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 I 

Förord 
 
”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större” är budskapet som framgår ovanför 

ingången till universitetsaulan i Uppsala universitetshus. Jag skulle dock vilja vända på 

det och istället säga: ”Tänka rätt är stort men tänka fritt är större”. Oavsett hur 

budskapet framförs vill jag påstå att det på ett mycket bra sätt speglar min tid på 

Uppsala universitet och juristutbildningens fyra och ett halvt år. Utbildningen har både 

innehållit vad som rent faktiskt utgör lag och rätt men också fria tankar kring hur lagen 

och rätten istället borde utformas. Budskapet kan även till viss del sägas spegla det 

arbetssätt som vi jurister använder då vi tolkar och tillämpar gällande rätt (det rätta) och 

argumenterar för vår sak men vi tänker samtidigt fritt kring hur ett konkret rättsligt 

problem bör lösas i det enskilda fallet. Utbildningen kan sägas syfta till att vi främst 

skall lära oss just det, att finna den rätta balansen mellan att tänka rätt och tänka fritt. 

 

Utbildningen har bidragit till både ökade kunskaper inom juridik och till värdefulla 

erfarenheter och lärdomar för livet. Jag vill rikta ett stort tack till min uppsatshandledare 

professor Mattias Dahlberg för stöd och värdefulla råd och synpunkter under 

författandet av mitt examensarbete. Ett särskilt stort tack vill jag rikta till Skeppsbron 

skatt. Tack för att jag fick möjligheten att göra min uppsatspraktik hos er. Tack för ett 

otroligt engagemang och för ovärderliga kunskaper och erfarenheter om såväl 

mervärdesskatt och hur det är att vara en praktiserande jurist inom skatterättens område.  

 

Livet som student är härmed avslutat och det är med stor nyfikenhet jag gör mig redo 

för klivet ut i arbetslivet. 

 

Uppsala, mars 2016 

Beatrice Carlsten – Gabrielsson 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
I dagsläget är omsättning av finansiella tjänster undantagna från mervärdesskatt i 

enlighet med 3 kap. 9 § ML. I bestämmelsens st. 1 framgår att det från skatteplikt 

undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som 

utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel 

förstås enligt st. 3 omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, 

oavsett om de representeras av värdepapper eller inte, och förvaltning av 

värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder 

enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uttalade 

problem relaterade till icke mervärdesskattepliktiga finansiella tjänster är att de har en 

kumulativ effekt, att de anses orsaka konkurrenssnedvridning, att de leder till förlorade 

skatteintäkter samt att det är svårt att fastställa ett beskattningsunderlag.1  

 

Det främsta problemet med finansiella tjänster i mervärdesskattehänseende är 

svårigheten att fastställa ett beskattningsunderlag.2 Svårigheten uppstår främst på grund 

av att avtal beträffande finansiella tillgångar ofta innebär ett byte av prestationer eller 

finansiella positioner vilket gör det svårt att fastställa en ersättning för utförda tjänster.3 

Svårigheten existerar även vid omsättning av så kallade corporate financetjänster som 

banker och större värdepappersbolag erbjuder företagen för att underlätta deras 

kapitalanskaffning.  

 

Corporate finance är företagsfinansiering i vid bemärkelse. Begreppet omfattar en rad 

olika slags finansiella transaktioner med syfte att förändra kapital- eller ägarstrukturen i 

aktiebolag. Till corporate finance räknas normalt också vissa tjänster som inte har direkt 

samband med kapitalstruktur och finansiering. Det kan vara arbete med 

noteringsprocesser, strategiska utvärderingar, analys och värderingsuppdrag i form av 

marknadsundersökningar, företagsvärderingar, juridiska och ekonomiska 

                                                
1 Se dir. 2015:51 och Nilsson, Moms för bank och finans, s. 37. 
2 Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
VAT System and the Actual and Preferred Treatment om Financial Activities, s. 6 ff. 
3 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 28 och 37. 
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konsultationer, upprättande av prospekt eller incitamentsprogram. Corporate finance 

består således av en mångfald tjänster som varierar till innehållet från fall till fall. Av 

den anledningen går det inte att säga att samtliga corporate financetjänster är skattefria 

eller skattepliktiga utan det krävs en noggrann analys av vad varje omsättning har för 

karaktär i mervärdesskattehänseende. Corporate financetjänster i samband med 

aktieförmedling leder till att det uppstår en svårighet redan i bedömningen kring vad 

som utgör skattefri förmedling av värdepapper respektive skattepliktiga analys- och 

rådgivningstjänster och var gränsen går mellan dessa. Avtalet om utförande av 

corporate financetjänster utformas nämligen på varierande sätt och kan innehålla olika 

delar vilket leder till gränsdragningsproblem. Innehåller avtalet exempelvis olika delar i 

form av en förberedande del och en genomförande del krävs alltså en noggrann analys 

av samtliga transaktioner och det kan då bli komplicerat att fastställa om tjänsten faller 

under undantaget eller inte.4 

 

Med anledning av de problem som anses följa av undantaget pågår sedan beslut från 

regeringen den 7 maj 2015 en utredning om skatt på finanssektorn och utgångspunkten i 

uppdraget är att finansiella företag har en skattefördel i och med att finansiella tjänster 

är undantagna från mervärdesskatteplikt.5 Vid en första anblick verkar det relativt 

självklart att corporate financetjänster, sedda för sig, är skattepliktiga, att en 

aktieförmedling är undantagen från skatteplikt i enlighet med 3 kap. 9 § 1 st. ML samt 

att undantaget torde innebära en skattefördel för banker och andra finansiella institut. I 

den följande framställningen kommer undersökas hur det egentligen ligger till. 

 
 

1.2 Syfte och avgränsningar 
 
Syftet med denna framställning är att analysera och diskutera vilka konsekvenser den 

mervärdesskatterättsliga hanteringen av corporate financetjänster i samband med 

företagsöverlåtelser i form av aktieförmedling får för banker som omsätter nämnda 

tjänster samt vilken metod/modell som är mest lämplig att använda för att fastställa 

beskattningsunderlaget i ett fall där tjänsterna hade kunnat beskattas genom valfri 

beskattning i enlighet med art. 137 i mervärdesskattedirektivet. 

                                                
4 Se RSV:s svar till Bankföreningen 1992-02-14, dnr 26568-91/D29, Hultqvist, Moms och finansiella 
tjänster, s. 165-166 samt RÅ 2001 not. 23. 
5 Se dir. 2015:51. 
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För att uppnå syftet innehåller framställningen två delfrågor. De första och andra 

delfrågorna lyder:  

1. Faller corporate financetjänster i samband med aktieförmedling inom 

tillämpningsområdet för undantaget för förmedling av aktier i 3 kap. 9 § 1 st. ML?  

2. Vad avses med frivillig beskattning och vilka konsekvenser medför en sådan 

beskattning för banker som omsätter corporate financetjänster i samband med 

företagsöverlåtelser i form av aktieförmedling?  

 

Avgränsningar är nödvändiga för att uppsatsen enbart skall innehålla sådant som är 

relevant för uppsatsens syfte. Trots att uttalade problem gäller generellt för finansiella 

tjänster har jag i denna framställning valt att enbart undersöka corporate financetjänster 

i samband med företagsöverlåtelser i form av aktieförmedling. Anledningen till att just 

dessa tjänster undersöks är att jag finner dem mycket intressanta. Sedda för sig skulle de 

olika tjänsterna som ingår i ett corporate financeuppdrag nämligen inte anses falla in 

under undantaget i 3 kap. 9 § st. 1 ML utan anses vara skattepliktiga analys- och 

rådgivningstjänster, vilka undantas från undantaget i 3 kap. 9 § st. 2 ML. Med bank- 

och finansieringsverksamhet, inte notarieverksamhet, inkassotjänster, administrativa 

tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen. Till 

notariatverksamhet räknas bland annat juridiska konsulttjänster, förvaring av omyndigs 

medel, upprättande av deklarationer, testamenten, gåvohandlingar, förvaltning av 

kunders lån med mera. Värdepappershandel hänförs i detta sammanhang inte till 

notariatverksamhet.6 Däremot blir resultatet annorlunda i ett fall som nu är för handen, 

där ett corporate financeuppdrag resulterar i en aktieförmedling.  

 

Lagrummet som kommer vara i fokus är 3 kap. 9 § ML och närmare bestämt en del av 

dess första stycke eftersom framställningen kommer avgränsa till att endast behandla 

förmedling av aktier. Exempelvis andelar i handelsbolag som förvisso faller inom 

undantagets tillämpningsområde men inte är aktuella i förhållande till syftet med 

uppsatsen kommer således inte behandlas i den följande framställningen. Omsättning av 

bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel 

eller därmed jämförlig verksamhet undantas enligt 3 kap. 9 § 1 st. ML.  

                                                
6 Prop. 1994/95:57, s. 96. 
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Corporate financeuppdrag erbjuds i tre situationer, vid kapitalanskaffning i form av 

aktieemissioner eller obligationslån, vid ägarspridning och nyintroduktioner samt vid 

företagsförvärv och överlåtelser. Ur mervärdesskattehänseende aktualiseras framförallt 

frågan om mervärdesskatteundantagen för förmedlingstjänster omfattar verksamhet hos 

rådgivare och mellanmän i olika transaktioner. Inom corporate financeområdet är det 

främst följande mervärdesskatteundantag som berörs: förmedling av krediter samt 

förmedling av och annan befattning med kreditgarantier, transaktioner inbegripet 

förmedling rörande betalningar, överföringar, fordringar, överlåtbara skuldebrev samt 

transaktioner inbegripet förmedling rörande aktier, andelar i bolag eller andra 

sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper.7 Av utrymmesskäl kommer 

enbart corporate financetjänster i samband med företagsöverlåtelser i form av 

aktieförmedling där banker är mellanmän behandlas i den fortsatta framställningen. Viss 

aktuell praxis som berör övriga situationer där corporate financeuppdrag erbjuds 

kommer dock förekomma för att påvisa hur corporate financetjänster behandlas de lege 

lata. 

 

Ett corporate financeuppdrag behöver inte nödvändigtvis komma att få det utfall som 

var avsett vid uppdragets början. Några av de situationer som kan uppstå är att flera 

överlåtelser i form av såväl inkråm som aktier kommer till stånd eller att avsikten med 

uppdraget ändras under tiden då uppdraget fortskrider. Alla tänkbara situationer kan 

självklart inte behandlas i denna framställning. Två situationer kommer dock 

undersökas närmre. Den första situationen är situationen där hela corporate 

financeuppdraget i samband med en företagsöverlåtelse utförs med en aktieförmedling 

som följd. Vidare kommer situationen där uppdraget avbryts innan själva 

aktieförmedlingen har ägt rum behandlas i framställningen. Inkråmsöverlåtelser och 

verksamhetsöverlåtelser kommer inte behandlas i framställningen.   

                                                
7 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 165-166. 
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1.3 Metod och material  
 
För att uppnå syftet med uppsatsen används rättsdogmatisk metod då tolkning, analys 

och diskussion av gällande rätt kommer äga rum med utgångspunkt i rättskällorna lag, 

förarbeten, praxis och doktrin. 8  Framställningen kommer således innehålla både 

deskriptiva och analyserande/diskuterande inslag. Rättsdogmatikens främsta uppgift är 

att fastställa gällande rätt genom att beskriva gällande rätt och att systematisera den. 

Den rättsdogmatiska metoden är nära besläktad med den juridiska praktiken. I huvudsak 

har de samma uppgifter och metodiska utgångspunkter. En del skillnader finns dock. 

Den som arbetar i exempelvis domstol eller som rådgivare skall fatta beslut avseende ett 

faktiskt förhållande i enlighet med gällande rätt och använder sig då av rättsdogmatisk 

metod som ett led av den juridiska metoden. Akademikern analyserar också gällande 

rätt men är inte primärt inriktad på att lösa något konkret problem utan rör sig på ett mer 

abstrakt plan. 9  I förevarande framställning kommer gällande rätt beskrivas och 

systematiseras. Vidare kommer utföras en analys och diskussion kring lösningar på 

konkreta rättsliga problem och rättsdogmatisk metod kommer således användas som ett 

led av den juridiska metoden. Rättsdogmatiken är dogmatisk så till vida att validiteten i 

princip inte vållar något problem. Rättsdogmatikern behöver alltså inte fundera över 

vilket material som uppfyller kravet på validitet utan det är förutbestämt. Liksom det i 

huvudsak är förutbestämt vilken grad av auktoritet som de olika källorna har med 

utgångspunkt i rättskälleläran, där lagen är högst placerad. Det nyss sagda utesluter 

dock inte att annat material i viss utsträckning kan användas i syfte att berika analysen 

vilket kommer ske i denna framställning.10 Den doktrin som kommer användas flitigast 

i den följande framställningen är Nilsson, U, Moms för bank och finans samt Henkows 

doktorsavhandling som främst behandlar finansiella aktiviteter i europeisk 

mervärdesskatt samt hur aktiviteterna bör behandlas. I övrigt kommer såklart även 

bland annat SKV:s källor beaktas i framställningen.  

 

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlemmar i EU11 och doktrinen om direkt effekt 

är av stor betydelse för unionsrättens inflytande på nationell rätt. Direkt effekt innebär 

att en bestämmelse ger upphov till rättigheter och skyldigheter för enskilda fysiska och

                                                
8 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
9 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 43. 
10 A.a. s. 44. 
11 Se lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
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juridiska personer som de kan åberopa inför nationella domstolar och andra 

myndigheter.12 En unionsrättslig regel som har direkt effekt har alltid företräde framför 

nationell lag och skall tillämpas oavsett vad som föreskrivs i den nationella 

rättsordningen.13 En förordning har till sin natur alltid direkt effekt i enlighet med art. 

288 FEUF.  Direkt effekt kräver, förutom att regeln ska vara klar, precis och ovillkorlig, 

att medlemsstatens tid för införlivande i nationell rätt ska ha gått ut.14  EU-domstolen 

har också fastslagit att direktiv kan ha direkt effekt, åtminstone enskilda bestämmelser i 

direktiven. Av art. 288 FEUF framgår att ett direktiv är bindande för medlemsstaterna 

vad avser det resultat som skall uppnås. Direktiven överlåter dock till medlemsstaterna 

att bestämma form och tillvägagångssätt för hur det skall genomföras. Beträffande 

bestämmelser i beslut och direktiv rörande omsättningsskatt fastslog EU-domstolen i 

mål 9/70, Franz Grad att dessa äger direkt effekt. Direkt effekt kan inte åberopas av en 

myndighet i skärpande syfte mot enskild med anledning av att ett direktiv alltid är riktat 

till medlemsländerna och ålägger dem att på lämpligt sätt uppnå ett visst mål.15 Däremot 

kan enskilda vid prövning av ärenden och mål vid skattemyndigheter och domstolar 

åberopa direktivbestämmelser som rättslig grund för sin talan. 16   Vad gäller 

bestämmelser i direktiv kan de endast ha vertikal direkt effekt, vilket vill säga att de 

endast kan åberopas av den enskilde i förhållande till staten.17 

 

Mervärdesskatteområdet är i stor utsträckning harmoniserat inom EU, på basis av art. 

113 FEUF, vilket innebär att de 28 EU medlemsländerna har kommit överens om olika 

mål och tidsfrister som införts i mervärdesskattedirektivet. 18  EU:s system har 

harmoniserats för att undvika skillnader i nationella system som hindrar internationell 

handel och konkurrens; särskilt interna skatter på varor och tjänster som kan användas 

av medlemsstaterna för att ersätta förbjudna importtullar/exportstöd som tidigare 

påförts/utgivits.19  

                                                
12 Mål 26/62 van Gend & Loos. 
13 Mål 6/64 Costa v. E.N.E.L. 
14 Mål 8/81 Becker, mål C-10/92 Balocchi och mål C-62/93 BP Soupergaz. 
15 Mål C-397/01 Pfeiffer. 
16 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 115-116. 
17 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 347. 
18 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 11. 
19 A.st. 
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ML utgör ett genomförande av mervärdesskattedirektivet och utöver direktivet finns 

även en genomförandeförordning.20 Harmoniseringen innebär att såväl svenska som 

EU-rättsliga rättskällor är av stor betydelse för mervärdesbeskattningen. 

Mervärdesskattedirektivet ger dock inte svar på hur alla mervärdesskattefrågor ska 

bedömas. I avsaknad av regelrätta förarbeten uttolkar EU-domstolen betydelsen av en 

bestämmelse i första hand med utgångspunkt i dess ordalydelse. Därvid måste en 

jämförelse göras mellan samtliga språkversioner, eftersom såväl fördragen som 

sekundärrätten är gällande på alla de officiella språken. I händelse av skillnader mellan 

olika språkversioner och vid andra oklarheter, tolkar domstolen bestämmelsen i fråga 

mot bakgrund av dess syfte, ändamål och logiska uppbyggnad samt sedd i sitt rättsliga 

sammanhang.21  Domstolen har således utvecklat en stor mängd rättspraxis. Detta 

innebär att direktivet tillsammans med EU-domstolens praxis är de viktigaste 

rättskällorna på mervärdesskatteområdet. I framställningen kommer således aktuell 

sekundärrätt beaktas. 

 

Henkow har utarbetat en arbetsordning22 som kan användas då gällande rätt skall 

fastställas på mervärdesskatterättens område. Den arbetsordningen kommer användas i 

den följande framställningen och ser ut som följer. Utgångspunkten måste vara den 

svenska bestämmelsen i ML, i nästa steg bör motsvarande bestämmelse i 

mervärdesskattedirektivet klargöras, liksom hur denna ska tolkas EU-rättsligt. I ett 

tredje steg bedöms sedan huruvida den EU-rättsliga betydelsen överhuvudtaget kan 

inrymmas inom ramen för ordalydelsen av en svensk lagregel. Inryms den EU-rättsliga 

betydelsen i ordalydelsen i den svenska lagregeln ska en konform tolkning ske och ML 

skall således tolkas i ljuset av EU-rätten så att syfte och mål med EU-rätten uppfylls.23 

Om den inte inryms kan en konform tolkning inte göras eftersom en sådan tolkning 

skulle kunna komma i konflikt med den klara ordalydelsen av en svensk lagregel. Finns 

då en regel i direktivet som har direkt effekt ska denna tillämpas om EU-rätten åberopas 

av den enskilde. Var gränsen går för när en konform tolkning är möjlig och inte möjlig 

är inte helt klar. HFD har dock i ett flertal fall bortsett från svenska förarbeten och fast 

administrativ praxis då innehållet i den svenska bestämmelsen fastställs. Av denna 

                                                
20  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av 
tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 
21 Se till exempel mål C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn, p. 41 och 43. 
22 Henkow, Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 15. 
23 Se mål C-106/89 Marleasing och mål C-397/01 Pfeiffer. 
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anledning är det viktigt att endast läsa den svenska lagtexten innan EU-rättens innehåll 

bestäms. Oavsett om svensk praxis eller förarbeten talar för en viss tolkning av ett 

begrepp i ML tycks detta sakna betydelse för om en konform tolkning kan göras eller 

inte.24 

 

Aktuell EU-rätt finns löpande med i uppsatsen eftersom mervärdesskatteområdet är 

harmoniserat inom EU. Med anledning av att framställningen syftar till att närmre 

undersöka svensk rätt används inte EU-rättslig metod och unionsinterna förvärv, 

avyttringar eller transaktioner med parter utanför EU beaktas inte heller i denna 

framställning. 

 
 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en redogörelse av mervärdesskattens konstruktion i kapitel 2. Här 

kommer redogöras för bakgrunden till skattens införande, vad som krävs för 

skattskyldighet, vad som utgör beskattningsunderlaget samt hur avdragsrätten fungerar.  

 

Värdepappersmarknaden och framförallt aktiemarknaden som är den mest relevanta 

marknaden för denna uppsats berörs i kapitel 3. Under detta kapitel finns även en del 

om banker som mellanhand. I nästföljande kapitel 4 redogörs för undantaget i 3 kap. 9 § 

ML och vad det innefattar. Här behandlas såväl art. 135.1 f i mervärdesskattedirektivet 

som nämnda regel i ML. 

