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1 Inledning 

1.1 Ämnet frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning 

Tillhandahållande och upplåtelse av fastigheter är som huvudregel undantaget från 

mervärdesskatteplikt. Det medför att fastighetsägare inte har rätt till avdrag för ingående skatt 

som är hänförlig till inköp för uthyrningsverksamheten. Mervärdesskatten blir då en kostnad 

för fastighetsägaren. Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som endast ska belasta 

slutkonsumenten och inte näringsidkare i mellanliggande led. I mellanliggande led ska 

mervärdesskatten övervältras från säljare till köpare tills hela mervärdesskatten har betalats av 

köparen. Så blir dock inte fallet vid fastighetsupplåtelser, vilka som huvudregel är undantagna 

från skatteplikt. För att minska fastighetsägares mervärdesskattekostnader finns möjlighet att 

anse upplåtelsen som skattepliktig och därmed få avdragsrätt för ingående skatt. 

För att uthyrningsverksamheten ska kunna omfattas av frivillig skattskyldighet och därmed 

bli beviljad avdragsrätt krävs att vissa rekvisit är uppfyllda. Kriterierna är delvis hämtade från 

EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG), delvis från den svenska mervärdesskattelagen 

(ML) (1994:200) och delvis från domstolspraxis. Då det finns flera rättskällor att tillgå, varav 

EU-regleringen saknar de förarbeten som man i svensk rätt ofta använder som stöd vid 

lagtolkning, har en något otydlig praxis uppstått under åren sedan regleringen tillkom. Det 

råder dessutom viss oenighet från näringslivets sida jämfört med Skatteverkets kring vad som 

ska kunna omfattas av den frivilliga skattskyldigheten. Med bakgrund av det oklara rättsläget 

behandlas i denna uppsats reglerna och den praxis som finns om frivillig skattskyldighet vid 

lokaluthyrning. 

 

1.2 Uppsatsens syfte 

I denna uppsats ämnar jag undersöka vilka oklarheter som kan uppkomma vid bedömningen 

av om förutsättningar föreligger för frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning. Det 

övergripande syftet är att utreda vad som är gällande rätt avseende frivillig skattskyldighet. 

Lagtexten uppställer ett antal rekvisit som öppnar för stora tolkningsmöjligheter. Eftersom det 

inte går att sluta sig till vad gällande rätt är endast på grundval av lagtext belyses 

praxisbildning på området vilket diskuteras i förhållande till lagtexten och dess 

bakomliggande syften. Som underordnat syfte ämnar jag undersöka om den svenska 

regleringen är förenlig med EU-rätten. Det finns en koppling mellan att uthyrning ej får avse 

stadigvarande bostad och ett avdragsförbud för ingående skatt hänförlig till stadigvarande 
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bostad. Enligt svensk rätt kan bedömningen av dessa göras på snarlika sätt, men däremot ska 

regleringarna ur ett EU-rättsligt perspektiv prövas mot olika direktivbestämmelser. I 

uppsatsen undersöks dessa svenska reglers EU-förenlighet genom att utreda sambandet dem 

emellan och dess förhållande till respektive direktivbestämmelse. 

 

1.3 Avgränsningar 

Inledningsvis vill jag upplysa om att jag i uppsatsen endast behandlar rättsläget utifrån ett 

mervärdesskatterättsligt perspektiv, varför övriga regleringar, till exempel inkomstskatt enligt 

Inkomstskattelagen (1999:1229) inte kommer behandlas. Reglerna om frivillig 

skattskyldighet kan tillämpas dels vid en fastighetsägares eller bostadsrättshavares uthyrning 

till näringsidkare, dels vid uthyrning i andra och tredje hand. I denna uppsats ämnar jag 

undersöka frågor av principiell karaktär som är tillämpliga på alla dessa situationer. För att 

förenkla förståelsen av uppsatsen använder jag som utgångspunkt, om inget annat anges, en 

situation där en fastighetsägare hyr ut en lokal belägen i Sverige till en näringsidkare. 

Uppsatsen behandlar inte frivillig skattskyldighet under uppförandeskede utan inriktas på 

uthyrning av befintliga lokaler. Utanför uppsatsens syfte faller även frågor om jämkning av 

avdrag efter förändrad användning av en lokal. 

Vid undersökningen om vilka kriterier som ska uppfyllas för att frivillig skattskyldighet 

vid lokaluthyrning ska föreligga har jag valt att fokusera på de kriterier som är mest typiska 

för detta område inom mervärdesskatten. Det innebär att rekvisitet verksamhet som medför 

skattskyldighet endast kommer utredas på ett teoretiskt plan, och inte genom någon mer 

djupgående redogörelse för praxis på området. 

Vidare kommer den så kallade 95-procentregeln i 8 kap. 14 § ML att utelämnas från 

framställningen. Den innebär, i korthet, att full avdragsrätt kan medges för ett förvärv som till 

mer än 95 % görs för verksamhet som medför skattskyldighet. Då detta är en undantagsregel 

som inte är av större betydelse gällande frivillig skattskyldighet behandlas den inte. 

 

1.4 Metod och material 

I syfte att analysera hur bestämmelserna om frivillig skattskyldighet tolkas de lege lata 

diskuteras lagstiftningens förändring över tiden och vilken effekt förändringen har medfört i 

praxis. Att med hjälp av lagtext, förarbeten och praxis söka utröna och systematisera gällande 
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rätt brukar kallas för rättsdogmatisk metod.1 Jag väljer dock att inte uppehålla mig vid detta 

begrepp utan beskriver i det följande den använda metoden i konkreta ordalag.  

Det är i många fall omöjligt att med säkerhet kunna fastställa vad gällande rätt är genom att 

läsa lagtexten isolerat. I vissa fall är det inte heller tillräckligt att se till förarbeten. För att 

redogöra för bestämmelsernas innebörd såsom de uttrycks i rättslivet är det ofta viktigt att se 

till hur lagtext och förarbeten har tolkats i praxis. Högst rättskällevärde har praxis från 

prejudikatinstansen, vilken i skattesammanhang är HFD. Då praxis från HFD inte kan göra 

anspråk på att vara heltäckande för regleringen om frivillig skattskyldighet får ledning hämtas 

från underrätter, dvs. KamR.2 Att praxis tillåts få så stor betydelse i min strävan efter att 

uppnå uppsatsens huvudsakliga syfte, nämligen att utreda den frivilliga skattskyldigheten de 

lege lata, beror på att praxis som rättskälla har stor betydelse för principen att lika fall ska 

behandlas lika.3 Neutralitetsprincipen kommer inte att utredas vidare i denna uppsats, men 

den är av stor betydelse för hur mervärdesskattesystemet ska förstås.4 

De rättsfall som jag har valt ut har systematiserats för att ge en tematisk överblick av 

domstolens alternativt SRN:s bedömning, med fokus på den bedömningsgrund som 

avgörandeinstansen i varje fall fäst störst vikt vid. Utgångspunkten för den praxis som 

granskats är dels Skatteverkets vägledning5 och dels boken Fastigheten och skatten6 skriven 

av Kleerup och Tegnander. Därtill kommer ett antal rättsfall som är avsedda att komplettera 

urvalet. De svenska rättsfallen är företrädesvis hämtade från HFD och KamR. Antalet 

tillgängliga domar från högsta instans är relativt begränsat, vilket får anses utgöra en brist i 

uppsatsen då syftet är att fastställa vad som är gällande rätt. Emellertid skulle uppsatsens 

existensberättigande sänkas betydligt om utredningen inriktades på det som tydligt framgår av 

lagtext eller avgörande i prejudikatinstans. Det är dessutom inte möjligt att hämta ledning från 

praxis som inte finns.7 Istället söks bedömningen av vad som är gällande rätt göras mot 

bakgrund av doktrin, underrättspraxis och en EU-rättslig tolkning av 

mervärdesskattesystemet. 

I uppsatsen behandlas ett par rättsfall från KamR som har beviljats prövningstillstånd i 

HFD. Reservation görs för att slutgiltig dom ännu inte avgivits. Förvaltningsrättsdomar har 

                                                 
1 Kleineman (2013) i Korling & Zamboni (red.), s. 32f. 
2 Se Påhlsson (2005) s. 24ff. för en intressant diskussion om svårigheter i att värdera och tolka rättskällor. 
3 Påhlsson (2011) s. 115.  
4 För vidare läsning om neutralitetsprincipen hänvisas till Sonnerby (2010). 
5 SKV V, Frivillig skattskyldighet för uthyrning av fastighet, 2016. 
6 Kleerup & Tegnander (2009). 
7 Se t.ex. Peczenik m.fl. (2008) s. 268. 
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huvudsakligen utelämnats i framställningen på grund av dess låga prejudikatvärde, och finns 

endast inkluderade i exemplifierande syfte. 

De förhandsbesked som lämnas av SRN anser jag ha ett rättskällevärde som är jämförbart 

med underrättsdomar. Det beror särskilt på att förhandsbeskeden oftast avser specifika 

situationer som inte ger någon indikation på hur en regel är avsedd att tolkas i allmänhet. 

SRN:s avgöranden kan dock ge indikationer på vilken konsensus som råder på vissa områden. 

Den som vill överklaga ett förhandsbesked från SRN behöver inte ansöka om 

prövningstillstånd. I de fall där överklaganden inte sker kan man sluta sig till att åtminstone 

SKV och sökandeparten anser att beskedet är riktigt. Det innebär dessutom att SKV kan 

förväntas agera i enlighet med förhandsbeskedet i framtiden. Det finns dock möjliga undantag 

från detta antagande, nämligen då sökandeparten är någon utan medel att driva processen 

vidare, till exempel småföretagare eller privatpersoner. Denna grupp torde dock vara i 

minoritet. Att prövningstillstånd inte krävs för prövning i HFD medför även att vissa 

överklagade förhandsavgöranden får anses ha ett förhållandevis lågt prejudikatvärde jämfört 

med andra domar från HFD. 

De utvalda rättsfallen berör både frågor som rör yrkanden om avdragsrätt för ingående 

skatt vid uthyrning av lokaler som omfattas av frivillig skattskyldighet samt avdragsrätt i 

vidare mening. Ett faktum som kan göra att frivillig skattskyldighet inte kan föreligga, trots 

att förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, är att lokalen används som stadigvarande bostad. 

Det finns ett generellt avdragsförbud för stadigvarande bostad som inte är knutet till 

bestämmelserna om frivillig skattskyldighet. Jag anser att begreppen, enligt en systematisk 

tolkning, bör kunna anses ha samma betydelse inom dessa två områden, och att ledning för 

tolkningen av begreppet bör kunna hämtas från all rättspraxis inom områdena. Även praxis 

gällande rumsuthyrning i hotellrörelse tas i viss mån upp i syfte att analysera hur 

gränsdragningen mellan korttids- och långtidsuthyrning sker. 

För att belysa problematiken från ytterligare en aspekt används en civilrättslig dom. Där 

detta utblickande tillvägagångssätt används uppmärksammas läsaren på detta, och särskild 

hänsyn tas vid analysen till de andra förutsättningar och frågeställningar som kan ha legat till 

grund för bedömningen. 

Eftersom SKV är beskattningsmyndighet är det av intresse för uppsatsens syfte att granska 

SKV:s inställning i vissa frågor. I fall där SKV har relevant vägledning eller har publicerat ett 

ställningstagande lyfts dessa fram särskilt som en del av doktrin som jag anser har ett något 

högre rättskällevärde än doktrin i övrigt. Det beror inte på att jag menar att SKV har gjort en 
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korrekt bedömning utan snarare på att SKV genom sitt informationslämnande delger 

allmänheten sin åsikt vilken rimligen borde följas av alla som arbetar inom SKV.8 SKV:s 

åsikt kan även tänkas bidra till utveckling av sedvänja då många företagare kan förväntas 

agera i enlighet med SKV:s ställningstaganden, även i fall där dessa inte nödvändigtvis utgör i 

lagtext uttryck reglering. Detta kan förklaras av att SKV:s information är mer lättillgänglig än 

lag, samt att enskilda vill undvika processer som kan uppkomma då man agerar i strid med 

SKV:s uppfattning om gällande rätt. 

De svenska reglerna om mervärdesskatt är harmoniserade inom EU:s medlemsstater 

genom bland annat det tidigare nämnda mervärdesskattedirektivet. Då EU-rättsliga 

lagstiftningsakter ligger till grund för den svenska regleringen är det i vissa fall nödvändigt att 

jämföra svensk rätt med EU-rätt, eller att tolka vissa begrepp mot bakgrund av hur samma 

begrepp tolkas av EUD. En EU-förordning är bindande och direkt tillämplig i varje 

medlemsstat.9 Ett EU-direktiv är bindande med hänsyn till dess resultat, men det är möjligt 

för medlemsstaterna att bestämma hur en regel ska införlivas.10 Särskilt i fråga om direktiv är 

det nödvändigt att granska om de svenska reglerna utgör en korrekt implementering av 

direktivbestämmelserna. Om de anses strida mot direktiven kan direktivbestämmelserna i 

vissa fall få direkt effekt.11 Det innebär att rättigheter som skulle tillerkänts enskilda i 

förhållande till staten vid en korrekt implementering kan ges verkan trots en felaktig 

införlivning. I skattesammanhang kan här anföras att rätten till mervärdesskatteplikt och 

avdragsrätt kan anses vara rättigheter för enskilda gentemot staten.12 

Vid tolkning av EU-rätten använder EUD främst fyra metoder; textuell, systematisk, 

historisk och teleologisk tolkning.13 EU-rättsliga begrepp ska tolkas enhetligt oaktat en 

medlemsstats interna definitioner av begreppen.14 Vid tolkningen av en nationell regels 

förenlighet med EU-rätten ska EU-bestämmelsen tolkas mot bakgrund av unionsrätten.15 Det 

innebär att tolkning av svenska bestämmelser som har sin grund i EU-bestämmelser ska ske 

med tillämpning av samma metoder som EUD använder. Detta ska göras vid tolkning av ML 

                                                 
8 Påhlsson (1995) s. 23. 
9 Art. 288 i EUF-fördraget. 
10 Art. 288 i EUF-fördraget. 
11 Se dom Van Duyn 41/74, EU:C:1974:133, pp. 12-13 och dom Stockholm Lindöpark C-150/99, EU:C:2001:34, 

pp. 30-33. Att EU-fördrag har direkt effekt framgår bl.a. av dom Van Gend en Loos 26/62, EU:C:1963:1 och 

dom Costa mot E.N.E.L. 6/64, EU:C:1964:66. 
12 Se, för en diskussion om ämnet, Henkow (2014) i Hultqvist, Melz & Påhlsson (red.), s. 131ff. med hänvisning 

till dom Becker 8/81, EU:C:1982:7. Se även dom VDP Dental Laboratory C-401/05, EU:C:2006:792, p. 41 och 

dom MDDP C-319/12, EU:C:2013:778, p. 56. 
13 Se t.ex. Sonnerby (2010) s. 25ff. och Reichel (2013) i Korling, F. & Zamboni, M. (red.), s. 121ff. angående 

dess innebörd. 
14 Se dom CILFIT 283/81, EU:C:1982:335, p. 19 
15 Se dom CILFIT 283/81, EU:C:1982:335, p. 20. 
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eftersom mervärdesskattesystemet till sin helhet är baserat på, eller åtminstone ska stå i 

överensstämmelse med, EU-rätten. Försummas dessa skyldigheter vid en nationell domstols 

tolkning finns risk att den interna rättsutvecklingen inte följer den EU-rättsliga.16 Jag har i 

min tolkning av bestämmelserna sökt använda dessa metoder. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en introduktion till mervärdesskatten i en vid mening, för att 

övergå till att diskutera de regler som gäller vid upplåtelse av fastigheter med tanke på 

skatteplikt eller undantag från skatteplikt. Frågan om vad som utgör fastighet belyses mot 

bakgrund av EU-rätten. Det nya fastighetsbegreppet som börjar gälla för 

mervärdesskattedirektivet 1 januari 2017 behandlas ur ett svenskt perspektiv. Den 

grundläggande regleringen av vad som gäller för frivillig skattskyldighet presenteras. 

I kapitel 3 utforskas uppsatsens huvudsakliga frågeställning, nämligen vad som kan sägas 

om gällande rätt avseende frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning. Detta görs i avsnitt 3.2-

3.7 genom redogörelser av alla relevanta rekvisit med hjälp av lagtext, praxis och doktrin. Då 

förutsättningarna har redogjorts för behandlas därefter i 3.8 vad som krävs för att frivillig 

skattskyldighet ska anses kunna upphöra. Kapitlet sammanfattas  i avsnitt 3.9 genom att de 

huvudsakliga resonemangen från praxis kondenseras ned i vad som kan vara att anse som 

gällande rätt. 

I kapitel 4 övergår jag till att behandla uppsatsens sekundära syfte, nämligen att utreda om 

de svenska reglerna är förenliga med EU-rätten. Detta görs med utgångspunkt i de argument 

som har förts fram i en hemställan om lagändring lämnad av Svenskt Näringsliv.17 De 

huvudsakliga rekvisit som behandlas är att frivillig skattskyldighet inte kan föreligga vid 

uthyrning för användning som stadigvarande bostad. Då bedömningen av detta rekvisit i 

mycket överensstämmer med avdragsförbudet för stadigvarande bostad behandlas i kapitlet 

även det, främst på grund av hur hemställans argumentation är uppbyggd. Kapitlet 

sammanfattas i avsnitt 4.3. 

I det avslutande kapitlet, kapitel 5, presenteras huvuddragen i uppsatsen. Jag presenterar 

även om jag anser att uppsatsens resultat uppfyller uppsatsens syften, och söker kortfattat 

besvara dem. 

                                                 
16 Se Rendahl (2015) s. 658. 
17 SNL (2014), Slopa avdragsförbudet för stadigvarande bostad och möjliggör frivillig skattskyldighet för vård-, 

omsorgs- och flyktingboenden. 
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2 Mervärdesskatt och fastigheter 

2.1 Introduktion 

I detta kapitel läggs grunderna för förståelsen av regleringen om frivillig skattskyldighet vid 

lokaluthyrning. För att kunna uppnå syftet bakom uppsatsen presenteras och problematiseras 

här de viktigaste begreppen som används inom området. Detta görs dels utifrån ett svenskt 

perspektiv och dels utifrån ett unionsrättsligt perspektiv. Inledningsvis introduceras grunderna 

för mervärdesskattesystemet. Som jag inledningsvis anförde är syftet med den frivilliga 

skattskyldigheten att kunna få avdragsrätt för ingående skatt, och mot den bakgrunden finns 

anledning att diskutera de centrala begreppen avdragsrätt och avdragsförbud. Begreppet 

fastighet, vilket benämns fast egendom i EU-rätten, är också centralt. Föremålet för den 

frivilliga skattskyldigheten måste vara byggnad som utgör fastighet eller del av fastighet. I 

skrivande stund är en lagändring om fastighetsbegreppet nära förestående. Den nya 

definitionen ska börja gälla på EU-nivå genom en förordning 1 januari 2017. Innebörden av 

den nya fastighetsdefinitionen behandlas i den mån det är av intresse för bedömningen av 

frivillig skattskyldighet. Den planerade svenska lagändringen, där lagförslagets remisstid har 

gått ut men där det ännu är oklart hur fastighetsbegreppet kommer att ändras i svensk intern 

rätt, presenteras och kommenteras. Därefter presenteras de för uppsatsen centrala 

mervärdesskattereglerna om fastighetsuthyrning. Uthyrning av fastigheter är som huvudregel 

undantaget från mervärdesskatt. Möjligheten till frivillig skattskyldighet uppstår genom ett 

undantag från denna huvudregel. Därför diskuteras därefter vilka skäl som ligger bakom 

undantaget och den frivilliga skattskyldigheten. 

