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Sammanfattning 
Denna magisteruppsats utreder den mervärdesskatterättsliga behandlingen av monterings-
leveranser. Syftet med uppsatsen är således att hitta den mervärdesskatterättsliga gräns-
dragningen mellan tillhandhållande av varor och tillhandahållande av tjänster. För att finna 
denna gränsdragning har jag tittat på gällande lagstiftning, rättspraxis och de principer som 
gäller för mervärdesskatt. Grunden för analysen är det sjätte direktivet 77/388/EEG och, 
vid behov, kommer hänvisningar till den svenska lagen att göras. 

Problemet med monteringsleveranser uppstår vid fastställandet av platsen för tillhandahål-
landet och beskattningskonsekvenserna som följer därav. Platsen för tillhandhållandet be-
ror i monteringsleveransfallet på om detta sammankopplade tillhandahållande i sin helhet 
skall klassificeras som tillhandahållande av vara eller tillhandahållande av tjänst. Detta efter-
som platsen för tillhandahållandet påverkar beskattningskonsekvenserna. 

I uppsatsen betonas att det är huvudsaklighetsprincipen som ger svaret på hur flera sam-
mankopplade tillhandahållanden skall hanteras. Principen har utvecklats genom rättspraxis 
och vid en utvärdering visar det sig att det är denna princip som skall tillämpas på monte-
ringsleveranser för att avgöra vilket sorts tillhandahållande som är för handen.  

Dessutom framhålls i uppsatsen att det finns ett flertal faktorer som påverkar användandet 
av huvudsaklighetsprincipen. Dessa faktorer kan vara priset på varan ställt mot priset för 
tjänsten som utförs på varan, tidsfrister, en genomsnittlig kunds efterfrågan och avtal. Upp-
satsen framhåller dessutom att alla dessa faktorer måste ses som en helhet och utifrån hu-
vudsaklighetsprincipen avgöra om det är ett tillhandahållande av vara eller ett tillhandahål-
lande av tjänst. 
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Abstract 
This master’s thesis concerns the fiscal treatment of goods assembled or installed in respect 
of value added tax. Hence, the aim of the thesis is to find the measures how to distinct be-
tween supply of service and supply of goods concerning goods being assembled or in-
stalled. The way to determine the distinction is to observe the present law, the case-law and 
the principles concerning value added tax. The base for the analysis is the sixth directive 
77/388/EEC and, when adequate, there will be a Swedish law aspect of the legal issue. 

The problems, concerning goods installed or assembled, arise when it comes to the place 
of supply and taxation. The place of supply differs depending on whether a supply is ar-
gued to be a supply of service or a supply of goods. Thus, this could affect the conse-
quences of taxation. 

The thesis concludes that it is the principle of principality which will give the answer to the 
question of how to deal with several supplies which are closely linked together. This prin-
ciple has been developed throughout the case-law and it could be argued that it has become 
the solution for when several supplies are at hand. 

Moreover, there are various factors which affect the outcome of the use of the principle of 
principality. These factors could be the price of the goods versus the value of the service 
which is performed on the goods, time limits, an average customer’s demand and the con-
tract. The thesis also concludes that all these factors must be put together as a whole to 
find the principal supply. 
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Förord 
Ett snabbt växande Europa i en allt mer globaliserande värld har lett till allt fler internatio-
nella regler och ett mer harmoniserat gemenskapsinternt samarbete. För att skapa kongru-
ens i ett ständigt globaliserande samhälle måste det finnas enhetliga regler och framför allt 
en enhetlig tolkning av desamma. Ett problem som många företag känner av är hur de i sin 
dagliga administration skall kunna associera till den enhetliga tolkningen av reglerna. Det är 
därför juristens uppgift att medverka till att underlätta för företag och andra associationer 
att hitta rätt i sin tolkning av gällande rätt. 

Denna uppsats riktar sig främst till jurister men är även användbar för praktiker inom eko-
nomi och revision. Uppsatsen är i övrigt skriven i ett utredande perspektiv vilket skall ge 
upphov till rättsliga slutsatser vilka i sig har till ändamål att delvis svara på och delvis ge 
vägledning till en lösning på det i syftet formulerade mervärdesskatteproblemet. 

Uppsatsen har till uppgift att sprida kunskap om var gränsdragningen mellan ett tillhanda-
hållande av en vara och ett tillhandahållande av en tjänst i monteringsleveransfallet ligger 
och vilka faktorer som torde vägas in i en sådan bedömning. Detta eftersom mervärdes-
skattekonsekvenserna kan te sig olika beroende på om en monteringsleverans är att se på 
som ett tillhandahållande av vara eller ett tillhandahållande av tjänst. 

Mitt första tack riktar sig givetvis till min handledare Juris doktor, professor finansrätt 
Björn Westberg, forskningsansvarig rättsvetenskap vid Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping. Björn Westberg har, genom sitt mycket kontinuerliga betonande av att hela ti-
den ställa sig frågan ”varför?”, givit mig ett processuellt tankesätt som hela tiden har fått 
guida mig under uppsatsen och som sedermera kommer att vara vägledande även i fort-
sättningen.  