 

I kapitel 5 redogörs för vad corporate fiancetjänster är, vilka tjänster som innefattas vid 

förmedling av aktier i samband med företagsöverlåtelser samt hur dessa tjänster skall 

behandlas mervärdesskatterättsligt. Kapitlet innehåller även en diskussion och analys 

kring hur undantaget påverkar banker som omsätter finansiella tjänster på ett generellt 

plan, om dessa är underbeskattade eller inte samt hur banker som omsätter just 

corporate financetjänster i samband med företagsöverlåtelser i form av aktieförmedling 

påverkas av undantaget. 

 

                                                
24 Se exempelvis RÅ 2007 ref. 13 och RÅ 2007 ref. 57. I dessa fall gjordes en konform tolkning trots att 
det strider mot en kontextuell tolkning av ML. 
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Rätten till valfri beskattning för beskattningsbara personer som kan medges av 

medlemsstaterna redogörs för i kapitel 6. I nämnda kapitel lämnas även en redogörelse 

kring hur rätten till valfri beskattning av finansiella tjänster har utformats i de EU-länder 

som för närvarande har medgett beskattningsbara personer denna rätt och vidare 

diskuteras vilka konsekvenser en sådan rätt till valfri beskattning skulle få för de 

problem som undantaget orsakar. 

 

I det näst sista kapitlet, kapitel 7, förs en diskussion och analys kring vilken eller vilka 

metoder/modeller som är mest lämpliga vid fastställande av beskattningsunderlaget för 

finansiella tjänster. I detta kapitel diskuteras både existerande metoder samt sådana 

modeller som har föreslagits av forskare. Uppsatsen avslutas med en avslutande 

reflektion i kapital 8 där samtliga delar av uppsatsen knyts samman.  

 
 

2 Mervärdesskattens konstruktion 
 

2.1 Bakgrund 
 
Den allmänna varuskatten ersattes år 1969 i samband med mervärdesskattens 

introduktion.25 Den legala karaktären på mervärdesskatten finns beskriven i art. 1 i 

mervärdesskattedirektivet. Mervärdesskatten är en allmän, indirekt skatt på konsumtion 

som utgår i varje led i produktions- och distributionskedjan. På varje transaktion ska 

mervärdesskatt beräknas på varornas eller tjänsternas pris och betalas in till staten efter 

avdrag för den mervärdesskatt som burits direkt av de olika kostnadskomponenter som 

utgör priset. Mervärdesskattens främsta syfte är att ge intäkter till staten. 26  Att 

mervärdesskatten är indirekt innebär att den inbetalas av alla de näringsidkare som 

deltar i produktionen och distributionen av skattepliktiga varor och tjänster. Mervärdet 

belastar dock normalt inte näringsidkarna eftersom ingående mervärdesskatt får 

tillgodoräknas och endast skillnaden mellan ingående och utgående mervärdesskatt 

betalas till staten respektive betalas tillbaka av staten om nettot är negativt. 

Mervärdesskatten är således slutligen en skatt på konsumtion och det är 

                                                
25 Hultqvist, Moms och finansiella tjänster, s. 13. 
26 Kleerup, Kristoffersson, Melz & Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 24. 
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slutkonsumentens betalning som utlöser den faktiska beskattningen.27 Mervärdesskatten 

utgår som huvudregel i enlighet med 7 kap. ML med ett pålägg på 25 procent av varan 

eller tjänstens pris exklusive mervärdesskatt och den mervärdesskatt som varje 

näringsidkare betalar utgör vid 25 procents skattesats 20 procent. För livsmedel, 

hotellrum och böcker finns två lägre skattesatser, 12 procent respektive 6 procent. 

Endast den som köper en vara eller en tjänst för konsumtion skall således belastas av 

mervärdesskatten genom att denne betalar ett pris som inkluderar skatt, utan att skatten 

kan fås tillbaka eller tillgodoräknas på annat sätt. Detta gäller framförallt 

slutkonsumenter som inte är mervärdesskattesubjekt men även näringsidkare som köper 

in varor och tjänster till icke mervärdesskattepliktig verksamhet, till exempel bank- och 

finansieringsverksamhet. I det sistnämnda fallet kan så kallade kumulativa effekter 

uppstå, vilket innebär att tjänsten blir belastad med mer skatt bara för att den passerar 

flera led.28 

 

Mervärdesskatten utformades till en början efter den allmänna varuskatten. Varor var 

generellt sett skattepliktiga men vissa varor undantogs. Beträffande tjänster var endast 

vissa i ML uppräknade tjänster skattepliktiga. Tjänster inom den finansiella sektorn låg 

i sin helhet utanför det skattepliktiga området före 1991 års skattereform.29 

 

Den 1 januari 1991 utvidgades mervärdesskatten till att gälla samtliga varor och 

tjänster, utom de som var särskilt undantagna. Motivet var att bredda och skapa en mer 

enhetlig skattebas, samtidigt som det därmed ökade uttaget av mervärdesskatt skulle 

hjälpa till att finansiera sänkningen av inkomstskatten. Vid sidan av de statsfinansiella 

skälen fanns skäl som att mervärdesskatten skulle gynna samhällsekonomisk 

effektivitet, innehålla så få indirekta eller dolda subventioner som möjligt, vara enkel att 

tillämpa för myndigheter och skattskyldiga samt vara fördelningspolitiskt acceptabel. 30 

Utgångspunkten för finansiella tjänster var att de borde ingå i skattebasen, men tekniska 

problem och internationella aspekter gjorde att man undantog dessa i avvaktan på 

utredning i särskild ordning. En utredning genomfördes omgående och resulterade i ett

                                                
27 Henkow, Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 22-23.  
28 jfr SOU 1990:46 s. 78 och 182. 
29 SOU 1964:25 s. 440 ff. och prop. 1968:100 s. 112. 
30 Prop. 1989/90:110 s. 294 och prop. 1989/90:111 s. 86. 
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förslag till en särskild skatt i den finansiella sektorn. Förslaget ledde dock inte till 

lagstiftning och finansiella tjänster förblev mervärdesskattefria.31 

 

 

2.2 Neutralitet och effekter av mervärdesskattens utformning  
 
Skatter påverkar beslut som fattas av konsumenter, företag och löntagare genom att de 

skapar en skattekil mellan vad som är privatekonomiskt och samhällsekonomiskt 

lönsamt. Ett effektivt skattesystem innebär att skatt tas ut där den ger största möjliga 

intäkt med minsta möjliga snedvridande effekt på ekonomins funktionssätt. Vid 

utformningen av skatten gäller således att skatten ska påverka de skattskyldigas val så 

lite som möjligt, det vill säga den så långt som möjligt ska fungera neutralt. 

Neutralitetsprincipen kan sägas vara den viktigaste principen som styr utformningen av 

mervärdesskatten. Egentligen finns det inte bara en neutralitetsprincip utan flera. I 

handel mellan producenter är mervärdesskatten i stor utsträckning neutral, så länge som 

mervärdesskatt alltid debiteras med samma skattesats och alltid är avdragsgill. Denna 

neutralitet kan benämnas produktionsneutralitet. Så länge som skatten är generell är den 

också i stor utsträckning konsumtionsneutral vilket innebär att konsumenternas val inte 

styrs av skattebelastningen så länge den är samma för alla potentiella val som 

konsumenten kan göra.32 

 

Inom mervärdesskatteområdet finns det mycket som talar för att det minst snedvridande 

sättet att ta ut skatt är att beskatta all omsättning med samma skattesats samtidigt som 

ingående mervärdesskatt skall kunna dras av mot utgående mervärdesskatt. 

Mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster innebär således ett avsteg från det 

synsättet. All beskattning kan dock påverka olika val som de skattskyldiga företar och 

skatten medför därför i sig samhällsekonomiska effektivitetsförluster. En strävan att 

minimera dessa effektivitetsförluster innebär en strävan efter neutrala skatteregler. 

Någon fullständig neutralitet är nog dessvärre svår att uppnå i praktiken.33   

                                                
31 Hultqvist, Moms och finansiella tjänster, s. 15. 
32 Henkow, Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 28-29. 
33 Kleerup, Kristoffersson, Melz & Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 24. 
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2.3 Skattskyldighet till mervärdesskatt 
 
För att någon skall vara skattskyldig till mervärdesskatt i enlighet med huvudregeln för 

skattskyldighet i ML ska fyra villkor vara uppfyllda. Ett av villkoren innebär att det ska 

vara fråga om omsättning av varor och tjänster som är mervärdesskattepliktiga. 

Omsättningen ska vidare göras av en beskattningsbar person i denna egenskap och 

Sverige ska vara beskattningsland. Nedan genomförs en allmän genomgång av de fyra 

villkoren.   

 

I 2 kap. 1 § ML framgår att med omsättning avses bland annat att en vara överlåts mot 

ersättning eller att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls mot 

ersättning. När någon överlåter en vara eller utför en tjänst mot ersättning sker alltså en 

omsättning enligt ML. Omsättningen uppstår genom kopplingen mellan prestationen 

(varan/tjänsten) och ersättningen (exemeplvis pengar). När bedömning av en transaktion 

genomförs är det ofta lämpligt att inleda med omsättningskriteriet då det utan 

omsättning aldrig kan bli fråga om skyldighet att redovisa mervärdesskatt. 

 

Det är själva omsättningen av en vara eller tjänst som är skattepliktig eller undantagen 

från skatteplikt och inte varan eller tjänsten som sådan. Utgångspunkten är således att 

omsättningen av alla varor och tjänster är mervärdesskattepliktiga om det inte finns ett 

undantag som innebär att transaktionen är mervärdesskattefri. Undantagen från 

mervärdesskatteplikt återfinns i 3 kap. ML och undantagna områden är bland annat 

fastigheter, sjukvård, utbildning, bank- och finansieringstjänster samt 

värdepappershandel. Ett syfte med de undantagna områdena är att hålla nere 

konsumentens kostnad för en viss tjänst och vissa andra undantag kan ha tillkommit 

med anledning av svårigheter kopplade till aktuellt område. Så är fallet med exempelvis 

undantaget avseende finansiella tjänster som har tillkommit främst på grund av 

svårigheten att identifiera ett beskattningsunderlag. Flera av de mervärdesskattefria 

områdena ger upphov till komplicerade bedömningar för att avgöra vad som utgör en 

mervärdesskattefri respektive mervärdesskattepliktig transaktion. En säljare är skyldig 

att tillämpa gällande undantag och kan inte välja att ta ut mervärdeskatt när denne säljer 

mervärdesskattefria transaktioner förutom i enstaka fall där så kallad valfri 

skattskyldighet finns och då är detta val särskilt reglerat.34 

                                                
34 Sandberg, Nilsson & Westfahl, Mervärdesskattens grunder, s. 40 ff. 
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Begreppet beskattningsbar person infördes i ML år 2013. En beskattningsbar person är 

den som, enligt 4 kap. 1 § ML, självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på 

vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat. Ekonomisk 

verksamhet definieras i 4 kap. 1 § st. 2 ML som en verksamhet som bedrivs av en 

producent, handlare eller tjänsteleverantör. Finansiella tillgångar skiljer sig dock i flera 

avseenden från andra tillgångar och detta medför särskilda bedömningssvårigheter när 

det skall fastställas om den som bedriver verksamhet är en beskattningsbar person eller 

inte. Vid överlåtelse av en finansiell tillgång kan det vara oklart vem som tillhandahåller 

en tjänst till vem. Ofta innefattar ett förvärv av en finansiell tillgång både ett 

övertagande av en risk och ett förvärv av möjlighet till vinst eller avkastning. Den som 

övertar en risk genom att lämna kontanta medel i utbyte mot en riskexponerad tillgång 

skulle således kunna anses tillhandahålla en tjänst till mottagaren av beloppet. Å andra 

sidan kan tillgången möjligen ge värdeökning och framtida avkastning. Överlåtaren 

skulle därmed kunna anses tillhandahålla en vinstmöjlighet till köparen vilket skulle 

kunna ses som en tjänst. Överlåtelser av finansiella tillgångar utgör således ofta ett byte 

av prestationer eller finansiella positioner. Transaktionerna kan därför inte utan 

svårighet reduceras till en enda tjänst tillhandahållen från en part till en annan. Det i sin 

tur medför att det kan bli svårt att fastställa om parterna bedriver ekonomisk verksamhet 

genom att professionellt tillhandahålla tjänster mot ersättning.35 

 

För att avgöra vilket land som är rätt beskattningsland för en tjänst måste ett antal frågor 

besvaras. Först gäller att bedöma om det är en tjänst som ska säljas eller köpas enligt 

mervärdesskattereglernas definition. I steg två måste en definition av tjänsten ske för att 

den ska kunna sorteras in i rätt tjänstegrupp, eftersom olika tjänster beskattas på olika 

sätt. I det tredje steget måste säljarens respektive köparens status bedömas då olika 

regler gäller beroende av om köparen är en beskattningsbar person, ett företag eller en 

konsument som inte anses vara en beskattningsbar person eller en privatperson. I det 

fjärde och sista steget bedöms vilket land som är rätt beskattningsland genom att avgöra 

om tjänsten ska beskattas enligt någon av de två huvudreglerna i 5 kap. 5 och 6 §§ ML, 

eller enligt någon av de specialregler som finns för vissa tjänstegrupper. En 

                                                
35 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 28. 



 14 

grundläggande princip för mervärdesskatten är att beskattningen sker i det land där 

varan eller tjänsten konsumeras enligt den så kallade destinationsprincipen.36  

 

 

2.4 Fastställande av beskattningsunderlaget 
 
En bärande princip i mervärdesskatterätten är, som framgått i avsnitt 2.2, neutraliteten 

för beskattningsbara personer. Neutralitetsprincipen kräver att beskattningsunderlaget i 

mervärdesskattehänseende utgör det subjektiva underlaget, det vill säga det som faktiskt 

erlagts för den aktuella omsättningen. Huvudregeln är enligt, 7 kap. 2 § ML och 7 kap. 

3 § p.1 ML att beskattningsunderlaget utgör ersättningen för det som sålts, det vill säga 

priset för aktuell vara eller tjänsten. Ersättningen inkluderar, enligt 7 kap. 3c § ML och 

art. 73 i mervärdesskattedirektivet, allt det som säljaren har erhållit eller ska erhålla för 

tjänsten från köparen eller en tredje part, inbegripet sådana bidrag som är direkt 

kopplade till priset för tjänsten. Vid försäljning av en tjänst är således huvudregeln att 

beskattningsunderlaget är ersättningen exklusive mervärdesskatt. För de verksamheter 

som inte kan göra avdrag för ingående mervärdesskatt finns regler kring att en 

omvärdering av ersättningen skall göras. Den framräknade mervärdesskatten som gäller 

för den aktuella tjänsten läggs sedan på beskattningsunderlaget under förutsättning att 

skattskyldighet föreligger.37 

 

En transaktion kan innefatta flera prestationer i form av tjänster. För att kunna fastställa 

ett beskattningsunderlag måste en bedömning göras om det rör sig om ett enda 

tillhandahållande av tjänst eller flera separata tillhandahållanden av olika tjänster. En 

transaktion som består av flera delar och hur den ska behandlas i 

mervärdesskattehänseende kan få betydelse vid bedömning av beskattningsland, 

skatteplikt och skattesats. En grundprincip inom mervärdesskattesystemet är att varje 

transaktion i regel ska anses som separat och självständig. Är tjänsterna från varandra 

klart avskiljbara skall således beskattningsunderlaget delas upp enligt 

delningsprincipen. En transaktion som ur ekonomisk synvinkel utgörs av ett enda 

tillhandahållande får däremot inte delas upp fiktivt så att mervärdesskattesystemets 

funktion undergrävs och generellt kan sägas att delningsprincipen tillämpas när

                                                
36 Sandberg, Nilsson & Westfahl, Mervärdesskattens grunder, s. 61. 
37 A.a. s. 77. 
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självständiga och fristående tjänster efterfrågas separat. Vid bedömningen av om det är 

fråga om ett enda tillhandahållande eller flera separata tillhandahållanden har det 

normalt inte någon avgörande betydelse om parterna har avtalat om ett enhetspris eller 

separata priser. Består en transaktion av flera prestationer ska först en samlad 

bedömning göras av de omständigheter som kännetecknar transaktionen. Är det varken 

fråga om bikostnader eller ett led i ett tillhandahållande enligt särskilda bestämmelser i 

ML kan de ingående prestationerna i form av tjänster ändå anses utgöra ett enda 

tillhandahållande av tjänst. Så är fallet om någon av de ingående prestationerna utgör 

det huvudsakliga tillhandahållandet medan de andra prestationerna utgör en eller flera 

underordnade tillhandahållanden som mervärdesskattemässigt ska behandlas på samma 

sätt som det huvudsakliga tillhandahållandet och en huvudsaklighetsbedömning får äga 

rum enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen. En prestation ska anses som 

underordnad ett huvudsakligt tillhandahållande när kunden inte efterfrågar den i sig utan 

den endast är ett medel för att på bästa sätt åtnjuta den huvudsakliga tjänst som 

tillhandahålls. Ett enda tillhandahållande föreligger också om de ingående 

prestationerna i form av tjänster har ett så nära samband att de tillsammans objektivt sett 

utgör ett enda tillhandahållande. Det finns ett nära samband när de ingående 

prestationerna är nödvändiga för genomförandet av transaktionen och det därför skulle 

vara konstlat att försöka skilja dem åt. Här måste bedömas vilken av de ingående 

prestationerna som är den bestämmande. Faktorer som kan beaktas är vilken av 

prestationerna som är av stor vikt och har en avgörande betydelse för köparen. Om det i 

transaktionen finns ett nära samband mellan prestationerna men ingen är bestämmande 

utan alla prestationer har lika stor betydelse kan det också vara fråga om ett enda 

tillhandahållande.38  

 
 

2.5 Allmän avdragsrätt 
 
Företag som bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet har rätt till avdrag för 

mervärdesskatten på inköpen i verksamheten i enlighet med 8 kap. 2 och 3 §§ ML. 

Avsikten med avdragsrätten är att se till att skatten endast tas ut vid konsumtion och att 

undvika kumulativa effekter.39 Avdragsrätten fastställs vid tidpunkten för inköpet och 

mervärdesskatten är således direkt avdragsgill i sin helhet vid förvärvstillfället. Skälet 
                                                
38 SKV handledning för mervärdesskatt 2013, del 1, s. 402 f. 
39 Hultqvist, Moms och finansiella tjänster, s. 13. 
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för denna ordning är att mervärdesskatten inte skall bli en likviditetsbelastning för 

företaget. Avdragsrätten innebär inte enbart en rätt att göra avdrag från mervärdesskatt 

som ska betalas till staten. Redovisar företaget av någon anledning mer mervärdesskatt 

på inköp än försäljning blir avdraget större än den mervärdesskatt som skall betalas. I 

ett sådant fall har företagen rätt till återbetalning av den överskjutande mervärdesskatten 

på inköp.40  

 

Rätten till avdrag förutsätter att det finns ett samband mellan det aktuella inköpet och 

den mervärdesskattepliktiga verksamheten som bedrivs. Detta beskrivs ofta som att 

inköpet skall ingå som en kostnadskomponent i priset på företagets försäljning. 

