dudda mot Finanzamt Bergisch Gladbach, REG 1996, s. I-04595. 

C-315/00 Rudolf Maierhofer mot Finanzamt Augsburg-Land, REG 2003, s. I-00563. 

Förenade målen C-397/01 och C-403/01 Bernhard Pfeiffer m.fl. mot Deutsches Rotes 

Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, REG 2004, s. I-08835. 

C-255/02 Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd och County Wide 

Property Investments Ltd mot Commissioners of Customs & Excise, REG 2006, s. I-

01609. 

Förenade målen C-354/03, C-355/03 och C-484/03 Optigen Ltd, Fulcrum Electronics 

Ltd och Bond House Systems Ltd mot Commissioners of Customs & Excise, REG 

2006, s. I-00483. 
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C-384/04 Federation of Technological Industries m.fl. mot Commissioners of Customs 

& Excise and Attorney General, REG 2006, s. I-04191. 

Förenade målen 439/04 och C-440/04 Axel Kittel mot État belge och État belge mot 

Recolta Recycling SPRL, REG 2006, s. I-06161. 

C-268/06 Impact mot Minister for Agricultureand Food m.fl., REG 2008, s. I-02483. 

Förenade målen C-131/13, C-163/13 och C-164/13 Staatssecretarisvan Financiën,mot 

Schoenimport ”Italmoda” Mariano Previti vof ochTurbu.com BV samtTurbu.com 

Mobile Phone’s mot Staatssecretaris van Financiën, ännu inte publicerat i REU. 

7.2 Övrig internationell rätt 

Belgiska Code civil, Code Judiciaire, 19 May 1998. 
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