Ett tack vill jag också ge till min mentor Marcus Hammarstrand, skattejurist vid Pricewa-
terhouseCoopers i Göteborg. Marcus Hammarstrand har varit behjälplig i flera situationer 
och jag har haft flertalet trevliga konversationer med honom vilket lett till att arbetet med 
uppsatsen känts mindre betungande. 

Tackar gör jag också Birgitta Warrol, internationella kontakter på Elmia AB, för den språk-
liga hjälp jag erhållit vad gäller det engelska, franska och tyska språket. Jag vill också tacka 
min fästmö Kristina Svanberg som genom sitt uppmuntrande underlättat arbetet med upp-
satsen. Till sist vill jag även tacka övriga delar av familjen som har stöttat mig på alla möjli-
ga sätt. 

 

Jönköping i maj 2005 

 

Tommie Lundgren 
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Prop.    – Proposition 
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1 Bakgrundskapitel 

1.1 Bakgrund till avhandlingen 
Monteringsleveranser, vilka är en vanlig form av tillhandahållande, bedrivs såväl nationellt 
som internationellt. För ett företag som i sin verksamhet bedriver någon form av monte-
ringsleverans är det väldigt viktigt att veta var gränsdragningen mellan ett tillhandahållande 
av en vara och ett tillhandahållande av en tjänst är. Vikten av att veta vad för tillhandahål-
lande det handlar om kan belysas med det faktum att platsen för tillhandahållandet i flera 
fall skiljer sig och därför leder till olika beskattningskonsekvenser. 

Förhållanden i tidsaspekter för leveransbetalning och montage, installation, pris och andra 
faktorer vilka kan tänkas påverka bedömningen av gränsdragningen mellan ett tillhandahål-
lande av en vara och ett tillhandahållande av en tjänst måste därför noga övervägas för att 
därigenom få reda på de mervärdesskatterättsliga konsekvenserna. 

1.2 Syftet 
Denna uppstats utreder den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan ett tillhanda-
hållande av tjänst och ett tilhandahållande av vara i förening med montering eller installa-
tion, så kallad monteringsleverans. Detta med utgångspunkt i de mervärdesskatterättsliga 
reglerna i det sjätte direktivet.1 

För att inom mervärdesskatterätten utreda gränsdragningen mellan tillhandahållande av 
vara och tillhandahållande av tjänst vid monteringsleverans måste jämförelser göras med 
andra rättsliga områden då oftast avtal och köpehandlingar kan vara en del av det bedöm-
ningsmaterialet. Det kommer därför att finnas hänvisningar till standardavtal inom vissa 
branschområden och andra bedömningsfaktorer vilka enligt praxis blivit klarlagda. 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar som är gjorda i denna uppsats är till för att koncentrera materialet till att en-
dast beröra de vitala delar som skall föra resonemanget i uppsatsen fram till det stadium då 
syftet med uppsatsen är uppfyllt. När det i uppsatsen uppkommit sidospår som för min 
egen del har varit intressanta att följa upp, har jag ändå valt att endast hålla uppsatsen på en 
rak kurs och följa den röda linje som uppställts genom syftet. 

Denna uppsats är begränsad till att endast beröra den mervärdesskatterättsliga gränsdrag-
ningen av monteringsleveranser. Jag har därför avgränsat mig från att skriva om begreppet 
monteringsleverans sett ur något annat rättsområde. 

I denna uppsats kommer inte förvärvsbeskattning att diskuteras. Denna begränsning är 
gjord eftersom monteringsleveranser är undantaget gemenskapsinterna förvärv (GIF) enligt 
artikel 28a (5) (b) 2 st. och i den svenska rätten genom 2 a kap. 7 § 2 st. p. 6 ML.  

                                                 
1 Sjätte direktivet: 77/388/EEG Rådets Sjätte direktiv av den 17 maj 1977 om harmoniseringen av medlems-

staternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräk-
ningsgrund. [OJ 145 13.06.77 s. 1]. 
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1.4 För avhandlingen uppställd hypotes 
Min hypotes är, att den gränsdragning som finns mellan tillhandahållande av tjänst och vara 
i förhållande till monteringsleveranser kommer att ge en fördelning, där de flesta monte-
ringsleveranser kommer att klassificeras som tillhandahållande av tjänst. Dock finns nog 
ingen enhetlig gränsdragning som kan komma att ge en generell struktur av hur monte-
ringsleveranser kommer att behandlas.  

Genom rättspraxis tror jag dock att det kan finnas flera principiella avgöranden som kom-
mer att fungera som ett rättesnöre i avgörandet mellan om monteringsleverans är att se 
som tillhandahållande av tjänst eller tillhandahållande av vara. Vid en bedömning av vilket 
tillhandahållande som är för handen vid monteringsleverans kommer huvudsaklighetsprin-
cipen att spela en avgörande roll. 