Kostnaden för förvärvet kan antingen vara en direkt kostnad för mervärdesskattepliktiga 

tjänster eller en allmän omkostnad i den mervärdesskattepliktiga verksamheten. Det är 

inte den faktiske förvärvarens subjektiva avsikt som är avgörande för avdragsrätten utan 

avsikten med förvärvet såsom den framgår av objektiva omständigheter. I detta 

sammanhang beaktas bland annat vilken slags vara eller tjänst som köpts in samt hur 

köparen bedriver sin verksamhet. Det är det företag som begär avdrag som har 

bevisbördan avseende avsikten med förvärvet.41  

 

Avdragsrätten för ett företag begränsas i tre fall. För det första om inköpet görs för en 

verksamhet som är undantagen från mervärdesskatt, såsom till exempel viss finansiell 

verksamhet. För det andra om inköpet görs för privatkonsumtion eller för andra 

aktiviteter som inte utgör ekonomisk verksamhet i mervärdesskattelagstiftningens 

bemärkelse. För det tredje om inköpet omfattas av ett särskilt avdragsförbud. I ett fall 

där ett företag behöver återbetala tidigare mervärdesskatteavdrag eller medges 

ytterligare avdrag finns en viss möjlighet till efterhandskorrigering genom så kallad 

jämkning.42  

 
 

2.6 Avdragsrätt för banker  
 
Banker bedriver ofta blandad verksamhet även om de mervärdesskattefria tjänsterna 

dominerar. Till den del verksamheten medför skattskyldighet föreligger avdragsrätt för 

                                                
40 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 46. 
41 A.st. 
42 A.a. s. 46-47. 
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ingående mervärdesskatt. Vid blandad verksamhet skall den ingående mervärdesskatten 

fördelas efter skälig grund. I många fall är det omöjligt att specifikt relatera ingående 

mervärdesskatt till just den del som medför skattskyldighet. I en sådan situation kan 

SKV acceptera en fördelningsmetod som innebär att all ingående mervärdesskatt 

fördelas efter en procentsats som ger ett skäligt avdrag. Vid beräkning av en sådan 

procentsats kan det vara fråga om fördelning i relation till omsättningen, 

personalkostnader, antalet anställda eller nedlagda kostnader. Den metod som objektivt 

sett ger det mest skäliga utfallet är i princip den som ska användas. Vid fördelning av 

ingående mervärdesskatt godtas vanligen att mervärdesskatt på löpande omkostnader 

fördelas enligt schablon medan en närmare prövning görs för investeringar.43 

 

Mervärdesskatteavdrag medges inte för den som bedriver verksamhet som är 

undantagen från mervärdesskatt. Ett företag som bedriver mervärdesskattefri 

verksamhet har således, i avdragshänseende, ställning som konsumenter trots att de 

ägnar sig åt försäljning av tjänster. Mervärdesskatten på inköp blir därmed en kostnad 

för det mervärdesskattebefriade företaget. Det leder till att det mervärdesskattebefriade 

företaget behöver höja sina priser för att kompensera sig för den ej avdragsgilla 

mervärdesskatten på inköpen. Detta i sin tur medför att den skattelättnad som 

undantaget medför begränsar sig till det mervärde som skapas i det företag som är 

mervärdesskattebefriat. Säljs en mervärdesskattefri tjänst till mervärdesskattepliktiga 

företag uppstår således en särskild form av dubbelbeskattning som benämns kumulativa 

effekter. Eftersom det mervärdesskattefria företaget inte kan dra av mervärdesskatt på 

sina inköp måste det höja sina priser för att kompensera sig för de högre 

inköpskostnaderna, vilket brukar betecknas som en dold mervärdesskatt i fakturan från 

det mervärdesskattefria företaget. Det mervärdesskattepliktiga företaget som köper den 

mervärdesskattefria tjänsten kan inte göra avdrag för den dolda mervärdesskatten utan 

tvingas i sin tur ta ut högre priser. När därefter det mervärdesskattepliktiga företaget tar 

ut mervärdesskatt på sin försäljning kommer skatten delvis beräknas på den 

mervärdesskatt som det mervärdesskattefria företaget tidigare betalat och därigenom 

sker en form av dubbelbeskattning. Kumulativa effekter innebär således att 

mervärdesskatten inte enbart blir en skatt på konsumtion utan också i viss mån en skatt 

på skatt.44 Kumulativa effekter undviks enklast genom att skattskyldigheten är så 

                                                
43 KPMG Skatt, Momshandboken, s. 285-286. 
44 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 17. 
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fullständig som möjligt. Det gäller således att alla personer som deltar i produktionen 

skall vara skattskyldiga och att omsättningen av så många varor och tjänster som 

möjligt skall vara skattepliktiga.45 

 
 

3 Finansiering genom värdepappersmarknaden 
 

3.1 Inledning 
 
Den finansiella verksamheten har i stort tre huvuduppgifter: kapitalallokering (sparande 

och finansiering), betalningsförmedling och riskhantering. Olika metoder och 

instrument har utvecklats för att klara dessa uppgifter som tillhandahålls av olika slag av 

finansiella företag: banker, försäkringsbolag, bostadsinstitut, clearingorganisationer, 

börser, fondkommissionärer, med flera. Vissa av nämnda institut, mest utpräglat 

bankerna, är mer eller mindre djupt involverade i alla dessa funktioner, andra är mer 

specialiserade på någon av funktionerna.46  

 

I detta kapitel kommer värdepappersmarknaden behandlas på ett övergripande plan. 

Därefter kommer en något mer djupgående redogörelse genomföras beträffande 

aktiemarknaden och det fall då banken agerar mellanhand vid förmedling av aktier.  

 
 

3.2 Värdepappersmarknaden 

 

3.2.1 Allmänt 
 
Värdepappersmarknaden utgör ett samlingsbegrepp för marknaderna för handel med 

räntebärande värdepapper och aktier. Värdepappersmarknaden är således den marknad 

där kapital överförs från dem som har överskott på medel till dem som har underskott. 

Huvuduppgiften för kapitalmarknaden är därför att så effektivt som möjligt slussa 

medel mellan dessa grupper. De marknader som kan sägas utgöras av 

                                                
45 Kleerup, Kristoffersson, Melz & Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 20. 
46 SOU 2000:11, s. 85. 
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värdepappersmarknaden är penning- och obligationsmarknaderna, aktiemarknaden och 

valutamarknaden.  

 

Riskkapitalmarknaden, eller aktiemarknaden, är marknaden för eget kapital eller 

riskkapital. Det vill säga kapital som ägare tillför ett bolag mot att ägaren får en andel i 

bolaget. På kreditmarknaden tillhandahålls främmande eller lånat kapital, varvid 

långivaren inte får någon ägarandel i låntagarens verksamhet. En skiljelinje mellan eget 

och främmande kapital framgår av hur de båda skuldslagen redovisas i ett företags 

balansräkning. Kreditmarknaden delas traditionellt in i penningmarknaden, 

obligationsmarknaden och marknaden för bankernas in- och utlåning. Förutom de 

nämnda marknaderna finns derivatmarknaden. Den kan antingen ses som en integrerad 

del av varje delmarknad, som en del av kapitalmarknaden eller till och med som en 

särskild finansiell marknad. Derivat kan avse valutor, råvaror eller instrument som är 

föremål för handel på kapitalmarknaden.47 

 

Handeln på värdepappersmarknaden bedrivs av finansiella aktörer som deltar på de 

marknadsplatser där handeln äger rum. Där genomförs även leverans respektive 

betalning avseende värdepappershandeln. Värdepappersinstituten handlar normalt både 

som ombud för kunder och i egen räkning. Instituten har även möjlighet att lämna 

krediter till kunder i anslutning till värdepappersförvärv och förvaltningstjänster, 

medverka vid emissioner av värdepapper och i begränsad utsträckning ta emot inlåning 

för värdepappersförvärv. Värdepappersinstituten utgörs dels av fristående, 

specialiserade företag, värdepappersbolag eller fondkommissionärer och dels av 

banker.48 

 
 

3.2.2 Aktiemarknaden 
 
Aktiebolag kan istället för att låna upp främmande kapital låta dem som vill investera 

medel i bolagen bli ägare i dessa genom att köpa aktier. Aktier i bolag, vilka noterat 

sina aktier på en börs eller på annat sätt gjort sina aktier tillgängliga för investeringar är 

föremål för fortlöpande handel. Två former för upplåning av kapital på aktiemarknaden 

är optionslån (skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier) och lån via 
                                                
47 Hultqvist, Moms och finansiella tjänster, s. 103-104. 
48 SOU 2000:11, s. 105. 
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konvertibla skuldebrev (det vill säga lånet kan bytas mot aktier under en framtida 

tidsperiod). Lånen kan i båda fallen leda till ett aktieförvärv.49 

 

Aktieägarna har en ägarandel i bolaget vilket medför rösträtt på bolagsstämman och rätt 

till utdelning på aktierna. Aktieägaren kan realisera tillgången genom att sälja aktierna 

och därmed ta del av den värdeökning som företaget i sin helhet erhåller genom sin 

verksamhet. Samtidigt föreligger risken att värdet går ned och att aktiekapitalet slutligen 

förbrukas om företaget går dåligt. Det tillskjutna kapitalet i form av aktieemissioner 

kallas därför ofta bolagets kapital eller riskkapital. Normalt skiljer man mellan 

utgivandet av nya aktier (primärmarknaden) och handeln med redan utgivna aktier 

(sekundärmarknaden). Primärmarknaden kan beskrivas på så sätt att när aktiebolag 

behöver nytt eget kapital ges nya aktier ut, emitteras. I små företag sker detta tämligen 

okomplicerat genom att nytt kapital betalas in till bolaget i utbyte mot aktier. I större 

bolag där man behöver nå större nya och/eller gamla aktieägare kan ett 

värdepappersinstitut anlitas att arrangera hela förfarandet. Sekundärmarknaden kan 

närmare beskrivas som följer. Aktier kan byta ägare antingen genom ett avtal mellan 

säljare och köpare eller genom en mellanhand. Den som vill köpa börsnoterade aktier 

tar kontakt med en bank eller annat finansiellt institut som antingen kan sälja aktier ur 

sitt eget lager eller förmedla aktier från en säljare till en köpare, varvid banken eller 

annat finansiellt institut dock oftast köper i eget namn (kommission – för annans 

räkning, men i eget namn) på en börs eller gör en så kallad inbördes affär.50 

 

Betydelsen av en andrahandsmarknad för värdepapper är otroligt viktig. Kapitalbehoven 

i ett företag är normalt av långsiktig natur och spararna å sin sida vill ha sina medel så 

lättillgängliga som möjligt, vilket innebär att det skulle vara svårt att få sparare att satsa 

sina pengar vare sig i aktier eller i obligationer om man inte relativt snabbt och till låga 

kostnader kunde sälja dem och på sådant sätt omvandla dem till pengar. 

Andrahandsmarknaden leder till att fler sparare blir villiga att gå in som aktieägare och 

obligationsinnehavare och därmed ökar tillgången på riskkapital respektive lånekapital. 

Ju mer handel som sker, ju mer likvid är marknaden och desto villigare är spararna att 

satsa sitt sparande i dessa värdepapper. För att förmå spararna att satsa på en mindre 

likvid tillgång kräver spararna normalt extra betalt. Det innebär en högre ränta om det 
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handlar om lån och högre krav på avkastning om det gäller aktier. En likvid 

andrahandsmarknad för värdepapper innebär således lägre räntor och lägre 

kapitalkostnader för låntagarna. I sin tur stimulerar detta investeringar och produktion, 

och därmed tillväxt och sysselsättning. Det möjliggör även en högre avkastning för 

spararen än om denne enbart var hänvisad till bankinlåning.51 

 
 

3.2.3 Banken som mellanhand vid förmedling av aktier 
 
Banker avviker från andra företag på sådant sätt att deras affärsidé är att hantera 

finansiella risker. En bank har finansiella tillgångar i form av rörelsekapital, reserver av 

olika slag och fordringar på låntagare. En bank har också en begränsad mängd andra 

tillgångar av jämförelsevis litet värde, till exempel den fastighet där huvudkontoret är 

beläget. Ett industriföretag har i jämförelse ett obetydligt rörelsekapital, inga 

motsvarande reserver, förmodligen kundfordringar men framförallt betydligt större 

tillgångar i form av fastigheter, maskiner, lager och patent. Om tillgångarna i en bank 

och ett industriföretag jämförs blir det tydligt att risken är större i en bank då en mycket 

stor del av tillgångarna är fordringar. Dessa fordringar som även är bankens utlåning 

skiljer sig också från kundfordringarna i och med at de ofta är svårare att värdera. 

Bankens affärsidé är att låna ut kapital till verksamhet som delvis är riskfylld. Det är 

därför troligt att en del av bankens fordringar inte kommer kunna betalas.52 

 

Kärnan i en bankverksamhet är inlåning och utlåning. Det innebär att banken mot 

ränteersättning tar emot sparmedel i form av inlåning, som insättarna har rätt att ta ut 

när de önskar, och att banken sedan använder dessa sparmedel för mer eller mindre 

långfristig utlåning. Utlåningen sker till en högre ränta än inlåningen, och skillnaden 

däremellan utgör bankernas räntenetto. Banken går således in som aktiv motpart till 

både sparare och låntagare och omvandlar tillgångar i form av kortfristig inlåning från 

spararna till långfristig utlåning till låntagarna. Denna tillgångsomvandling inom ramen 

för den egna balansräkningen är allt annat än riskfri. Blir uttagen plötsligt stora kan 

banken få problem med likviditeten eftersom man inte snabbt kan säga upp eller avyttra 

låneengagemangen. Likaså sker i ett fall där banken drabbas av stora förluster i 

utlåningen. Denna typ av riskexponeringar kan i vissa lägen bli omöjliga att hantera för 
                                                
51 SOU 2000:11, s. 88. 
52 Eklund & Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 115-116. 
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ett enskilt institut och kan lätt spridas till andra institut. Det sker främst via de ofta 

omfattande kreditexponeringar instituten har på varandra och genom att ett misstroende 

mot ett institut lätt kan smitta även andra institut. Dessa latenta systemrisker motiverar i 

stor utsträckning den särskilda reglering och tillsyn som omgärdar finansiella företag i 

allmänhet och banker i synnerhet.53  

 

LBF är den grundläggande lagen för bankers och kreditmarknadsföretags verksamhet. 

En bank är en form av ett kreditinstitut som får bedriva finansiell verksamhet och 

verksamhet som naturligt hör samman med detta. I 7 kap. 1 § LBF framgår att ett 

kreditinstitut får fullgöra bland annat följande verksamhet: medverka vid 

värdepappersemissioner, lämna ekonomisk rådgivning samt driva värdepappersrörelse 

under de förutsättningar som föreskrivs i VpmL. För att verksamheten ska fungera 

måste banken på ett rationellt sätt kunna ta in och hantera ekonomisk information och 

ha kompetens att analysera den. Det innebär inte bara att göra en bedömning och fatta 

ett kreditbeslut som svar på en låneansökan utan det krävs även en löpande övervakning 

och uppföljning av låntagarens ekonomi även efter att en kredit har beviljats. Processen 

innebär flera svårigheter, bland annat därför att låntagaren kan ha anledning att 

framställa utvecklingen på ett sätt som för denne är mest gynnsamt i sin relation till 

banken. Den andra nyckelförutsättningen för en fungerande bankverksamhet är att 

bygga upp och upprätthålla ett sådant förtroende hos insättarna att banken inte riskerar 

plötsliga massuttag av sparmedel. En viktig komponent i en sådan 

förtroendeuppbyggnad är givetvis att banken visar att den kan bemästra kreditriskerna i 

utlåningen på ett bra sätt. Den bank som kan ge den för kunderna bästa kombinationen 

av in- och utlåningsräntor kommer att få ett övertag i konkurrensen.54 
 

Det helt övervägande antalet av de aktörer som uppträder som större eller mindre 

låntagare i ekonomin kan i praktiken inte finansiera sig genom direkt upplåning via 

värdepappersmarknaderna. De får istället vända sig till en finansiell intermediär som på 

basis av sin egen inlåning och/eller upplåning via värdepappersmarknaderna, erbjuder 

krediter. 55  Bankalternativet innebär att en bank träder in som intermediär. En 

intermediär måste såklart ta betalt för sina tjänster och man kan fråga sig varför sparare 
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och låntagare väljer att ta den kostnaden när alternativet finns att mötas direkt på 

värdepappersmarknaden. Nyckelfaktorn är med all sannolikhet information. Att låna ut 

pengar innebär alltid en större eller mindre risk för att låntagaren inte kommer att betala 

igen lånet. Vid bedömning av risken för detta har långivaren alltid ett underläge 

gentemot låntagaren och informationen är således asymmetrisk. Låntagaren vet alltid 

mer om sig själv, sina avsikter och ekonomi än vad den presumtive långivaren vet. I ett 

fall där alla företag och hushåll skulle ta upp lån genom att ge ut egna värdepapper 

skulle det vara omöjligt för en enskild sparare att bedöma kreditvärdigheten hos alla 

potentiella låntagare och göra rationella val. Det är därför i praktiken bara de största 

företagen och institutionerna som kan finansiera sig på detta sätt. En annan faktor till att 

det endast är de största företagen som finansierar sig genom att ge ut egna värdepapper 

är att det i praktiken finns ganska betydande fasta kostnader när det gäller att genomföra 

en värdepappersemission.56  

 
 

4 Mervärdesskatt och finansiella tjänster 
 

4.1 Syftet med undantaget för finansiella tjänster 
 
Mervärdesskatteundantagen för finansiella tjänster infördes med det huvudsakliga syftet 

att undvika svårigheter relaterade till finansiella tjänster såsom fastställandet av 

beskattningsunderlaget, den avdragsgilla mervärdesskatten samt vad som egentligen 

utgör ett tillhandahållande i mervärdesskattehänseende. Då undantag är främmande för 

mervärdesskattesystemet som sådant bör de tolkas restriktivt.57 Beträffande finansiella 

tjänster kan det vara svårt att skilja mellan betalningar som avser köp av tjänster och 

betalningar som utgör placeringar. Dessutom förekommer att investerare betalar för 

olika tjänster genom att erhålla en lägre avkastning på placerat kapital. Avtal rörande 

finansiella tillgångar innebär ofta ett byte av prestationer eller finansiella positioner 

vilket gör det svårt att fastställa en ersättning för utförd tjänst. Är tjänsten däremot 

mervärdesskattefri behöver inget beskattningsunderlag fastställas.58  

                                                
56 SOU 2000:11, s. 88-89. 
57 Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
VAT System and the Actual and Preferred Treatment om Financial Activities, s. 87. 
58 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 37.  
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Mervärdesskattedirektivets regler är betydligt mer utförliga än de svenska reglerna i 

ML. Undantaget för finansiella tjänster går att finna i artikel 135.1 b-g i nämnda 

direktiv. Den svenska ML skall som tidigare nämnts utgöra ett införlivande av 

mervärdesskattedirektivets regler i svensk rätt. Därför skall de båda 

mervärdesskatteundantagen emellertid anses omfatta samma transaktioner. I praktiken 

blir därför mervärdesskattedirektivets mer detaljerade regler gällande även för svenskt 

vidkommande. EU-domstolen har slagit fast att det enbart är tjänster som är specifika 

och väsentliga för de aktuella transaktionerna som kan omfattas av undantaget. De 

finansiella transaktionerna måste således skiljas från mer generella praktiska och 

administrativa tjänster. Beträffande transaktioner rörande betalningar, överföringar och 

värdepapper har EU-domstolen fastslagit att de i synnerhet kännetecknas av att de kan 

medföra rättsliga och finansiella förändringar mellan parterna i affären. För förmedling 

av värdepapper och förvaltning av fonder förefaller inget sådant krav uppställas utan 

avgörande är istället om tjänsten framstår som specifik och väsentlig för den aktuella 

finansiella aktiviteten. Eventuell mervärdesskattefrihet fastställs med hänsyn till det 

slags tjänster som tillhandhålls och inte med hänsyn till vem som tillhandahåller eller 

vem som mottar tjänsten. Det spelar således ingen roll om den som utför tjänsten är en 

bank, en värdepappersförmedlare eller ett vanligt företag utan det är tjänstens karaktär 

som är avgörande.59 

 
 

4.2 Artikel 135.1 f mervärdesskattedirektivet 
 

Enligt art. 135.1 f undantas transaktioner, inbegripet förmedling men med undantag av 

förvar och förvaltning, rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, 

obligationer och andra värdepapper från skatteplikt.  Undantaget från skatteplikt är 

tillämpligt på sådana tillhandahållna tjänster som vid en helhetsbedömning kan anses 

utgöra en avgränsad enhet, vilken uppfyller de särskilda och väsentliga funktionerna hos 

de från skatteplikt undantagna tjänster som beskrivs i art. 135.1 f. De tillhandahållna 

transaktionerna skall i sig innebära rättsliga och finansiella förändringar och undantaget 

omfattar sådana transaktioner som skapar, förändrar eller utsläcker parternas rättigheter 

eller skyldigheter avseende värdepapper. Rent administrativa tjänster som inte innebär 
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en sådan förändring i rättslig avseende är inte undantagna från skatteplikt. Art. 135.1 f 

omfattar särskilt dels instrument som ger äganderätt i juridiska personer och dels 

skuldebrev. Bestämmelsen avser primärt handlingar som representerar äganderätt till 

andelar eller aktier som ger innehavaren rättsliga eller faktiska rättigheter.60 

 

Till skillnad från den svenska bestämmelsen i 3 kap. 9 § ML innehåller den EU-rättsliga 

bestämmelsen ordet förhandlingar istället för förmedling. I p. 39 i mål C-235/00 CSC 

framgår att uttrycket förhandlingar utgör verksamhet som utförs av en mellanman som 

inte är part i ett avtal avseende en finansiell produkt och vars verksamhet skiljer sig från 

de typiska avtalsenliga prestationer som parterna i sådana avtal utför. 