 

2.2 Grundläggande mervärdesskatt 

Mervärdesskatt är en indirekt skatt som betalas till staten av slutkonsumenter vid köp av varor 

eller tjänster. I tidigare försäljningsled övervältras mervärdesskatten så att ingen skattekostnad 

uppstår för skattepliktiga näringsidkare. De svenska mervärdesskattereglerna är en 

implementering av mervärdesskattedirektivet som syftar till att harmonisera 

medlemsländernas mervärdesskattebehandling. Mervärdesskattedirektivet och ML utgör 

tillsammans de viktigaste rättskällorna på mervärdesskatteområdet. 

Mervärdesskattelagens systematik utgår från 1 kap. 1 § ML och anger att mervärdesskatt 

ska betalas till staten i ett antal fall som där uppräknas. I huvudfallet ska mervärdesskatt 

betalas till staten vid en skattepliktig omsättning av en vara eller tjänst som är gjord inom 

landet av en beskattningsbar person i denna egenskap. Innebörden av de i 1 kap. 1 § ML 
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uppställda rekvisiten regleras i kapitel 2, 2a, 3, 4 och 5 ML. I syfte att redogöra för de fall som 

är aktuella för uppsatsen utgår följande redogörelse från att omsättningen sker inom landet, 

vilket regleras i 5 kap. ML.18 Med omsättning förstås enligt 2 kap. ML i huvudsak att en vara 

eller tjänst överlåts mot ersättning. Rekvisiten för beskattningsbar person återfinns i 4 kap. 

ML. Med beskattningsbar person avses enligt 4 kap. 1 § 1 st. ML den som bedriver 

ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet avses enligt 4 kap. 1 § 2 st. ML 

verksamhet som bedrivs av en producent, handlare eller tjänsteleverantör. Skatteplikten 

definieras i 3 kap. 1 § ML. En omsättning är som huvudregel skattepliktig om inget undantag 

finns i 3 kap. ML. 

I mervärdesskattelagen anges i 8 kap. 3 § att avdragsrätt för ingående skatt vid förvärv 

föreligger för den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet, vilket definieras i 1 

kap. 7 § 2 st. ML. 8 kap. 3 § ML medför att mervärdesskatt inte blir någon kostnad för 

näringsidkare. Avdragsrätten förutsätter att förvärvet ska användas i eller har anknytning till 

en verksamhet som medför skattskyldighet. Motsatsvis har en näringsidkare som bedriver 

verksamhet som ej medför skattskyldighet ingen rätt att göra avdrag för ingående skatt. Ett 

område där avdragsrätt i flera fall saknas är fastighetsområdet. Omsättning och upplåtelse av 

fastigheter är som huvudregel undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML. Detta innebär 

att ett företag som upplåter en fastighet inte har avdragsrätt för sina utgifter som är hänförliga 

till fastigheten. 

De svenska reglerna är baserade på mervärdesskattedirektivet. I mervärdesskattedirektivet 

anges i art. 2 att leverans av varor mot ersättning inom en medlemsstats territorium som görs 

av en beskattningsbar person i denna egenskap ska utgöra transaktioner som är föremål för 

mervärdesskatt. Medlemsstats territorium definieras i art. 5. Med leverans av varor avses 

enligt art. 14 en överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar. 

Tillhandahållande av tjänster definieras negativt i art. 24 som alla transaktioner som inte utgör 

leverans av varor. Reglerna om beskattningsbar person är detsamma som de svenska reglerna 

och framgår av art. 9. Undantagen från skatteplikt framgår i avdelning IX i 

mervärdesskattedirektivet, dvs. art. 131-166. Avdragsrätt föreligger då varorna eller tjänsterna 

används för den beskattningsbara personens beskattade transaktioner, art. 168. 

Denna avdragsrätt gäller som huvudregel, men i svensk rätt finns vissa lagstadgade 

inskränkningar som kan aktualiseras i samband med lokaluthyrning. Dessa två är 

avdragsförbuden för stadigvarande bostad och privata levnadskostnader. Det första framgår av 

                                                 
18 När det gäller fastighetsanknutna tjänster är dessa alltid att anse som omsatta inom Sverige om fastigheten är 

belägen här, se 5 kap. 8 § ML. 
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8 kap. 9 § 1 st. p. 1 ML. Det andra framgår e contrario av 8 kap. 3 § 2 st. ML. Inget av dessa 

avdragsförbud är hämtade från mervärdesskattedirektivet. Av mervärdesskattedirektivets art. 

176 framgår att mervärdesskatt inte ska vara avdragsgillt för utgifter som inte är av strikt 

yrkesmässig karaktär, vilket får anses vara ett förtydligande av vad som framgår i preambeln 

om ett neutralt mervärdesskattesystem där mervärdesskatt ska tas ut i alla led och avdrag av 

mervärdesskatt som tagits ut i tidigare led ska medges.19 Avdragsförbuden för stadigvarande 

bostad och privata levnadskostnader är möjliga att tillämpa i svensk lag som en följd av art. 

176.2 i mervärdesskattedirektivet, vilken anger att medlemsstaterna får behålla 

avdragsbegränsningar som fanns vid tidpunkten för statens anslutning till EU. Sverige anslöt 

sig till EU år 1995 och vid den tidpunkten gällde båda dessa avdragsförbud. 

 

2.3 Fastighetsbegreppet 

Då uppsatsens syfte är att söka redogöra för gällande rätt angående frivillig skattskyldighet 

vid lokaluthyrning är det av vikt att fastställa hur vissa begrepp bör tolkas. En lokal är i detta 

sammanhang en byggnad, eller del av byggnad, som utgör fastighet.20 Fastighet definieras i 

ML 1 kap. 11 § som det som enligt Jordabalken (JB) utgör fastighet eller tillhör fastighet, som 

byggnad m.m. för stadigvarande bruk som tillhör annan än markägaren och egendom som 

avses i 2 kap. 2 § JB oavsett ägare. Jordabalkens fastighetsdefinition är enligt 1 kap. 1 § JB att 

fastighet är jord. Det som tillhör en fastighet är bland annat byggnader som anbragts 

fastigheten för stadigvarande bruk, 2 kap. 1 § JB. Att tolkningen av ML:s fastighetsbegrepp är 

kopplat till den civilrättsliga definitionen i Jordabalken motiveras av enkelhetsskäl.21 I 

mervärdesskattedirektivet används begreppet fast egendom istället för begreppet fastighet. 

Tolkningen av fast egendom i mervärdesskattedirektivets mening görs inte enligt 

medlemsstaternas interna rätt. Vid tolkning av direktivets bestämmelser ska dess lydelse 

beaktas, liksom sammanhanget och syftet bakom regeln.22 Fast egendom ska tolkas som 

kontrast till lös egendom, och därvid beaktas hur mobil egendomen är. Byggnader som är 

fästa vid eller i marken är att anse som fast egendom.23 Byggnaden ska inte kunna monteras 

ned eller flyttas med lätthet.24 Härvid uppvisas en motsättning i den svenska tolkningen av 

                                                 
19 Se mervärdesskattedirektivets preambel, pp. 4, 5 och 30. 
20 3 kap. 3 § 2 st. ML. 
21 Prop. 1993/94:99 s. 110f. 
22 Se bl.a. dom Saarland 187/87, EU:C:1988:439, p. 10, dom Adidas, C-223/98, EU:C:1999:500, pp. 23-25 och 

dom Maierhofer C-315/00, EU:C:2003:23 pp. 26-27. 
23 Se dom Maierhofer C-315/00, EU:C:2003:23 pp. 31-33. 
24 Se dom Maierhofer C-315/00, EU:C:2003:23 p. 35 och dom Leichenich C-532/11, EU:C:2012:720 p. 23. 
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begreppet, som lutar sig mot civilrätten, jämfört med det EU-rättsliga begreppet som ska 

tolkas unionsrättsligt. 

Enligt svensk civilrätt hör vissa i 2 kap. JB uppräknade tillbehör till vad som utgör 

fastighet. Dessa fastighetstillbehör är bl.a. byggnader, ledningar och stängsel.25 Till dessa 

byggnader förekommer i sin tur tillbehör, vilka kallas byggnadstillbehör, i form av fast 

inredning ägnat för stadigvarande bruk.26 Dessa ska ha ett mekaniskt samband med jorden. 

Uthyrning av lokaler i den form som är aktuell för den frivilliga skattskyldigheten är att anse 

som uthyrning av fastighetstillbehör. Eftersom en byggnad belägen på en fastighet räknas som 

fastighetstillbehör i Jordabalkens mening oavsett om den är fäst vid marken eller ej är frågan 

om byggnaden är fäst vid eller i marken inte utredningsvärd i den svenska interna rätten.27 Det 

står dock klart att med byggnader som med lätthet är transportabla inte anses vara ägnade för 

stadigvarande bruk på en fastighet, och därmed utgör dessa inte fast egendom.28 

De svenska begreppen fastighet och fastighetstillbehör kan inte sägas motsvara 

mervärdesskattedirektivets begrepp fast egendom. Detta beror enligt min uppfattning främst 

på att fastighetstillbehör kan utgöra både omedelbara och medelbara tillbehör i form av 

byggnadstillbehör. Enligt 2 kap. 2 § JB är till exempel en rulltrappa i en varuhusbyggnad att 

anse som byggnadstillbehör, vilket medför att den betraktas som fastighet enligt ML:s 

fastighetsbegrepp, 1 kap. 11 § p. 1 ML. Såväl fastigheter som fastighetstillbehör och 

byggnadstillbehör utgör därmed fastighet i mervärdesskattehänseende.29 Detta står till synes 

inte i överensstämmelse med den tolkning av begreppet fast egendom som framkommer av 

EU-domstolens praxis. Oavsett hur denna bedömning görs föreligger de facto en snart 

förestående lagändring på EU-förordningsnivå, vilket vid ikraftträdandedatumet den 1 januari 

2017 kommer att bli gällande rätt i Sverige. 

 

2.4 Nytt fastighetsbegrepp 

Under våren 2016 lämnade Regeringen förslag om en ny definition av fastighetsbegreppet i 

ML.30 Förslaget skulle innebära en ändring av 1 kap. 11 § ML. Fastighet definieras enligt 

förslaget som fast egendom enligt den 1 januari 2017 ikraftträdande art. 13b i rådets 

genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av 

                                                 
25 2 kap. 1 § JB. 
26 2 kap. 2 § JB. 
27 Detta gäller enligt JB under förutsättning att fastighetsägaren har anbragt byggnaden. 
28 NJA II 1966 s. 11f, Vad som är fast egendom. 
29 Fink m.fl. (2009) s. 17f. 
30 Fidep:s promemoria Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen, dnr Fi2016/00140/S2. 
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tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG.31 Såsom tidigare påpekats finns i nuläget 

ingen definition av fast egendom i mervärdesskattedirektivet, men en definition införs med 

anledning av att man vill säkerställa att medlemsstaterna skattemässigt behandlar fast 

egendom på ett enhetligt sätt.32 Den föreslagna definitionen i art. 13b definierar fast egendom 

som jordyta som är möjlig att äga, byggnad eller konstruktion som har fästs i eller vid marken 

och som inte kan monteras ned eller flyttas med lätthet, integrerade delar av en byggnad som 

krävs för att byggnaden inte ska vara ofullständig samt del eller utrustning som, vid bortförsel 

eller nedmontering, medför att byggnaden förstörs.33 Förändringen medför att tidigare 

gällande praxis från EU-domstolen kodifieras och förtydligas.34 För svensk del innebär det till 

synes en ökad EU-konformitet och förutsebarhet då EU-domstolens tidigare praxis bör kunna 

ge direkt vägledning. Ur harmoniseringssynpunkt är det värdefullt att begreppet ges en 

självständig unionsrättslig tolkning. 

Remissinstanserna ställer sig överlag skeptiska till det nya förslaget. Förslaget brister enligt 

många remissinstanser vad gäller konsekvensanalysen.35 Flertalet remissinstanser menar att 

den lagstiftningsteknik genom hänvisning som föreslås gör rätten mer svårtillgänglig, och 

anför att en lösning på problemet skulle kunna vara att både hänvisa till 

genomförandeförordningen och att uttryckligen ange dess definition i lagtexten.36 Sveriges 

Advokatsamfund uttrycker även oro för att begreppet fastighet i svensk rätt ges flera rättsliga 

betydelser.37 Av remissinstanserna tillstyrker endast SKV förslaget till fullo.38 Svenskt 

Näringsliv anser att förslaget är bristfälligt till den grad att man förutsätter att ett nytt, mer 

genomarbetat, förslag kommer att sändas ut för ny remissgång.39 Nilsson menar att tolkningen 

av vad som kan flyttas med lätthet kan vålla bekymmer, särskilt med tanke på ur vems 

perspektiv bedömningen ska göras samt vilka subjektiva omständigheter som ska beaktas.40 

Då det rör sig om en under 1 januari 2017 ikraftträdande EU-förordning kan diskussionen 

kring förslaget och särskilt avsaknaden av konsekvensanalys inte tillåtas få särskilt 

omfattande utrymme då förordningen direkt vid ikraftträdandet blir svensk lag. Det är 

                                                 
31 Ändringen i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 föreslogs genom rådets 

genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 av den 7 oktober 2013, se särskilt art. 3 för ikraftträdandedatum. 
32 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 av den 7 oktober 2013, p. 18 i preambeln. 
33 KOM(2012)763 slutlig, s. 14. 
34 Se dom Maierhofer C-315/00, EU:C:2003:23 samt GA:s förslag till avgörande i mål Fonden Marselisborg 

Lystbådehavn C-428/02 EU:C:2004:626. 
35 Se t.ex. remissyttranden för Fi2016/00140/S2 från Regelrådet, FAR och SNL. 
36 Se remissyttranden för Fi2016/00140/S2 från FAR, Sveriges Advokatsamfund, SRF, SNL och SKL. 
37 Se remissyttrande för Fi2016/00140/S2 från Sveriges Advokatsamfund. 
38 Se remissyttrande för Fi2016/00140/S2 från SKV. 
39 Se remissyttrande för Fi2016/00140/S2 från SNL. 
40 Nilsson (2016) s. 192f. 
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önskvärt att den svenska då gällande regleringen inte strider mot EU-rätten. I skrivande stund 

har ingen lagrådsremiss lämnats. 

 

2.5 Fastighetsundantaget 

Omsättning och upplåtelse av fastigheter är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML. 

Fastighetsundantaget motiveras inte utförligt i förarbetet till den nuvarande 

mervärdesskattelagen.41 Regeln är en implementering av mervärdesskattedirektivets art. 135.1 

j-l.42 Av särskilt intresse i denna uppsats är undantaget för upplåtelser, vilket motsvarar art. 

135.1 l.43 Bestämmelsen anger att medlemsstaterna ska undanta utarrendering och uthyrning 

av fast egendom från skatteplikt. Generaladvokaten menar i förslag till avgörande i målet 

Blasi att fastighetsundantaget kan motiveras av att det är svårt att beskatta fast egendom 

eftersom den kan ändras genom byggnation och dessutom kan byta ägare ett flertal gånger 

utan att skattepliktig verksamhet bedrivs.44 

I litteraturen har framförts att fastighetsundantaget kan motiveras av att det finns ett flertal 

problem med att beskatta mervärdet i fast egendom. Inledningsvis anförs att åtskillnad måste 

göras mellan förvärvare som själv använder den fasta egendomen och förvärvare som hyr ut 

egendomen, då det för den förstnämnda gruppen skulle framstå som att dubbelbeskattning 

sker eftersom både mervärdesskatt och fastighetsavgift utgår på den fasta egendomen.45 

Författaren menar att det finns tre grupper som kan drabbas, de som bedriver skattepliktig 

verksamhet, de som bedriver ej skattepliktig verksamhet samt privatpersoner. För den 

förstnämnda gruppen torde beskattning av överlåtelsen inte utgöra en kostnad eftersom den 

ingående mervärdesskatten kan kvittas mot utgående mervärdesskatt eller återbetalas. För de 

två sistnämnda grupperna, som saknar avdragsrätt, skulle en dubbelbeskattningssituation 

kunna uppstå. Enligt min mening skulle detta dock inte vara avvikande från hur 

mervärdesskattesystemet är tänkt att fungera i övrigt och därmed inte medföra något problem.  

 

                                                 
41 Prop. 1993/94:99 s. 149, se även prop. 1989/90:111 s. 88f. 
42 Tidigare art. 13(B) b, g-h i Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig 

beräkningsgrund (sjätte direktivet). 
43 Tidigare art. 13(B) b i sjätte direktivet. 
44 GA:s förslag till avgörande i mål Blasi C-346/95 EU:C:1997:432 p. 15. 
45 Cnossen (1996) s. 5. 



19 

 

2.6 Undantag från undantaget – frivillig skattskyldighet 

I vissa fall, till exempel där en hyrestagare är näringsidkare som bedriver skattepliktig 

verksamhet, uppstår ur mervärdesskattehänseende icke önskvärda situationer. Hyrestagaren 

hade haft avdragsrätt för inköp till fastigheten om denne hade ägt den istället för hyrt den. 

Eftersom fastighetsägaren saknar avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till uthyrningen 

söker denne istället kompensera sina utgifter motsvarande den ingående mervärdesskatten 

med prishöjningar. För att undvika denna neutralitetsbrist finns det möjlighet till frivillig 

skattskyldighet vid uthyrning av fastigheter, med följd att fastighetsägaren får avdragsrätt.46  

Detta utgör ett undantag från fastighetsundantaget och framgår av 3 kap. 3 § 2 st. i 

kombination med 9 kap. 1 § 1 st. ML. Regleringen bygger på art. 137.1b i 

mervärdesskattedirektivet i vilken anges att medlemsstaterna får medge beskattningsbara 

personer rätt till valfrihet för beskattning av utarrendering och uthyrning av fast egendom.47 I 

art. 137.2 mervärdesskattedirektivet anges att medlemsstaterna ska fastställa villkoren för 

utövandet av rätten till valfrihet, samt att rättens räckvidd får inskränkas. I den första 

rapporten från Kommissionen om det gemensamma mervärdesskattesystemet såsom inrättat 

genom det sjätte direktivet anges att medlemsstaternas implementering ska, om de väljer att 

tillämpa möjligheterna till skatteplikt, begränsa tillämpningsområdet till att gälla fast 

egendom för kommersiell, industriell och professionell användning. Medlemsstaterna får 

endast undanta fast egendom avsedd för boende från att omfattas av frivillig skattskyldighet.48 

Det har tidigare funnits planer på en obligatorisk skattskyldighet vid lokaluthyrning i 

Sverige. Man bestämde dock att skattskyldigheten skulle vara frivillig eftersom det ansågs 

osäkert om skattskyldighet var önskvärt i alla situationer.49 Även vid senare lagändringar har 

en möjlighet till obligatorisk skattskyldighet diskuterats. Då ansågs att en obligatorisk 

skattskyldighet skulle medföra administrativa lättnader. Nackdelen med förslaget var de 

hyreshöjningar detta skulle resultera i för hyresgäster som bedriver skattefri verksamhet.50 Det 

har, förutom konkurrensanledningar, även anförts att en obligatorisk skattskyldighet går 

utöver vad som krävs för att låta skattskyldiga beviljas frivillig skattskyldighet vid 

lokaluthyrning.51 Någon obligatorisk skattskyldighet har inte införts. I ett betänkande har man 

diskuterat om kravet på skattskyldig verksamhet borde upprätthållas med tanke på dels att all 

                                                 
46 Prop. 1978/79:141 s. 68f. 
47 Tidigare art. 13.C 1 st. a i sjätte direktivet. 
48 COM(83) 426 final, s. 26. Rapporten behandlar den äldre bestämmelsen art 13.C i sjätte direktivet, men enligt 

Terra, Kajus och Henkow (2015) bör den även gälla för art. 137 i mervärdesskattedirektivet. 
49 Ds B 1977:6 s. 92 f.  
50 Prop. 1999/2000:82 s. 59f. 
51 SOU 1999:47 s. 90. 
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av kommunen bedriven verksamhet anses medföra skattskyldighet och dels att det ställer höga 

krav på fastighetsägaren att veta vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna.52 Detta har dock 

inte resulterat i någon lagändring. 