1.5 Disposition 
Dispositionen av denna uppsats kommer att fungera efter en logiskt uppbyggd modell där 
första kapitlet utgör ett bakgrundskapitel vari syfte, avgränsningar, metodfrågor med mera 
kommer att diskuteras. Andra kapitlet innehåller de grundläggande begreppen och ett reso-
nemang fört kring dessa. Anledningen till att de grundläggande begreppen hamnar i andra 
kapitlet är att ge läsaren en förståelse för de grundläggande definitionerna och de be-
greppsbildningar vilka är ett måste för det resterande resonemanget i uppsatsen. 

Tredje kapitlet i uppsatsen kommer att behandla huvudsaklighetsprincipen och dess inver-
kan på den i syftet ställda frågan, det vill säga var gränsdragningen mellan tillhandahållande 
av tjänst och tillhandahållande av vara ligger i förhållande till monteringsleveranser. Jag har 
valt att ge kapitlet denna placering eftersom huvudsaklighetsprincipen är en så viktig del av 
resonemanget i det efterföljande kapitlet. 

Fjärde kapitlet behandlar de faktorer vilka de facto påverkar bedömningen av den i syftet 
ställda frågan genom att ställas i en sammanvägning med utgångspunkt i huvudsaklighets-
principen och innebörden av densamma. Den avslutande delen utgör analysen av uppsat-
sen. Häri presenteras alla slutsatser som görs med utgång från uppsatsen i övrigt. Jag pre-
senterar också mina egna analyser i detta kapitel som kommer att utgöra uppsatsens sista 
och avgörande del för svaret på syftet. 

Poängen med upplägget av uppsatsen är att hela tiden föra läsaren framåt i resonemanget 
av det i syftet formulerade problemet och att på ett pedagogiskt och systematiskt sätt 
bringa klarhet i problematiken. Mitt ändamål med dispositionen har därför varit att starta 
uppsatsen med det grundläggande och sluta med det mest centrala och avgörande för frå-
gan. 

1.6 Språk 
Eftersom det inte är ovidkommande att det även inom juridiken används en olikartad ter-
minologi uppkommer hela tiden utrymme för vad som egentligen avses med vissa uttryck 
och vad som egentligen gäller. Det är därför av ytterst vikt att förädla och förskansa en 
gemensam och enhetlig terminologi vilken uttrycker och stämmer överens med vad som 
kan anses vara den bakomliggande tanken med en rättsakt. Vid översättningen av olika 
rättshandlingar kan därför vissa begrepp komma att differentiera sig vilket i sin tur kan leda 
till olika tolkningar.  



 

 3

Enligt praxis skall direktiven tolkas uniformt vilket betyder att en regel inte skall tolkas för 
sig utan vid tvekan skall det tolkas i ljuset av andra språk.2 Alla språk måste dessutom ges 
en gemensam tolkning så att de, trots lingvistiska skillnader, får samma tolkning. Vid skill-
nad mellan språkversioner måste en regel tolkas i sitt sammanhang i det system av regler av 
vilket det är en del.3 När en gemenskapsbestämmelse kan tolkas på ”flera sätt skall företrä-
de ges för den tolkning som är ägnad att säkerställa bestämmelsens ändamålsenliga ver-
kan.”4 

Vid tolkning av det sjätte direktivet har de officiella språken företräde vid tolkning. Vid ti-
den för sjätte direktivets införande var nio länder5 medlemmar i gemenskapen men det 
fanns bara fyra officiella språk6. Eftersom till exempel Sverige vid tiden för direktivets upp-
komst inte var medlem i det europeiska samarbetet innebär detta att den svenska versionen 
inte har företräde i en tolkningsfråga. Inte heller har den engelska versionen av direktivet 
företräde före exempelvis de franska och tyska.7  

Jag använt mig av det svenska och det engelska direktivet vid tolkningsfrågor av den anled-
ningen att jag har störst kunskap inom dessa språk. Jag har dock även i denna uppsats vid 
utvalda tillfällen valt att använda mig av det franska och tyska direktiven för att få aspekten 
av de direktiv vilka har företrädesrätt, då dessa språk är de av de fyra officiella språken där 
jag personligen har möjlighet att uttolka texterna och härigenom även få aspekten av de di-
rektiv som har företrädesrätt. 

Vid bedömning av den terminologi som skall användas vid den mervärdesskatterättsliga di-
rektivstolkningen kan alltså slutledas att det är ordvalet i ursprungstexterna som skall 
komma att få störst vikt om ett begrepp skall tolkas på ett sätt eller ett annat. I texten har 
jag därför vid några tillfällen kommit att kritisera det ordval som gjort i den svenska versio-
nen av sjätte direktivet och istället kommit med ett konkret förslag på vad som vore mer 
korrekt och överensstämmande med ursprungstexterna.8  

1.7 Grundläggande begrepp 

1.7.1 Inledning  
För att förstå problematiken med monteringsleveranser och gränsdragningen mellan till-
handahållande av vara och tillhandahållande av tjänst krävs att det finns en välformulerad 
definition att luta sig tillbaka mot. I följande kapitel skall bland andra begreppen monte-
ringsleverans, tillhandahållande av tjänst och tillhandahållande av vara definieras. Detta till 
                                                 
2 Mål 19/67 Sociale Verzekeringsbank mot Van der Vecht, s. 353. 

3 Mål 30/77 Regina mot Bouchereau, punkt 14; se även mål C-372/88 Milk Marketing Board of England and 
Wales mot Cricket St. Thomas Estate, punkt 19. 