Förhandlingsverksamhet är nämligen en tjänst som utförs för en avtalsparts räkning och 

för vilken denna utger vederlag såsom för fristående förmedlingstjänst. Sådan 

verksamhet kan till exempel bestå i att underrätta en part om tillfällen att sluta avtal 

avseende finansiella produkter, att komma i kontakt med motparten och att förhandla 

om detaljerna i prestationen och motprestationen i kundens namn och för dennes 

räkning. Ändamålet med förhandlingsverksamheten är således att göra det som är 

nödvändigt för att parterna ska sluta avtal, utan att förhandlaren har ett eget intresse vad 

gäller avtalets innehåll. Vad som rubriceras som företagsförmedling kan men behöver 

dock inte alltid omfattas av undantaget i art. 135.1 f. Tjänstens huvudsakliga karaktär 

och eventuella uppdelbarhet på olika deltjänster, såsom företagsvärdering, bedömning 

av olika överlåtelseformer, exempelvis huruvida en överlåtelse skall avse aktier eller 

inkråm, utarbetande av prospekt, själva överlåtelsen av aktier och så vidare, blir 

utslagsgivande.61  

 

I mål C-235/00 CSC utvecklar EU-domstolen även vad som inte utgör någon 

förhandlingsverksamhet i mervärdesskattedirektivets mening. När en av avtalsparterna 

anförtror en del av de materiella transaktioner som har samband med kontraktet till en 

underleverantör är det inte fråga om förhandlingsverksamhet. Det kan till exempel vara 

information till motparten och mottagande och handläggning av ansökningar att få 

teckna de värdepapper som avtalet avser. I ett sådant fall intar underleverantören samma 

ställning som försäljaren av den finansiella produkten. Underleverantören är då inte 
                                                
60 Se djup kommentar, Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system 
för mervärdesskatt, artikel 135.1 f, not 328-330, 2016-03-08. 
61 Se djup kommentar, Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system 
för mervärdesskatt, artikel 135.1 f, not 344, 2016-03-08. 
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sådan mellanman som inte har partsställning i avtalet och som krävs för att undantaget 

från mervärdesskatteplikt skall vara tillämpligt. Begreppet förhandling förutsätter inte 

heller att förhandlaren tar direktkontakt med båda avtalsparterna. Avtalet kan också 

bestämmas i förväg av en av avtalsparterna. Förhandlingsverksamheten kan begränsas 

till att för en avtalspart ange tillfälle att sluta avtal, tjänsten måste dock vid en 

helhetsbedömning innebära att de funktioner som är specifika och väsentliga för en 

förhandlingstjänst uppfylls.62  

 

I ännu en dom från EU-domstolen, C-259/11 DTZ Zadelhoff, konstaterades att det 

saknas betydelse om det från början står klart om det är aktierna, inkråm eller 

äganderätten till exempelvis fastigheter som ska överlåtas. I p. 28 i nämnda dom 

framhålls att förmedlingstjänster kan bestå i att underrätta part om tillfällen att sluta 

avtal, att ta kontakt med motpart och att förhandla om detaljerna i prestation och 

motprestation.  

 
 

4.3 Undantaget i 3 kap. 9 § ML 

 

4.3.1 Allmänt 
 
Undantaget för förmedling av aktier i 3 kap. 9 § ML innebär att ingen utgående 

mervärdesskatt skall tas ut då aktier överlåts men något avdrag för ingående 

mervärdesskatt direkt hänförligt till aktieöverlåtelsen medges inte, vilket leder till att 

den ingående mervärdesskatten blir en kostnad i företaget. Bestämmelsens st. 3 p. 1 

innebär vidare att vederlag för aktier samt courtage, avgifter och provisioner som tas ut 

av exempelvis banker vid handel i kommission och förmedling av värdepapper är 

undantagna från skatteplikt. 

 

Undantaget från skatteplikt enligt ML för omsättning av bank- och finansieringstjänster 

samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet 

är inte helt identisk med texten enligt mervärdesskattedirektivet. Då många av 

begreppen är unionsrättsliga, finns det dock i fråga om finansiella tjänster skäl att vara 
                                                
62 Henkow, Financial Activities in European VAT– A Theoretical and Legal Research of the European 
VAT System and the Actual and Preferred Treatment om Financial Activities, s. 128 ff och mål C-453/05 
volker Ludwig, p. 37-39. 
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extra uppmärksam på mervärdesskattedirektivets lydelse och praxis från EU-domstolen. 

Utgångspunkten för lagstiftaren är att finansiella tjänster ska vara undantagna från 

skatteplikt. Med bank- och finansieringstjänster avses till exempel in- och 

utlåningstjänster, valutatransaktioner och betalningsförmedling.63 I RÅ 1996 not. 243 

understryks att det är svårt att entydigt bestämma innebörden av begreppet 

finansieringstjänst. En bedömning av undantaget från skatteplikt enligt st. 1 kräver 

beaktande av bestämningen av begreppet värdepappershandel och därmed jämförlig 

verksamhet enligt st. 3. 

 
 

4.3.2 Begreppet värdepappershandel 
 
Värdepappershandel innefattar såväl omsättning och förmedling av aktier, andra andelar 

och fordringar som förvaltning av värdepappersfond. Undantaget från skatteplikt 

omfattar i princip värdepappershandeln i dess helhet och avser såväl traditionell handel 

med värdepapper som dokumentlösa transaktioner.64 I RÅ 1994 not. 422 markeras 

tydligt att värdepappershandeln i princip i sin helhet är undantagen från skatteplikt. Den 

vida tolkningen av begreppet understryks av formuleringen i paragrafens st. 1 

”värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet”. 

 

Undantaget från skatteplikt innefattar sådana tjänster som normalt ankommer på en 

värdepappersrörelse för omsättning eller förmedling av värdepapper. Avgränsningen 

ska göras med beaktande av vad som utgör ”typiska inslag i bankers och finansinstituts 

verksamhet”.65 Analys- och rådgivningstjänster i anslutning till värdepappershandel är 

skattepliktiga enligt grundregeln i st. 1. Begreppet värdepappershandel enligt ML 

ansluter nära till sådan värdepappersrörelse som enligt 2 kap. 1 § i VpmL endast får 

bedrivas efter tillstånd av Finansinspektionen. Undantaget är dock inte förbehållet 

företag med sådant tillstånd utan gäller enligt artikel 135. 1 f mervärdesskattedirektivet, 

envar som bedriver där avsedd verksamhet. 66 

 

Med värdepappersrörelse enligt 1 kap. 5 § p. 28 VpmL avses verksamhet som består i 

att yrkesmässigt tillhandahålla sådana investeringstjänster eller utföra 
                                                
63 Prop. 1989/90:111, s. 104 och 193, prop. 1994/95:57, s. 96, SOU 1994:88, s. 126. 
64 Prop. 1989/90:111, s. 193 och SOU 1994:88, s. 126. 
65 RÅ 1993 not. 71 och RÅ 1994 not. 422. 
66 Mål C-2/95 SDC, p. 38. 
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investeringsverksamhet. I 2 kap. 1 och 2 §§ VpmL definieras i sin tur 

investeringstjänster eller investeringsverksamhet samt sidotjänster. Det kan exempelvis 

vara fråga om handel med finansiella instrument för egen eller annans räkning i eget 

namn, förmedling av kontakt mellan köpare och säljare eller annan medverkan vid 

transaktioner avseende finansiella instrument, förvaltning av någon annans finansiella 

instrument samt garantigivning eller annan medverkan vid fusioner och företagsuppköp 

samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser och andra former av 

allmänna rekommendationer.  

 

Värdepappersrörelse består således av ett antal delmoment som sammantaget syftar till 

handel med och förmedling av finansiella instrument. Med anledning av dessa 

delmoment torde det inte var möjligt att mervärdesskatterättsligt spjälka upp denna 

verksamhet i en skattefri del avseende värdepapper och därmed jämförlig verksamhet 

och en annan, skattepliktig del.67 Förmedling av aktier och dylikt innebär förmedling av 

värdepapper mellan säljare och köpare eller annan form av medverkan vid transaktioner 

avseende finansiella instrument.68 I detta sammanhang avses en verksamhet som utförs 

av en mellanman som inte är part i ett avtal avseende en finansiell tjänst och vars 

verksamhet skiljer sig från de typiska avtalsenliga prestationer som parterna i sådana 

avtal utför. 69  Förmedling av enstaka aktieaffärer som inte utgör led i en 

värdepappershandel betraktades i RÅ 1994 not. 422 och RÅ 1996 not. 84 som 

skattepliktig konsultverksamhet. 

 

Tjänsten skall till sin karaktär anses vara en förmedlingstjänst när det framgår av avtalet 

att tjänsten skall resultera i en förmedling av företaget i form av en aktie- eller 

inkråmsöverlåtelse. Resulterar tjänsten i en försäljning av aktierna, anser SKV att den 

omfattas av undantaget för förmedling av aktier och det är således inte fråga om en från 

skatteplikt undantagen verksamhetsöverlåtelse enligt 3 kap. 25 § ML. Huruvida 

förmedlingen avser samtliga aktier i ett bolag eller bara ett fåtal saknar betydelse för 

bedömningen av transaktionen som en från skatteplikt undantagen förmedling av aktier. 

Bedömningen påverkas inte heller i ett fall där förmedlaren anlitar underentreprenörer 

utan hela förmedlarens uppdrag skall ses som ett tillhandahållande i enlighet med 

                                                
67 Se djup kommentar, mervärdesskattelagen (1994:200) 3 kap. 9 §, not 135, 2016-03-08. 
68 Prop. 1990/91:142, s. 108. 
69 Mål C-235/00 CSC, p. 39. 
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huvudsaklighetsprincipen, det vill säga en förmedling av värdepapper eller en 

inkråmöverlåtelse enligt 3 kap. 25 § ML. 70 

 

 

5 Corporate financetjänster vid företagsöverlåtelse 
 

5.1 Bakgrund 
 
En juridisk person kan överlåtas på två sätt. Antingen överlåter företaget sina tillgångar 

eller så överlåter företagets ägare sina andelar i företaget. Företagsöverlåtelser utgör 

således omsättningar i mervärdesskattehänseende. Av denna anledning aktualiseras 

alltid frågan om omsättningen är mervärdesskattepliktig, undantagen från skatteplikt 

eller om den faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde (out of scope). 

 

I samband med företagsöverlåtelser är det vanligt att köpa in rådgivningstjänster av 

olika slag. Det kan vara fråga om affärsrättslig rådgivning, skattekonsulttjänster, 

corporate financetjänster och revisorstjänster. Kostnaderna för sådan rådgivning kan 

uppgå till stora summor och av den anledningen är det av intresse om och i så fall i 

vilken mån mervärdesskatten på denna typ av tjänster är avdragsgill och om 

rådgivningstjänsterna är mervärdesskattepliktiga eller mervärdesskattefria.  

 
 

5.2 Vad är corporate financetjänster? 
 
Av RÅ 2001 not. 23 framgår att den mest centrala tjänsten inom corporate finance i det 

fallet avsåg försäljning eller förmedling av aktier i samband med en börsintroduktion. 

Vidare framgår att ett marknadserbjudande måste föregås av ett relativt omfattande 

förberedelsearbete som syftar till att ta fram underlag för bedömning av villkoren och 

diverse information. Ett corporate financeuppdrag innebär således att aktuellt bolag 

måste presenteras på ett noggrant sätt, bland annat i det prospekt som skall upprättas. I 

avsaknad av börskurser måste vidare bolaget och aktuella aktier värderas och åsättas ett 

pris. Detta kräver att förmedlaren gör en grundlig undersökning av bolaget och den 
                                                
70 SKV ställningstagande 2012-02-21, dnr 131 78171-12/111 och SKV ställningstagande 2011-08-23, dnr 
131 569884-11/111. 
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bransch i vilket det verkar. Uppdraget innebär också att olika marknadsföringsåtgärder 

genomförs gentemot tänkbara investerare för att säkerställa att de aktuella aktierna kan 

avyttras. Ett corporate financeuppdrag medför härutöver att ett antal administrativa 

tjänster skall utföras. Ersättning för ett corporate financeuppdrag utgår i regel i form av 

en provision, beräknad i relation till värdet av de förmedlade aktierna. Utanför 

uppdraget faller diverse konsulttjänster av till exempel ekonomisk och juridisk art som 

tillhandahålls av utomstående. De frågor som framförallt aktualiseras i 

mervärdesskattehänseende beträffande corporate finance är frågan om 

mervärdesskatteundantagen för förmedlingstjänster omfattar verksamheten hos 

rådgivare och mellanmän i olika transaktioner. 71  Rådgivare och förmedlare inom 

corporate finance tar nämligen ofta ett helhetsansvar för genomförandet av en 

transaktion och biträder säljaren med projektledning, rådgivning, marknadsföring och 

uppsökande av potentiella motparter. Denna typ av komplexa uppdrag aktualiserar 

frågor kring om tjänsterna ska delas upp eller om de ska beskattas gemensamt och vad 

som i så fall utgör uppdragets huvudsakliga karaktär.72 

 

En vanligt förekommande tjänst som tillhandahålls av bland annat banker och 

värdepappersbolag är fusion eller förvärv av andra företag. I båda fallen byter aktier 

ägare och frågan om skattefri värdepappershandel kan uppkomma. Det står klart att 

fristående juridisk eller ekonomisk rådgivning inte är mervärdesskattefria tjänster. Å 

andra sidan torde en fristående tjänst avseende aktieöverlåtelsen under vissa 

förutsättningar kunna betraktas som mervärdesskattefri värdepappershandel. Det 

avgörande torde således bli om tjänsten avser själva arbetet med att ordna 

aktieöverlåtelsen eller om det är en tjänst som rör bedömningar huruvida ett köp av ett 

företag är lämpligt av affärsmässiga skäl. För det fall att båda uppgifterna tillhandahålls 

inom ramen för ett och samma uppdrag uppkommer frågan om det är delbart eller måste 

bedömas som en helhet. Kan det inte delas upp uppstår frågan hur tjänsten som helhet 

då skall karaktäriseras. I princip kan det antingen vara en ny tjänst, varvid man rimligen 

måste bedöma om den utgör en finansiell tjänst eller en icke finansiell tjänst. 

Alternativet är att det är en blandning mellan två tjänster, där man får undersöka om den 

ena eller den andra utgör den huvudsakliga delen av den sammansatta tjänsten. När det 

gäller hjälp vid försäljning av ett helt företag kan tjänsterna ha olika karaktär. Enbart 

                                                
71 RÅ 2001 not. 23. 
72 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 166. 
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biträde med att skriva överlåtelseavtal åt säljaren torde normalt vara en juridisk 

konsulttjänst. Å andra sidan kan förmedling av samtliga aktier eller en stor så kallad 

kontrollpost i ett företag kräva ett stort inslag av att finna en eller flera köpare av 

aktierna, till ”rätt” pris, och därmed i huvudsak utgöra förmedling av aktier.73 

 
 

5.3 Företagsförmedling 

 

5.3.1 Skattepliktiga rådgivningstjänster eller från skatteplikt undantagen 
förmedling  
 
Konsulttjänster av främst rådgivande karaktär avsedda att leda fram till en överlåtelse 

av ett företag ansågs enligt RÅ 2006 not. 188 vara skattepliktiga, oavsett om 

företagsöverlåtelsen slutligen skedde i form av en aktie- eller inkråmsöverlåtelse. HFD 

anförde bland annat att de tjänster som bolaget tillhandahöll sina kunder, oavsett om en 

aktieförsäljning slutligen kom till stånd eller inte, huvudsakligen fick anses ha en annan 

karaktär än en från skatteplikt undantagen förmedling enligt 3 kap. 9 § st.1 ML. Detta 

rättsfall är dock enligt SKV:s uppfattning överspelat.74 

 

SKN har, i förhandsbesked SRN 2009-05-25 dnr 21-08/1, ansett att ett tillhandahållande 

av tjänster i samband med aktieemission omfattas av undantaget i 3 kap. 9 § ML. De 

tjänster som sökanden utförde bestod i att kontakta potentiella investerare och på olika 

sätt informera om emissionen och frågor i anslutning till den samt att utföra visst arbete 

i anslutning till aktieteckningen. 

 

I RÅ 2010 not. 91 ansåg HFD i enlighet med SRN:s förhandsbesked att undantaget för 

förmedling av aktier enligt 3 kap. 9 § st. 1 var tillämpligt då ett så kallat private equity-

bolag förvärvade tjänster från investmentbanker i samband med bolagsförsäljning. 

Tjänsterna i fråga var att anse som omsatta i Sverige, och en eventuell 

förvärvsbeskattning hade åvilat private equity-bolaget. SKV ansåg att tjänsterna 

huvudsakligen var av rådgivande karaktär och inte från skatteplikt undantagen 

förmedling av aktier. 

 
                                                
73 Hultqvist, Moms och finansiella tjänster, s. 177-178. 
74 Se SKV ställningstagande, 2011-08-23, dnr 131 569884-11/111. 
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Tillhandahållande av corporate financetjänster har vidare i en dom från Kammarrätten i 

Stockholm 2012-05-31, mål nr 6893-10 ansetts vara av rådgivande art och utgöra ett led 

i förberedelserna inför en eventuell försäljning av uppdragsgivarbolaget eller förvärv av 

annat företag och har inte ansetts utgöra från skatteplikt undantagna transaktioner. 

Kammarrätten i Stockholm har i mål nr 6270-6272-10, dom 2012-03-26 ytterligare 

klargjort gränsdragningen mellan skattefri förmedlingstjänst och skattepliktig 

rådgivningstjänst. Ett antal av de tillhandahållna tjänsterna har syftat till och resulterat i 

avtal om värdepapperstransaktioner. I de fallen har rådgivningsinslagen som finns i 

genomförandefasen varit nödvändiga för att den efterfrågade förmedlingen skulle kunna 

komma till stånd. Eftersom huvudsaklighetsprincipen gäller inom EU har underordnade 

tillhandahållanden fått samma skattemässiga behandling som det överordnade, 

huvudsakliga tillhandahållandet.  

 

I praxis ses således uppdrag avseende företagsförmedling vanligen som en enda tjänst 

som huvudsakligen utgör värdepappersförmedling, vilket särskilt kan illustreras med 

HFD:s dom i målet HFD 2013 ref. 32. Målet gällde en mellanman vars verksamhet 

huvudsakligen bestod av att i samband med företagsöverlåtelser förmedla andelar eller 

inkråm i onoterade bolag. För att företagsöverlåtelsen skulle kunna komma till stånd 

krävdes ett omfattande förberedelsearbete. De delar som angavs ingå i 

förberedelsearbetet var följande: analys av företaget och framtagande av underlag för 

bedömningen av villkoren för överlåtelsen, upprättande av prospekt som beskrev 

företagets verksamhet, grundlig analys av såväl företaget som den bransch inom vilket 

det var verksamt för att företaget och dess aktier skulle kunna värderas och åsättas ett 

adekvat pris samt genomförande av olika marknadsföringsåtgärder gentemot tänkbara 

köpare. Ett förmedlingsuppdrag inleddes med analys och värdering av företaget. 