I en hemställan om lagändring från Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv, Företagarna och 

Stockholms handelskammare lämnad år 2008 föreslogs på nytt att lagen skulle ändras till att 

låta skattskyldigheten vid lokaluthyrning vara obligatorisk och istället skapa en möjlighet till 

att frivilligt avstå från skattskyldighet. Anledningen var den höga administrativa bördan som 

förfarandet, bland annat med tanke på ansökan om frivillig skattskyldighet, medförde.53 I 

betänkandet där hemställan diskuterades anfördes att en sådan reglering skulle medföra 

administrativa lättnader och minska regelverkets komplexitet. Det skulle dock, enligt 

betänkandet, kunna medföra problem vid kortvariga uthyrningar då denna skulle medföra att 

fastighetsägaren fortsatt skulle vara registrerad för mervärdesskatt.54 Hemställan medförde 

dock ingen ändring vad gäller en obligatorisk skattskyldighet. Under år 2014 inträdde en 

lagändring som medförde att ansöknings- och beslutsförfarandet inför frivillig skattskyldighet 

för färdigställda lokaler slopades. Denna ändring utgjorde en administrativ lättnad och 

motverkade problem som tidigare kunde uppstå om ansökan godkändes efter att 

mervärdesskatt redan debiterats i fakturan. Dock ansågs ändringen kunna innebära att SKV:s 

kontrollmöjligheter reducerades.55 

 

2.7 Sammanfattande kommentarer 

I detta kapitel har grunderna lagts för förståelsen av mervärdesskattesystemet och beskattning 

av omsättning och upplåtelse av fastigheter. Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt som i 

huvudsak ska belasta slutkonsumenter. Vid uthyrning av lokal uppstår dock en 

mervärdesskattekostnad för fastighetsägaren som inte har möjlighet att begära avdrag för 

ingående skatt. För att möjliggöra avdragsrätt finns, under vissa förutsättningar, möjlighet att 

debitera mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler. För detta krävs att lokaluthyrningen avser 

byggnad eller del av byggnad som utgör fastighet. Fastighetsbegreppet ändras genom en EU-

reglering 1 januari 2017. Ändringen kommer att medföra vissa ändringar jämfört med nu 

gällande definition, men inte några av större betydelse för den form av upplåtelse som 

diskuteras i denna uppsats.  

                                                 
52 SOU 1999:47 s. 92f. 
53 Fi2008:4211. 
54 Ds 2009:58 s. 161. 
55 Prop. 2013/14:1 s. 468. 
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3 Förutsättningar för frivillig skattskyldighet 

3.1 Introduktion 

I detta kapitel behandlas förutsättningarna som ska föreligga för att en lokaluthyrning ska 

kunna omfattas av reglerna om frivillig skattskyldighet. Då jag redan har diskuterat det för 

uppsatsen grundläggande begreppet fastighet i kapitel 2 fokuseras detta kapitel på övriga 

rekvisit. Som framgår av avsnitt 1.3 behandlas inte heller rekvisitet verksamhet som medför 

skattskyldighet i någon större utsträckning. Anledningen till att dessa båda rekvisit inte har 

getts större utrymme i detta kapitel är att bedömningen, för att vara heltäckande, skulle vara 

alltför omfattande och i många fall för allmänt hållen. I avsnitt 3.2 – 3.7 diskuteras de rekvisit 

som ska föreligga, eller i förekommande fall inte får förekomma, för att förutsättningarna för 

frivillig skattskyldighet ska vara uppfyllda. Därefter behandlas i avsnitt 3.8 hur den frivilliga 

skattskyldigheten kan upphöra. Slutligen dras i avsnitt 3.9 slutsatser av det material som 

presenteras för att söka redogöra för vilka slutsatser som kan dras om vad gällande rätt om 

frivillig skattskyldighet är. 

Det är av största vikt för fastighetsägare att kunna avgöra när förutsättningar för frivillig 

skattskyldighet föreligger, eftersom denne annars inte har rätt att fakturera sina hyresgäster 

mervärdesskatt och inte heller har rätt att göra avdrag för ingående skatt hänförlig till 

uthyrningen. Därför behandlas i avsnitt 3.2 vissa formella krav som ställs för att frivillig 

skattskyldighet ska kunna uppkomma. Fastighetsägaren önskar, utöver avdragsrätt för 

ingående skatt hänförlig till uthyrning, även avdragsrätt för investeringskostnader i de fall 

fastighetsägaren inte har ansökt om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede. Detta är 

en form av frivillig skattskyldighet som inte behandlas i denna uppsats. Kortfattat kan den 

sägas innebära att man under vissa förutsättningar får göra löpande avdrag för ingående skatt 

under byggnationen. För att få möjlighet att göra retroaktivt avdrag för investeringskostnader, 

vilket ofta uppgår till betydande belopp, krävs att förutsättningarna föreligger från den första 

uthyrningen. 

I avsnitten 3.3 – 3.7 behandlas de för uppsatsens syfte mest centrala undersökningarna. Där 

behandlas de rättsfall som valts utifrån dels rekvisit och dels utifrån en kategorisering baserad 

på lokalens användningsområde. Uppsatsens huvudsakliga syfte, att utreda gällande rätt på ett 

område där lagtexten är möjlig att tolka på många olika sätt, uppnås genom att sammanställa 

all relevant praxis för att söka skapa en enhetlig bild om hur bedömningen görs. Reservation 

görs dock, liksom jag anfört i 1.4, för att prejudicerande praxis saknas inom vissa områden 

och rättsläget därmed inte kan anses klart. 
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3.2 Debitering av mervärdesskatt 

Innan den 1 januari 2014 förutsatte möjligheten till frivillig skattskyldighet att 

lokaluthyrningen hade godkänts av SKV.56 Enligt gällande rätt inträder skattskyldigheten den 

första dag i uthyrningsperioden som fakturan med angiven mervärdesskatt avser. Syftet med 

ändringen var att minska den administrativa bördan för både företag och SKV, då det tidigare 

systemet innebar att en ny anmälan skulle göras varje gång den omfattade ytan ändrades.57 

Innan år 2014 kunde skattskyldigheten inte beviljas retroaktivt innan SKV fattade beslut, 

vilket ledde till att mervärdesskatt i flera fall inte kunde debiteras från upplåtelsens början.58 

Med nu gällande reglering kan mervärdesskatt debiteras redan från den första fakturan. De 

administrativt betungande ansökningsreglerna som gällde innan år 2014 kunde leda till att 

mervärdesskatt debiterades utan att frivillig skattskyldighet hade beviljats för upplåtelsen då 

fastighetsägaren inte lämnade in någon ansökan.59 

Efter den 1 januari 2014 gäller att frivillig skattskyldighet inträder när den första 

hyresperiod där mervärdesskatt debiterats på fakturan startar.60 Skattskyldigheten uppkommer 

då förutsättningar för frivillig skattskyldighet är uppfyllda och då fastighetsägaren anger 

utgående mervärdesskatt på en hyresfaktura. Följderna av detta förfarande är i första hand att 

den i fakturan angivna mervärdesskatten erläggs av hyresgästen till fastighetsägaren som i sin 

tur har att betala in skatten till staten. Den önskade konsekvensen av detta är att 

fastighetsägaren ska ha rätt till avdrag för ingående skatt som är hänförlig till 

lokaluthyrningen. Eftersom ansökningsförfarandet har avskaffats står det inte alltid klart för 

fastighetsägaren om förutsättningarna för frivillig skattskyldighet är uppfyllda. Detta visar sig 

för fastighetsägarens del först vid inlämnandet av mervärdesskattedeklarationen i vilken 

avdrag yrkas för ingående skatt hänförlig till lokaluthyrningen. Först då bedömer SKV om 

förutsättningarna för frivillig skattskyldighet är uppfyllda samt om avdragsrätt föreligger.61  

De förutsättningar som krävs för att en uthyrning ska kunna omfattas av frivillig 

skattskyldighet är enligt 3 kap. 3 § 2 st. ML att uthyrning av fastighet eller en avgränsad del 

av en fastighet sker för stadigvarande användning i en näringsidkares skattepliktiga 

verksamhet. Den uthyrda fastigheten får inte avse stadigvarande bostad. Vid uthyrning till 

                                                 
56 Se 9 kap. 1 § ML i dess lydelse före 1 januari 2014 (SFS 2003:659). 
57 Prop. 2013/14:1 s. 466. 
58 Prop. 2013/14:1 s. 466f. 
59 Prop. 2013/14:1 s. 466. 
60 Prop. 2013/14:1 s. 468ff. 
61 I ruta 08 på mervärdesskattedeklarationen SKV 4700 anges hyresintäkter vid frivillig skattskyldighet. 
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kommunen anses all av kommunen i lokalen bedriven verksamhet medföra skatteplikt. Det 

medför att någon prövning av huruvida uthyrningen avser stadigvarande användning (i 

skattepliktig verksamhet) inte behövs.62 Det framgår dessutom av lagtexten att kommunens 

verksamhet endast anses medföra skatteplikt i fall då kommunen bedriver verksamhet i 

lokalen i egen regi. Hyr kommunen ut lokalen för användning i en icke-statlig eller kommunal 

verksamhet som inte medför skattskyldighet gäller inte regeln om att verksamheten anses vara 

skattepliktig.63 Bedrivs sådan verksamhet som normalt sett tillhandahålls av kommunen, 

exempelvis sjukvård, av en extern part som har anlitats av kommunen i en av kommunen hyrd 

lokal kan lokalen inte omfattas av frivillig skattskyldighet. 

Då förutsättningarna för frivillig skattskyldighet är uppfyllda kan fastighetsägaren ange 

utgående mervärdesskatt i hyresfakturan och få avdragsrätt för kostnader hänförliga till 

uthyrningen. Detta är som sagt avsett att skapa neutralitet mellan näringsidkare som bedriver 

verksamhet i ägda lokaler och näringsidkare som hyr lokaler, samt de fastighetsägare som 

väljer att hyra ut sin lokal. Den frivilliga skattskyldigheten inträder den första dag i den 

hyresperiod som hyresfakturan avser, dock tidigast då hyresgästen tillträder lokalen.64 Den 

frivilliga skattskyldigheten kan omfatta en lokal som hyrs ut i första, andra eller tredje hand.65 

Alla uthyrare i kedjan ska debitera mervärdesskatt på sina fakturor för att fastighetsägaren ska 

ha rätt att göra det. Eftersom detta i praktiken ställer stora krav på att fastighetsägaren, samt 

övriga uthyrare i mellanled, har kontroll över vilken verksamhet som bedrivs i lokalen och 

därmed kan kontrollera om förutsättningarna för frivillig skattskyldighet är uppfyllda, löser 

man i praktiken detta problem med hjälp av så kallade momsklausuler i hyresavtalet. I dessa 

klausuler anges t.ex. att hyresgästen till åtminstone viss del ska bedriva verksamhet som 

medför skattskyldighet samt endast hyra ut till hyresgäster som bedriver sådan verksamhet vid 

uthyrning i andra hand. Skulle hyresgästen inte följa detta blir denne enligt momsklausulen 

skyldig att ersätta fastighetsägaren eller uthyraren i tidigare led för dennes 

återbetalningsskyldighet av ingående skatt som denne felaktigt yrkat avdrag för.66  

 

                                                 
62 Se Kleerup & Merseburg (2007) s. 47, jfr 3 kap. 3 § 2 st. 2 mom. ML. 
63 Se 3 kap. 3 § 2 st. 4 mom. ML. 
64 Se 9 kap. 4 § ML. 
65 Se 3 kap. 3 § 3 st. 1 ML. 
66 Kleerup & Merseburg (2007) s. 61f. 
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3.3 Uthyrning av lokal 

3.3.1 Uthyrning 

Ett första rekvisit för frivillig skattskyldighet är att det sker en uthyrning. Då det saknas 

definition av vad uthyrning innebär både i ML och mervärdesskattedirektivet har EU-

domstolen i ett antal domar sökt åstadkomma en unionsgemensam tolkning. Denna tar sikte 

på uthyrning av fast egendom. Enligt tolkningen innebär uthyrning en rätt att mot ersättning 

och under en avtalad tidsperiod nyttja fastigheten, eller byggnaden, på sådant sätt att ingen 

annan kan nyttja fastigheten.67 I ett förhandsbesked från SRN hade nämnden bland annat att ta 

ställning till om ett bolag bedrev uthyrning av fast egendom enligt direktivbestämmelsen. 

Bolaget hyrde ut kontorslokaler till representanter för flera företag. Representanterna kunde 

utnyttja lokalerna som kontor. Antalet arbetsplatser var färre än antalet hyresgäster och 

bolaget kunde begränsa tiden till vilket tillträde kunde ske. Sammantaget utgjorde dessa 

omständigheter grund för bedömningen att tillhandahållandet inte utgjorde uthyrning av fast 

egendom.68 

SKV anser att gemensamt nyttjande liksom i fallet som beskrivs kan anses utgöra 

uthyrning av fast egendom.69 Uthyrning till flera hyresgäster kan vara att anse som att de har 

exklusiv nyttjanderätt eftersom hyresavtalet hindrar andra än de avtalsslutande parterna att få 

tillträde.70 Detta resonemang har även använts i en svensk dom från KamR där flera 

hyresgäster gemensamt hade exklusiv rätt till en yta som var klart avgränsad till läge och 

storlek.71 Dock anför SKV att en sådan uthyrning inte kan omfattas av reglerna om frivillig 

skattskyldighet. 

I ett ställningstagande som publicerades kort efter avgörandet av nyssnämnda 

kammarrättsdom menar SKV att kravet är att ”var och en av hyresgästerna med ensamrätt 

disponerar en till storlek och läge klart och bestämd yta”.72 Som skäl för detta hänvisar SKV 

till 9 kap. 4 § 1 st. ML ur vilken kan utläsas att uthyrningen avser en del av fastigheten. Till 

synes finns här en motsättning mellan dels EU-rätten och KamR och dels SKV. Denna 

motsättning är dock sannolikt endast skenbar. I Kammarrättsdomen anförde SKV att de 

gemensamma ytorna visserligen inte var sådana avgränsade ytor som kunde omfattas endast 

                                                 
67 Se bl.a. dom ”Goed Wonen” C-326-99, EU:C:2001:506, p.55, dom Sinclair Collins C-275/01, EU:C:2003:341 

p. 25, dom Walderdorff C-451/06, EU:C:2007:761, p. 17, dom Mirror Group C-409/98, EU:C:2001:524, p.31 

och dom Cantor Fitzgerald International C-108/99, EU:C:2001:526, p. 21. 
68 Se SRN 2011-06-10, dnr 41-10/I. Se vidare under avsnitt 3.3.4.3. 
69 SKV V, Vad är en fastighetsupplåtelse? 2016. 
70 Se dom Temco Europe C-284/03 EU:C:2004:730, p. 25. 
71 Se KamR i Stockholm mål nr 3727-07. För övriga källor, se exempel i not 68, 
72 SKV S, Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt, dnr: 131 534842-

08/111. 
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av den anledningen, men då uthyrningen av kontorslokaler kunde omfattas av den frivilliga 

skattskyldigheten utsträcktes denna till de gemensamma ytorna som av SKV ansågs vara 

underordnade kontorsytorna. Domen innebar därmed ingen förändring av den avdragsrätt som 

var hänförlig till de gemensamma ytorna. 

 

3.3.2 Lokal 

Uthyrningen ska avse byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet eller del av 

fastighet. Begreppet fastighet har diskuterats i avsnitt 2.4-2.5. Liksom jag anfört ovan 

benämns detta uthyrningsobjekt lokal. I uppsatsen har jag valt att fokusera på lokaler där 

verksamhet kan bedrivas, vilket medför att anläggningsbegreppet hamnar utanför denna 

framställning. Vad som nedan anförs om byggnad är därmed att likställa med lokal. I många 

fall medför begreppet lokal inga problem. Dock har det i praxis ibland uppkommit frågor om 

vad som ska anses utgöra en lokal i fastighetsbegreppslig mening och vad som ska anses 

utgöra lös egendom. Liksom jag tidigare diskuterat i avsnitt 2.3 görs i EU-rätten bedömningen 

att egendom i form av byggnad är fast om den inte med lätthet kan monteras ned eller flyttas. 

Detta kommer även, för det för uppsatsens aktuella rättsområde, att vara fallet efter 

förändringen av genomförandeförordningen den 1 januari 2017. I svensk rätt har domstolen i 

två fall avseende uthyrning av byggnadsmoduler ansett att uthyrning av moduler som är 

konstruerade för att hyras ut till flera hyrestagare och som enkelt monteras ned är att anse som 

uthyrning av lös egendom,73 medan uthyrning av byggnadsmoduler som monteras på plint- 

eller balkgrund där nedmontering kräver en arbetsinsats från tre personer under cirka två till 

tre veckor per modul är att anse som uthyrning av fastighet.74 

Dessa båda domar meddelades efter EU-domstolens dom i målet Maierhofer75 och 

stämmer till synes överens med den unionsgemensamma tolkningen av begreppet fast 

egendom.76 För bedömningen av om upplåtelsen avser fastighet, del av fastighet eller fast 

egendom är det nödvändigt att se till byggnadens konstruktion och fästning i marken. I EU-

kommissionens Explanatory notes, vilka dock ej är bindande, anges att bedömningen ska ta 

sikte på huruvida viss kompetens krävs, hur mycket en nedmontering kostar, hur lång tid det 

beräknas ta samt om en nedmontering leder till en väsentlig värdeminskning.77 

                                                 
73 Se HFD 2012 ref. 53. 
74 Se RÅ 2005 not. 78. 
75 Dom Maierhofer C-315/00, EU:C:2003:23. 
76 Någon mer ingående jämförelse av svensk praxis och EU-rätt görs dock inte i detta skede då 

fastighetsbegreppet inom kort ska ändras. 
77 EU-kommissionens Explanatory notes on EU VAT place of supply rules on services connected with 

immovable property that enter into force in 2017, 26/10/2015, s. 20. 
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3.3.3 Fastighet eller del av fastighet 

Uthyrningen ska enligt 3 kap. 3 § 2 st. ML avse en hel eller del av en byggnad eller 

anläggning som utgör fastighet. Av detta framgår att frivillig skattskyldighet inte kan beviljas 

för enbart en jordyta då det krävs ett inslag av en byggnad. Vad som avses med hel byggnad 

torde inte utgörs några problem. Däremot finns det anledning att reflektera över vad som 

avses med del av byggnad. I följande avsnitt behandlas vilka implikationer olika tolkningar 

kan ha för möjligheten till frivillig skattskyldighet. 

Prövningen av om förutsättningar för frivillig skattskyldighet föreligger prövas per 

avgränsad yta, normalt sett per rum. Detta är inte något som direkt framgår av lagtext, vilken 

endast anger att upplåtelsen ska avse hel eller delvis uthyrning av fastighet som utgör 

byggnad. SKV anser dock att bedömningen ska göras per avgränsad yta,78 en bedömning som 

även många domstolar använder. Som sådan avgränsad yta, av SKV kallad lokal, avses en 

”byggnadstekniskt avskild enhet i en byggnad”.79 Dock kan även andra ytor som är klart 

bestämda till läge och storlek omfattas, till exempel en butikslokal i ett köpcenter.80 I ett mål 

från KamR var fråga om ett gruppboende som hade ytor som användes både av boende och av 

personal. Domstolen fann att det inte var möjligt att avskilja den yta som enbart kunde nyttjas 

av de boende. Frivillig skattskyldighet beviljades därmed inte för ytan.81 SKV har med 

anledning av domen publicerat ett ställningstagande där man klargör att SKV:s åsikt är att 

sådana gemensamma ytor inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet.82 

Vid uthyrning av lokal till flera hyrestagare har KamR i ett mål bedömt att frivillig 

skattskyldighet kan föreligga för gemensamma utrymmen. Tre bolag som bedrev 

mervärdesskattepliktig verksamhet hyrde dels kontorsrum samt gemensamma utrymmen. 