4  Mål C-347/97 Evangelischer Krankenhausverein Wien mot Abgabennerufungskommission Wien et Wein 
& Co. 2000 [REG] I-01157, punkt 41. 

5 Belgien, Västtyskland, Luxemburg, Frankrike, Italien, Nederländerna, Danmark, Irland och Storbritannien. 

6 Rådets Förordning artikel 1; franska, italienska, nederländska och tyska. 
7 Engelska var inget officiellt språk.  

8 Se kapitel 2. Grundläggande begrepp. 
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följd av att definitionerna av monteringsleveransbegreppet kan särskilja sig i sin omfattning 
beroende på om det är tal om tull-, skatte- eller civilrätt.  

Självklarheten bakom ett väldefinierat begrepp kan belysas ur rättssäkerhetssynpunkt då 
förutsebarheten och förståelsen måste framstå som obestridlig. Utgångspunkten för en de-
finition måste ske genom sjätte direktivet.  

1.7.2 Leverans/tillhandahållande av vara 
I den svenska versionen av sjätte direktivets artikel 8 har rubriken skrivits som ”[l]everans 
av varor”. Vid tillämpning av artikeln märks ganska snart att den inte endast tillämpas vid 
leverans av varor utan även när varan hämtas av köparen, det vill säga att det inte sker nå-
gon leverans över huvud taget. Det verkar ganska självklart att uttrycket leverans inte är det 
mest lämpliga uttrycket i detta fall. Översättningen stämmer dock överens med det franska 
och det tyska ordvalet vilka har blivit ”[l]ivraisons de biens” respektive ”Lieferungen von 
Gegenständen”. Istället vore det enligt min mening bättre att använda samma begrepps-
konstruktion som vid platsbestämmandet av tjänst. I rubriken av artikel 9 anges nämligen 
att en tjänst tillhandahålls. Detta skulle stämma mer överens med den engelska översättning-
en ”[s]upply of goods”. Även om den engelska versionen inte har företräde så anser jag att 
ordvalet i den engelska versionen är mest adekvat i förhållande till syftet med artikel 8 i sin 
helhet.  

Leverans betyder endast avlämning av varor9 och det är knappt möjligt att ens indirekt 
kunna uttolka att begreppet leverans skulle kunna inkludera när varor hämtas eller på annat 
sätt transporteras av köparen. Artikel 8 (1) (b) blir litet intetsägande om utgångspunkten är 
att varan levereras men varken skickas eller transporteras. Begreppet tillhandahållande be-
tyder däremot att ställa till någons förfogande.10 Att termen är något vidare i sin avgräns-
ning har ingen betydelse eftersom det kommer att tillfredsställa den vidd av varutillhanda-
hållande vilket är behövlig för att skapa en begriplig terminologisk användning. 

Konsekvenserna av detta skulle bli att det framkommer en begreppsbildning där en ’vara 
tillhandahålls’ istället för att en ’vara levereras’. Tillhandahållande av vara synes alltså funge-
ra som en mer generell term vilken även passar vid alla typer av transporter, leveranser, 
hämtköp och Internetförsäljning.  

Således har jag konsekvent använt mig av uttrycket tillhandahållande av vara i denna upp-
sats även i de fall när det enligt artikel 8 står leverans av vara. Jag hoppas att min kontinui-
tet av uttrycket tillhandahållande skall kunna skapa en förändring i tankebilden av vad ru-
briken och direktivstexten i artikel 8 egentligen betyder och att begripligheten med artikel 8 
skall få rätt omfattning. 

1.7.3 Gemenskapsinterna tillhandahållanden 
Med ett gemenskapsinternt tillhandahållande avses i denna uppsats ett tillhandahållande 
som sker mellan två länder inom det territoriella området vilket är föreskrivet i sjätte direk-
tivets artikel 3. Det är alltså främst frågan om tillhandahållanden mellan medlemsstater 
inom den europeiska gemenskapen. 

                                                 
9 Norstedts svenska ordbok – en ordbok för alla. 

10 Norstedts svenska ordbok – en ordbok för alla. 
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Begreppet gemenskapsinterna tillhandahållanden är inte att förväxla med begreppet gemen-
skapsinterna förvärv vilket är en konstruktion som finns kvar sedan övergångsbestämmel-
serna av sjätte direktivet. I sjätte direktivet så skiljs det på tillhandahållande och förvärv vad 
gäller den gemenskapsinterna definitionen.  