Därefter följde framtagande av dokumentation och säljunderlag, marknadsbearbetning 

och kartläggning av potentiella köpare, urval och kvalificering av intressenter, 

anordnande av möten mellan säljaren och intressenter, framtagande av avsiktsförklaring 

mellan parterna och aktivt deltagande i avtalsförhandlingarna, due diligence vilken gav 

köparen möjlighet att granska företaget på detaljnivå samt formulering av det slutliga 

avtalet. Uppdraget avslutades med viss formalia och annat i samband med köparens 

tillträde samt återkoppling och utvärdering av företagsöverlåtelsen. HFD fann att 

inslagen av analys med mera framstod som viktiga och för uppdragsgivarna 

betydelsefulla inslag i tillhandahållandet. I verksamheten var det fråga om sådana inslag 
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som ofta synes nödvändiga för att parterna ska kunna sluta avtal. De fick emellertid 

anses vara av förberedande natur och endast medel för att kunden på bästa sätt skulle 

kunna åtnjuta den förmedlingstjänst som var den centrala enligt uppdraget. 

Förmedlingen skulle således anses utgöra det avgörande tillhandhållandet, medan de 

övriga åtgärderna från företagsförmedlarens sida som föregick den slutliga överlåtelsen 

fick anses underordnade. Kammarrätten i Stockholm dom 2013-11-05, mål nr 3376-13b 

belyser ovan nämnda dom. I detta fall bestod uppdraget i att åt uppdragsgivaren söka 

efter och välja ut lämpliga företag med skattemässiga underskott, varav utvalda bolag 

skulle förmedlas till denne. Den samlade bedömningen av dessa tjänster och därtill 

relaterad rådgivning var att det var fråga om en från skatteplikt undantagen 

förmedlingstjänst.  

 

Mot bakgrund av detta får ett företagsförmedlingsuppdrag normalt anses som ett enda 

uppdrag som huvudsakligen avser förmedling av aktier eller andelar, under förutsättning 

att avyttring ska ske genom överlåtelse av aktier. De delar som primärt omfattas av 

mervärdesskattefrihet är arbetet med att identifiera potentiella köpare eller säljare, att 

sammanföra säljare och köpare samt att bistå i förhandling mellan dessa och verka för 

att avtal ska komma till stånd. Tjänster som är av förberedande natur eller stödtjänster 

till det huvudsakliga förmedlingsuppdraget anses underordnade den mervärdesskattefria 

förmedlingen. De moment som normalt torde få anses underordnade förmedlingen är, 

projektledning och rådgivning avseende avyttringsprocessen, värdering av 

företaget/aktien, affärsmässig analys av företaget/branschen, due diligence, rådgivning 

avseende avyttringsstruktur inklusive analys av redovisnings- och skatteeffekter, 

marknadsföring och information av potentiella investerare, upprättande av prospekt, 

information memorandum och presentationsmaterial, avtalsskrivning, juridisk och 

administrativ hjälp i samband med tillträde. Hur arvodet beräknas för tjänsten eller om 

ett separat arvode tas ut för vissa angivna delar i uppdraget har inte någon självständig 

betydelse men omständigheterna kan möjligen beaktas i en helhetsbedömning av 

uppdragets art.75 Det sagda utesluter dock inte vikten av det vid tillhandahållande av 

corporate financetjänster sker en noggrann analys av vad varje omsättning har för 

karaktär i mervärdesskattehänseende. 

 

                                                
75 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 168-169. 
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SKV har i ett ställningstagande från 2011 uttryckt sin inställning i frågan om 

företagsförmedling och där tillhörande tjänster. I ställningstagandet framgår att om ett 

uppdrag att förmedla ett företag resulterar i en överlåtelse av aktierna i företaget, 

omfattas tjänsten av undantaget från skatteplikt för förmedling av aktier. Om uppdraget 

däremot resulterar i en överlåtelse av inkråmet i företaget, omfattas tjänsten inte av 

undantaget. SKV anser vidare att det inte har någon betydelse om ett 

förmedlingsuppdrag är formulerat som ett öppet avtal, det vill säga att det kan resultera i 

antingen en överlåtelse av inkråmet eller en överlåtelse av aktierna i företaget utan det 

är vad som faktiskt överlåts som avgör om förmedlingstjänsten omfattas av undantaget 

eller inte. 76   

 
 

5.3.2 Avbrutet uppdrag 
 
Det kan uppstå situationer som leder till att uppdragsgivaren beslutar att inte genomföra 

någon affär. I sådant fall kan det tänkas att förmedlaren hinner utföra en del 

förberedande arbete men inga egentliga förmedlingsaktiviteter såsom att söka kontakt 

med potentiella köpare eller att genomföra förhandlingar genomförs. Det kan i ett 

sådant fall anföras att tjänsterna inte kan utgöra förmedling och därför bör vara 

mervärdesskattepliktiga. Mot ett sådant resonemang talar dock att ett 

förmedlingsuppdrag vanligen ses som ett enda uppdrag oaktat att flera förberedande 

moment ska genomföras och oaktat att olika delar av uppdraget utförs vid olika 

tidpunkter. Nilsson77 menar, i likhet med domstolen i HFD 2013 ref.32, att samma 

helhetsbedömning bör göras vid avbrutna uppdrag och att tjänsten således bör bedömas 

utifrån hela det överenskomna förmedlingsuppdraget, trots att bara delar av det faktiskt 

kom att utföras. Det innebär att om uppdraget hade varit mervärdesskattefri förmedling i 

ett fall då det hade slutförts bör det således beskattas på samma sätt om det avbryts i 

förtid. Denna uppfattning ligger dock inte i linje med SKV:s ställningstagande78 där det 

framgår att avtalets utformning inte bör vara vägledande utan att det är den slutliga 

överlåtelsen som avgör. I ett fall där uppdraget avbryts är det omöjligt att förutspå hur 

uppdraget skulle avslutats varpå det torde vara närmre till hands att utgå från de tjänster 

                                                
76 SKV ställningstagande, 2011-08-23, dnr 131 569884-11/111. 
77 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 169-170. 
78 SKV ställningstagande, 2011-08-23, dnr 131 569884-11/111. 
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som de facto tillhandahållits. Däremot framgår i SKV:s rättsliga vägledning79 att ett 

uppdrag som avbryts i förtid ska beskattas om inte förmedlaren kan visa att avsikten 

hela tiden varit att förmedla aktierna i bolaget. Det sistnämnda för dock med sig en rad 

svårigheter. Hur skall denna bevisning ske i praktiken? Är det någonsin så att 

förmedlaren kan visa att avsikten varit att förmedla aktierna i bolaget? Troligtvis utgörs 

bevisningen av ett avtal upprättat mellan parterna i vilket det framgår att förmedling av 

aktierna i bolaget skall äga rum. Dock finns det ingenting som hindrar parterna från att 

upprätta ett avtal där det framgår att avsikten är att förmedla aktier men där den verkliga 

avsikten redan från början är att en inkråmsöverlåtelse skall komma till stånd. I ett 

sådant fall blir det extremt komplicerat då det enda som kan utgöra bevisning för vad 

som hela tiden varit avsikten är avtalet som upprättats mellan parterna. Enligt min 

mening drar både Nilsson, domstolen och SKV i dess rättsliga vägledning det hela lite 

för långt och jag finner SKV:s ställningstagande mer rimligt. Om, i ett sådant här fall, 

en avsiktbedömning genomförs och inte en bedömning utefter de tjänster som de facto 

tillhandahållits fyller inte undantaget i 3 kap. 9 § ML någon funktion då det trots allt är 

aktieförmedlingen som är undantagen och inte förberedande arbete i form av analys- 

och rådgivningstjänster. Ett fall där ett förmedlingsuppdrag avbryts utan att en 

aktieförmedling har ägt rum borde därför inte kunna anses som ett från skatteplikt 

undantaget förmedlingsuppdrag utan bör ses som vad de faktiskt är, skattepliktiga 

analys- och rådgivningstjänster.  

 
 

5.4 Förmedlarens avdragsrätt 
 

En företagsförmedlare har avdragsrätt för mervärdesskatt i den mån verksamheten är 

mervärdesskattepliktig. Avdragsrätten ska fastställas vid den tidpunkt skattskyldigheten 

för förmedlarens leverantör inträder. Vid nämnda tidpunkt kan det vara ovisst om 

förmedlarens tjänst är mervärdesskattefri eller mervärdesskattepliktig, beroende på om 

förmedlingsuppdraget blir en aktieförmedling eller inte. Ledning för hur 

mervärdesskatteavdragsrätten ska bestämmas om det är oklart om den verksamhet den 

är hänförlig till kommer vara mervärdesskattefri eller mervärdesskattepliktig finns 

varken i ML eller mervärdesskattedirektivet. Den som yrkar avdrag har som huvudregel 

bevisbördan för att rätt till avdrag föreligger. Bevisregel torde dock inte kunna användas 

                                                
79 SKV rättsliga vägledning, Värdepappershandel och jämförbar verksamhet, 2015. 
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för att lösa problemet. Företagsförmedlaren har förvisso bevisbörda för faktiska 

förhållanden men kan knappast åläggas bevisbörda avseende saker som ännu inte 

inträffat. Med utgångspunkt i reglernas utformning ligger det närmast till hands att göra 

bedömningen utifrån vilket utfall som är mest sannolikt vid förvärvstillfället. Är det mer 

sannolikt med en aktieförsäljning föreligger inte avdragsrätt, annars föreligger 

avdragsrätt. Lagstiftningen medger inte korrigering i efterhand i dessa fall. Det är endast 

mervärdesskatt på förvärv av investeringsvaror som kan efterjusteras enligt 

jämkningsreglerna. Denna situation är givetvis olycklig, främst i fall när förmedlaren 

löpande gör inköp för ett avyttringsprojekt där det förväntade utfallet av projektet 

varierar över tiden. I ett ställningstagande har SKV förordat en praktisk lösning. Den 

innebär att om användningen är oklar och förvärvet lika gärna kan användas för en 

skattepliktig förmedlingstjänst som för en skattefri förmedlingstjänst, får avdraget inte 

göras enligt SKV. SKV förordar istället att om det senare visar sig att uppdraget 

resulterar i en mervärdesskattepliktig förmedlingstjänst får avdraget för ingående 

mervärdesskatt göras genom korrigering av mervärdesskattedeklarationen för den 

redovisningsperiod där avdraget ursprungligen skulle ha redovisats och tvärtom i ett fall 

där avdrag gjorts vid förvärvet och det senare visar sig att uppdraget resulterar i en 

mervärdesskattepliktig förmedlingstjänst.80 Denna praktiska lösning ställer dock stora 

krav på förmedlaren som måste gå tillbaka i redovisningen för att garantera att denne 

gör rätt för sig. Det finns i sammanhanget en stor risk att förmedlaren gör på det ena 

eller det andra sättet beträffande samtliga förmedlingstjänster för att därefter hoppas på 

att inte bli föremål för skatterevision. Risken i ett sådant fall är att förmedlaren kan få en 

kostnad som denne egentligen inte skulle ha.  

                                                
80 Nilsson, Moms för bank och finans, s. 173-174. 
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5.5 Konsekvenser av undantaget 

 

5.5.1 Inledning 
 
I olika sammanhang har det framförts att mervärdesskatteundantaget för finansiella 

tjänster motiverar en översyn och eventuellt en förändrad beskattning av företag i den 

finansiella sektorn. Den senaste finanskrisen innebar att den finansiella sektorn i många 

länder fick ett omfattande statligt stöd. För närvarande pågår ett finansiellt 

transaktionsskattssamarbete inom EU. Enligt kommissionen behövs en harmonisering 

av lagstiftningen rörande beskattningen av finansiella transaktioner för att den inre 

marknaden ska kunna fungera väl och för att undvika en snedvridning av konkurrensen. 

Enligt kommissionen skulle även en enhetlig utformning på EU-nivå på ett avgörande 

sätt kunna minska den nuvarande fragmenteringen av den inre marknaden, däribland i 

fråga om de olika produkter inom finanssektorn som ofta är nära substitut för varandra. 

Om en skatt på finansiella transaktioner inte är harmoniserad medför detta bland annat 

potentiell dubbelbeskattning eller utebliven beskattning. Detta hindrar inte bara att 

finansiella transaktioner utförs under likvärdiga förutsättningar utan påverkar även 

medlemsstaternas inkomster.81 Sverige har dock valt att inte delta i samarbetet med 

anledning av den transaktionsskatt som infördes i Sverige under 1980-talet som enbart 

förflyttade kapitalströmmarna till andra länder. Regeringen har däremot tillsatt en 

utredning som, mot bakgrund av mervärdesskatteundantaget, ska ta fram ett förslag till 

en skatt på finanssektorn.  

 

EU-kommissionen har motiverat en ny skatt med att finanskrisen medförde kostnader 

som borde betalas av den finansiella sektorn.82 EU-kommissionen har föreslagit en 

finansiell transaktionsskatt (FTT). Motivet är att det skulle kunna förhindra spekulation 

på finansmarknaden och bidra till EU:s inkomster samt delvis ersätta bidragen direkt 

från medlemsländerna.83 IMF har föreslagit en finansiell aktivitetsskatt (FAT) med 

budgetförstärkande förtecken, som tas ut på vinster och ersättningar i finansiella 

företag.84 

                                                
81 Faktapromemoria 2012/13:FPM76, s. 10. 
82 Terra & Wattel, European tax law, s. 595. 
83 KOM(2011) 594 slutlig, Förslag till Rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på 
finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG. 
84 IMF, A fair and Substantial Contribution by the Financial Sector. Final Report for the G-20. 
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I kommittédirektiv 2015:51 ”Skatt på finanssektorn” framgår att finanssektorn kan 

anses ha en skattefördel i förhållande till andra sektorer till följd av att omsättningen av 

finansiella tjänster har undantagits från mervärdesskatt.  Detta på grund av att 

undantaget för finansiella tjänster innebär att företag som tillhandahåller finansiella 

tjänster överlag kan ta ut lägre priser av privatpersoner i förhållande till företag som 

tillhandahåller mervärdesskattepliktiga varor och tjänster. Det gäller även med 

beaktande av att dessa företag inte har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt för de 

kostnader som hör till den verksamhet som är undantagen från mervärdesskatt. Där 

framgår även att undantaget leder till en snedvridning av produktion och konsumtion till 

finanssektorns fördel på bekostnad av sektorer som tillhandahåller 

mervärdesskattepliktiga varor och tjänster. Undantaget anses även innebära att en större 

andel av samhällets resurser än vad som är samhällsekonomiskt optimalt kan tillfalla 

finanssektorn och att vinsterna i sektorn kan bli högre.   

 
 

5.5.2 Finansiella tjänster – underbeskattade eller inte? 
 

När en omsättning är undantagen från skatteplikt finns ingen avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt på förvärv direkt kopplade till den undantagna omsättningen. Detta 

medför att den som är undantagen i praktiken beskattas på sina förvärv, medan den som 

beskattas undantas från faktisk beskattning eftersom avdrag kan göras för debiterad 

mervärdesskatt på förvärv i verksamheten. Undantag medför vidare att skatten blir 

generell och att skattebördan inte blir direkt proportionell mot priset som betalas. Icke 

avdragsgill mervärdesskatt utgör en kostnad och kommer att övervältras på förvärvaren. 

Om denne i sin tur ska debitera mervärdesskatt kommer mervärdesskatt i realiteten att 

debiteras på mervärdesskatt och den mervärdesskatt som konsumenten i slutändan 

faktiskt betalar motsvaras då inte av den lagstadgade skattesatsens del av priset och 

skatten är oproportionell. Mervärdesskatteundantag stör även skattens neutralitet och 

strider mot den generella karaktären av skatten.85 

 

Mervärdesskatteundantaget skulle kunna föranleda slutsatsen att finansiella tjänster är 

underbeskattade och att konsumtion av finansiella tjänster är högre än vad som annars 

                                                
85 Henkow, Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 26. 
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hade varit fallet. Det faktum att ingående mervärdesskatt inte kan dras av har samtidigt 

betydande konsekvenser för frågan om underbeskattning. Mervärdesskattebefrielse är 

nämligen inte alltid en fördel.  

 

Det avgörande för om befrielsen är en fördel eller inte avgörs av om den 

mervärdesskattebefriade tjänsten säljs till en privatperson eller till ett företag. 

Mervärdesskattebefriade tjänster som säljs till privatpersoner är underbeskattade medan 

mervärdesskattebefriade tjänster som säljs till företag är överbeskattade om inte det 

säljande företaget får dra av ingående mervärdesskatt. 86  Anledningen till att 

mervärdesskattebefriade tjänster som säljs mellan företag är överbeskattade är att 

ingående mervärdesskatt som inte kan dras av fungerar som en punktskatt på 

insatsvaror, en sådan punktskatt är samhällsekonomiskt snedvridande eftersom den 

påverkar företagens produktionsval. Huruvida finansiella tjänster är över- eller 

underbeskattade beror därför bland annat på hur stor del av de finansiella tjänsterna som 

köps av företag respektive privatpersoner. Därmed är det heller inte självklart att en 

mervärdesskattebeläggning skulle ge ökade skatteintäkter till staten. I en rad studier har 

det gjorts uppskattningar av hur skatteintäkterna skulle förändras om tjänster i 

banksektorn skulle vara mervärdesskattebelagda. I en studie 87  uppskattas att en 

mervärdesskattebeläggning i banksektorn skulle leda till ökade skatteintäkter med 15 

miljarder euro sammantaget för EU-länderna. En studie av EU-kommissionen88 ger 

liknande resultat. I en tredje studie89 nås slutsatsen att det inte finns något stöd för att en 

mervärdesskattebeläggning skulle leda till högre skatteintäkter i EU, utan att det snarare 

skulle kunna förhålla sig tvärtom. Det går dock inte att blint förlita sig på dessa studier. 

Studierna baseras på olika datakällor och data för olika perioder, vidare utgår de från 

olika antaganden för hur ingående mervärdesskatt som inte kan dras av förs vidare i 

produktions- och distributionskedjan, hur stor del av ingående mervärdesskatt som inte 

kan dras av och vad som skulle ingå i underlaget för mervärdesskatt. För att illustrera 

det nyss sagda följer här några exempel.  

 

  
                                                
86 Se beräkningskonventioner 2015, s. 166 ff och Mirrlees m.fl., Tax by design: The Mirrlees Review, s. 
175. 
87 Huizinga, A European VAT on financial services?, Economic Policy 17, s. 497-534. 
88 KOM(2011) 594 slutlig, Förslag till Rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på 
finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG.  
89 PwC, How the EU VAT exemptions impact the Banking Sector. 
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Pris exkl. 
mervärdesskatt  

Utgående 
mervärdesskatt  

Pris inkl. 
mervärdesskatt 

Mervärdesskatte- 
betalning  

A. Företag 1, 2 och 3 är mervärdesskattebelagda.  
Alla tjänster är mervärdesskattebelagda. 

1  1000 250  250 
2 2000 500   250  
3  3000  750  3750  250 
Summa     750 

B. Företag 1 är mervärdesskattebefriat och har ingen ingående mervärdesskatt. 
Företag 2 och 3 är mervärdesskattebelagda. 

1  1000  0   0  
2  2000  500   500  
3 3000  750  3750  250  
Summa     750  

C. Företag 2 är mervärdesskattebefriat och har ingen ingående mervärdesskatt. 
Företag 1 och 3 är mervärdesskattebelagda. Den mervärdesskattebefriade 

tjänsten köps av ett företag som i sin tur säljer den mervärdesskattepliktiga 
tjänsten till en slutkonsument. 