KamR, vars majoritet fastställde FR:s dom, menade att de gemensamma utrymmena var 

uthyrda exklusivt till de tre hyresgästerna tillsammans samt att utrymmena var klart bestämda 

till läge och storlek.83 En skiljaktig anförde att de gemensamma ytorna inte var avgränsade per 

hyresgäst och att tillträde till de gemensamma ytorna var att anse som en underordnad del av 

uthyrning av kontorslokalerna och därför inte skulle omfattas av frivillig skattskyldighet.84 

SKV har i ett ställningstagande framhållit att vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster 

samtidigt krävs att uthyrning sker av en till storlek och läge klart bestämd yta till en hyresgäst 

                                                 
78 SKV V, Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta? 2016. 
79 SKV V, Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta? 2016, under rubrik Lokal. 
80 SKV V, Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta? 2016. 
81 KamR i Stockholm mål nr 7238-7244-09. 
82 SKV S, Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder, 

dnr 131 682627-10/111. 
83 KamR i Stockholm mål nr 3727-07. 
84 KamR i Stockholm mål nr 3727-07, KamR:s minoritet. 
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med ensamrätt.85 Av EU-domstolens förhandsavgörande i Temco Europe framgår att 

uthyrning av lokal som kan komma att nyttjas av flera hyresgäster kan anses vara exklusiv, 

och att sådan uthyrning faller inom det unionsrättsliga begreppet uthyrning av fast egendom.86 

Omständigheterna i fallet var att uthyrning skedde till tre bolag i samma koncern som skulle 

bedriva verksamhet i samma lokal. De olika bolagen hade ingen särskild rätt till viss del av 

fastigheten.87 Eftersom andra än de avtalsskrivande parterna inte hade tillträde till fastigheten 

ansågs upplåtelsen kunna utgöra uthyrning av fast egendom.88 Av målet framgår vidare att 

EUD anser att uthyrning av fast egendom karaktäriseras av att lokaler passivt ställs till 

förfogande mot vederlag.89 

Med ledning av praxis och SKV:s ställningstaganden framstår rättsläget som något oklart. I 

ett fall där bedömningen avser ett rum som hyrs ut till en hyresgäst blir prövningen 

oproblematisk. Hyrs ett rum ut till flera hyresgäster, eller nyttjas av flera hyresgäster eller 

andra personer, blir frågan hur domstolen väljer att definiera vad som avses med till storlek 

och läge klart bestämd yta. Den främsta skillnaden mellan ovan refererade fall synes vara att 

det förstnämnda fallet inte gick att avgöra vilken del som fick användas av boende respektive 

av vårdpersonal vid vårdutövningen, medan det sistnämnda fallet visserligen också berörde 

flera personer som kunde vistas på ytan men där alla bedrev verksamhet som medförde 

skattskyldighet. Det resonemang som domstolen förde i det sistnämnda fallet baserades på 

Temco Europe. Bedömningen i det fallet grundades på hyresgästernas avtal, vilket inte kan 

användas för att lösa frågan för gemensamma ytor i gruppboenden där personalen inte 

omfattas av ett eventuellt hyresavtal. Bedömningen av gemensamma utrymmen i 

gruppboenden återkommer nedan, eftersom rekvisitet om avgränsad yta kan vägas samman 

med bedömningen av andra rekvisit, till exempel om uthyrningen sker för skattepliktig 

verksamhet. 

I ett civilrättsligt mål från HD prövades om ett avtal om rätt att sälja varor på vissa 

allmänna platser var att anse som ett hyresavtal.90 Domen används i syfte att visa hur 

hyresavtal kan tolkas, även om den inte är prejudicerande för bedömningar av den frivilliga 

skattskyldigheten. Som del av prövningen hade domstolen att ta ställning till hur det 

eventuella uthyrningsobjektet, dvs. ytan där försäljaren bedrev verksamhet, kunde definieras 

                                                 
85 SKV S, Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt, dnr 131 534842-

08/111. 
86 Se dom Temco Europe C-284/03 EU:C:2004:730, p. 24-25. 
87 Se dom Temco Europe C-284/03 EU:C:2004:730, p. 6. 
88 Se dom Temco Europe C-284/03 EU:C:2004:730, p. 25. 
89 Se dom Temco Europe C-284/03 EU:C:2004:730, p. 28. 
90 Se NJA 2001 s. 10. 
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och lokaliseras. Försäljaren ansåg att det rörde sig om ett hyresavtal då han enligt avtalet hade 

rätt att nyttja en del av byggnad som utgör fastighet. Enligt avtalet mellan fastighetsägaren 

och näringsidkaren framgick att den senare hade rätt att utnyttja ett flertal uthyrningsplatser 

som inte var tydligt bestämda på ett vare sig byggnadstekniskt sätt eller var klart avskilda till 

läge och storlek.91 HD anförde att hyresavtal som huvudregel ska vara klart definierade och 

lokaliserade, och att avsteg kan göras i vissa fall, till exempel vid uthyrning av mindre, lätt 

utbytbara ytor som inte gäller en bestämd plats utan kan flyttas under avtalsperiodens gång. 

HD ansåg dock att avtalet i detta fall inte var att anse som ett hyresavtal. Detta berodde dels 

på att platserna var lokaliserade på ett flertal olika allmänna platser och dels på att avtalet 

främst gick ut på att bedriva försäljning av varor, varför en eventuell lokaluthyrning ansågs 

vara av underordnad karaktär. 

Medan det är viktigt att notera att domen rör en civilrättslig prövning av ett avtal utan 

anknytning till varken mervärdesskatt eller frivillig skattskyldighet går det ändå att visa på hur 

en bedömning kan göras av en sådan yta som kan omfattas av ett hyresavtal. Den visar på att 

del av fastighet vid lokaluthyrning i civilrättslig mening i vissa fall kan avse till läge 

obestämbara ytor. Om resonemanget skulle vara tillämpligt på lokaluthyrning i 

mervärdesskattelagens mening skulle det kunna bidra till att förklara ovan nämnda 

kammarrättsdom.92 Det skulle även stå i överensstämmelse med bedömningen i Temco 

Europe.93 

 

3.3.4 Huvudsakligt tillhandahållande 

3.3.4.1 Introduktion 

Som huvudregel ska varje tillhandahållande bedömas för sig i mervärdesskattehänseende.94 

Ibland ska dock flera tillhandahållanden bedömas som ett sammansatt tillhandahållande. Detta 

är fallet där tjänsten som inte är att anse som det huvudsakliga tillhandahållandet endast utgör 

ett medel för att utnyttja den egentliga tjänsten på bästa sätt.95 Den underordnade tjänsten ska 

då skattemässigt behandlas på samma sätt som den huvudsakliga tjänsten.96 Det finns 

situationer där en uthyrning av fastighet eller del av fastighet tillhandahålls som en del av ett 

sammansatt tillhandahållande. Där lokaluthyrning och andra tjänster tillhandahålls gemensamt 

                                                 
91 Se SKV V, Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta? 2016. 
92 KamR i Stockholm mål nr 3727-07. 
93 Dom Temco Europe C-284/03 EU:C:2004:730. 
94 Se art 1.2 2 st. mervärdesskattedirektivet och dom CPP C-349/96, EU:C:1999:93, p. 27, dom Levob 

Verzekeringen och OV Bank C-41/04, EU:C:2005:649, p. 18 och dom BGŻ Leasing C-224/11, EU:C:2013:15, p. 

29. 
95 Se dom Madgett och Baldwin i de förenade målen C-308/96 och C-94/97, EU:C:1998:496, p. 24. 
96 Se dom CPP C-349/96, EU:C:1999:93, p. 30. 
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är det för bedömningen av frivillig skattskyldighet nödvändigt att veta vilket av 

tillhandahållandena som ska anses vara det huvudsakliga. Det huvudsakliga tillhandahållandet 

styr om omsättningen är skattepliktig eller inte. 

I 3.3.4.2 diskuteras gränsdragningen mellan lokaluthyrning och idrottstjänster. Det är inte 

helt klart om tillhandahållande av en idrottstjänst utgör ett sammansatt tillhandahållande. Om 

så är fallet skulle tillhandahållandena avse lokaluthyrning och uthyrning av lokaler specifikt 

utrustade för, och använda för, idrottsutövning. Tillträde till idrottsmöjlighet, dvs. 

idrottstjänsten, är då att se som det huvudsakliga tillhandahållandet. Eftersom det kan 

diskuteras huruvida idrottstjänsten utgör en tjänst som tillhandahålls separat är det dock, som 

ovan anförts, inte klart huruvida en det är fråga om ett sammansatt tillhandahållande. 

Eftersom situationen dock rör andra aspekter än endast lokaluthyrning har jag valt att 

diskutera situationen under denna rubrik. I 3.3.4.3 behandlas sammansatta tillhandahållanden 

i form av lokaluthyrning och kringtjänster. Ett exempel är då ett kontorshotell hyrs ut och 

receptionstjänster kan ingå som en integrerad del av hyran. 

 

3.3.4.2 Idrottstjänster 

Lokaluthyrning omfattas av skatteplikt med en skattesats om 6 % i de fall där lokaler och 

anläggningar kortvarigt hyrs ut för idrottsutövning.97 Även om en transaktion kan anses som 

sådan uthyrning av lokal som utgör del av fastighet som beskrivits i avsnitten ovan kan 

omsättningen i vissa fall omklassificeras till att istället anses vara ett tillhandahållande av en 

idrottstjänst. I detta avsnitt lyfts dessa situationer fram i syfte att veta vilka lokaler som 

därmed inte kan omfattas av den frivilliga skattskyldigheten. 

Skatteplikten gäller endast i fall uthyrningen sker av annan än stat, kommun eller förening 

som inte anses som ekonomisk. I annat fall är uthyrningen undantagen från skatteplikt. SKV 

ställer upp tre rekvisit för att det ska vara fråga om tillhandahållande av en idrottstjänst; det 

ska vara uthyrning av lokal eller anläggning för idrottsutövning, lokalen eller anläggningen 

ska användas för idrottsutövning och det ska röra sig om en korttidsuthyrning.98 Det saknas 

definition av vad idrott är, och lagstiftaren har i förarbetet anfört att ledning får hämtas från 

praxis.99 En skattepliktig idrottstjänst har ansetts föreligga då lokaler med gymutrustning har 

hyrts ut till flera hyresgäster som kan låta besökare använda lokalerna och utrustningen under 

mellan en och tre timmar per vecka. Hyreskontrakten belöpte på mellan några månader och ett 

                                                 
97 Se 3 kap. 1 §, 7 kap. 1 § 3 st. p. 10 ML och art. 132.1 m i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). 
98 SKV S, Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning, dnr 131 11634-16/111. 
99 Prop. 1996/97:10 s. 54f. 



30 

 

år. KamR konstaterade att det som är utmärkande för tjänsten är att hyresgästerna får 

möjlighet till att utöva idrott under en begränsad tid.100 I ett förhandsbesked från SRN har 

uthyrning av en gymlokal under 16 timmar per vecka ansetts utgöra tillhandahållande av 

idrottstjänst.101 

SKV menar att en bedömning av lokalen ska ske utifrån hur den är anpassad för idrottslig 

verksamhet. En tom yta där till exempel pilates kan utövas är inte att anse som en idrottslokal. 

Inte heller är alla lokaler som finns i en idrottsanläggning med nödvändighet att se som att de 

nyttjas för idrottslig verksamhet, till exempel klubbrum. För att anse att uthyrningen avser 

sådan kortvarig uthyrning som krävs anser SKV att uthyrningstidens längd, hyresvärdens 

närvaro i lokalen, beräkningen av ersättningen samt hyresgästens möjlighet att fritt förfoga 

över anläggningen ska beaktas.102 Vid bedömningen av vad som utgör uthyrning av lokal och 

vad som utgör idrottstjänst krävs därmed att hänsyn tas till vilken verksamhet som bedrivs i 

lokalen. 

Det finns två EU-domar som behandlar gränsdragningen mellan uthyrning av fast egendom 

och tillhandahållande av sammansatta tjänster, dvs. tillträde till lokal och upplåtelse av 

möjlighet till idrottsutnyttjande. I Stockholm Lindöpark anförde domstolen att en bedömning 

av om den passiva uthyrningen eller det mer aktiva momentet som ingick i tillhandahållandet 

av utrustningen i övrigt endast i undantagsfall leder till att lokaluthyrningen är den 

dominerande aspekten av den tillhandahållna tjänsten.103 I Régie ansåg domstolen att i fall där 

fastighetsägaren alltid finns närvarande i den uthyrda lokalen (genom till exempel drift av 

vaktmästeri) kunde denna anses inta en mer aktiv roll än vad som är brukligt vid uthyrning av 

fast egendom.104 Dessa två fall indikerar att uthyrning av fast egendom, såsom avses i art. 

135.1 l, förutsätter att fastighetsägaren utövar uthyrningen passivt. Detta framförs även av 

SKV som utvecklar resonemanget genom att tillägga att passiv lokaluthyrning inte skapar 

något betydande mervärde.105 

 

3.3.4.3 Kringtjänster 

I RLRE Tellmer Property uthyrdes lägenheter. Hyresgästerna fakturerades separat för städning 

som sköttes av fastighetsskötaren. Frågan i målet var om detta utgjorde två tillhandahållanden 

                                                 
100 KamR i Göteborg mål nr 2601-14. 
101 SRN 2008-11-18, dnr 19-07/I. 
102 SKV S, Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning, dnr 131 11634-16/111. 
103 Se dom Stockholm Lindöpark C-150/99, EU:C:2001:34, p. 26. 
104 Se dom Régie C-55/14, EU:C:2015:29, p. 31. 
105 SKV S, Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning, dnr 131 11634-16/111. 
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eller om den ena tjänsten subsumerade den andra. EUD anförde att under rådande 

förhållanden förelåg två tillhandahållanden, då det var möjligt att skilja de två 

tillhandahållandena åt.106 I Field Fisher Waterhouse hyrdes lokaler ut mot ersättning för 

nyttjandet av lokalerna, försäkringskostnader för lokalerna och kostnader för bl.a. 

uppvärmning och vattenförsäljning. Domstolen uttalade att det faktum att hyresgästerna var 

tvungna att betala för alla tre tjänsterna inte skulle vara styrande för bedömningen av om det 

är att anse som ett sammansatt tillhandahållande eller ej. Resonemanget utvecklas då 

domstolen uttalar att den grund för uppsägning som föreligger om betalning inte utges för alla 

tre tjänsterna ger en indikation på att tillhandahållandet kan vara att se som ett enda 

tillhandahållande. Kringtjänsterna var inte av sådant slag att hyresgästerna egentligen 

efterfrågade dem. Den närmare bedömningen överlämnades till medlemsstaten.107 I Wojskowa 

Agencja Mieszkaniowa w Warszawie kommenteras båda ovannämnda mål. EUD ansåg att det, 

med beaktande av domarna, finns två olika situationer där olika omständigheter ska beaktas 

av den dömande instansen. Den första situationen föreligger där hyresgästen har möjlighet att 

välja leverantör av kringtjänsterna samt kan styra över den konsumtion av tjänsterna som 

hyresgästen debiteras för. Sådana omständigheter talar för att det är fråga om flera separata 

tillhandahållanden.108 Den andra situationen föreligger då kringtjänsterna inte kan skiljas från 

uthyrningen. Då talar omständigheterna för att fastighetsupplåtelsen utgör det huvudsakliga 

tillhandahållandet.109 

I svensk rätt har frågan om kringtjänster diskuteras i situationer rörande kontorshotell. I ett 

förhandsbesked från SRN var fråga om tillhandahållande av möblerade kontorsrum och 

kontorstjänster utgjorde sådan omsättning som var undantagen från skatteplikt. 

Kontorstjänsterna utgjordes av bl.a. reception, städning, elektricitet och vatten. Hyresgästerna 

hade inte rätt till en fast plats. SRN bedömde att tjänsterna, utöver tillgång till elektricitet och 

vatten, inte specifikt efterfrågades av hyresgästen men att dessa hade sådant samband med 

lokaluthyrningen att de ansågs underordnade denna tjänst.110 I det ovan refererade 

förhandsbeskedet från SRN om tillhandahållande av mötesplatser bedömdes att 

tillhandahållande inte främst bestod i en passiv upplåtelse av yta. Det huvudsakliga 

tillhandahållandet bedömdes vara att tillhandahålla möjlighet att bedriva kommersiell 

                                                 
106 Se dom RLRE Tellmer Property C-572/07, EU:C:2009:365, pp. 21-24. 
107 Se dom Field Fisher Waterhouse C-392/11, EU:C:2012:597, pp. 25-28. 
108 Se dom Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie C-42/14, EU:C:2015:229, p. 39. 
109 Se dom Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie C-42/14, EU:C:2015:229, pp. 42-44. 
110 Se SRN 2002-01-08. 
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verksamhet genom mötesplatser, varför omsättningen ansågs utgöra ett odelbart 

mervärdesskattepliktigt tillhandahållande av tjänst.111 

 

3.4 Stadigvarande användning 

Uthyrning ska, för att kunna omfattas av den frivilliga skattskyldigheten, avse stadigvarande 

användning i skattepliktig verksamhet. Detta beror enligt förarbetena på att man vill undvika 

situationer där skattskyldigheten snabbt kan förändras. Skulle även kortvarig uthyrning kunna 

omfattas skulle detta enligt förarbetena medföra administrativt merarbete och stora antal 

jämkningsfall.112 I ett ej överklagat förhandsbesked från SRN framfördes att bedömningen 

utgår från fastighetsägarens avsikt med uthyrningen.113 SKV menar dock att man som 

huvudregel ska utgå från hyreskontraktet, där man anser att en hyresperiod om tolv månader 

normalt medför att uthyrning ska anses som stadigvarande. I andra hand ska man enligt SKV 

se till avsikten bakom avtalet.114 I fallet var den aktuella uthyrningen tidsbegränsad till fyra 

månader, och SRN menade att det inte fanns någon omständighet som talade emot att 

uthyrarens avsikt var att stadigvarande hyra ut lokalen. 

Hur och för vem uthyrningen ska vara stadigvarande kan problematiseras. Det 

ifrågavarande stycket i 3 kap. 3 § 2 st. ML lyder ”…en fastighetsägare […] för stadigvarande 

användning i en verksamhet som medför skattskyldighet […] helt eller delvis hyr ut en sådan 

byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet”.115 Det är i min mening möjligt att tolka 

detta som att användningen kopplas till endast en verksamhet, d.v.s. hyresgästens (i singular) 

verksamhet. En objektiv tolkning av ordalydelsen kan ge sken av att tiden som hyresgästen 

ämnar bedriva verksamhet som medför skattskyldighet i den hyrda lokalen styr vad som kan 

utgöra stadigvarande användning. SRN:s tolkning däremot är att det är fastighetsägarens 

uthyrning som ska vara stadigvarande, eller snarare att uthyrningen ska ske till någon eller 

några som bedriver stadigvarande verksamhet.116 Tolkningen av en verksamhet fokuserar då 

på verksamheten som bedrivs snarare än på vem som bedriver verksamheten. EU-domstolen 

har i bl.a. Teleos m.fl. anfört att då flera lexikaliska tolkningar är möjligt ska man vid 

                                                 
111 Se SRN 2011-06-10, dnr 41-10/I. 
112 Se prop. 1985/86:47 s. 40 och prop. 2013/14:1 s. 474f. 
113 Se SRN 2006-03-03 med hänvisning till prop. 1985/86:47 s. 40. 
114 SKV V, Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta? 2016. 
115 Min kursivering. 
116 Se SRN 2006-03-03 och HFD 2015 ref 62. 
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tolkningen av uttrycket se till sammanhanget och systematiken som kringgärdar 

bestämmelsen.117 Jag anser mot bakgrund av detta att SRN:s tolkning är rimlig. 