1.7.4 Monteringsleverans 
I det sjätte direktivet finns i artikel 8 (1) (a) andra meningen ursprunget till vad som i 
svenskan kommit att kallas monteringsleverans. Där står att med monteringsleverans me-
nas leverans av vara i kombination med installation eller sammansättning.11  

Då ett företag monterat eller installerat en vara inom ett land genom säljarens försorg ses 
det som antingen ett tillhandahållande av tjänst eller ett tillhandahållande av vara. Det görs 
alltså ingen uppdelning mellan de olika tillhandahållandena.12  

En tillhandahållen maskin som är sammansatt helt efter en kunds krav bör betraktas som 
leverans av vara och de delar maskinen är tillverkad av påverkar inte beteckningen av ma-
skinen som en materiell tillgång. Om en leverantör monterar eller installerar en maskin på 
en plats där kunden begärt skall beskattningsorten avgöras genom artikel 8 (1) (a) andra 
meningen, således platsen där varorna monterats eller installerats på. Om däremot tillhan-
dahållaren inte egentillverkat varorna utan att det istället är kunden som införskaffar varan 
från en annan leverantör skulle samma transaktion anses som tillhandahållande av en 
tjänst.13 

Vad gäller begreppet sammansättning i den svenska versionen av artikel 8 (1) (a) i sjätte di-
rektivet kan det te sig lite förbryllande då ordet sammansätta tycks vara en översättning av 
uttrycket ”assemble” från den engelska versionen av sjätte direktivet. Enligt min mening 
vore det mer korrekt att använda termen monterad. Ordvalet ”installation eller montering” 
stämmer då överens med den franska och den tyska texten vilka också är ursprungstexter. I 
det franska sjätte direktivet står ”une installation où un montage” och i den tyska versionen 
står det ”installiert oder montiert”. Den svenska versionen synes därför ha fått ett inkorrekt 
ordval men innebörden torde ändock bli densamma då det endast läggs mer vikt vid ur-
sprungsdirektivens texttolkning. Alltså har det franska och det tyska direktivet företräde 
före den svenska och den engelska.14 I den svenska mervärdesskattelagen har uttrycket bli-
vit ”monteras eller installeras”15 vilket kan tyda på att den svenska lagstiftaren frångått den 
svenska versionen av sjätte direktivet och gjort en mer korrekt översättning av sjätte direk-
tivet. 

Att bestämmelsen i artikel 8 (1) (a) andra meningen innebär att en monteringsleverans, vil-
ken har till omständighet att en vara monteras, ”inte till någon del kan bedömas som en 
tjänsteprestation, utan omsättningen måste i sin helhet anses som en varuleverans”16 är en-

                                                 
11 Sjätte direktivet artikel 8 (1); se även: Mervärdesskatt – en kommentar, s. 45. 

12 SKVs handledning 2005, s. 189. 

13 Riktlinjer från EG:s mervärdesskattekommitté, 1999 punkten 1; SKVs Handledning 2005, s. 1000. 

14 Se kapitel 1.2.2. 

15 2 § 2st ML. 

16 Mervärdesskatt Supplement 4, 5:6 
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ligt min mening en alltför långtgående tolkning. Eftersom det förr eller senare uppkommer 
ett fall där tjänsteprestationen är så mycket större än vad tillhandahållandet av varan är 
måste en monteringsleverans anses kunna utgöra ett tjänstetillhandahållande. Det går alltså 
inte grundat på artikel 8 (1) (a) andra meningen att dra riktigt så långtgående slutsatser om 
att en monteringsleverans inte skulle kunna behandlas som tillhandahållande av tjänst. 

En monteringsleverans skall betraktas i sin helhet som tillhandahållande av tjänst eller till-
handahållande av vara. Varan och tjänsten skall vid monteringsleverans tillhandahållas av 
säljaren eller av någon för dennes räkning. Då det uppenbart går att fastställa att det är frå-
ga om leverans av en vara eller ett tillhandahållande av tjänst uppstår inga problem men i 
gränsdragningen däremellan kan det uppstå situationer vilka är tveksamma. 

Skulle det göras en ensidig tolkning grundad på att allt som inte är vara är tjänst så skulle 
det innebära att, om en kostbar vara levererades, och den genom säljarens omsorg installe-
rades och monterades, om själva tjänsteprestationen i detta fall var en liten eller nästintill 
obefintlig del av prestationen, den kostbara varan skulle behandlas som ett tillhandahållan-
de av tjänst. Det uppkommer alltså ett läge där det måste göras en åtskillnad på när ett till-
handahållande är att se som tjänst eller vara.  