1  1000  250   250  
2 2250  0   0  
3 3250  812,5  4062,5  812,5  
Summa     1062,5  

D. Företag 3 är mervärdesskattebefriat och har ingen ingående mervärdesskatt. 
Företag 1 och 2 är mervärdesskattebelagda. Den mervärdesskattebefriade 

tjänsten ligger sist i kedjan och köps av en slutkonsument. 
1  1000  250   250  
2  2000  500  250  
3 3500  0  3500  0  
Summa     500  
 

Av exemplen framgår att en mervärdesskatebefriad tjänst får helt olika effekter på priset 

till slutkonsumenten beroende på var i kedjan som den mervärdesskattebefriade tjänsten 

finns. När den mervärdesskattebefriade tjänsten finns sist i kedjan, som i exempel D, 

blir priset till slutkonsumenten lägre än om tjänsten är momsbelagd som i exempel A. 

När den mervärdesskattebefriade tjänsten är först i kedjan, som i exempel B, blir priset 

till slutkonsumenten densamma som om tjänsten hade varit mervärdesskattebelagd som 

i exempel A. Det är således enbart när den mervärdesskattebefriade tjänsten köps av den 

slutliga konsumenten (företag till privatperson) som det slutliga priset blir lägre. När 

mervärdesskattebefrielsen inträffar i mitten av affärskedjan mellan företag blir den 

ingående mervärdesskatten en kostnad i företaget som skjuts framåt i kedjan. Kostnaden 
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i såväl företaget som säljer den mervärdesskattebefriade tjänsten som i efterföljande led 

blir därmed högre som följd av mervärdesskattebefrielsen.  

 

Ett slopat mervärdesskatteundantag på tjänster som säljs av ett företag till en 

privatperson innebär att vi rör oss från exempel D (ingen utgående mervärdesskatt för 

företag 3) till exempel A, vilket innebär ett högre slutpris. I exemplen motsvarar ett 

slopat mervärdesskatteundantag på tjänster som säljs från företag till företag av två 

exempel. Finns det inte ingående mervärdesskatt i det finansiella företaget rör vi oss 

från exempel B (ingen utgående mervärdesskatt för företag 2) till exempel A. Finns det 

ingående mervärdesskatt i det finansiella företaget rör vi oss från exempel C (ingen 

utgående mervärdesskatt för företag 2) till exempel A. 

 

Undantaget för finansiella tjänster innebär således, i enlighet med dir. 2015:51, en 

samhällsekonomisk snedvridning eftersom det påverkar företagens produktionsval. 

Däremot innebär snedvridningen, till skillnad mot vad som framgår i dir. 2015:51, en 

nackdel för finanssektorn. Att införa en skatt med syfte att kompensera för en icke 

existerande skattefördel torde därför inte ske. Däremot en skatt med syfte att uppnå 

neutralitet i systemet skulle vara att föredra. Hur en sådan skatt skulle utformas är dock 

en annan fråga.  

 
 

5.5.3 Utredning om skatt på finanssektorn 
 

Sverige har som nämnts ställt sig utanför EU:s FTT-samarbete. Regeringen har dock 

tillsatt en utredning som, mot bakgrund av mervärdesskatteundantaget, ska ta fram ett 

förslag till en skatt på finanssektorn. I kommittédirektivet nämns den danska modellen 

med höjda socialavgifter för finansiella företag som ett alternativ.90 Regeringen har 

dessutom haft ambitionen att införa en så kallad bankskatt som skall betalas av banker 

och andra kreditinstitut. Ett sådant förslag verkar emellertid inte längre vara aktuellt 

enligt den tidigare tänkta utformningen.91 

 
                                                
90 Dir. 2015:51. 
91 Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 att den, i avvaktan på utredningen om en FAT, 
avser att införa en bankskatt enligt den modell som föreslagits av Företagsskattekommittén (SOU 
2014:40) fr.o.m. 2016. I vårpropositionen för 2015 uttalas att en begränsning till kreditinstitut inte är 
lämplig av bl.a. statsstödsskäl och att regeringen avser att återkomma i frågan.  
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De skatter som är uppe på agendan är sammanfattningsvis FTT, FAT, höjda 

socialavgifter för finansiella företag och möjligen en bankskatt. Skatterna kan utformas 

på olika sätt och de är sinsemellan olika när det gäller hur skatteunderlagen definieras. 

Det innebär även att de har olika samhällsekonomiska effekter. Medan en FTT träffar 

värdet på finansiella transaktioner kan en FAT konstrueras på olika sätt varigenom hela 

eller delar av mervärdet i finansiella företag beskattas. De olika skatterna skall närmare 

redogöras för nedan.  

 

En FAT är den skatt som har störst likheter med en mervärdesskatt. Underlaget för en 

FAT kan i princip utgöras av det mervärde som tillförs en tjänst i ett led hos ett företag. 

Det betyder dock inte att en FAT har samma egenskaper som en mervärdesskatt. En 

svårighet med en FAT är att den inte så lätt inlemmas i mervärdesskattesystemet. Det 

beror på att skattebasen i en FAT definieras på företagsnivå och inte är direkt kopplad 

till vare sig en särskild aktivitet eller en särskild kund. Det företag som köper den 

finansiella tjänsten får nämligen inte dra av FAT mot den utgående mervärdesskatt som 

betalas. Detta innebär att vid en försäljning företag emellan kommer en FAT att 

förstärka den överbeskattning som följer av mervärdesskatteundantaget. Vid 

försäljningen från företag till slutkonsument kommer konsumenten på sikt sannolikt att 

bära bördan av skatten, vilket talar för att en FAT i detta avseende har liknande 

egenskaper som en mervärdesskatt. En FAT är dock omgärdad av 

gränsdragningsproblem. Inom exempelvis ett företag som bedriver blandad verksamhet 

och inte enbart säljer finansiella tjänster krävs det en uppdelning av löner och vinst 

mellan de olika verksamheterna, eftersom enbart den delen av verksamheten som säljer 

finansiella tjänster ska beläggas med FAT. Det krävs dessutom en uppdelning av löner 

och vinster mellan den verksamhet som är riktad till privatpersoner (vilken bör vara 

belagd med FAT) och den verksamhet som är riktad till företag (vilket inte bör vara 

belagd med FAT). I övrigt innebär en FAT att arbetskraftskostnaderna ökar. Det leder 

till ett ökat tryck på att flytta arbetskraften utomlands för att därigenom undkomma 

skatten. Utöver det ger en FAT incitament att flytta vinster till koncernföretag i 

utlandet.92 

 

                                                
92 Se IMF, A fair and Substantial Contribution by the Financial Sector. Final Report for the G-20, s. 21 ff 
samt Svensk försäkring, Momsundantaget inte alltid en fördel för finansiella företag, s. 5-6. 
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Höjda socialavgifter kan ses som en variant av en FAT eftersom löner ingår i 

skatteunderlaget för både socialavgifter och FAT. Det är med anledning därav tänkbart 

att höjda socialavgifter skulle ha delvis samma effekter som en FAT. Det gäller vid 

såväl försäljning mellan företag emellan som mellan företag och slutkonsumenter. 

Problemet med överbeskattning av mervärdesskatteundantagna tjänster som säljs 

företag emellan gäller även vid höjda socialavgifter. I likhet med en FAT omgärdas 

höjda socialavgifter av gränsdragningsproblem i företag där inte all verksamhet skall 

beläggas med FAT. Höjda socialavgifter innebär också, i likhet med en FAT, att 

arbetskraftskostnader ökar. Därför ger också höjda socialavgifter ett incitament för 

företag att flytta arbetskraften utomlands.93 

 

En FTT är en form av punktskatt på finansiella instrument och innebär att företag som 

handlar med finansiella instrument får högre kostnader. Förslaget avser täcka 

transaktioner av alla typer av finansiella instrument då det ofta är nära substitut för 

varandra. I tillämpningsområdet ingår således instrument som är överlåtbara på 

kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument samt andelar och aktier i företag och 

derivatavtal. Skattens tillämpningsområde gäller för finansiella transaktioner som utförs 

av finansinstitut som agerar som en part i en finansiell transaktion, antingen för egen 

räkning eller för andra personers räkning eller som agerar i namn av en part i 

transaktionen.94 Handeln med finansiella instrument bidrar visserligen till mervärdet i 

den finansiella sektorn men merparten av mervärdet skapas på andra sätt. Mot den 

bakgrunden är det svårt att se hur en FTT skulle kunna kompensera för 

mervärdesskatteundantaget. Vidare påverkar en FTT, till skillnad från en 

mervärdesskatt, affärsmässiga beslut i produktions- och distributionskedjan. Det beror 

på att en FTT kan undvikas om de finansiella transaktionerna sker inom ett företag 

istället för mellan företag. Införandet av en FTT skapar därmed drivkrafter för 

sammanslagning av företag.95  

 

En bankskatt är en skatt på bankernas skulder. Det är svårt att förutse vilka effekter en 

bankskatt skulle få. Eftersom den skulle leda till ökade kostnader för skuldsättning är 

det dock tänkbart att den skulle leda till att det blir dyrare att låna pengar, för både 

                                                
93 Svensk försäkring, Momsundantaget inte alltid en fördel för finansiella företag, s. 6. 
94 Faktapromemoria 2012/13:FPM76, s. 3-4. 
95 Svensk försäkring, Momsundantaget inte alltid en fördel för finansiella företag, s. 6. 
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privatpersoner och företag. Banker med ingående mervärdesskatt som lånar ut pengar 

till företag skulle bli än mer överbeskattade än idag.96  

 

Sammanfattningsvis innebär såväl en FAT som höjda socialavgifter för finansiella 

företag och i viss mån även en bankskatt att skatten på mervärdet i en produktions- och 

distributionskedja vid försäljning från företag till konsumenter där en finansiell tjänst 

ingår blir mer lik skatten på mervärdet i andra produktions- och distributionskedjor. En 

FTT kan däremot inte sägas uppnå detta. Samtliga diskuterade skatter innebär att den 

överbeskattning av finansiella tjänster som säljs företag emellan förvärras. Det är 

således nödvändigt att dra gränser mellan de verksamheter som skall beläggas med en 

särskild skatt och de verksamheter som inte skall beläggas med skatten. Om så inte sker 

kan skatten inte sägas kompensera för mervärdesskatteundantaget.97  

 
 

5.5.4 Banker som omsätter corporate financetjänster i samband med 
aktieförmedling 
 

Tidigare i denna framställning har konstaterats att corporate financetjänster i samband 

med aktieförmedling vanligen ses som en enda tjänst som huvudsakligen utgör 

värdepappersförmedling. Corporate financetjänster i samband med aktieförmedling 

faller således under undantaget för finansiella tjänster i ML. Den situation som 

undersöks specifikt i denna framställning medför att den ingående mervärdesskatten blir 

en kostnad i företaget (banken) som skjuts framåt i kedjan. Kostnaden i såväl banken 

som säljer den mervärdesskattebefriade tjänsten som i efterföljande led blir därmed 

högre som följd av mervärdesskattebefrielsen. Detta i sin tur innebär att 

mervärdesskattebefrielsen inte är till fördel för banker som omsätter corporate 

financetjänster i samband med aktieförmedling.  

 

Finansiella tjänster i vid mening som är undantagna mervärdesskatt säljs både till 

företag och till privatpersoner och banker lånar ut pengar till såväl företag som 

privatpersoner. I detta avsnitt har konstaterats att undantaget för finansiella tjänster 

innebär en underbeskattning i de fall den mervärdesskattebefriade tjänsten köps av en 

privatperson. Det har även påvisats att om den mervärdesskattebefriade tjänsten istället 
                                                
96 A.st. 
97 Svensk försäkring, Momsundantaget inte alltid en fördel för finansiella företag, s. 7. 
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säljs till ett företag innebär mervärdesskattebefrielsen en överbeskattning av det 

mervärde som skapas i produktions- och distributionskedjan. Anledningen till det är att 

ingående mervärdesskatt till företag som säljer finansiella tjänster inte får dras av i 

något av företagen i produktions- och distributionskedjan och därför fungerar som en 

punktskatt på insatsvaror. En punktskatt på insatsvaror är samhällsekonomiskt 

snedvridande, eftersom den påverkar företagens produktionsval.  

 

En skatt med syfte att kompensera för mervärdesskatteundantaget måste därför beakta 

skillnaden mellan försäljning mellan företag och konsumenter samt försäljning företag 

sinsemellan. En skatt skulle möjligen kunna minska snedvridningen som orsakas av 

mervärdesskatteundantaget för finansiella tjänster som säljs mellan företag och 

konsumenter, samtidigt som den dock skulle förvärra den nuvarande snedvridning som 

orsakas av mervärdesskatteundantaget på finansiella tjänster som säljs från företag till 

företag. Mervärdesskatteundantaget medför exempelvis att företag får betala alltför 

höga räntor för banklån och införandet av en FAT, höjda socialavgifter för finansiella 

företag, en FTT eller en bankskatt förvärrar det problemet genom att höja kostnaderna 

för, finansiella tjänster, finansiella transaktioner respektive banklån. Införandet av en ny 

skatt kan vidare orsaka snedvridningar vad gäller affärsmässiga beslut som har 

betydelse för sysselsättning och skatteintäkter.98  

 

Jag ser, i likhet med svensk försäkring 99 , stora fördelar med att det svenska 

skattesystemet tar sin utgångspunkt i effektiv beskattning. Det skapar förutsebarhet och 

tydlighet som gynnar samhället i stort. Dagens mervärdesskatteundantag i 3 kap. 9 § 1 

st. ML innebär ett avsteg från ett likformigt skattesystem på så sätt att mervärdet 

beskattas för lite när köparen är en privatperson och för mycket när köparen är ett 

företag. Det är svårt att säga hur de skatter som diskuterats i detta avsnitt kan 

kompensera för denna olikformighet. Det är däremot tydligt att det krävs en uppdelning 

mellan olika verksamheter i samma företag för att inte ytterligare förvärra den 

skattemässiga nackdel som mervärdesskatteundantaget på finansiella tjänster till företag 

idag innebär.  

 
 

                                                
98 Svensk försäkring, Momsundantaget inte alltid en fördel för finansiella företag, s. 7. 
99 A.a. s. 8. 
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6 Rätt till valfri beskattning av finansiella tjänster 
 

6.1 Inledning 
 
En skatt som i realiteten kompenserar för ett momsundantag skall som sagt ha liknande 

egenskaper som en mervärdesskatt. Har skatten inte liknande egenskaper förbättrar den 

inte effektiviteten i skattesystemet. Den ideala skattepolitiska åtgärden i sammanhanget 

är givetvis att slopa mervärdesskatteundantaget, men på grund av de svårigheter som 

nämnts tidigare finns svårigheter förknippade med att slopa mervärdesskatteundantaget.  

 

De skatter som diskuterats i föregående avsnitt visade sig inte få ordning på de 

”fördelar” som den finansiella sektorn anses ha. Skatterna snarare förvärrar den 

situation som mervärdesskatteundantaget ger upphov till. I detta kapitel kommer därför 

ske en utredning av möjligheten för ett medlemsland att medge beskattningsbara 

personer rätt till valfri beskattning av finansiella transaktioner i art. 137.1 a samt om det 

skulle vara ett  alternativ för Sverige att införa en sådan möjlighet.  

 
 

6.2 Valfri beskattning 
 

Genom art. 137.1 a erbjuder direktivet medlemsstaterna en möjlighet att medge 

beskattningsbara personer rätt till valfri beskattning av sådana transaktioner som avses i 

art. 135.1 b-g. EU-domstolen har behandlat en rad frågor om tillämpningen av 

bestämmelserna i art. 137. Av dessa domar framgår att medlemsstaterna har stort 

utrymme att närmare bestämma metoderna för utnyttjande av valfriheten inom ramen 

för bestämmelserna i artiklarna 131, 135 och 137 i mervärdesskattedirektivet. 100 

Medlemsstaterna har rätt att begränsa skatteplikt till att avse enbart vissa slags 

finansiella transaktioner men måste därvid beakta grundläggande unionsrättsliga 

principer, främst konkurrensneutralitet och proportionalitet. Det ankommer på 

medlemsstaterna att fastställa de närmare villkoren för utövande av rätten till 

beskattning. En medlemsstat som har utnyttjat möjligheten till frivillig skattskyldighet 

får ha bestämmelser som innebär att avdrag för ingående skatt villkoras av att 

                                                
100 Se mål C-381/97 Belgocodex, p. 16-17 samt mål C-12/98 Far, p. 13.  
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skattemyndigheten i förväg har gett ett icke retroaktivt godkännande för 

skattskyldigheten. Bestämmelserna i artikel 137. 1 d och st. 2 i 

mervärdesskattedirektivet hindrar inte ett sådant villkor.101 

 

Sverige har i nuläget inte medgivit beskattningsbara personer rätt till valfri beskattning 

av finansiella transaktioner som avses i artikel 135.1 b-g. Däremot finns i svensk rätt 

sedan den 1 januari 2014 bestämmelser för frivillig skattskyldighet för uthyrning av 

fastighet. Dessa bestämmelser återfinns i 9 kap. ML. För att ge en närmare förståelse för 

hur den frivilliga skattskyldigheten fungerar i praktiken kommer här redogöras för vilka 

konsekvenser den frivilliga skattskyldigheten får beträffande uthyrning och annan 

upplåtelse av fastighet. 

 

Uthyrning och annan upplåtelse av fastighet är likt finansiella tjänster, med vissa 

undantag, en tjänst som är undantagen från skatteplikt. Detta undantag stadgas i 3 kap. 

2 § ML. Undantaget innebär bland annat att fastighetsägare inte är obligatoriskt 

skattskyldiga för till exempel lokaluthyrning. I likhet med en bank som omsätter 

exempelvis corporate financetjänster i samband med aktieförmedling har 

fastighetsägarna inte rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärv i den 

verksamhet som är undantagen mervärdesskatteplikt. I och med detta uppkommer så 

kallade kumulativa effekter, vilket kan leda till att hyressättningen påverkas negativt för 

hyresgästen. En företagare som är skattskyldig för mervärdesskatt och bedriver sin 

verksamhet i en egen fastighet har dock rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt på 

förvärv för fastigheten. I mervärdesskattehänseende kan därmed bristande 

konkurrensneutralitet uppkomma när det gäller verksamheter som bedrivs i hyrda 

respektive egna lokaler. I syfte att undanröja nämnda skillnader har lagstiftaren alltså 

infört en möjlighet för fastighetsägare och andra uthyrare att bli frivilligt skattskyldiga 

för uthyrning av vad som är byggnad eller annan anläggning och faller inom ML:s 

fastighetsbegrepp. Skattskyldigheten förutsätter vidare att hyresgästen ska använda det 

hyrda objektet stadigvarande i verksamhet som medför skattskyldighet enligt ML.  

 

En uthyrare som blivit frivilligt skattskyldig ska redovisa utgående mervärdesskatt på 

hyran för en sådan fastighet som omfattas av skattskyldigheten. Avdrag får göras för 

                                                
101 Mål C-269/03, Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg, p. 26-30. 
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ingående mervärdesskatt som hänför sig till den skattepliktiga uthyrningen. Det medför 

att de kostnadselement som ingår i hyran inte innefattar någon dold mervärdesskatt som 

hyresgästen i sin tur måste behandla som en kostnad. Den mervärdesskatt som debiteras 

på hyran får hyresgästen göra avdrag för enligt de allmänna bestämmelserna i 8 kap. 

ML. På detta vis skapar bestämmelserna konkurrensneutralitet.102  

 
 

6.3 Medlemsländer som medgett beskattningsbara personer rätt till 
valfri beskattning av finansiella tjänster  

 

6.3.1 Inledning 
 
Fyra EU-medlemsstater har utnyttjat möjligheten att medge beskattningsbara personer 

rätt till valfri beskattning av transaktioner i artikel 135.1 b-g. Dessa länder är Österrike, 

Belgien, Frankrike och Tyskland. Nedan kommer kort redogöras för hur valfriheten 

fungerar i respektive land.  