Tolkningen bekräftas även av ett nyligen avgjort fall från HFD, HFD 2015 ref. 62. I fallet 

avsåg en fastighetsägare hyra ut lokaler för så kallade popup-butiker. Hyresgästerna skulle 

hyra lokalerna under kortare tidsperioder. Då fastighetsägarens avsikt var att hyra ut lokalerna 

med samma upplägg till flera hyresgäster efter varandra menade HFD att även om varje 

enskild upplåtelse var kortvarig var det ändå fråga om sådan stadigvarande användning som 

avses i 3 kap. 3 § 2 st. ML.118 Den lexikaliska tolkning som domstolen ger uttryck för 

stämmer överens med syftena bakom regleringen såsom de återges i förarbetena. För att inte 

riskera att skattskyldigheten plötsligt upphör och återinträder krävs inte att uthyrningen sker 

till en och samma hyresgäst för stadigvarande användning utan endast att den verksamhet som 

bedrivs stadigvarande medför skattskyldighet. Domen har inte lett till att man i doktrinen har 

ansett att rättsläget är klart i fråga om frivillig skattskyldighet endast kan medges för kortvarig 

upplåtelse under förutsättning att detta sker i väntan på att en långvarig hyresgäst tillträder 

lokalen. I litteraturen har anförts att SKV:s tolkning innan domen till synes hade antytt att så 

var fallet. Man menar dock att detta inte skulle ligga i linje med domstolens resonemang 

enligt vilket fastighetsägarens avsikt med uthyrningen styr.119 

Ytterligare en aspekt som kan anläggas på uthyrningstiden är att den enligt SKV måste 

vara på heltid. Det innebär att återkommande uthyrning av en lokal under en viss tid på 

dygnet inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet.120 I ett ovan refererat fall från KamR 

bedömdes att uthyrning av en yta till flera hyresgäster samtidigt kunde omfattas av den 

frivilliga skattskyldigheten.121 Huvudfrågan i det fallet var dock om en yta kunde anses vara 

exklusivt hyrd av flera hyresgäster under samma tidsperiod. Svaret där var jakande. Kleerup 

menar att detta avgörande borde medföra att uthyrning på deltid till flera hyrestagare borde 

                                                 
117 Se dom Teleos m.fl. C-409/04, EU:C:2007:548, p. 35. Se även dom Velker International Oil Company C-

185/89, EU:C:1990:262, pp. 16-17, SDC, C-2/95, EU:C:1997:278, p.22 och Velvet & Steel Immobilien, C-

455/05. EU:C:2007:232, p. 20.  
118 Situationen i HFD 2015 ref. 62 var dock mer komplicerad än vad detta korta referat ger information om. Två 

lokaler skulle hyras ut, varav en redan var föremål för frivillig skattskyldighet. HFD menade att den frivilliga 

skattskyldigheten inte skulle upphöra genom den nya sorts upplåtelse som planerades, och på grund av 

neutralitetsprincipen såsom den framkommer i mål Turn- und Sportunion Waldburg C-246/04, pp. 27-33, skulle 

även den andra lokalen, som inte tidigare varit föremål för frivillig skattskyldighet, omfattas. Frågan detta ger 

upphov till är om begreppet stadigvarande boende genom detta mål fått en utvidgad betydelse gentemot det 

tidigare förhandsbeskedet eller om domslutet endast är ett resultat av att två likartade situationer ska behandlas 

lika i kombination med att det ställs relativt höga krav för att frivillig skattskyldighet ska upphöra. 
119 Erasmie, Lindberg & Pettersson (2015) s. 406f. 
120 SKV V, Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta? 2016. 
121 Se KamR i Stockholm mål nr 3727-07. 
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kunna omfattas av frivillig skattskyldighet.122 Detta är dock inte något som har tagits upp till 

prövning ännu. SKV, som har uppdaterat sin vägledning med anledning av HFD 2015 ref. 62, 

anser att uthyrningen ska ske på heltid samt att hyresgästen ska disponera lokalen med 

ensamrätt.123 SKV menar att avsikten att hyra ut lokalen för stadigvarande användning ska 

styrkas med objektiva omständigheter, såsom hyresavtal, lokalens karaktär samt dess 

användningsområde. SKV har vidare framfört att för lokaler som både lämpar sig för 

uthyrning i verksamhet som medför skattskyldighet och som inte lämpar sig för det anser man 

som utgångspunkt att flera kortvariga uthyrningsperioder inte per automatik anses vara 

stadigvarande. 124 

 

3.5 Verksamhet som medför skattskyldighet 

För att frivillig skattskyldighet ska kunna medges ska uthyrningen ske för stadigvarande 

användning i verksamhet som medför skattskyldighet. Liksom jag tidigare anfört kommer 

rekvisitet verksamhet som medför skattskyldighet inte att utredas ingående på grund av den 

omfattning en sådan utredning skulle få. Nämnvärt är dock att detta rekvisit inte gäller vid 

uthyrning till kommunen eller staten. Vid uthyrning till en verksamhet som bedrivs av en 

annan näringsidkare än kommunen eller staten kan förutsättningar för frivillig skattskyldighet 

vara uppfyllda även om näringsidkaren bedriver blandad verksamhet.125 Eftersom 

bedömningen görs för varje avskild yta kan frivillig skattskyldighet inte godkännas för ytor 

där endast skattefri verksamhet bedrivs. Bedrivs både skattepliktig och skattefri verksamhet 

på samma yta kan fastighetsägaren bli frivilligt skattskyldig för hela ytan och får som följd 

avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till hela ytan. Hyrestagaren har dock endast 

avdragsrätt för ingående skatt på hyresfakturan till den del som motsvarar dennes 

skattepliktiga andel av verksamheten, se 8 kap. 13 § ML.126 

Att prövningen enligt SKV ska göras per yta kan i praktiken medföra vissa praktiska 

problem. Gränsdragningen för när verksamhet som medför skattskyldighet bedrivs i en viss 

lokal torde i vissa fall vara svår. Antag till exempel att en lokal används för verksamhet som 

inte medför skattskyldighet under nio dagar av tio i en lokal. Den sista dagen används lokalen 

för verksamhet som medför skattskyldighet. Bedömningen av om förutsättningar för frivillig 

                                                 
122 Kleerup, Aktuellt om mervärdesskatt (2008) s. 638. 
123 SKV V, Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta? enligt uppdatering 2016-04-08. 
124 SKV:s rättsfallskommentar, HFD 2015 ref 62, uthyrning av popup-butiker, dnr 131 648779-15/111. 
125 SKV V, Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta? 2016. 
126 Se även SKV V, Avdragsrätt vid blandad verksamhet, 2016. 
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skattskyldighet föreligger är beroende av huruvida verksamhet som medför skattskyldighet 

bedrivs stadigvarande eller inte. 

Ett annat exempel kan vara en optiker som i sina mottagningsrum bedriver skattefri 

verksamhet enligt 3 kap. 4 § ML. I butikslokalen säljs glasögon, vilket är en verksamhet som 

medför skattskyldighet. Utifrån SKV:s uppfattning borde detta då innebära att butikslokalen, 

till skillnad från mottagningsrummen, kan omfattas av frivillig skattskyldighet. En fråga kan 

dock uppstå, om glasögonen visas upp i mottagningsrummen i marknadsföringssyfte, om 

detta kan medföra att skattskyldig verksamhet kan anses bedriven i rummet. Om kunden 

bestämmer vilket par han eller hon ska köpa redan i mottagningsrummet kan man möjligen 

anse att skattepliktig omsättning har skett i mottagningsrummet även om betalningen sker i 

butikslokalen. Detta gör att den av SKV förespråkade bedömningen per yta kan ifrågasättas 

då den skulle kunna vara lätt att kringgå. Ett kringgående är främst fördelaktigt för 

fastighetsägaren, då avdragsrätten för denne inträder även endast en liten del av verksamheten 

medför skattskyldighet.127 

Under våren 2016 har SKV lämnat en promemoria där man föreslår en generell 

omsättningsgräns för mervärdesskatt som gäller oavsett verksamhet och inkomstslag.128 

Promemorian har skickats ut på remiss av Fidep och ändringarna föreslås börja gälla 1 januari 

2017. Förslaget innebär i korthet att den som har en årlig omsättning exklusive 

mervärdesskatt om under 30 000 kr ska befrias från mervärdesbeskattning. Detta anser SKV 

kommer att gynna mikroproducenter av el, de som har intäkter från hobbyverksamhet samt 

andra verksamheter med låg omsättning. Fördelarna härrör från det faktum att sådana 

näringsidkare enligt förslaget inte behöver registrera sig för, redovisa eller betala 

mervärdesskatt. Eftersom inte någon avdragsrätt heller kan beviljas för sådana näringsidkare 

tror SKV att detta medför större fördelar för näringsidkare med lägre ingående skatt än för de 

med en hög ingående skatt.129 I promemorian anges att en särskild hänvisning i den nuvarande 

3 kap. 3 § ML till den nya regleringen ska införas och att det särskilt anges att skatteplikt inte 

gäller för uthyrning till näringsidkare som omfattas av befrielsen för mervärdesskatt.130 

Befrielsen är inte obligatorisk, det krävs ansökan till SKV om att få beskattas om 

näringsidkarens omsättning understiger omsättningsgränsen.131 

                                                 
127 Se ovan resonemang. 
128 SKV:s promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt, Dnr 131 117911-16/113, Fi2016/01205/S2. 
129 SKV:s promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt, s. 18f. 
130 SKV:s promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt, s. 4-5 & 36. 
131 SKV:s promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt, s. 8ff, föreslagna bestämmelser 9d kap. 1 och 5 §§ 

ML. 
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Konsekvensen av att verksamheter med liten omsättning därmed inte automatiskt anses 

omfattas av mervärdesskattelagens tillämpningsområde är att en fastighetsägare inte kan 

avgöra om verksamheten som ska bedrivas är av sådant slag att lokaluthyrningen ska kunna 

omfattas av frivilligt skattskyldighet. Om hyresgästen inte lämnar in en sådan särskild 

ansökan omfattas lokalen inte av frivillig skattskyldighet oavsett om verksamhet som medför 

skattskyldighet bedrivs. Här kan uppstå en konflikt med den nya möjlighet till skattskyldighet 

vid uthyrning för lokaler som ska användas som popup-butiker som framgår av HFD 2015 

ref. 62. Sådana butiker har, liksom bolaget i målet anför, som syfte att marknadsföra sin 

verksamhet, vilket säkerligen ofta kan behövas då man har en låg omsättning och inte har 

etablerat verksamheten ännu. Vidare kan viss problematik tänkas uppkomma i samband med 

exemplet ovan rörande optikern som även säljer glasögon. Verksamheter som bedriver 

blandad verksamhet blir, om den skattepliktiga andelen av verksamheten har en omsättning 

som understiger 30 000 kr, undantagna från mervärdesskatt. Eftersom företag som bedriver 

blandad verksamhet normalt kan tänkas ha en lägre skattepliktig omsättning än helt 

skattepliktiga verksamheter torde dessa bli mer känsliga för huruvida de träffas av 

omsättningsgränsen. 

I SKV:s förslag beräknas antalet näringsidkare som kan omfattas av undantaget uppgå till 

73 000.132 Detta bör medföra att en viss mängd fastighetsägare som tidigare har hyrt ut till 

dessa näringsidkare inte längre kommer att kunna debitera mervärdesskatt på fakturorna och 

därmed inte få avdrag för ingående skatt hänförliga till uthyrning. Detta gäller om 

näringsidkarna inte väljer att omfattas av mervärdesskatt. I promemorians konsekvensanalys 

har frågor om effekten för frivilligt skattskyldiga lokaluthyrare inte behandlats. Regelrådet, 

som den remissinstans som har att se till att konsekvensanalysen uppfyller kraven,133 har dock 

meddelat att man finner att kraven är uppfyllda.134 

 

3.6 Ej stadigvarande bostad 

3.6.1 Introduktion stadigvarande bostad 

Uthyrningen kan inte, för att omfattas av frivillig skattskyldighet, avse stadigvarande bostad. 

Det finns även ett avdragsförbud för ingående skatt hänförlig till stadigvarande bostad.135 Jag 

anser att de bedömningar om begreppet stadigvarande bostad som har framkommit genom 

                                                 
132 SKV:s promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt, s. 33. 
133 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
134 Se Regelrådets remissvar dnr RR 2016-000151 till Fi2016/01205/S2, s. 1. 
135 Se 8 kap. 9 § ML. 
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mål om avdragsförbud har viss bäring även för hur begreppet ska tolkas avseende den 

frivilliga skattskyldigheten. De rättsfall jag har valt ut på området har kategoriserats utifrån 

hur lokalens används. I avsnitt 3.6.2 ska jag därför inledningsvis lyfta fram och diskutera 

praxis i fall där näringsverksamhet bedrivs i anslutning till näringsidkarens privata boende. 

Ofta föreligger i dessa fall situationer där fastighetsägaren och näringsidkaren är samma 

person, varför det inte är fråga om uthyrning. Dock kan avgörandena vara vägledande dels för 

hur begreppet stadigvarande bostad ska tolkas i allmänhet och dels för hur det skulle tolkas i 

en situation där fastighetsägaren hyr ut till någon som både bor och bedriver verksamhet i 

samma byggnad. I avsnitt 3.6.3 presenteras avgöranden som rör uthyrning till verksamhet 

som bedrivs i form av gruppbostäder och huruvida sådana lokaler är att anse som 

stadigvarande bostad. Slutligen visas i avsnitt 3.6.4 hur bedömningen görs i fall där de 

uthyrda lokalerna används som elevhem. 

 

3.6.2 Näringsverksamhet i anslutning till näringsidkarens privata boende 

Liksom jag anförde i föregående avsnitt behandlas här vad som utgör stadigvarande bostad ur 

ett avdragsrättsperspektiv. Det föreligger ett generellt avdragsförbud för ingående skatt som är 

hänförlig till stadigvarande bostad, se 8 kap. 9 § 1 st. p. 1 ML. Med stadigvarande bostad 

avses enligt betänkandet byggnad eller del av byggnad som är inrättad för permanent 

boende.136 Anledningen bakom avdragsförbudet är att kostnaderna ofta är av privat natur.137 

Avdragsförbudet omfattar all ingående skatt som kan hänföras till den stadigvarande 

bostaden.138 Även om frågan om avdragsrätt för en näringsverksamhet som bedrivs i 

anslutning till näringsidkarens privata bostad inte är direkt relevant för frågan om frivillig 

skattskyldighet kan viss praxis ändå föreställas för att illustrera gränsdragningen mellan 

stadigvarande bostad och lokal där näringsverksamhet bedrivs. SKV anser att kostnader 

hänförliga till stadigvarande bostad generellt sett ska anses omfattas av avdragsförbudet. 

Detta, menar SKV, ska gälla oaktat om kostnaderna avser privat konsumtion eller ej, vilket 

motiveras med att ML har uttalade avdragsförbud för både kostnader för privata 

levnadskostnader och för stadigvarande boende. Skulle dubbla förbud inte förekomma skulle 

det enligt SKV innebära att avdragsförbudet träffar privata levnadskostnader hänförliga till 

stadigvarande bostad, inte alla kostnader hänförliga till stadigvarande bostad.139  

                                                 
136 SOU 1994:88 s. 242. 
137 Prop. 1993/94:99 s. 212 & SOU 1994:88 s. 254. 
138 SOU 1994:88 s. 242. 
139 SKV S, Mervärdesskatt, inventarier i stadigvarande bostad, dnr 131 602507-10/111. 
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Frågan har tangerats i ett mål där ett bolag sökte avdrag för kostnader hänförliga till ett 

bullerisoleringsarbete som utförts på stadigvarande bostäder. Domstolen menade att arbetet 

inte kan anses hänförligt till privata levnadskostnader och medgav avdrag.140 Kommissionens 

mervärdesskattekommitté anser att art. 168a i mervärdesskattedirektivet innebär att utgifter 

för arbete på fast egendom som används för ”domestic housing”, vilket kan översättas till 

stadigvarande bostad, inte medför avdragsrätt om det avser en bostad där en anställd i det 

utförande företaget bor.141 Det bör dock noteras att mervärdesskattekommitténs uttalanden 

inte är vägledande för tolkningen av bestämmelserna. Det finns till synes olika uppfattningar 

om huruvida avdragsförbudet för stadigvarande bostad är generellt tillämpbart eller om det 

endast ska tillämpas i situationer där den som yrkar avdragsrätt har anknytning till bostaden i 

fråga. 

Det saknas definition av begreppet stadigvarande bostad i ML. Liksom jag tidigare anfört 

anser jag att ledning för tolkningen av vad stadigvarande bostad är i 3 kap. 3 § 2 st. ML kan 

hämtas från den omfattande praxis som finns på avdragsrättsområdet. I ett stort antal fall har 

domstolen haft att ta ställning till om avdrag ska beviljas för ingående skatt på inköp för, 

byggnation eller reparation av en lokal som används i näringsverksamhet som är belägen i 

anslutning till näringsidkarens stadigvarande bostad. Gemensamt för domstolens resonemang 

i de fall som behandlas i denna uppsats är att fokus läggs på graden av anpassning till den 

bedrivna verksamheten och om denna är avskild från hur en vanlig stadigvarande bostad är 

inrättad. Utöver detta görs även en helhetsbedömning av situationen. 

I ett fall bedrevs spaverksamhet i en ombyggd bod på näringsidkarens tomt. Boden 

byggdes om för att innefatta bland annat en bubbelpool och bastu. Domstolen ansåg att detta 

skulle kunna vara en del av en stadigvarande bostad och beviljade inte avdragsrätt.142 I ett 

annat mål som också handlade om avdragsrätt för spa i anslutning till en stadigvarande bostad 

ansåg domstolen att spadelen inte var avskild från hemmet. Avdragsrätt nekades trots att viss 

anpassning till verksamheten hade skett.143 I fall där en näringsidkare yrkat avdrag för 

ingående skatt för kontorsyta eller annan verksamhetsyta i det egna hemmet har stor vikt lagts 

vid om ytan är avskild från boendet. I fall där verksamhetsytan och boendeytan delar ingång 

och inga särskilda anpassningar till verksamheten har gjort nekas yrkanden om avdrag.144 Där 

                                                 
140 Se KamR i Göteborg mål nr 5302-06 & 5304-06. 
141 Guidelines resulting from meetings of the VAT Committee up until March 3rd 2016, möte 27 XXI/370/90 

1989-12-12 – 1989-12-13, s. 53. 
142 Se RK 2006:960. 
143 KamR i Stockholm mål nr 3264—3265-15. 
144 Se RÅ 2003 ref. 100 I, KamR i Stockholm mål nr 8523-08 och KamR i Sundsvall mål nr 1110-03. 
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verksamhetsytan är klart avskild från boendet med egen ingång samt har anpassats för 

verksamheten har domstolen ansett att det inte är fråga om stadigvarande bostad.145 Utgången 

i dessa mål stämmer till synes överens med SKV:s ställningstagande där det framgår att krav 

ställs på hur verksamhetslokalen är anpassad för verksamheten och att den är klart avskild 

från boendeutrymmena.146 

EU-domstolen har i HE prövat en medlemsstats reglering vilken föreskriver avdragsförbud 

för verksamhetslokaler i ett bostadshus. Avdragsförbudet gällde för ”utgifter som hänför sig 

till ett kontor i en bostad”.147 Domstolen slog fast att ett avdragsförbud endast är tillåtet i den 

mån det är förenligt med mervärdesskattedirektivet.148 Det generella avdragsförbudet som 

gällde i medlemsstaten i fråga ansågs strida mot EU-rätten. Till skillnad från argumentationen 

i svenska domstolar utgår EU-domstolen, vid prövningar om avdragsförbuds tillåtenhet, från 

avdragsrätten som huvudregel, varpå de direktivstadgade undantagen uttyds genom strikt 

tolkning. Domen avgjordes innan införandet av art. 168a149 i mervärdesskattedirektivet. 

Utformningen av undantaget i nyss nämnda artikel ger dock uttryck för samma utgångsläge 

som EU-domstolen i dom HE, och anger att avdragsrätt ska medges i proportion till den 

beskattningsbara personens användning av den fasta egendomen för rörelsens verksamhet. 

I ett annat mål från EU-domstolen ansågs medlemsstaterna obehindrade att föreskriva en 

generell skatteplikt för uthyrning av lokal som inte används för boendeändamål. 