Även om monteringsarbete och installation ingår i samma tillhandahållande kan alltså en 
monteringsleverans mycket väl anses vara omsättning av vara. Det är den huvudsakliga ka-
raktären hos ett tillhandahållande som blir avgörande för om det skall anses vara omsätt-
ning av vara eller tjänst.17 

Rent praktiskt är monteringsleveranser väldigt vanliga, speciellt inom verkstads-, metall- 
och teknologiindustrin och omfattar flera typer av produktionsutrustning. Ett montage kan 
tänkas omfatta allt ifrån endast ett par minuters installation gjord av en enda montör till fle-
ra månaders arbete av ett antal montörer.18  

En monteringsleverans kan vid sin start inte alltid antas vara färdigstrukturerad eller be-
stämd. Detta kan leda till att, även om varan i avtal är preciserad och färdigförhandlad om, 
tjänsten som utförs vid leveransen kan komma att differentiera sig vid själva monteringen 
och installationen. En annan vanligt förekommande monteringsleverans är leverans och 
montering av exempel prefabricerade hus. Det kan även vara frågan om installation av vara 
som efter installation kommer att ses på som byggnadstillbehör, men som vid själva leve-
ranstillfället klassificeras som monteringsleverans och därigenom behandlas mervärdesskat-
terättsligt därefter.  

En monteringsleverans kan således beröra all möjlig produktion och försäljning så länge två 
olika moment ingår i tillhandahållandet. Det första momentet är ett tillhandahållande av en 
vara och det andra är montering eller installation av varan. Det är endast vid gränsdrag-
ningen av huruvida en monteringsleverans är att se på som tillhandahållande av vara eller 
tjänst som problem uppstår. Monteringsleveransen klassificeras antingen som tillhandahål-
lande av vara eller tjänst om det inte klart går att särskilja prestationerna. En monteringsle-
verans kan ske inom ett land såväl som genom ett gemenskapsinternt tillhandahållande. En 

                                                 
17 SKVs handledning 2005, s. 361 

18 NML 94, s. 15. 
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monteringsleverans kan dock inte utgöra något gemenskapsinternt förvärv (GIF).19 Import 
och gemenskapsexterna transaktioner kommer inte att behandlas i denna uppsats.  

1.7.5 Tillhandahållande av vara 
I det mervärdeskatterättsliga begreppet tillhandahållande av vara innefattas materiella ting, 
bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft.20 Konsekvensen för 
den svenska rätten har i och med att fastigheter samt vissa nyttigheter ingår i varubegreppet 
gjort att det allmänna svenska språkbruket avviker från denna definition.21 Anledningen till 
förändringen i språkbruket beror på en anpassning till det sjätte direktivet.22  

Böcker, tidningar och andra varor vilka tillhandahålls via nät eller nätverk förlorar, något 
förenklat sett, sin materialiserade form.23 Detta innebär att det inte längre är fråga om ett 
tillhandahållande av en vara utan ett tillhandahållande av en elektronisk tjänst.24 

1.7.6 Tillhandahållande av tjänst  
I det mervärdesskatterättsliga begreppet tillhandahållande av tjänst innefattas all omsättning 
vilken inom ramen för yrkesmässig verksamhet inte avser vara enligt definitionen i artikel 
6.25 En vara vilken således ingår i ett led av ett tillhandahållande av tjänst anses vara om-
sättning av tjänst.26 Denna form av tillhandahållande kan också ses som ett tillhandahållan-
de av vara i det fall att tillhandahållandet i sin helhet skulle kunna tolkas som ett varutill-
handahållande.  

Som nämnts tidigare är det den huvudsakliga karaktären hos tillhandahållandet som blir av-
görande för om tillhandahållandet skall avse tillhandahållande av tjänst eller vara.27 Detta 
innebär även här att det vid varje enskilt tillhandahållande måste göras en bedömning grun-
dad på de faktorer vilka kan tänkas spela roll i bedömningen av om det är ett tjänstetillhan-
dahållande eller varutillhandahållande. 

                                                 
19 Artikel 28a (5) (b) 2 st. 

20 Artikel 5 sjätte direktivet; 1 kap. 6 § ML. 

21 Prop. 1993/94:99, s. 107 och 128; se även: Mervärdesskatt – en kommentar, s. 52. 

22 Artikel 5; Prop. 1993/94:99, s. 107 och 128. 

23 SKVs handledning, s. 31. 

24 Artikel 9 (2) (e). 

25 1 kap. 6 § ML. 

26 Mervärdesskatt – en kommentar, s. 52. 

27 Mervärdesskatt – en kommentar, s. 53. 
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1.8 Metodfrågor 

1.8.1 Rättsdogmatisk metod 
I fastställandet av det mervärdesskatterättsliga läget vad gäller monteringsleveranser och 
gränsdragningen mellan tillhandahållande av vara och tillhandahållande av tjänst har jag an-
vänt mig av den rättsdogmatiska metoden. Utgångspunkten har således varit den etablerade 
EG-rättsliga lagstiftningen. För att förtydliga och i vissa fall exemplifiera användandet av de 
mervärdesskatterättsliga reglerna har jag använt mig av den svenska lagstiftningen.  

Hänsyn har därför tagits till fördrag, direktiv, rättspraxis, författningar, förarbeten och 
doktrin. Rättsläget belyses av gällande rätt både vad gäller EG-lagstiftningen såväl som den 
svenska lagstiftningen.  