 
 

6.3.2 Österrike 
 

I Österrike gäller valfriheten för vissa finansiella tjänster som specificeras i den 

österrikiska ML (the Austrian VAT act). Valfriheten gäller för två typer av tjänster, 

kreditgivning, när kredit beviljas för betalningen av priset på en beskattad anskaffning 

och tillhandahållanden som är undantagna anskaffningar av fordringar, skulder och 

värdepapper i samband med kreditkortstransaktioner. När kreditgivningen beskattas 

används samma skattesats som används för den underliggande redan finansierade 

anskaffningen. När det gäller anskaffning i samband med kreditkort används således 

den vanliga mervärdesskattesatsen. Den österrikiska ML innehåller inte några särskilda 

bestämmelser om beräkningsgrund för anskaffning som skall beskattas baserat på valfri 

beskattning. Bestämmelserna är formulerade på sådant sätt att valfriheten gäller 

transaktion för transaktion. Det är således möjligt att välja valfri beskattning för en enda 

tjänst och undanta andra.103 

 
                                                
102 SKV rättsliga vägledning, Allmänt om frivillig skattskyldighet, 2016. 
103 Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
VAT System and the Actual and Preferred Treatment om Financial Activities, s. 336. 
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6.3.3 Belgien 
 

Valfriheten i Belgien är begränsad till transaktioner som berör betalningar och intäkter, 

inkluderat förhandling. När en leverantör har valt att bli beskattad måste alla betalningar 

och intäktsoperationer beskattas. Valfriheten är inte begränsad till tillhandahållanden 

gentemot skattskyldiga personer utan sträcker sig även till tillhandahållanden gentemot 

konsumenter. Valfriheten är oåterkallelig. Ersättningen för insättningar är den ränta som 

betalas. Det finns ingen specifik regel om hur beskattningsunderlaget skall beräknas. 

Det faktum att valfriheten är oåterkallelig och att alla leverantörer, inklusive de 

konsumenter som inte kan dra av mervärdesskatt måste beskattas, är ett effektivt sätt att 

avskräcka de flesta leverantörer av finansiella tjänster från att utnyttja rätten till valfri 

beskattning.104  

 
 

6.3.4 Frankrike 
 

I Frankrike gäller rätten till valfri beskattning alla finansiella tjänster, utom dem som är 

speciellt undantagna i den franska ML (the French Tax Code). Undantaget omfattar alla 

tjänster som rör kapital, alla valutatransaktioner, beviljande av krediter (lån), garantier 

och förmedlingstjänster i samband med frågan om, eller transaktioner med värdepapper. 

Det förefaller därför som att valfriheten i stort sätt är tillgänglig för följande 

transaktioner: transaktioner som anges i art. 135.1 d i direktivet, transaktioner i annan 

valuta än valutatransaktioner och förhandling avseende finansiella transaktioner i 

allmänhet.  

 

När valfriheten är aktuell gäller den alla finansiella transaktioner som tillhandahålls på 

en global basis, vilket innebär att om en beskattningsbar person valt att bli beskattad 

måste denne beskatta alla sina finansiella transaktioner oberoende av vem de levereras 

till och vilken typ av transaktion det är. Det är möjligt att återkalla valfriheten efter fem 

år men ett återkallande är föremål för strikta villkor. För det första måste förvarning ges. 

För det andra är ett återkallande inte möjligt förrän fem år har gått från det att 

                                                
104 A.a. s. 336-337. 



 50 

ersättningen togs emot om återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt har 

skett. 

 

Beviljande av kredit omfattas inte av valfriheten; eftersom skuldebrev ingår uppstår 

samma frågor som rör definitionen av beskattningsunderlaget som i Österrike och 

Belgien. I likhet med valfriheten i Belgien, gäller valfriheten alla leveranser, oavsett 

status på kunden och samma avskräckande funktion föreligger.105 

 

 

6.3.5 Tyskland 
 

I Tyskland gäller valfriheten för samtliga undantagna tjänster baserade på art. 135.1 b-f. 

Valfriheten är begränsad till leveranser gentemot företagare, det vill säga skattskyldiga 

personer i mervärdesskattehänseende. Valfriheten är tillämplig transaktion för 

transaktion, vilket innebär att det är möjligt att valfritt beskatta en enskild tjänst eller en 

serie av tjänster. En skattskyldig person kan när som helst börja behandla en transaktion 

som undantagen. 

 

Den tyska modellen för rätten till valfri beskattning synes vara den mest flexibla av de 

valfrihetssystem som för närvarande tillämpas inom EU. Den ger också den största 

befrielsen från skattebördan för den som tillhandahåller finansiella tjänster. Eftersom 

valfriheten är tillämplig transaktion för transaktion används den förmodligen bara när 

kunden är en skattskyldig person som kan dra av mervärdesskatten. Valfrihetssystemet 

reducerar därigenom mervärdesskattekostnader som skapas då tjänsterna är undantagna 

eller behandlas som undantagna. I likhet med de andra valfrihetssystemen har dock 

ingen specifik bestämmelse hittats som behandlar hur beskattningsunderlaget skall 

definieras vid valfri beskattning.106  

 
 

                                                
105  Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
VAT System and the Actual and Preferred Treatment om Financial Activities, s. 337. 
106 Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
VAT System and the Actual and Preferred Treatment om Financial Activities, s. 337-338. 
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6.4 Bör Sverige medge rätt till valfri beskattning av finansiella 
tjänster? 
 

Även om rätten till valfri beskattning har fördelen att den avlägsnar det faktum att 

mervärdesskatten övervältras på förvärvaren, löser den inte de begreppsmässiga 

svårigheter som är förknippade med behandlingen av finansiella tjänster. Det återstår att 

avgöra vad som utgör en skattepliktig transaktion samt att fastställa 

beskattningsunderlaget. Bestämmelserna som stadgar medlemsstaternas rätt att 

inskränka rätten till valfrihet när det gäller att närmare bestämma om dess användning 

och tillämpningsområdet när det gäller vilka finansiella transaktioner som omfattas kan 

bidra till att undanröja vissa av dessa problem.  

 

I ett fall där banker tillhandahåller corporate financetjänster i samband med 

företagsöverlåtelser i form av aktieförmedling skulle rätten till valfri beskattning 

innebära följande. Banken som är föremål för frivillig skattskyldighet skulle redovisa 

utgående mervärdesskatt på fakturan för den tillhandahållna tjänsten som omfattas av 

skattskyldigheten. Därefter skulle avdrag få göras för ingående mervärdesskatt som 

hänför sig till den skattepliktiga omsättningen. Det skulle i sin tur medföra att de 

kostnadselement som ingår i den tillhandhållna tjänsten inte innefattar någon dold 

mervärdesskatt som förmedlaren i sin tur skulle vara tvungen att behandla som en 

kostnad. Den mervärdesskatt som debiteras på fakturan får företaget som erhåller 

tjänsten göra avdrag för i enlighet med ML:s allmänna bestämmelser om avdragsrätt i 

kap. 8. En rätt till valfri beskattning för beskattningsbara personer som omsätter 

finansiella tjänster enligt art. 135.1 f, och främst för banker, skulle således undanröja 

kumulativa effekter och den samhällsekonomiska snedvridningen som uppstår med 

anledning av att den icke avdragsgilla ingående mervärdesskatten påverkar ett företags 

produktionsval. Dock återstår ett problem i ett fall där Sverige skulle medge 

beskattningsbara personer rätt till valfri beskattning av finansiella transaktioner, 

beskattningsunderlaget måste fastställas. 
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7 Metoder för att fastställa beskattningsunderlaget  
 

7.1 Inledning 
 
Tidigare i denna framställning har det framgått att mervärdesskatteundantaget för 

finansiella tjänster följer bland annat av att det finns uppenbara svårigheter med att 

fastställa beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Vidare har framgått att det inte 

betalas någon tydlig avgift vid försäljning av tjänster där ett finansiellt företag agerar 

mellanhand. När en bank är mellanhand för kunder som vill låna eller låna ut pengar 

utgörs kundernas betalningar inte av avgifter som skulle kunna beläggas med 

mervärdesskatt. Istället betalar kunden för tjänster och tilläggstjänster genom sina 

räntevillkor. De kunder som lånar ut pengar betalar genom att få lägre ränta än vad de 

skulle ha gjort om avgiften var explicit. Enskilda betalningar som utformas på detta vis 

kan således inte observeras. Det är av den anledningen svårt att definiera underlaget för 

mervärdesskatt för varje enskild transaktion. Det är dock möjligt att se summan av en 

banks implicita avgifter eftersom de utgörs av bankens skillnad mellan ränteintäkter och 

räntekostnader. Skillnaden utgör således mervärdet av bankens totala in- och utlåning 

(och andra tjänster som betalas på samma sätt) och svårigheten ligger i att fördela detta 

mervärde mellan kunderna.107 Vederlaget för finansiella tjänster kan således oftast inte 

exakt fastställas men det kan uppskattas baserat på den metod som valts. Metoder som 

kan användas vid fastställande av beskattningsunderlaget kommer diskuteras i detta 

kapitel. Både metoder som redan är i bruk och några modeller föreslagna av forskare 

kommer således diskuteras nedan.  

 
 

7.2 Möjliga metoder för att påföra mervärdesskatt på finansiella 
tjänster 

 

7.2.1 Subtraktionsmetoder 
 
Den indirekta subtraktionsmetoden är den metod som används flitigast för uppbörd av 

mervärdesskatt inom EU. Skatt att betala beräknas genom att utgående skatt minskas 

med ingående skatt och nettot betalas in. Denna metod har en rad fördelar. Den kan 
                                                
107 Mirrlees m.fl., Tax by design: The Mirrlees Review, s. 195-196. 



 53 

bland annat tillämpas på transaktionsbasis, det är möjligt med olika skattesatser och att 

använda undantag, den är neutral både internt och vid gränsöverskridande försäljning 

och den kan tillämpas på destinationsbasis. Däremot är metoden inte avsedd för 

finansiella tjänster. Detta beror inte bara på att det är särskilt svårt att avgöra vad som 

utgör ett tillhandahållande mot vederlag i finansiell verksamhet, utan framför allt på 

grund av att metoden är transaktionsbaserad.108 

 
Under den direkta subtraktionsmetoden beräknas beskattningsunderlaget genom att 

genomförda inköp subtraheras med genomförda försäljningar. I EU används denna 

metod i två speciella situationer, nämligen vid beräkning av beskattningsunderlaget för 

reseledare samt vid beräkning av beskattningsunderlaget för second-hand varor. Skatt 

tas således ut på handlarens vinstmarginal som beräknas genom att subtrahera inköp 

med försäljning. En svaghet med den direkta subtraktionsmetoden är att den inte kan 

tillämpas beträffande undantag eller då olika skattesatser används. Det exakta mervärdet 

kan nämligen inte fastställas då metoden innehåller en viss utjämning av priserna. Till 

följd av detta kan inte intern neutralitet garanteras och med anledning av att priset till 

konsumenter inte nödvändigtvis motsvarar skatten i varje steg av produktions- och 

distributionskedjan kan inte heller extern neutralitet garanteras.109  

 

Eftersom den direkta subtraktionsmetoden tillämpas vid beräkning av mervärdesskatt 

inom EU vid sidan av den indirekta subtraktionsmetoden är det av stort värde att 

utforska dess tillämplighet på finansiella tjänster. Den första svårigheten är att fastställa 

vad som utgör en försäljning och vad som utgör ett inköp i den finansiella 

verksamheten. Samma problem uppstår vid definitionen av vad som utgör ett 

tillhandhållande om definitionen av försäljning endast är vad som tillhandahållits. För 

att göra den direkta subtraktionsmetoden tillämplig krävs ett kassaflödes perspektiv 

samt att inbetalningar betraktas som försäljningar och utbetalningar betraktas som 

inköp. Att under den direkta subtraktionsmetoden definiera inbetalningar som 

försäljningar och utbetalningar som inköp leder till ett resultat som innebär att betald 

ränta dras av från ränteersättningen och marginalen skulle vara beskattningsunderlaget 

på vilket mervärdesskatten skulle räknas ut. Effekten skulle vara att mervärdeskatten tas 

ut på det som banken erhåller netto vid förmedling mellan låntagare och långivare. 
                                                
108 Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
VAT System and the Actual and Preferred Treatment om Financial Activities, s. 321. 
109 A.a. s. 318-319. 
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Mervärdet skulle dock inte beräknas korrekt i icke finansiell verksamhet utan sådana 

enheter som endast lånar pengar skulle ha en negativ marginal om mervärdesskatt skulle 

beräknas på det fulla värdet av betald ränta. Det skulle vidare innebära att skillnaden på 

det mervärde som skapas och värdet av de tjänster som tillhandahålls inte skulle 

existera. Icke finansiella enheter skulle således behöva vara undantagna från 

tillämpningen.110 

 

Likväl är mervärdet korrekt beräknat i finansiella företag och det skulle därför vara 

möjligt att ha ett särskilt system för finansiella företag som tillhandahåller finansiella 

tjänster där vinstmarginalen beräknas och sedan beskattas. Ett antal justeringar skulle 

dock vara nödvändiga på grund av behovet av en distinktion mellan finansiella och 

icke-finansiella företag.  Inget avdrag för kapital som används för att finansiera icke-

finansiella aktiviteter som utförs av finansiella företag bör tillåtas, oavsett om företaget 

själv utför aktiviteterna eller om kapital överförs till anslutna företag som är involverade 

i de icke-finansiella transaktionerna.  Justering av den ingående mervärdesskatt som är 

relaterad till skattepliktiga transaktioner behöver göras i dessa situationer. Justeringar 

behövs även beträffande eget kapital insatt av aktieägare. Särskilda regler för att fördela 

tillhandahållna tjänster och ingående mervärdesskatt som uppkommit i samband med 

tjänster utförda företag emellan samt justering av osäkra fordringar behöver också 

genomföras. Med anledning av att det inte skulle vara möjligt att bedöma marginalen på 

en transaktion behövs specifika formler för export och avdrag för ingående moms (input 

tax credit). Formlerna bör vara transaktionsbaserade. Henkow menar att den direkta 

subtraktionsmetoden trots sina brister kan betraktas som ett alternativ och genomföras 

som ett särskilt system för finansiella tjänster. Metoden måste emellertid, och i likhet 

med additionsmetoderna, endast ses som det näst bästa alternativet på grund av dess 

brist på att vara transaktionsbaserad.111  

 
 

7.2.2 Additionsmetoder 
 

Under den direkta additionsmetoden adderas samtliga poster som utgör mervärdet i ett 

företag och skatt tas ut på summan av samtliga poster enligt följande: 
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(lönekostnad+vinst) multiplicerat med skattesats. Metoden kräver att mervärdet kan 

definieras för de poster som ingår. Mellanprodukter, det vill säga kostnadskomponenter 

(inköp från andra näringsidkare), som utgör del av prisbildningen är undantagna från 

beräkningen. Anledningen till det är att mellanprodukterna inte är en del av 

förädlingsvärdet utan det är istället komponenterna som inte tidigare har varit föremål 

för mervärdesskatt.  

 

Under den indirekta additionsmetoden beräknas istället vart och ett av elementen som 

konstituerar mervärdet för sig, det vill säga (lönekostnad multiplicerat med skattesats) + 

(vinst multiplicerat med skattesats). Den delar funktionen med den direkta 

additionsmetoden på sådant sätt att den beräknas på vissa definierade poster. Den enda 

skillnaden är således att skatt beräknas separat på poster under den indirekta metoden. 

Den direkta och indirekta additionsmetoden kallas ibland bokslutsmetoder, då dessa 

fungerar bäst när de baseras på skattskyldiga personers redovisning. Med anledning av 

att metoderna inte är transaktionsbaserade orsakar användningen specifika problem. 

Eftersom det är omöjligt att konkret tillskriva mervärdet för varje specifik transaktion 

kan neutralitet i alla dess former aldrig garanteras. I praktiken medför även definitionen 

av skattebasen problem. Vinstkomponenten är nämligen ofta baserad på vinsten för 

skatteändamål och sådan vinst speglar kapitalförslitning och en mervärdesskatt på 

konsumtion bör inte innehålla värdet av kapitalvaror i skattebasen. Justeringar måste av 

den anledningen genomföras eller så måste mervärdesskatten förvandlas till en skatt på 

inkomst.112 

 

Lindholm menar att additionsmetoder är lätta att tillämpa för banker,113 denna åsikt 

delas med Messere.114 Även om så är fallet föreligger additionsmetodernas nackdelar 

även när de tillämpas på finansiella tjänster och betald ränta är dessutom inkluderat i 

mervärdet vid tillämpning av den direkta additionsmetoden. Om en additionsmetod 

tillämpas för finansiella institutioner är den mottagna nettoräntan (mottagen ränta 

subtraherat med betald ränta) en del av vinsten, vilket innebär att den borde beskattas.  
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113 Lindholm, Value-Added Tax and Other Tax Reforms, s. 37-38. 
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Israel tillämpar en indirekt additionsmetod i den finansiella sektorn. Skatten kallas lön- 

och vinst skatt och är tillämplig för finansiella företag. Definitionen av finansiella 

företag som omfattas är bred och det verkar som att de flesta företag som är involverade 

i regelbundna tillhandahållanden av finansiella tjänster omfattas. Lön- och vinstskatten 

är endast tillämplig på vinstmedel intjänade i verksamhet som bedrivs av finansiella 

institut i Israel. Skatten tillämpas på alla tjänster som tillhandahålls av finansiella 

företag och beräknas separat på löner respektive vinst. Anledningen till att skatten 

introducerades var för att undvika de praktiska hindren med att tillämpa den generella 

mervärdesskattemetoden på finansiella institutioner. Finansiella företag är dock inte 

berättigade att dra av mervärdesskatten. Eftersom skatten endast beräknas på mervärdet 

i det finansiella företaget kommer den effektiva skatten beräknas på det fulla värdet av 

tjänster i kedjan som slutligen leder till tillhandahållandet av finansiella tjänster. 

Eftersom leveranser till konsumenter och beskattningsbara personer behandlas på 

samma sätt tillåts inget avdrag för den mervärdesskatt som belastar det finansiella 

företaget och som en följd av detta utgör mervärdesskatten en större kostnad än vad 

företaget erhåller för genomförd försäljning. Mervärdesskatten övervältras på sådant 

sätt genom banken till företagskunder. Som tidigare konstaterats bör mervärdesskatt i 

ett konsumtionsbaserat system vara avdragsgill för finansiella företag i den mån de 

tillhandahåller tjänster till beskattningsbara personer. Värt att notera är dock att inte alla 

finansiella tjänster beskattas i enlighet med lön- och vinstskatten utan enbart de tjänster 

som alltid beskattas om de har en kommersiell karaktär.115 Schenk och Zee har uttalat 

att israels system medför en relativt låg kostnad för efterlevnad och administration 

samtidigt som den skapar mer övervältring än strategin i EU.116 När additionsmetoderna 

kan användas förefaller det således som att de enbart är det näst bästa alternativet då 

metoderna trots allt inte lämpar sig så väl med den transaktionsbaserade metoden som 

tillämpas i EU.  

                                                
115 Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
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116 Schenk & Zee, Treating Finanicial Services Under a Value Added Tax: Conceptual Issues and 
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7.2.3 Kassaflödesmetoden 
 

Kassaflödesmetoden skiljer sig markant från de övriga metoderna då den inkluderar 

samtliga kassaflöden. Idéen bakom kassaflödesmetoden är enkel och innebär att 

mervärdet i ett finansiellt företag är detsamma beträffande allt utgående kassaflöde och 

allt ingående kassaflöde i verksamheten under en specifik tidsperiod. Ett sätt att ta reda 

på mervärde är således att titta på nettopositionen i termer av kassaflöde. Metoden 

innebär att alla inbetalningar från finansiella transaktioner behandlas som skattepliktiga 

förvärv där avdrag för ingående mervärdesskatt är tillåten. Kassaflödesmetoden kräver 

dock vissa undantag från beskattningsunderlaget. Undantagen avser transaktioner med 

aktieägare, transaktioner mellan icke-finansiella företag och mellan icke-finansiella 

företag, transaktioner i samband med portföljinvesteringar samt för osäkra fordringar.117 

 

Metoden innebär att mervärdet kan beräknas på en transaktion för transaktion basis och 

i stort är systemet jämförbart med omvänd mervärdesskattefakturering. Systemet 

innehåller dock en rad problem och ett av dessa är svårigheter beträffande 

sekundärmarknadstransaktioner. Detta gäller bland annat när kassaflödet av en 

finansiell tillgång genereras till olika personer. Kassaflödesmetoden mäter mervärde på 

en transaktion endast när det första flödet återgår till samma person. Om en finansiell 

tillgång köps från en person och säljs till en annan, kan metoden alltså inte tilldela 

marginalen för varje transaktion. Presumera att en aktie köps från en privatperson för 10 

kronor och säljs till en skattskyldig person för 12 kronor. Marginalen för 

mellanhandsbanken är 2 kronor. Kassaflödesmetoden kan således inte tilldela vilken 

marginal som bör hänföras till respektive transaktion. Ett annat problem med denna 

metod är att mervärdesskatteberäkningen är komplex och speciellt för mindre företag 

kan metoden således sägas vara alltför administrativt betungande i jämförelse med det 

företaget får anses vinna genom att göra avdrag för ingående mervärdesskatt.118 

 
 

                                                
117 Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
VAT System and the Actual and Preferred Treatment om Financial Activities, s. 324-325. 
118 A.a. s. 325-326. 