Medlemsstaten i fråga hade i sin nationella reglering istället ett undantag från skatteplikt för 

uthyrning av fast egendom som används för boendeändamål. Eftersom direktiv endast är 

bindande med hänsyn till att resultatet av lagstiftningen överensstämmer med syftena bakom 

direktivbestämmelsen ansåg EU-domstolen att det var oväsentligt huruvida regleringen 

skedde i form av en huvudregel om skattebefrielse eller skatteplikt.150 

 

3.6.3 Gruppbostäder 

Detta avsnitt behandlar bedömningen av vad som utgör stadigvarande bostad i gruppbostäder. 

Praxis vad gäller huruvida frivillig skattskyldighet kan beviljas för gruppbostäder är 

                                                 
145 Se RÅ 2003 ref. 100 II och KamR i Stockholm mål nr 5749-12. 
146 SKV S, Tillämpningen av avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt avseende stadigvarande bostad, dnr 

130 594451-04/111. 
147 Se dom HE C-25/03, EU:C:2005:241 p. 13. 
148 Se dom HE C-25/03, EU:C:2005:241 p. 50. 
149 Artikeln anger att då en näringsidkare äger fast egendom har denne endast avdragsrätt i proportion till 

användningen i rörelsens verksamhet. Det innebär att om den fasta egendomen används av personal eller för 

privat bruk medges inte avdragsrätt motsvarande den privata användningen. 
150 Se dom Amengual Far C-12/98, EU:C:2000:62 pp. 12-14. 
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omfattande. Gruppbostäderna kan till exempel vara så kallade HVB-hem,151 ålderdomshem 

eller asylboenden. Ofta sker uthyrning från fastighetsägaren till kommunen som i sin tur 

antingen bedriver gruppbostäderna i egen regi eller låter någon utomstående aktör bedriva 

gruppboendena för kommunens räkning. Vid uthyrning till kommun anger 3 kap. 3 § 2 st. 3 

mom. ML att uthyrningen anses vara skattepliktig oavsett om verksamheten som bedrivs 

medför skattskyldighet eller ej. Vid sidan av denna reglering anges i samma stycke, 2 mom. 

att skatteplikt inte gäller om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Av den praxis som 

presenteras nedan framgår att domstolen i samtliga fall har ansett att begränsningen för 

stadigvarande bostad gäller den faktiska användningen i slutledet, varför kommunens hyra i 

ett mellanled inte medför att uthyrningen i ett sådant fall alltid är skattepliktig. Det anges i de 

senaste förarbetena på området att det inte finns anledning att ändra gällande rätt och att 

uthyrning till kommun som vidareuthyr för användande som stadigvarande bostad även 

fortsättningsvis ska vara undantaget från möjligheten till frivillig skattskyldighet.152 Följande 

diskussion tar både sikte på gruppbostäder som bedrivs i kommunal regi och i privat regi. 

Vid bedömningen av förutsättningarna för frivillig skattskyldighet för gruppbostäder utgår 

domstolen i många fall från en jämförelse med bostäder ur det normala bostadsbeståndet. I 

äldre rättspraxis fokuserade domstolen huvudsakligen på om bostaden har samma standard 

som normala bostäder, särskilt med tanke på kök och badrum.153 Ett inslag som kan göra att 

boendeytor i gruppboenden inte är att anse som stadigvarande bostad är att det inte finns 

någon möjlighet för den boende att påverka vilka andra som vistas där.154 I andra fall görs en 

jämförelse med de funktioner som finns i en bostad ur det normala bostadsbeståndet. Praxis 

behandlar både boendelägenheter och gemensamma ytor, och då frågan gäller de 

gemensamma ytorna läggs vikt vid vilka funktioner som finns i boendelägenheten. Där de 

gemensamma ytornas funktioner, såsom kök och badrum, redan finns i boendelägenheterna, 

är de gemensamma ytorna inte att se som stadigvarande boende.155 Att vårdinslag ofta 

förekommer på gruppboenden anses inte påverka huruvida lokaler i gruppbostäder är att anse 

som stadigvarande boende eller ej.156 

                                                 
151 Reglerat enligt 6 kap. Socialtjänstlagen (2001:453). 
152 Prop. 2013/14:1 s. 476 & 507. 
153 Se RÅ 1993 ref. 30 och KamR i Göteborg mål nr 636-2000 och 6711-6714-2000. 
154 Se KamR i Jönköping mål nr 3815-14 och 3816-14 samt KamR i Jönköping mål nr 1276-13 för vilket 

prövningstillstånd i HFD har meddelats genom HFD PT 1115-13. 
155 Se KamR i Jönköping mål nr 3814-14, 3815-14 och 3816-14 samt KamR i Jönköping mål nr 1276-13 för 

vilket prövningstillstånd i HFD har meddelats genom HFD PT 1115-13. 
156 Se RÅ 1993 ref 30, HFD 2013 ref. 79 I & II och HFD 2015 not. 56. 
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I två fall där de boende var asylsökande och inte har någon annan bostad att tillgå ansågs 

boendelägenheter utgöra stadigvarande boende. I ett av fallen var lägenheterna ur det normala 

bostadsbeståndet.157 I det andra fallet saknade lägenheterna kök och badrum, men domstolen 

bedömde att den faktiska användningen vägde tyngre vid prövningen.158 I en annan situation 

där boendeformen var lagstadgad och boendet enligt förarbetena till den aktuella lagen ska 

anses utgöra den boendes stadigvarande bostad gick domstolen på denna linje i fråga om den 

frivilliga skattskyldigheten.159 HFD har meddelat prövningstillstånd i två fall som rör 

huruvida frivillig skattskyldighet kan beviljas för gemensamma utrymmen där både boende 

och personal kan vistas.160 I det första fallet bestod de gemensamma ytorna av kök, allrum, 

TV-rum och entréytor, och dessa funktioner fanns redan i boendelägenheterna. I det andra 

fallet bestod de gemensamma ytorna av en matsal. Boendelägenheterna i det fallet avsåg 

övernattningsrum för hemlösa. Gemensamt för de gemensamma utrymmena i de båda fallen 

var att de är tänkta att användas av de boende gemensamt, samt att de inte kan avskiljas på så 

sätt att boendepersonal inte kan vistas där. 

I ett mål om avdragsrätt förelåg uthyrning av lägenheter under både kort och lång tid. De 

olika lägenheterna var inrättande på liknande sätt. SRN tillika HFD ansåg att lägenheterna till 

sin utformning liknade de i det tidigare fastställda förhandsbeskedet RÅ 1993 ref. 30 vilka var 

jämförbara med lägenheter ur det normala bostadsbeståndet. Det fanns därför ingen anledning 

att göra åtskillnad mellan lägenheterna beroende på hyrestidens längd. Samtliga lägenheter 

ansågs utgöra stadigvarande boende.161 

SKV hävdar i processer ofta att avdragsförbudet för stadigvarande bostad är tillämpligt. I 

en nyligen avkunnad dom från FR yrkade SKV att rum i ett hospice för barn skulle anses 

utgöra stadigvarande bostad. Domstolen bedömde dock att vistelsen i rummen var kortvarig 

och att de boende var barn som hade sin egentliga stadigvarande bostad hemma hos sina 

föräldrar. Förvaltningsrätten fann att förutsättningar för frivillig skattskyldighet förelåg.162 

Enligt min åsikt tolkar SKV begreppet stadigvarande bostad väldigt brett, i vissa fall så brett 

att man kan få uppfattningen om att SKV anser att alla platser där boende kan förekomma kan 

utgöra stadigvarande bostad. Detta tycker jag illustreras av förvaltningsrättsdomen. 

 

                                                 
157 Se KamR i Stockholm mål nr 9791-14. 
158 Se KamR i Göteborg mål nr 517-15. 
159 Se RÅ 2005 not. 78. 
160 Se HFD PT 1115-13 & HFD PT 6743-15. 
161 Se RÅ 1997 not. 245. 
162 FR i Stockholm mål nr 8334-15. 
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3.6.4 Elevhem 

En annan form av boende där frågan om stadigvarande boende aktualiseras är vad som kan 

sammanfattas som elevhem. Huruvida elevhem i anslutning till internatskolor ska anses 

utgöra stadigvarande bostad har prövats i två fall. I det äldre av fallen utgjordes elevhemmen 

av rum utan kök och badrum som därmed hade lägre standard än bostäder i det normala 

bostadsbeståndet. KamR anförde att i specialfallet med elevhem skulle den faktiska 

användningen utgöra grund för bedömning till skillnad från en bedömning av bostädernas 

standard. Domstolen konstaterade att eleverna faktiskt bodde på hemmet stadigvarande och 

bedömde därför att bostäderna utgjorde stadigvarande bostad.163 Det andra fallet, ett ej 

överklagat förhandsbesked från SRN, rörde elevhem som skulle användas måndag till fredag 

under terminerna. Två eller tre elever skulle dela på en lägenhet med två till tre rum samt kök 

och badrum. Eleverna var inte folkbokförda på adressen. SRN bedömde att boendet utgjorde 

en integrerad del av utbildningsverksamheten och ansåg att boendet på den grunden inte var 

att anse som stadigvarande.164 SRN hänvisade till utgången i RÅ 1988 not. 524 där 

tillhandahållande av kost och logi i högskoleverksamhet inte ansågs medföra skattskyldighet 

eftersom det utgjorde en del av undervisningsverksamheten. 

 

3.7 Gränsdragning hotellverksamhet och kortvarig logi 

Av 3 kap. 3 § 1 st. p. 4 ML framgår att uthyrning av rum i hotellrörelse eller liknande 

verksamhet är skattepliktig. ML saknar definition för begreppet hotellrörelse. I praxis 

uppvisas gränsdragningsproblem avseende vad som är att anse som rumsuthyrning respektive 

lokaluthyrning. SKV menar att bedömningen av om rumsuthyrning i hotellrörelse föreligger 

görs med utgångspunkt i verksamhetens syfte och innehåll. Till skillnad från vid 

fastighetsuthyrning är hotellverksamhet ingen passiv verksamhet. Uthyrningen ska avse 

kortvarig logi och ske inom ramen för hotellverksamhet. Vistelsens varaktighet ska enligt 

SKV bedömas utifrån hyresavtalet, där en tumregel är att en varaktighet under fyra månader 

kan ses som kortvarig.165 Detta kan jämföras med utgången i målet Blasi där tillhandahållande 

av logi under kort tid avsåg tid understigande sex månader.166 Hotellverksamhet innebär enligt 

SKV att uthyrningen marknadsförs till dygns- eller veckopris alternativt att för hotellrörelse 

typiska tjänster tillhandahålls, samt att verksamheten inte är av obetydlig omfattning. Vad 

                                                 
163 Se KamR i Jönköping mål nr 540-1999. 
164 Se SRN 2004-05-11. 
165 SKV S, Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt, dnr 131 675099-15/111. 
166 Se dom Blasi C-346/95, EU:C:1998:51, p. 24. 
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gäller omfattningen anser SKV att en uthyrningstid som sammanlagt överstiger 16 veckor och 

en omsättning överstigande 50 000 kronor är tillräckligt.167 

I praxis har SRN och HFD bedömt att om uthyrningstiden är kortvarig behöver inte den 

uthyrda lokalens utformning beaktas. Eftersom lokalen inte används för permanent boende 

blir uthyrningen att på grund av hyrestiden att anse som bedriven i hotellrörelse.168 Det är utan 

betydelse om gästerna hyr sitt boende av fastighetsägaren eller av en näringsidkare som har 

hyrt lokalerna av fastighetsägaren.169 HFD har i ett fall ansett att uthyrning mellan en veckas 

och sex månaders tid kan vara att anse som kortvarig.170 I ett mål om avdragsrätt, där HFD 

fastställde SRN:s förhandsbesked, ansågs ett bolag ha avdragsrätt för kostnader hänförliga till 

uthyrning av bostäder till personal som genomgick en utbildning under en tidsperiod om 

några dagar till några veckor. HFD konstaterade att det inte rörde sig om rumsuthyrning i 

hotellverksamhet. Inte heller utgjorde uthyrningen upplåtelse av stadigvarande bostad 

eftersom ingen del av fastigheten ersatte personalens stadigvarande bostad.171 I ett annat mål 

om avdragsrätt nekades avdragsrätt för kostnader hänförliga till uthyrning av bostäder till en 

stiftelse som i sin tur upplät bostäderna till forskare. Den genomsnittliga hyreslängden var 

cirka sex månader. Både utformningen och användningen var sådana att lokalerna ska anses 

som stadigvarande bostad.172 Detta kan jämföras med SRN:s resonemang i sitt 

förhandsbesked. SRN anförde att lokalerna inte utgjorde stadigvarande bostad för någon i 

stiftelsen. Eftersom lokalerna för stiftelsen är del av deras uthyrningsverksamhet ansåg SRN 

att hindret mot skatteplikt vid stadigvarande bostad inte var tillämplig i fallet.173 Detta 

förhandsbesked stod sig dock inte i HFD. 

I ett förhandsavgörande från SRN har ett bolag, som var registrerat till skattskyldighet för 

rumsuthyrning i hotellrörelse, bedömts hyra ut delar av fastigheter för stadigvarande bostad. 

Bolaget hyrde ut rum till kommunen som upplät dem till personer i behov av tillfälligt 

boende. Hyreskontraktet med kommunen var inte tidsbegränsat och de boendes vistelsetid 

varierade mellan en natt till ett par månader. SRN anförde att bolaget var passivt i sitt 

                                                 
167 SKV S, Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt, dnr 131 675099-15/111. För 

hotellrörelse finns en så kallad tröghetsregel. Den innebär att om en fastighetsägare har bedrivit hotellrörelse 

men under en tid kommer att bedriva skattefri fastighetsuthyrning men därefter återgår till drivande av 

hotellrörelse anses att verksamheten inte varaktigt har ändrat inriktning, och avdragsrätt för ingående skatt 

hänförlig till den skattepliktiga verksamheten kvarstår. Av ställningstagandet framgår att tröghetsregeln gäller 

skattefria hyresavtal som omfattar, som utgångspunkt, elva månader. 
168 Se RÅ 2002 ref. 67, RÅ 2002 not. 174 och KamR i Göteborg mål nr 6742-12. 
169 Se RÅ 2002 not. 174 och RÅ 2002 not. 175. 
170 Se RÅ 2002 not. 175. 
171 Se RÅ 2005 ref. 34. 
172 Se RÅ 2010 ref. 43. 
173 Se SRN 2009-11-10, dnr 47-08/I. 
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tillhandahållande och därmed inte bidrog till att skapa något mervärde i verksamheten, och 

anförde att bolaget inte kunde anses bedriva rumsuthyrning i hotellrörelse.174 

Förutom att skatteplikt föreligger för rumsuthyrning i hotellrörelse föreligger, enligt SKV, 

även skatteplikt vid uthyrning avseende tillfällig logi. Detta kan avse till exempel uthyrning 

av boenderum under en kortare tidsperiod. Hyrestiden styrs enligt SKV av hyresavtalet, inte 

av den faktiska vistelsetiden.175 I ett förhandsbesked från SRN ansågs ett hyresavtal om ett år 

med automatisk förlängning inte utgöra en sådan kortvarig upplåtelse som ska vara 

skattepliktig.176 Bedömningen av hyresperioden stämmer överens med bedömningen i ovan 

nämnda EU-dom Blasi där sex månader bedömdes utgöra lång tid.177 Förhandsbeskedet 

överklagades dock av båda parter. I beslut av HFD återförvisades målet till SRN då HFD 

menade att det hyresavtal som varit föremål för bedömning i förhandsbeskedet var ett 

ramavtal.178 Vid uthyrning slöts i praktiken ytterligare avtal per rum, natt och utifrån listpris. 

Ett nytt förhandsbesked från SRN avseende denna form av rumsuthyrning bör lämnas inom 

en snar framtid. 

 

3.8 Den frivilliga skattskyldighetens upphörande 

Det är frivilligt att börja debitera mervärdesskatt i fakturan om förutsättningarna för frivillig 

skattskyldighet föreligger, se 9 kap. 1 § ML. Det finns dock ingen möjlighet till frivilligt 

utträde ur systemet om inte vissa sakomständigheter har förändrats. Enbart att man som 

fastighetsägare inte längre vill debitera mervärdesskatt är inte ett godtagbart skäl för att inte 

längre debitera mervärdesskatt.179 Upphörande av frivillig skattskyldighet regleras i 9 kap. 6 § 

ML. Kraven är att verksamheten som bedrivs i lokalen inte längre till någon del medför 

skattskyldighet, att fastighetsägaren börjar använda lokalen för eget bruk eller att lokalen inte 

längre kan användas för uthyrning på grund av rivning eller på grund av någon orsak som 

fastighetsägaren inte kan råda över, till exempel brand. Vid försäljning av lokalen kan den 

frivilliga skattskyldigheten upphöra om både säljaren och köparen ansöker till SKV, 9 kap. 6 

§ 3 st. ML. För att ändrad omfattning av hyrestagarens skattepliktiga verksamhet ska medföra 

att den frivilliga skattskyldigheten upphör krävs att denne bedriver verksamhet som är befriad 

från mervärdesskatteplikt. Bedrivs blandad verksamhet föreligger fortfarande förutsättningar 

                                                 
174 Se SRN 2010-06-16, dnr 44-09/D. 
175 SKV S, Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, dnr 131 675099-15/111. 
176 Se SRN 2015-05-20, dnr 35-14/I. 
177 Se dom Blasi C-346/95, EU:C:1998:51, p. 24. 
178 Se HFD:s beslut i mål nr 3668-15, 2016-02-24. 
179 Prop. 2013/14:1 s. 471. 
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för frivillig skattskyldighet.180 Frivillig skattskyldighet ska inte heller upphöra i fall där 

lokalen står tom i väntan på att en ny hyresgäst ska tillträda, under förutsättning att 

fastighetsägaren har som syfte att även fortsättningsvis hyra ut lokalen.181 

I en kammarrättsdom har frivillig skattskyldighet upphört då fastighetsägarens avsikt att 

ändra användningen till att avse andra ändamål än skattepliktig uthyrning har kunnat visas. 

Vid en senare tidpunkt beviljades bygglov för ombyggnation. Ett flertal omständigheter, 

bland annat ansökan om bygglov, ansågs visa att fastighetsägarens avsikt med fastighetens 

användning hade ändrats, vilket ledde till att den frivilliga skattskyldigheten upphörde.182 

Bedömningen kan anses anmärkningsvärd med tanke på att bygglovet ännu inte hade beviljats 

vid tidpunkten då den frivilliga skattskyldigheten bedömdes upphöra.183 Att användningen av 

lokalerna skulle ändras till att avse bostäder bör därmed inte ha varit fastställt vid den 

tidpunkten. Det är oklart om frivillig skattskyldighet skulle ha upphört om bygglovsansökan i 

ett senare skede inte hade beviljats. Tillämpas Kammarrättens resonemang bör den faktiska 

användningen efter bygglovsansökan styra. Hade bolaget valt att ändå ändra 

användningsområdet till att inte medföra uthyrning i mervärdesskattepliktig verksamhet finns 

det skäl att anta att frivillig skattskyldighet hade upphört vid ansökan om bygglov. Ansökan 

manifesterar avsikten att ändra lokalens användning. Dock bör resultatet i den motsatta 

situationen, där bolaget efter ansökan om bygglov, vilket nekas, återgår till att bedriva samma 

uthyrningsverksamhet, bli att förutsättningarna för frivillig skattskyldighet fortfarande 

föreligger. Domen är värd att ha i åtanke då den indikerar att det inte alltid är möjligt att vid 

en viss tidpunkt avgöra om förutsättningar för frivillig skattskyldighet föreligger. 

 

                                                 
180 Se KamR i Sundsvall mål nr 1443-1446-1999 där en bank blev hyrestagare till en lokal som omfattades av 

frivillig skattskyldighet och bedrev blandad verksamhet. Endast en mindre del av verksamheten medförde 

skattskyldighet. KamR fann att den frivilliga skattskyldigheten inte skulle upphöra. 
181 Prop. 1999/2000:82 s. 77f. och 142. 
182 KamR i Göteborg mål nr 1945-1948-15. 
183 I denna kontext kan nämnas att en näringsidkare som planerar att starta en mervärdesskattepliktig verksamhet 

har avdragsrätt för ingående skatt även innan verksamhet bedrivs, se dom Rompelman 268/83, EU:C:1985:74, p. 