1.8.2 Rättstillämpning 
Denna uppsats kommer främst att rikta in sig på den EG-rättsliga lagstiftningen då denna 
har företräde före den nationella rätten.28 Eftersom mervärdesskatten grundar sig på det 
sjätte direktivet har detta fått direkt effekt genom sitt tillräckliga klara och entydiga utfor-
mande. Den legala basen för sjätte direktivet vilar på artikel 93 i EG-fördraget.29 Detta även 
om ett land stiftar lag som går utöver ett direktivs bestämmelser så kallad lex posterior.30 In-
nebörden av att ett direktiv har fått direkt effekt är att en bestämmelse anses ge upphov till 
individuella rättigheter och skyldigheter genom vilken enskilda kan göra sin rätt gällande in-
för en nationell domstol.31  

EG-domstolen har fortsatt att utveckla EG-rättens suveränitet i förhållande till nationell lag 
i flertalet domar. 32 Genom artikel 249 EG33 har dessutom direktiv gjorts bindande vad 
gäller resultat som skall uppnås. Möjligheterna för en medlemsstat är således relativt stora 
vad gäller att välja form och tillvägagångssätt för implementering av direktiv. Direktiv kan 
dock endast ha vertikal direkt effekt, det vill säga de kan endast åberopas av enskilda mot 
staten34  

Fokus för uppsatsen har varit det sjätte direktivet, vilket är den bas på vilket det europeiska 
mervärdesskattearbetet vilar. Direktivet har på senare tid konsoliderats och kommit att in-
kludera en rad av ändringar efter införlivandet den 1 januari, 1979. I denna uppsats hänvi-
sas alla artiklar till den senast konsoliderade versionen av direktivet om inte annat anges. 

                                                 
28 Textbook on EC law, s. 86-87. 

29 Consolidated version of the Treaty Establishing the European Union, EUT C325 24.12.2002 s. 33.  

30 Mål 6/64, Costa mot Ente Nazionale per l’energia Elettrica,; se även Textbook on EC law, s. 87. 

31 Mål 23/62 Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belstingen. 

32 Textbook on EC law, s. 86-105; se även: Mervärdesskatt – en kommentar, s. 25. 

33 Consolidated version of the Treaty Establishing the European Union, EUT C325 24.12.2002 s. 33. 

34 Terra, B. and Kajus, J., A Guide to the European VAT Directives, kapitel 5.2 



 

 9

1.8.3 EG-rättslig praxis 
Enligt artikel 234 EG har en nationell domstol möjlighet att få förhandsbedömning av EG-
rätten. Avsikten med denna artikel är att det skall bildas en uniform tolkning av gemen-
skapsrätten. 35 Enligt artikel 10 EG är medlemsländerna uttryckligen förpliktigade att un-
derlätta uppfyllandet av gemenskapens mål. Detta innebär att en nationell domstol är skyl-
dig att söka förhandsbesked när den europarättsliga frågan är relevant för ett måls utgång.  

Vid tolkning av den europeiska rätten läggs mycket vikt vid den språkliga utformningen. 
Tolkning av europeiska rättsakter sker genom EG-domstolen. Förutom aspekten av den 
språkliga utformningen läggs också vikt vid den logiska uppbyggnaden, det rättsliga sam-
manhanget, grundläggande principer, fri rörlighet och icke-diskriminering.36  

1.8.4 Tolkning av svensk lag, förarbeten, praxis och doktrin 
I processen om att finna och analysera gällande rätt ingår förutom den svenska lagstiftning-
en förarbeten, praxis och doktrin, här listade i hierarkisk ordning. I denna uppsats är den 
svenska lagstiftningen att anse som ett exempel på tillämpning i vissa utvalda fall och får 
statuera exempel för användandet av den europeiska lagstiftningen.  

Den primära rättskällan för svensk rätt är Mervärdesskattelag (1994:200) och utgör grunden 
för mervärdesskatteområdet. Vid tolkning av lag skall författningar ha största auktoritet. 
Prejudikat och förarbeten är sådana rättskällor som bör beaktas och doktrin får beaktas.37  

2 Platsen för tillhandahållandet 

2.1 Inledning 
Enligt sjätte direktivets artiklar 5-6 så är tillhandahållande av varor och tillhandahållande av 
tjänst skattepliktiga transaktioner. Nedan följer därför en genomgång av några av de even-
tuella utfall och de skillnader som uppstår mellan dessa när en monteringsleverans antingen 
tar sig karaktär av vara eller tjänst. Anledningen till detta avsnitt är att se om det blir någon 
skillnad i platsen för tillhandahållandet beroende på vad tillhandahållandet klassificeras 
som. 