 58 

7.3 Beräkning av en uppskattad ersättning 

 

7.3.1 Den kapade kassaflödesmetoden med skatteberäkningskonton (TCA) 
 
Den kapade kassaflödesmetoden med TCA är en version av kassaflödesmetoden med 

TCA som syftar till att förenkla kraven på efterlevnad för icke-finansiella skattskyldiga 

personer. Detta uppnås genom att utesluta icke-finansiella beskattningsbara personer 

från beräkningen av skatten då endast finansiella institutioner skulle behöva beräkna 

och erlägga skatten. Mervärdesskatten skulle tillämpas på finansiella tjänster som 

tillhandahålls för en avgift eller provision på vinstmarginalen för finansiella instrument 

som förvärvats av en finansiell institution i syfte att sälja det vidare samt på 

räntedifferensen på in- och utlåning av finansiella institutioner. Mervärdesskatt på 

vinstmarginalen av finansiella instrument som förvärvats skulle inte ge säljaren, om det 

är en skattskyldig person, av dessa instrument rätt till avdragsrätt. Men när det gäller 

mervärdesskatt som beräknas på ränteskillnaden på in- och utlåning, skulle en sådan rätt 

existera. De finansiella institutionerna skulle vara skyldiga att beräkna skatten i fråga på 

värdet av finansiella tjänster som erbjuds till kommersiella kunder. Det skulle ge en 

faktura som anger skattebeloppet och kunden skulle kunna göra avdrag för ingående 

mervärdesskatt om tjänsterna används i skattepliktig verksamhet. Avdrag för ingående 

mervärdesskatt skulle också medges för avgifter eller provisioner som belastas 

skattskyldiga personer.119  

 

Ett särskilt problem relaterat till metoden gäller innehavarinstrument, det vill säga 

värdepapper som finansiella institut som huvudmän bedriver handel med på 

andrahandsmarknaden. Hjärtat av problemet är behandlingen av investeringsvinster och 

förluster, som hänförs till förändringar i värdet beroende på marknadsförändringar, 

utdelningar och räntor på instrumenten. Det förväntade värdet av investeringsvinster bör 

vara lika som investeringsförluster, vilket innebär att oavsett om de ingår i 

mervärdesskattebasen eller inte, bör den förlängda skatten därpå vara noll. Problemet är 

dock att om säkerhetsvinster utesluts skulle det vara praktiskt taget omöjligt att skilja 

dessa vinster från de vinster som rör den finansiella förmedlingsverksamheten och ett 

allmänt undantag för säkerhetsvinster från beskattningsunderlaget skulle kunna ge 
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upphov till avvikande resultat för andra värdepappershandlare som försäkringsbolag 

eller banker. Investeringsvinster och förluster föreslås därför ingå i skattebasen. En 

svårighet med detta system liksom med TCA-systemet är att välja en lämplig 

indexskala. En fördel med de kapade kontona är dock att antalet skattebetalare minskar 

vilket förenklar administrationen av skatten.120 

 

Van Schalkwyk & Prebble har lämnat en rad synpunkter på TCA-metoden.121 De har 

hävdat att det dels krävs en definition av begreppet finansiellt institut och dels en 

detaljerad definition av alla finansiella tjänster som kan tänkas erbjudas. Dessutom 

kräver TCA systemet att en skillnad görs (och kan göras) mellan skulder och 

aktietransaktioner. Särbehandlingen av investeringsvinster och förluster kritiseras också 

och det hävdas att dessa normalt är en del av den marginal som återvinns av den part 

som handlar med värdepapper. Dessa påståenden kan dock ifrågasättas eftersom alla 

finansiella kassaflöden ingår i beräkningen av ersättningen och det torde därför inte vara 

nödvändigt att definiera vartenda kassaflöde eller att göra skillnad på aktie- och 

lånetransaktioner.122 

 

Systemet har testats i en pilotstudie som omfattade ett antal europeiska banker och det 

framgick att sektorn inte var, åtminstone inte i nuläget, helt nöjda med vad som 

uppfattas som ett administrativt betungande system och enligt den europeiska 

bankföreningens mening bör den kapade kassflödesmetoden med TCA avslås. En viktig 

aspekt av systemet är enligt Henkows uppfattning att det inte beskattar ett subjektivt 

värde av vederlaget som betalats utan ett objektivt värde bestäms som baseras på 

mervärdet, mätt med hjälp av en förutbestämd räntesats. Vidare anser Henkow att den 

kapade kassaflödesmetoden och TCA-systemet, så nära som möjligt, fastställer ett 

subjektivt värde på tillhandahållna tjänster. Modellen kan därför godtas med beaktade 

av att det är omöjligt att exakt fastställa betald avgift.123  

 

I likhet med Henkow är metoden enligt min uppfattning den överlägset bästa metoden 

för att införliva finansiella tjänster i ett mervärdesskattesystem som det europeiska 
                                                
120 Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
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mervärdesskattesystemet. Dess komplexitet fungerar dock fortfarande som en hindrande 

faktor då den upplevda komplexiteten och inte dess teoretiska fördelar medför att 

metoden inte anses vara den i praktiken bästa metoden.124 

 
 

7.3.2 Modifierad omvänd skattskyldighet (reverse charging) 
 

Zee har i National Tax Journal år 2005 föreslagit ett system för att beräkna ersättning 

för finansiella tjänster som han kallar: modifierad omvänd skattskyldighet.125 Värdet av 

en banks förmedlingstjänster kan nämligen beräknas genom skillnaden mellan räntan på 

dess utlåning och inlåning. Om utlåning således betraktas som en banks avkastning och 

inlåning som dess insats skulle således mervärdesskatt på räntan för inlåning och 

utlåning vara bankens utgående- respektive ingående mervärdesskatt. Det finns dock två 

problem med ett sådant tillvägagångssätt. Det första är administrativt då insättningar 

ofta görs av enskilda konsumenter, som rent administrativt inte kan vara registrerade 

som mervärdesskattebetalare. Detta administrativa problem löses genom att tillämpa 

omvänd skattskyldighet för betald ränta på inlåning. Banken redovisar då den utgående 

mervärdesskatten för insättare och drar av lika mycket ingående mervärdesskatt som ett 

förvärv för dess beskattade aktiviteter, det vill säga att mervärdesskatt redovisas på 

kassaflödet av räntebetalningar. Denna procedur genomförs oberoende av statusen på 

insättaren.126 

 

Räntekostnader på utlåning beskattas i sin helhet, det vill säga att mervärdesskatt 

redovisas på kassaflödet av mottagna räntebetalningar. Mervärdesskatten kommer 

således att beräknas på hela beloppet av den mottagna räntan. Låntagare i form av 

företag innehar avdragsrätt för erlagd mervärdesskatt (förutsatt att ingående 

mervärdesskatt är avdragsgill) och privata låntagare kommer att betala mervärdesskatt 

på hela räntebeloppet. Låntagare är således överbeskattade då de betalar mervärdesskatt 

på räntan för insättaren och på bankens marginal. Zee definierar överbeskattningen av 
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låntagare som ett andra problem men den modifierade omvända skattskyldigheten är 

utformad för att övervinna detta problem.127 

 

Tanken bakom den modifierade omvända skattskyldigheten är att omvänd 

skattskyldighet på inlånare inte används som en direkt kredit mot utgående 

mervärdesskatt utan indirekt för att minska mervärdesskatten erlagd av låntagare. Det 

uppnås genom en frankeringsmekanism (franking mechanism) som säkerställer att 

mervärdeskrediter är härledda från låntagare som faktiskt har blivit omvänt 

skattskyldiga. Vidare beräknas in- och utlåning transaktion för transaktion på ett 

frankeringskonto efter att varje ut- eller inlåning har genomförts. Frankeringskontot har 

tre kör saldon (1) samlade ännu icke utlånade insättningar; (2) samlade outtagna 

omvända skattskyldigheter på ännu icke utlånade insättningar och (3) outtagna omvända 

skattskyldigheter per enhet av ännu icke utlånade insättningar. Kontot kommer avge en 

procentandel för en enhet på konto basis, varvid den utgående mervärdesskatten bör 

minskas när den betalas i samband med ett beviljat lån. Metoden resulterar i en 

mervärdesavgift på ränta som skall betalas på utlåning där mervärdesskatt på kostnaden 

(räntan) av lånet har minskat momsavgiften. Mervärdesbeskattningen är således 

mervärdet i banken, exklusive inlåningen. Zee konstaterar att systemet är fullt 

kompatibelt med kreditfakturasystemet och att det fungerar över gränserna vid 

destinationsbaserad mervärdesskatt. Dessutom konstaterar han att alla beräkningar kan 

databehandlas och utföras av banker på ett enkelt sätt.128 

 

Som frankeringsmekanismen har beskrivits ovan är det endast låntagare som 

konsumerar finansiella tjänster eftersom endast dessa betalar mervärdesskatt på 

räntebetalningar. Zee har noterat detta och visar även på hur den modifierade omvända 

skattskyldigheten kan utvidgas till att omfatta även den situationen där insättare anses 

vara konsumenter av finansiella tjänster. Detta görs genom att bestämma en procentsats 

(x) av summan av insättningsbalansen som bankernas avgift. Mervärdesskatt beräknas 

som skattesatsen (t) gånger x. Lämpligast är att skatten bestäms genom att subtrahera 

betalt räntenetto (NIP= net interest paid) med tx, det vill säga (NIP - tx). Basen för 
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omvänd skattskyldighet skulle behöva ökas med x (NIP + x), så att 

nettomervärdesskatten som betalas av låntagaren minskas med exakt samma 

mervärdesskattebelopp som betalas av insättaren. X bestämmer således endast hur 

mervärdesskattebördan ska delas upp och kan enligt Zee lämnas till bankerna att avgöra. 

Zees frankeringsmekanism övervinner således problemet med överbeskattning av 

låntagare och underbeskattning av insättare. Förmodligen uppnås detta även med lägre 

administrativ komplexitet än vid tillämpning av den kapade kassaflödesmetod med 

TCA.129 

 

Under förutsättning att endast låntagare anses vara konsumenter av en banks tjänster 

skulle frankeringsmekanismen relativt lätt kunna implementeras som ett särskilt system 

för banker (en metod för att beräkna beskattningsunderlaget för en räntekostnad när 

kredit beviljats). Dock måste insättare också anses vara konsumenter av en banks 

tjänster och marginalen måste således delas upp mellan låntagare och insättare. Zee 

hävdar att fördelningen av mervärdesskattebördan mellan insättare och låntagare kan 

lämnas till bankerna att avgöra. Det verkar dock oförnuftigt eftersom det finns en risk 

för att mervärdesskattebördan skiftas till avdragsgilla konton från icke-avdragsbara 

konton. Ponera ett fall där en banks insättningar görs av privatpersoner och utlåningen 

sker till företag. Mervärdesskatten skulle i ett sådant fall inte vara avdragsgill för 

insättarna men avdragsgill för låntagarna. Det skulle då vara en fördel för banken att 

flytta mervärdesskatteavgifter till företag, eftersom dessa förmodligen inte kommer bry 

sig om hur mycket mervärdesskatt de debiteras (eftersom den är avdragsgill). X 

kommer således att fastställas till en mycket låg procent (0%), vilket skulle ha en 

inverkan på mervärdesskatteintäkterna för staten. Därför verkar det som om en 

uppdelning av marginalen måste göras av lagstiftaren.130  

 

Utgående mervärdesskatt som debiteras kommer att variera beroende på 

finansieringssituationen i banken. Det i sin tur leder till att mervärdesskatteavgiften 

kommer variera mellan olika redovisningsperioder. Dessutom kan finansieringen även 

ske genom eget kapital (aktieägartillskott och utdelning) och i likhet med 

kassaflödesmetoden måste eget kapital undantas från beskattningsunderlaget så att 
                                                
129 Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
VAT System and the Actual and Preferred Treatment om Financial Activities, s. 331-332. 
130 Zee, A New Approach to Taxing Financial Intermediation Services Under a Value-Added Tax, s. 88-
89 och A.st. 
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avkastningen inte är skyddad från skatt. Sådana undantag har dock inte diskuterats av 

Zee. Dessutom ger metoden upphov till begreppsmässiga/juridiska frågor, liknande dem 

som uppstår i samband med kassaflödesmetoden. Vad som utgör beskattningsunderlaget 

och en skattepliktig transaktion behöver fastställas. Däri lägger nästa juridiska problem. 

Systemet upprättar ett särskilt system för beräkning av beskattningsunderlaget när kredit 

beviljas. Det måste således implementeras i europeisk mervärdesskatt som ett särskilt 

system. För vem skulle ett sådant system kunna tillämpas? Det verkar som att det endast 

är tillämpligt för dem som erbjuder både inlåning och kreditgivning, vilket föranleder 

frågor kring hur icke-banker skall behandlas. Även andra frågor måste lösas innan 

systemet skulle kunna implementeras. Dessa inkluderar behandling av bankens egna 

investeringar, finansiering av bankens icke-finansiella verksamhet, tillämpning i 

förhållande till osäkra fordringar och så vidare. Sammanfattningsvis behöver således ett 

antal frågor behandlas innan fördelarna med systemet blir synliga. Det verkar som om 

tvetydigheten i metoden beträffande hur spridningen på lämpligt sätt ska fördelas 

mellan insättare och låntagare måste behandlas först.131 

 

Med utgångpunkt i vad som framgått i detta avsnitt kan följande nämnas. Vid 

tillämpning av additionsmetoderna formas beräkningsgrunden genom att de 

komponenter som utgör mervärdet adderas. I Israel används en indirekt additionsmetod 

för att ta ut en mervärdesskatt från den finansiella sektorn. Vid närmare analys visade 

det sig dock att systemet har klara nackdelar, skapar mervärdesskattekostnader och 

neutraliteten i beskattningen upprätthålls inte. Den direkta subtraktionsmetoden 

befanns, på ett enkelt och okomplicerat sätt, vara omöjlig att tillämpa. Likaså gäller 

beträffande den indirekta subtraktionsmetoden. Kassaflödesmetoden är egentligen den 

enda metod som korrekt mäter mervärdet och som beskattar endast den verkliga 

ersättningen för de finansiella förmedlingstjänsterna. Dock har metoden en rad andra 

nackdelar såsom att den kräver en ny definition av beskattningsunderlaget, 

skattepliktiga transaktioner och special behandling av passiva investeringar och 

slutsatsen blev därför att det inte är möjligt att tillämpa den. Av de modeller som 

föreslagits av forskare anses den kapade kassaflödesmetoden med TCA vara den mest 

avancerade och teoretiskt sett den definitivt mest korrekta lösningen. Metodens 

administrativa komplexitet gör dock att den för närvarande inte är aktuell. Förslaget 

                                                
131 Henkow, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European 
VAT System and the Actual and Preferred Treatment om Financial Activities, s. 333. 
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kring en modifierad omvänd skattskyldighet har också diskuterats ovan men den 

förefaller inte vara lika komplett eller behandla alla aspekter av finansiell verksamhet 

som den kapade kassaflödesmetoden med TCA gör.  

 

För ett fall som är aktuellt i denna framställning, ur ett teoretiskt perspektiv, ser jag både 

den kapade kassaflödesmetoden med TCA samt den modifierade omvända 

skattskyldigheten som relativt rimliga alternativ för att fastställa beskattningsunderlaget 

då banken som mellanhand utför ett corporate financeuppdrag med en aktieförmedling 

som följd. Däremot går det inte att komma ifrån att båda modellerna dels har sina 

nackdelar och dels kan bli mycket svåra att tillämpa i praktiken, främst med anledning 

av att de är administrativt betungande. I det stora hela går det inte heller att enbart hitta 

en metod som passar för en eller ett par enstaka transaktioner inom den finansiella 

sektorn utan en metod som är lämplig beträffande samtliga transaktioner måste hittas. 

En generell slutsats är således att ingen av metoderna ovan både är administrativt 

möjliga och teoretiskt acceptabla. Hur behandlingen av finansiella tjänster bör förbättras 

är således långt ifrån självklar.  

 
 

8 Avslutande reflektion 
 
Inledningsvis kan konstateras att det som vid en första anblick verkar så självklart de 

facto inte är självklart. Vidare kan konstateras att corporate financetjänster i samband 

med företagsöverlåtelser i form av aktieföremedling som tillhandahålls av banker 

vanligtvis är en förmedlingstjänst som faller inom tillämpningsområdet för förmedling 

av aktier i 3 kap. 9 § ML. Detta alltså trots att ett corporate financeuppdrag ofta 

innehåller såväl en förberedande som en genomförande del och tjänsterna som ingår 

utgör både administrativa analys- och rådgivningstjänster samt exempelvis upprättande 

av prospekt, förhandling mellan parterna, avtalsskrivning och aktieförmedling. Enligt 

min mening kan dock denna ordning ifrågasättas eftersom det torde vara relativt lätt att 

spjälka upp tjänsterna var för sig. Däremot uppstår problematik kring ersättningen för 

utförda tjänster och det synes nästintill omöjligt att fastställa en ersättning för utförda 

tjänster som tillhandahålls av särskilt banker med anledning av att någon direkt 

ersättning de facto inte erläggs. Av den anledningen torde det dock inte spela någon 
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större roll om tjänsterna ses var för sig eller som en helhet eftersom att problematiken 

kring fastställandet av ett beskattningsunderlag existerar oavsett. 

 

Det kan även konstateras att regeringens utgångspunkt i utredningsarbetet kring skatt på 

finanssektorn inte stämmer överrens med verkligheten då snedvridningen inte orsakar 

en skattefördel utan en skattenackdel för såväl finansiella företag i stort som för banker 

eftersom den icke avdragsgilla ingående mervärdesskatten blir en kostnad i företagen 

som skjuts framåt i kedjan. Ett sätt att få bukt på snedvridningen är att slopa 

mervärdesskatteundantaget. I framställningen har en rad skatter presenterade av EU- 

kommissionen, IMF och den svenska regeringen diskuterats. Vidare har möjligheten för 

att införa en rätt till valfri beskattning för beskattningsbara personer som tillhandahåller 

finansiella tjänster diskuterats. Varken de presenterade skatterna eller rätten till valfri 

beskattning löser dock det underliggande problemet kring fastställandet av ett 

beskattningsunderlag för utförda tjänster.   

 

Trots att otaliga studier genomförts kring finansiella tjänster och hur en beskattning av 

dessa skulle kunna genomföras i praktiken är det ingen som ännu har utformat en metod 

som både är administrativt möjlig och teoretiskt acceptabel. Med risk för att verka 

negativ ställer jag mig mycket tvekande till om en lämplig metod någonsin kommer 

upprättas, för hur skall en ersättning som inte existerar kunna fastställas? Det återstår 

dock att se om det trots allt finns ett lämpligt sätt att fastställa beskattningsunderlaget 

för finansiella tjänster och på så vis erhålla en skatt som utmynnar i ett effektivt och 

neutralt system utan kumulativa effekter och samhällsekonomisk snedvridning. Jag ser 

fram emot att följa det arbete som pågår beträffande beskattning av finansiella tjänster 

såväl i Sverige som i EU.  
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