23 och dom INZO C-110/94, EU:C:1996:67, p. 16. Detta gäller dessutom också då planer på att starta en 

verksamhet har medfört kostnader men verksamheten aldrig har börjat drivas, se Henkow (2015) s. 98 och bl.a. 

dom Gabalfrisa m.fl. i de förenade målen C-110/98-C-147/98, EU:C:2000:145, pp. 53-54. Eftersom avdragsrätt 

därmed kan beviljas innan skattepliktig verksamhet bedrivs kan man anse att avdragsförbudets inträde innan 

skattepliktig verksamhet upphör kan vara godtagbart genom en tillämpning av reciprocitetsprincipen. 

Resonemanget blir att avsikten att bedriva skattepliktig verksamhet styr rätten till avdrag i båda fallen. Åter bör 

dock uppmärksammas att det aktuella målet härrör från KamR. För vidare läsning om reciprocitet, se Alhager 

(2001) s. 69f. & Westberg (1994) s. 84 och 383.  
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3.9 Sammanfattande kommentarer 

Möjligheten att bli frivilligt skattskyldig vid lokaluthyrning föreligger om mervärdesskatt 

debiteras i hyresfakturan, om det sker en uthyrning av lokal som utgör fastighet eller del av 

fastighet och om uthyrningen sker för stadigvarande användning i verksamhet som medför 

skattskyldighet. Frivillig skattskyldighet kan inte föreligga då den uthyrda lokalen används 

som stadigvarande bostad. Det kan inte heller föreligga om uthyrningen bedöms utgöra 

hotellverksamhet eller tillhandahållande av kortvarig logi. Då förutsättningarna väl är 

uppfyllda och fastighetsägaren har valt att omfattas av frivillig skattskyldighet krävs att 

ytterligare vissa förutsättningar är uppfyllda för att möjlighet att frånträda densamma ska 

föreligga. 

Debitering av mervärdesskatt i hyresfakturan är inget problematiskt område vad gäller vad 

som utgör gällande rätt. Den frivilliga skattskyldigheten inträder den första dag för den 

hyresperiod för vilken mervärdesskatt har debiterats i fakturan.184 Detta gäller dock endast 

under förutsättningen att övriga rekvisit för frivillig skattskyldighet är uppfyllda. 

Lokaluthyrning är ett begrepp som inte har definierats i ML och inte heller i större 

utsträckning av svenska domstolar. Inom EU-rätten har begreppet uttolkats som att det ska 

föreligga ett avtal om att mot ersättning och under en avtalad tidsperiod nyttja den fasta 

egendomen på sådant sätt att annans nyttjande kan hindras.185 För att det vidare ska vara fråga 

om skattefri uthyrning av lokal ställs vissa krav på att uthyrningen bedrivs passivt.186 Då 

fastighetsägaren intar en aktiv roll talar det för att denne skapar ett mervärde genom sin 

närvaro vilket bidrar till att uthyrningen kan anses vara föremål för mervärdesskatt. Skattefri 

lokaluthyrning karaktäriseras däremot av ett passivt tillhandahållande under längre tid som 

inte skapar betydande mervärde. 

Avseende att uthyrningen ska avse fastighet eller del av fastighet kan anföras att SKV 

menar att uthyrningen ska avse en avgränsad yta som är klart definierad till läge och storlek 

samt att uthyrning ska ske med ensamrätt. Uthyrning till flera hyresgäster kan vara att anse 

som att de har exklusiv nyttjanderätt eftersom hyresavtalet hindrar andra än de avtalsslutande 

parterna att få tillträde.187 Detta resonemang har även använts i en svensk dom från KamR där 

                                                 
184 9 kap. 4 § ML. 
185 Se bl.a. dom ”Goed Wonen” C-326/99, EU:C:2001:506 p. 55 och. dom Sinclair Collins C-275/01, 

EU:C:2003:341 p. 25. 
186 Se dom Temco Europe C-284/03 EU:C:2004:730, p. 28, dom Stockholm Lindöpark C-150/99, EU:C:2001:34, 

p. 26, dom Régie C-55/14, EU:C:2015:29, p. 31, SRN 2011-06-10, dnr 41-10/I och SRN 2010-06-16, dnr 44-

09/D. 
187 Se dom Temco Europe C-284/03 EU:C:2004:730, p. 25. 
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flera hyresgäster gemensamt hade exklusiv rätt till en yta som var klart avgränsad till läge och 

storlek.188 Dock är SKV inte av samma uppfattning. 

Uthyrning som sker för stadigvarande användning i verksamhet som medför 

skattskyldighet fick en ändrad innebörd genom det så kallade Popup-målet.189 Tidigare hade 

SKV ansett att uthyrning till en hyresgäst under en hyresperiod om tolv månader var att anse 

som stadigvarande. Genom Popup-målet gäller istället att lokalen ska användas stadigvarande 

i verksamhet som medför skattskyldighet. Skillnaden är att uthyrningen inte behöver ske till 

samma hyresgäst. Liksom jag tidigare anfört finns det de som tror att detta avgörande kan 

leda till att frivillig skattskyldighet kan beviljas för deltidsuthyrning.190 Det bör dock noteras 

att ingen djupare analys av sådana förutsättningar har presenteras. Enligt nu gällande rätt finns 

det inte skäl att förutsätta att en sådan uthyrning skulle kunna godkännas för frivillig 

skattskyldighet. 

Den rådande tolkningen av begreppet verksamhet som medför skattskyldighet är att en 

lokal där blandad verksamhet bedrivs kan omfattas av frivillig skattskyldighet. I verkligheten 

bör dock denna bedömning i ett flertal fall kunna vålla stora problem. Detta rekvisit inte har 

behandlats ingående, då en sådan redogörelse skulle bli alltför omfattande. Bedömningen är 

dessutom inte specifikt kopplat till den frivilliga skattskyldigheten utan snarare till hur 

mervärdesskattesystemet är konstruerat. Vad som dock åter kan belysas är det förslag om en 

omsättningsgräns om 30 000 kr som föreslås träda i kraft år 2017, vilket kan innebära att 

nystartade och mindre företag kan hamna utanför mervärdesskattesystemet och därmed 

reglerna om frivillig skattskyldighet om företagen inte aktivt väljer att omfattas. 

Vad gäller att frivillig skattskyldighet inte kan medges för uthyrning av lokal som används 

för stadigvarande bostad har HFD endast haft att bedöma ett mindre antal fall. Det finns 

däremot ett stort antal fall från KamR som inte kan anses ha något större prejudikatvärde. Vid 

uthyrning i gruppboenden har HFD granskat lokalens karaktär i syfte att jämföra den med 

bostäder ur det normala bostadsbeståndet.191 Domstolen har även sett till om lokalerna på 

grund av lagstiftning ska vara att anse som stadigvarande bostad.192 HFD har nyligen beviljat 

prövningstillstånd för om frivillig skattskyldighet kan beviljas för gemensamma ytor i 

gruppbostäder. SKV menar att sådana gemensamma ytor inte kan omfattas.193 I KamR har 

                                                 
188 Se KamR i Stockholm mål nr 3727-07. För övriga källor, se exempel i not 68, 
189 HFD 2015 ref. 62. 
190 Kleerup, Aktuellt om mervärdesskatt (2008) s. 638. 
191 Se RÅ 1993 ref. 30 och  RÅ 1997 not. 245. 
192 Se RÅ 2005 not. 78. 
193 SKV V, Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta? 2016, uppdaterad 2016-04-08. 
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dock i flera fall bedömningen gjorts utifrån lokalens användning.194 På grund av bristen på 

avgöranden från HFD avseende stadigvarande boenden är det oklart om lokalens användning 

eller lokalens karaktär ska vara styrande. 

 

  

                                                 
194 Se KamR i Jönköping mål nr 540-1999, 3815-14, 3816-14 och 1276-13 och KamR i Göteborg mål nr 517-15. 
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4 EU-rättsliga aspekter 

4.1 Introduktion 

I detta kapitel besvaras den del av uppsatsens syfte som är att utreda om de svenska reglerna 

om frivillig skattskyldighet är förenliga med EU-rätten. Fokus ligger på avdragsförbudet för 

stadigvarande bostad enligt 8 kap. 9 § ML. Begreppet är också en diskvalificerande faktor i 

fråga om frivillig skattskyldighet. Inledningsvis presenteras en hemställan om lagändring 

lämnad av SNL som behandlar ett föreslaget slopande av avdragsförbudet för stadigvarande 

bostad. I förslaget, vilket inte har medfört någon ändring, diskuteras avdragsförbudets 

inverkan på möjligheterna till frivillig skattskyldighet. SNL anser att förbudet ligger i 

riskzonen för att vara stridande mot EU-rätten och att det är oförenligt med mervärdesskattens 

syfte. Då jag anser att SNL för fram intressanta argument bemöts dessa i syfte att bedöma om 

avdragsförbudet för stadigvarande bostad, och att stadigvarande bostad inte kan omfattas av 

frivillig skattskyldighet, är lämpligt, dels mot bakgrund av EU-rätten och dels mot bakgrund 

av mervärdesskattens syften. Därefter lyfts annan doktrin fram där reglernas förenlighet med 

EU-rätten har berörts. Jag tar ställning till de åsikter som framförts och ämnar därmed visa 

min åsikt vad gäller reglernas förenlighet med EU-rätten, samt i viss mån dess lämplighet. 

 

4.2 Förenlighet med EU-rätten 

I en hemställan om lagändring lämnad av Svenskt Näringsliv under år 2014 anfördes att 

avdragsförbudets koppling till frivillig skattskyldighet för stadigvarande bostad medför att 

den svenska regleringen står i strid med mervärdesskattedirektivet.195 I detta avsnitt diskuteras 

de argument som SNL anför i syfte att till viss del besvara uppsatsens underordnade syfte, 

nämligen att belysa den svenska regleringens lämplighet mot bakgrund av 

mervärdesskattedirektivet. 

Vid läsningen av SNL:s hemställan om lagändring och Sandberg Nilssons artikel får jag 

uppfattningen att man likställer avdragsförbudet för stadigvarande bostad i 8 kap. 9 § ML med 

den exkluderande faktorn uthyrning av lokal som används som stadigvarande bostad i 3 kap. 

3 § 2 st. ML. Då dessa tolkas mot EU-rätten är det viktigt att tänka på att dessa två svenska 

bestämmelser prövas mot två olika direktivbestämmelser, nämligen art. 176.2 respektive art. 

137. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad i 8 kap. 9 § ML ska prövas mot bakgrund av 

                                                 
195 SNL (2014), Slopa avdragsförbudet för stadigvarande bostad och möjliggör frivillig skattskyldighet för vård-, 

omsorgs- och flyktingboenden, s. 3. 
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om det dels var ett sådant avdragsförbud som fanns i svensk rätt vid Sveriges tillträde till EU, 

dels om avdragsförbudet har utvidgats till att omfatta fler situationer än vid tillträdet. Regeln 

om frivillig skattskyldighet i 3 kap. 3 § 2 st. ML ska prövas mot bakgrund av art. 137, vilken 

anger att medlemsstaterna får uppställa villkor för att medge rätt till valfrihet för beskattning 

av lokaluthyrning. Det är därmed inte möjligt att, enligt min åsikt, likställa bedömningen av 

avdragsförbudet med bedömningen av begreppet stadigvarande bostad vid frivillig 

skattskyldighet, när dessa två regler tolkas mot EU-rätten. 

Däremot är detta inte av någon praktisk betydelse. Reglerna om frivillig skattskyldighet 

syftar, som tidigare nämnts, till att ge fastighetsägaren avdragsrätt för ingående skatt. Hyr en 

fastighetsägare ut till användning i stadigvarande bostad träffar avdragsförbudet i 8 kap. 9 § 

ML ingående skatt hänförlig till bostaden fastighetsägaren oavsett om denne, förutsatt att 

uthyrning för användning som stadigvarande bostad inte utgjorde en exkluderande faktor, 

skulle kunna ha uppfyllt förutsättningarna för frivillig skattskyldighet. Jag anser därför att det 

inte finns något behov att under nuvarande reglering göra prövningen mot art. 137 i 

mervärdesskattedirektivet eftersom avdragsförbudet är styrande i bedömningen. Inte heller 

har det faktum att det svenska avdragsförbudet saknar motsvarighet inom EU-rätten någon 

betydelse med tanke på gällande reglering i art. 176.2. 

Vad gäller ovan nämnda uttalande om att avdragsförbudet för stadigvarande bostad står i 

strid med direktivet kan jag inledningsvis konstatera att jag inte håller med. 

Avdragsbestämmelser som fanns i nationell lagstiftning vid medlemsstatens tillträde till EU 

får fortsätta tillämpas i enlighet med art. 176.2. Det aktuella avdragsförbudet för 

stadigvarande bostad har varit oförändrat sedan ML:s tillkomst.196 Även 3 kap. 3 § 2 st. har 

nästan sedan lagens tillkomst innehållet ett undantag från möjligheten till frivillig 

skattskyldighet i fall där uthyrningen sker för användning som stadigvarande bostad.197 

Eftersom avdragsförbudet har funnits sedan Sveriges inträde i EU borde det vara tillåtet enligt 

art. 176.2. 

Det är möjligt att föra en diskussion om praxis har medfört att regeln, trots oförändrad 

ordalydelse, har kommit att få större omfattning vilket skulle medföra ett utvidgat 

avdragsförbud i strid med art. 176.2. Sett till Kommissionen mot Frankrike som behandlar en 

situation där ett avdragsförbud har utökats, görs bedömningen på grundval av 

                                                 
196 Se 8 kap. 9 § ML i dess lydelse enligt SFS 1994:200. 
197 Se 3 kap. 3 § 2 st. ML i dess lydelse enligt SFS 1994:498 jämfört med SFS 1994:1798. Vid ikraftträdandet av 

3 kap. 3 § ML 1 juli 1994 saknades klausulen om stadigvarande bostad, men denna infördes vid en lagändring 1 

januari 1995. 
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lagstiftningen.198 Även om det bör vara möjligt att i teorin argumentera för att tillämpningen 

av en lag i praktiken har fått ett utvidgat tillämpningsområde torde detta vara en svår fråga för 

EUD att bedöma. 

Den prejudicerande instansens tolkning av avdragsförbudet kan dock inte anses ha 

förändrats i någon större utsträckning mellan år 1995 och nu. Detta framgår av den praxis som 

presenterats i avsnitt 3.6. Det finns därmed anledning att anta att en fråga om avdragsförbudet 

för stadigvarande bostad som ställs idag hade bedömts på samma sätt nu som då. En 

förekomst av ett svenskt pleniavgörande hade varit en tydlig indikation på att tillämpningen 

hade förändrats under åren. Avsaknaden av ett sådant kan dock inte anses vara av nämnvärd 

vikt vid bedömningen av om tillämpningen av förbudet har förändrats. I den senaste 

rättsutvecklingen har två kammarrättsdomar beviljats prövningstillstånd. Frågorna rör där om 

frivillig skattskyldighet kan beviljas för gemensamma ytor. SKV har tidigare haft som 

inställning att sådana ytor inte kan omfattas på grund av att de utgör stadigvarande boende.  I 

domstolsprövningar har frågan inte avgjorts definitivt utan bedömningar från fall till fall har 

skett med utgångspunkt i vad de boende har att tillgå i sina gruppbostadslägenheter. Det är 

vanskligt att spekulera i hur HFD kommer att bedöma fallen mot bakgrund av en tvetydig 

underrättspraxis. Skulle domstolen komma till slutsatsen att gemensamma ytor kan omfattas 

av den frivilliga skattskyldigheten eftersom de inte är att anse som stadigvarande bostad 

skulle detta utgöra en tillåten inskränkning av avdragsförbudet.199 Beroende på domstolens 

argumentation i det fall HFD skulle komma till motsatt slut kan avdragsförbudet istället anses 

ha utvidgas. Då dessa fall ännu inte är avgjorda finns det ingen möjlighet att ta ställning till 

tolkningen av avdragsförbudet. Som jag framhåller ovan torde det dock vara svårt att visa att 

ett till ordalydelsen oförändrat avdragsförbud har utvidgats i strid med EU-rätten.  

I SNL:s hemställan framfördes, utöver att avdragsförbudet står i strid med EU-rätten, också 

att slopande av bestämmelsen om stadigvarande bostad skulle medföra att den svenska 

regleringen skulle bli mer ”förenlig med systemets syfte och struktur”.200 Man anförde att den 

frihet medlemsstaterna har till följd av art 176.2 inte omfattar en utvidgning av 

avdragsbegränsningen och hänvisar där till Kommissionen mot Frankrike,201 ett faktum som 

även framgår av bland annat Magoora202 och AES-3C Maritza East 1.203 Jag är dock, som 

                                                 
198 Se dom Kommissionen mot Frankrike C-40/00, EU:C:2001:338 pp. 14-17. 
199 Se dom  Norbury Developments C-136/97, EU:C:1999:211, p. 19 och dom Kommissionen mot Frankrike C-

345/99, EU:C:2001:334, p. 22. 
200 SNL (2014) s. 2. 
201 SNL (2014) s. 5 med hänvisning till dom Kommissionen mot Frankrike C-40/00, EU:C:2001:338 p. 17. 
202 Se dom Magoora C-414/07, EU:C:2008:766, p. 45. 
203 Se dom AES-3C Maritza East 1 C-124/12, EU:C:2013:488, p. 54. 
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visats ovan, inte av åsikten att det föreligger en utvidgning av sådan grad att avdragsförbudet 

är EU-stridigt. Då en diskussion om bestämmelsens lämplighet i relation till 

mervärdesskattesystemets övergripande syfte skulle kräva en omfattande utredning får jag här 

nöja mig med konstaterandet att ingen EU-stridighet verkar föreligga. Däremot kan 

begreppsbildningen diskuteras, vilket jag återkommer till nedan. 

SNL anför vidare att avdragsbegränsningar i enlighet med art. 176.2 endast är tillåtna om 

de tar sikte på vissa sorters transaktioner och inte om begränsningarna är beroende av hur 

objektet som undantaget är hänförligt till används.204 Jag anser att det finns skäl att 

uppmärksamma att EU-domstolen stödjer sitt resonemang i Uudenkaupungin kaupunki på 

Royscot m.fl. Där anges att en generell avdragsrätt kan tillåtas för inköp av bilar, vilka kan 

användas både privat och i näringsverksamheten. Detta anses inte skada det allmänna 

avdragssystemet för mervärdesskatt.205 Det är dock skillnad på vad som avses med 

användning i domarna jämfört med vad SNL anser att lagstiftningen om stadigvarande bostad 

tar sikte på. Min uppfattning är att SNL menar att avdragsbegränsningar inte kan medges om 

dessa styrs av en viss användning av en vara eller tjänst. Ett sådant resonemang skulle kunna 

leda till att ett avdragsförbud för, till exempel, bilar där lagen begränsar avdrag för privat 

användning, inte skulle vara tillåtet. I Uudenkaupungin kaupunki handlade tvisten i fråga om 

en begränsning av avdragsrätten som berodde på en ändrad användning av en vara, från att ha 

använts i en verksamhet som inte ger rätt till avdrag till att ha använts i en verksamhet som 

ger rätt till avdrag. Detta är enligt min mening inte samma bruk av ordet användning, utan 

snarare handlar det i domen om en klassificering, inte det faktiska fysiska bruket. Betydelsen 

av de domar SNL hänvisar till bör inte överdrivas. De anger att ett tillåtet, befintligt 

avdragsförbud inte får utökas, samt att en avdragsbegränsning inte får finnas enbart på grund 

av varans användning. 

Att bedömningen i praxis gällande stadigvarande bostad i gruppbostäder tar sikte på hur 

lokalen är inrättad snarare än på vilka kostnader som är att hänföra till mervärdesskattepliktig 

verksamhet är däremot ett argument som jag anser kan diskuteras mot bakgrund av 

avdragsrättens syfte. Avdragsrättens syfte är att skatten ska belasta slutkonsumenten och inte 

näringsidkaren, under förutsättning att denne bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet.206 

Som tidigare konstaterats är uthyrning av fast egendom som huvudregel i 3 kap. 2 § ML 

undantaget från skatteplikt. Uthyrning av fast egendom är skattepliktigt i fall då uthyrningen 

                                                 
204 SNL (2014) s. 5 med hänvisning till dom Uudenkaupungin kaupunki C-184/04, EU:C:2006:214 p. 49. 
205 Se dom Royscot m.fl. C-305/97, EU:C:1999:481, pp. 23-25. 
206 Se dom Rompelman 268/83, EU:C:1985:74, p. 19 och dom SKF C-29/08, EU:C:2009:665, pp. 55-56. 
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sker i hotellrörelse, vid kortvarig logi eller då uthyrningen är underordnat ett tillhandahållande 

av möjlighet att utöva idrott, dvs. idrottstjänst. I övriga fall krävs att förutsättningarna för 

frivillig skattskyldighet är uppfyllda samt att mervärdesskatt debiteras på hyresfakturan. 

Det avgörande för om verksamheten är att anse som skattepliktig är, i denna reglering, 

vilket ändamål den uthyrda lokalen används till. Liksom EUD anför i bland annat Rompelman 

och SKF ska det gemensamma systemet för mervärdesskatt garantera fullständig neutralitet 

beträffande skattebördan för den som bedriver ekonomisk verksamhet, om verksamheten är 

mervärdesskattepliktig.207 Av detta följer att avdragsrätten för ingående skatt är beroende av 

de utgående transaktioner som företas.208 Till synes föreligger här ett cirkelresonemang. 

Uthyrning av fast egendom som uppfyller förutsättningarna för frivillig skattskyldighet är 

skattepliktig om mervärdesskatt debiteras. Avdragsrätten för ingående skatt är beroende av 

om de utgående transaktionerna är skattepliktiga. Det går inte att, utifrån angivna premisser, 

på förhand avgöra vare sig om uthyrningsverksamheten är föremål för mervärdesskatteplikt 

eller om avdragsrätt föreligger. Främst beror det på att regleringen om uthyrning av lokal inte 

som huvudregel kan sägas vara varken skattepliktig eller skattefri omsättning. Jämförs detta 

med försäljning av till exempel en bok, som alltid är föremål för mervärdesskatt, står det klart 

att den utgående transaktionen i det senare fallet är skattepliktig. Avdragsrätten för ingående 

skatt kan i detta exempel härledas från att den utgående omsättningen är 

mervärdesskattepliktig. 

I fallet med uthyrning av lokal är det inte med självklarhet möjligt att anföra att avdragsrätt 

bör föreligga med stöd i ett resonemang om avdragsrättens syfte. Som ovan diskuterats beror 

detta på att avdragsrättens syfte är att mervärdesskatten inte ska belasta den som bedriver 

mervärdesskattepliktig verksamhet, vilket inte kan utläsas för uthyrningar som eventuellt 

träffas av regleringen om frivillig skattskyldighet. 

Vidare anför SNL att avdragsförbudet för stadigvarande bostad har utvidgats i strid med 

lagstiftarens avsikt sedan tillkomsten i 18 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. 

Avdragsförbudet för stadigvarande bostad gällde då för den skattskyldige eller för anställd. 

Denna formulering har senare slopats för att inkludera vissa sorters boenden som annars 

kunde riskerat att hamna utanför tillämpningen, till exempel byggnad som används som 

sommarbostad.209 Liksom genomgången av praxis har utvisat uppställs idag inget krav på att 

den stadigvarande bostaden ska vara den skattskyldiges. SNL vill med hemställan föreslå att 

                                                 
207 Se dom Rompelman 268/83, EU:C:1985:74, p. 19 och dom SKF C-29/08, EU:C:2009:665, p. 56. 
208 Se dom SKF C-29/08, EU:C:2009:665, p. 60. 
209 Prop. 1973:163 s. 88 & 93. 
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avdragsförbudet för stadigvarande bostad slopas då de allmänna avdragsbegränsningsreglerna 

träffas sådan privat konsumtion som man anser att det aktuella avdragsförbudet är avsett att 

träffa.210 Intressant att notera vad gäller SNL:s källor är att i prop. 1989/90:111 s. 127f. anförs 

att dessa avdragsförbud särskilt ska gälla för kommunens verksamhet. Möjligen kan de 

dubbla förbuden motiveras med att avdragsförbudet för stadigvarande bostad annars inte 

skulle gälla i kommunens verksamhet.211 SNL menar dock att avdragsförbudet endast bör 

träffa privat användning hos den skattskyldige.212 Åter framhålls att förbudet kan stå i strid 

mot EU-rätten då användningen av föremålet för förbudet styr snarare än utgiftskategorin.213 

Sandberg Nilsson anser att avdragsförbudet för stadigvarande bostad går utöver syftet med 

bestämmelsen och därmed även träffar situationer där en näringsidkare som bedriver 

verksamhet som medför skattskyldighet inte har rätt att göra avdrag för ingående 

mervärdesskatt hänförlig till förvärv i verksamheten.214 

Vad gäller de framförda åsikterna håller jag i huvudsak med om att avdragsförbudet för 

stadigvarande enligt gällande praxis träffar många situationer som inte bör träffas enligt den 

generella förutsättningen att mervärdesskatt inte ska vara en kostnad för näringsidkare. 

Liksom Sandberg Nilsson för fram uppstår mervärdesskattekostnader för företag som till 

exempel vill uppföra äldre- eller flyktingboenden, eller hyra ut sin fastighet till sådan 

verksamhet.215 Samtidigt finns skäl att reflektera över att avdragsförbudet för stadigvarande 

bostad gäller även i kommunal verksamhet. Av denna reglering framgår enligt mig att 

förbudet är avsett att träffa lokaler som av någon används som stadigvarande bostad. 

Kopplingen till avdragsförbudet för privata levnadskostnader kan inte anses relevant, det är 

inte sådana kostnader som avdragsförbudet syftar till att omfatta. Liksom följer av 

presentationen av förarbeten har avdragsförbudet för stadigvarande bostad uppstått genom en 

utveckling av praxis snarare än genom lagstiftning. Inledningsvis omfattade förbudet privat 

konsumtion. Genom en redaktionell ändring kvarstår inte längre något i lagtext eller 

förarbeten som anger att endast privat konsumtion ska omfattas. Däremot anges inte heller 

någon motivering till varför det nuvarande avdragsförbudet finns och är utformat på detta sätt. 

Även om argumentet att avdragsförbudet för stadigvarande bostad har utvidgats i förhållande 

till syftet vid dess införande kan anses ha viss bäring har det dock ingen betydelse vad avser 

bestämmelsens förenlighet med mervärdesskattedirektivet, se diskussion ovan.  

                                                 
210 SNL (2014) s. 7, med hänvisning till prop. 1993/94:99 s. 212 och prop. 1989/90:111 s. 127f. 
211 Se 3 kap. 3 § 2 st. mom. 2 respektive 3 ML. 
212 SNL (2014) s. 7. 
213 SNL (2014), s. 8. 
214 Sandberg Nilsson (2014) s. 375f. 
215 Sandberg Nilsson (2014) s. 376. 
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Sammantaget kan anföras att de av SNL anförda argumenten inte enligt min åsikt talar för 

att den svenska lagstiftningen (i den mån som uppsatsen behandlar) strider mot 

direktivbestämmelserna. Avdragsbegränsningen för ingående skatt hänförlig till stadigvarande 

bostad har inte, åtminstone i lagtext, utvidgats sedan Sveriges inträde i EU-gemenskapen. Inte 

heller kan rättsutvecklingen i praxis hittills sägas ha inneburit en utvidgning av 

avdragsbegränsningen. SKV:s processföring talar dock för att avdragsförbudet söks utvidgas 

då underinstanser i flera fall har ansett att frivillig skattskyldighet inte kan medges eftersom 

en viss yta träffas av avdragsförbudet.  I KamR träffar avdragsförbudet till synes fler 

situationer än vad som hittills har framgått av HFD:s praxis. Dock anser jag, som tidigare 

anförts, inte att dessa kammarrättsdomar innebär någon ändring av gällande rätt, även om 

parterna i dessa fall har utsatts för en avvikande lagtolkning. Med tanke på de beviljade 

prövningstillstånden är det ännu för tidigt att uttala sig om frivillig skattskyldighet kan 

omfatta ytor som används som gemensamma ytor, där boende har en lägenhet som är att anse 

som stadigvarande bostad, eller om även dessa är att se som stadigvarande bostad. Enligt nu 

rådande överrättspraxis anser jag dock inte att tolkningen av vad som utgör stadigvarande 

bostad med säkerhet strider mot mervärdesskattedirektivet. 

Som jag nämnt tidigare kan det finnas skäl att granska de begrepp som används inom 

området för frivillig skattskyldighet. Kleerup och Schiess menar att begreppet stadigvarande 

bostad, vilket inte är ett unionsrättsligt begrepp, bör tolkas mot bakgrund av EU-

lagstiftningen. Som förslag anges att det EU-rättsligt tolkade begreppet lokal används som 

utgångspunkt. De menar att lokaluthyrning enligt EU-domstolens praxis såsom den 

framkommer i ”Goed Wonen” och Temco Europe utesluter att man med stadigvarande 

boende avser sådana gruppboenden där de boende inte kan påverka vilka andra som kan vistas 

i utrymmena.216 De påpekar att HFD i HFD 2013 ref. 79 I och II har bedömt att vårdboenden 

under nyss nämnda omständigheter utgjorde stadigvarande boende, vilket därmed, enligt 

författarna, borde vara oförenligt med EU-rätten. Det rörde sig i det fallet om boenderum som 

ansågs motsvara rum i det normala bostadsbeståndet. Vårdinslaget var stort och 

boenderummen nyttjades inte som vanliga rum på den normala bostadsmarknaden. SRN, vars 

förhandsbesked HFD fastställde, hade tagit fasta på att avsikten bakom boendena, vilka 

reglerades enligt LSS, var att de skulle utgöra stadigvarande boende för vårdtagarna.217 

                                                 
216 Kleerup & Schiess (2014) s. 805f. med hänvisning till domarna ”Goed Wonen” C-326/99, EU:C:2001:506 

och Temco Europe C-284/03, EU:C:2004:730.  
217 Se HFD 2013 ref. 79 I och II samt hänvisningar till prop. 1992/93:159 s. 86. 
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Den svenska 3 kap. 3 § 2 st. är baserad på möjligheten i art. 137 för medlemsstater att 

medge valfrihet för beskattning av uthyrning av fast egendom. Artikeln anger att 

medlemsstaterna ska fastställa villkoren för rätt till utövande av valfrihet och att räckvidden 

får inskränkas. Motsatsvis innebär detta att räckvidden inte får utsträckas. I doktrinen har 

ansetts att artikeln ska tillämpas i enlighet med den tidigare lydelsen i art. 13(C) a i sjätte 

direktivet. Enligt den första rapporten från Kommissionen om det gemensamma 

mervärdesskattesystemet ska regeln inte träffa uthyrning av ”residential property”.218 

Sverige har valt att medge valfrihet för beskattning med undantag för då uthyrningen avser 

lokal som används som stadigvarande bostad. Termen ”residential property” ska tolkas 

unionsenhetligt och det går därmed inte att med säkerhet säga att begreppet har en specifik 

betydelse på svenska. Det går endast att spekulera i huruvida Kommissionen avsåg att träffa 

den slutliga användningen av lokalen vid uthyrning i flera led eller endast den första 

uthyrningen. Vidare ger rapporten ingen ledning för om man med ”residential property” ska 

innefatta alla former av stadigvarande boende eller om begreppet tar sikte på att fastigheten 

som helhet används som bostad. Skulle detta senare alternativ vara aktuellt är det uppenbart 

att den svenska inskränkningen är mer omfattande än vad som anges i rapporten. Oavsett 

bedömning menar jag att den svenska regleringen är förenlig med EU-rätten. Art. 137 anger 

att medlemsstaterna får föreskriva villkoren för skattskyldigheten och rapporten antyder att 

skattskyldigheten inte får omfatta ”residential property”. Den svenska inskränkningen om 

uthyrning till användning som stadigvarande bostad utgör inget avsteg från att 

skattskyldigheten, i de fall valfrihet medges, ska exkludera ”residential property”. 

Eftersom inga begränsningar i övrigt uppställs från EU-rättens sida anser jag att den 

svenska regleringen är förenlig med EU-rätten. Kleerup och Schiess framför dock att det 

svenska avdragsförbudet aldrig har godkänts genom prövning av EU-domstolen, och menar 

att för att avdragsförbud ska vara tillåtna enligt EU-rätten ska de vara utformade på tydliga 

sätt som inte kan bli föremål för skönsmässiga bedömningar.219 Frågan om hur en bedömning 

av det svenska avdragsförbudet skulle stå sig i EU-domstolen är inte möjlig att besvara på 

förhand, men däremot kan anmärkas att de svenska reglerna tolkas på olika sätt i olika 

instanser, vilket kan tala för att regleringen inte är tillräckligt tydlig. 

                                                 
218 COM(83) 426 final, s. 26. 
219 Kleerup & Schiess (2014) s. 808f. med hänvisning till dom HE C-25/03, EU:C:2005:241. 
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4.3 Sammanfattande kommentar 

Vad som har konstaterats i avsnitt 4.2 består huvudsakligen av fyra delar. För det första har 

konstaterats att avdragsförbudet för ingående skatt hänförlig till stadigvarande bostad 

visserligen har fått ett ändrat innehåll sedan sin tillkomst, men att regleringen i dess 

nuvarande form har varit gällande sedan Sverige blev medlem av EU år 1995 och därmed är 

en tillåten reglering enligt art. 176.2. För det andra har jag presenterat att jag anser att 

avdragsförbudet i 8 kap. 9 § ML och exkluderandefaktorn uthyrning för användning i 

stadigvarande bostad i 3 kap. 3 § 2 st. ML är två regleringar som enligt EU-rätten ska prövas 

mot olika bestämmelser. Eftersom avdragsförbudet träffar alla situationer oaktat regleringen i 

3 kap. 3 § 2 st. ML är distinktionen bestämmelserna emellan dock utan praktisk betydelse. För 

det tredje har jag framfört att faktumet att avdragsförbudet saknar motsvarighet i 

mervärdesskattedirektivet inte medför någon stridighet mellan ML och direktivet. För det 

fjärde har jag diskuterat huruvida ett resonemang där avdragsrättens syfte kan tjäna som 

argumentationsgrund för att medge avdragsrätt (och möjlighet till frivillig skattskyldighet) vid 

uthyrning till användning i stadigvarande bostad. Min slutsats i den frågan är att även om ett 

sådant resonemang är möjligt saknas grund för att föra den diskussionen med tanke på att den 

svenska regleringen är förenlig med EU-rätten. Med ovan anförda menar jag dock inte att den 

svenska regleringen är oproblematisk. Liksom Kleerup och Schiess föreslår anser jag att det 

skulle innebära en harmonisering med EU-rätten att låta de svenska begreppen så långt som 

möjligt följa EU-rättsliga begrepp.220  

  

                                                 
220 EU-rättsliga begrepp ska, som anförts ovan, tolkas enhetligt, se dom CILFIT 283/81, EU:C:1982:335, p. 19. 
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5 Sammanfattning  

Denna uppsats har behandlat tolkningen av rekvisiten för att en lokaluthyrning ska kunna 

omfattas av frivillig skattskyldighet. Det övergripande syftet har varit att söka systematisera 

rådande praxis och tolkning i doktrin. Frivillig skattskyldighet kan uppkomma då en 

fastighetsägare för användning i stadigvarande verksamhet som medför skattskyldighet hyr ut 

sådan byggnad som utgör fastighet eller del av fastighet. Frivilligheten består i att det står 

fastighetsägaren fritt att avgöra om denne vill att uthyrningen ska anses skattskyldig genom 

en initial valfrihet att debitera mervärdesskatt i hyresfakturan. Uthyrningen får inte avse lokal 

som används som stadigvarande bostad. 

Av dessa begrepp är tolkningen av bland annat uthyrning något omtvistad i praxis. Enligt 

EUD föreligger uthyrning då hyresgästen har exklusiv rätt till lokalen, eller åtminstone rätt att 

utestänga andra från nyttjande av lokalen. SKV är av åsikten att denna exklusiva rätt, vad den 

frivilliga skattskyldigheten anbelangar, inte kan erhållas av flera hyresgäster samtidigt, vilket 

dock är möjligt enligt EUD:s tolkning. HFD kommer inom en snar framtid att lyfta denna 

fråga till prövning, varför det för en tolkning av uthyrningsbegreppet är lämpligt att invänta 

dessa domar. 

Stadigvarande användning i verksamhet som medför skattskyldighet kan för vissa sorters 

lokaler anses föreligga vid flera kortvariga, på varandra följande, uthyrningsperioder. 

Eftersom domen som medförde denna möjlighet är relativt ny och efterföljande praxis ännu 

inte har kommit är det oklart vilka lokaler som kan omfattas. SKV är av uppfattningen att 

endast sådana lokaler som lämpar sig för verksamhet som medför skattskyldighet kan anses 

användas stadigvarande i verksamhet som medför skattskyldighet på detta sätt. Någon 

utveckling av hur en sådan bedömning rimligen kan göras framgår inte av SKV och, som nyss 

anförts, ännu inte heller av praxis. Jag anser att tolkningen, om SKV:s åsikt håller, kan bli 

intressant och potentiellt väldigt komplicerad, varför detta är något att uppmärksamma i den 

kommande rättsutvecklingen. 

Som uppsatsens andra syfte har jag utrett om de svenska reglerna om frivillig 

skattskyldighet är förenliga med EU-rätten. Eftersom frivillig skattskyldighet enligt art. 137 i 

mervärdesskattedirektivet ska regleras av medlemsstaterna är denna bedömning vid första 

anblick en icke-fråga. I svensk lagstiftning har man dock valt att inte medge frivillig 

skattskyldighet för uthyrning till stadigvarande användning. Sverige har även ett 

avdragsförbud för ingående skatt hänförlig till inköp för stadigvarande bostad. Detta 

avdragsförbud träffar sådan frivillig skattskyldighet som kunde ha förelegat om ML inte hade 
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undantagit uthyrning för användning som stadigvarande bostad från att omfattas av 

skattskyldigheten. Därför har anledning funnits att utreda även avdragsförbudets förenlighet 

med EU-rätten. 

I min utredning har jag konstaterat att avdragsförbud som medlemsstater hade då de 

tillträdde EU fortsatt får tillämpas om dess omfattning inte utvidgas. Det aktuella svenska 

avdragsförbudet har sådan karaktär och har inte i någon nämnvärd omfattning utvidgats sedan 

år 1995. Avdragsförbudet får därmed anses vara förenligt med EU-rätten. Dock är det 

lämpligt om medlemsstater så långt som möjligt söker använda unionsgemensamma begrepp 

vid tillämpning av vad som i grunden utgörs av EU-rättslig lagstiftning. Det förenklar sådana 

förenlighetsprövningar som har företagits ovan, och kan på ett enklare sätt hindra att 

medlemsstatens rättsutveckling avviker från EU-rättens. Jag menar därför att en översyn av 

regelns formulering kan vara lämplig. Vidare anser jag att man vid en sådan ändring bör ta i 

beaktande avdragsrättens grundtanke. Jag skulle även önska att avdragsförbudet för 

stadigvarande bostad endast omfattar näringsidkarens stadigvarande bostad, och att detta 

återspeglas i bedömningen av vad som kan omfattas av frivillig skattskyldighet. Jag ser inget 

skäl till varför en näringsidkare som hyr ut till exempelvis kommunen som i sin tur bedriver 

boendeverksamhet inte ska ha rätt till avdrag för uthyrningen. För denne bör inte 

avdragsrätten påverkas av lokalens användning i slutledet. Emellertid är gällande reglering 

utformad så, och den är enligt min åsikt inte oförenlig med EU-rätten, varför jag tror att det 

saknas incitament att ändra regleringen. 
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