Konsekvensen av artikel 8 (1) (a) andra meningen tyder på att inte något gemenskapsinternt 
förvärv har ägt rum. Detta är också i linje med artikel 28a (1) (a) vilken gör en korshänvis-
ning till artikel 8 (1) om att inte inkludera sådana förfaranden i begreppet GIF. Utöver detta 
behövs speciella regler vilka gäller beskattningsbara personers åtaganden.38 En monterings-

                                                 
35 Mål 166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel punkt 
2. 

36 Mervärdesskatt – en kommentar, s. 25. 

37 Johansson och Rabe, Det svenska skattesystemet, s. 555. 

38 Artikel 28a (5) (b), första strecksatsen. 
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leverans eller installationsleverans kan enligt artikel 28a (5) (b) 2 st. första strecksatsen39 inte 
utgöra ett GIF.40 

2.2 När en monteringsleverans klassificeras som tillhandahål-
lande av vara 

2.2.1 Inledning  
Principen om att varor skall anses tillhandahållna i det land där transporten av varan har 
påbörjats är den grundläggande principen vid handel med varor inom den europeiska unio-
nen. I monteringsleveransfallet har dock denna princip frångåtts. Istället ger Artikel 8 (1) 
(a) andra meningen sjätte direktivet svaret på platsen för tillhandhållandet av vara vid mon-
teringsleverans. I den svenska lagstiftningen finner vi motsvarande reglering i 5 kap. 2 § 2 
p. ML. Anledningen till att monteringsleveranser har fått denna utformning vilken skiljer 
sig ifrån den grundläggande ursprungslandsprincipen är den att en annorlunda utformning 
av regeln hade kunnat ge upphov till kompetenskonflikter olika medlemsländer emellan.41 

Vara som levereras med installation eller montage skall anses tillhandahållen på den plats 
där installationen sker. Vid gemenskapsinterna tillhandahållanden kommer det land i vilket 
en vara monteras eller installeras vara platsen för tillhandahållandet, oavsett om varan 
skickas eller transporteras från ett annat land. Det bör påminnas om att enligt den ’Förtyd-
ligande Promemorian till förslaget om ett Sjätte Direktiv’42 skall platsen för tillhandahållan-
det av varor inte åsidosättas bara för att ett tillhandahållande av enbart icke sammansatta 
komponenter gjorts och att äganderättsövergång skett innan montering ägt rum.  

Viktigt är också att tänka på att om en köpare tillhandahåller en monteringsleverans vilket 
klassificeras som tillhandahållande av tjänst blir inte artikel 8 (1) (a) andra meningen till-
lämplig. Istället bedöms tillhandahållandet efter artikel 9 vilken blir avgörande för tillhan-
dahållandets plats. 

2.2.2 Tillhandahållande av vara inom landet 
Det är bara vid internationell handel som det uppkommer skillnader i hanteringen av plat-
sen för tillhandahållandet. Är det till exempel två beskattningsbara företag som bedriver 
handel i ett och samma land så sker all omsättning i samma land.  

Eftersom varan hela tiden finns i samma land vid nationell handel så skall beskattning ock-
så ske i det landet. Oaktat om det är fråga om monteringsleverans, vara eller tjänst kommer 
beskattningskonsekvenserna bli att skatt skall erläggas i det land som båda aktörerna är eta-
blerade i. Även vid monteringsleveranser skall alltså ett tillhandahållande av en vara som in-

                                                 
39 Sjätte direktivet. 

40 Mervärdesskatt – en kommentar, s. 115. 

41 Preambel till sjätte direktivet. 

42 Sjätte direktivet. 
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stalleras eller monteras anses omsatt vid den plats där varan finns om den inte transporteras 
eller skickas.43 

2.2.3 Gemenskapsinternt tillhandahållande av vara 
När ett tillhandahållande av en vara är gemenskapsinternt kan platsen för tillhandahållandet 
komma att skilja sig beroende på vad för sorts vara det är frågan om. I fråga om monte-
ringsleveranser eller som det står i artikel 8 (1) (a) andra meningen, varor som installeras el-
ler sammansätts, så beskrivs platsen för tillhandahållandet som det land där varan monte-
ras.  

För att schematiskt förtydliga processen följs bedömningsordningen i tre steg med början i 
vad för sorts tillhandahållande det är frågan om. Sedan följs det åt av vilka länder och före-
tag som är inblandade och slutligen var skatt skall erläggas. 

Med följande förutsättningar till grund kommer varje enskilt fall att analyseras för sig för att 
jämföras och sammanfattas: SV är ett svenskt beskattningsbart företag, TY är ett tyskt be-
skattningsbart företag. Importsituationen är som synes borttagen i uppsatsen och inrikt-
ningen är istället fokuserad på gemenskapsinterna tillhandahållanden. 

1) SV i Sverige säljer en maskin för montering hos TY i Tyskland. SV som har tillver-
kat maskinen hos sig i Sverige, är dessutom den som för över maskinen till Tyskland 
för montering, installation och provkörning hos TY. 

2) Installationsarbetet är inte av sådan karaktär att det är fråga om tillhandahållande 
av en tjänst vilket i detta fall skulle kunna vara exempelvis byggnadsentreprenad.  

3) Enligt artikel 8 (1) (a) andra meningen skall alltså SV anses tillhandahålla en vara 
inberäknat montering och installation av densamma. Om SV registreras i Tyskland 
för tillhandahållandet och således redovisar skatten där skall det inte ske någon redo-
visning av svensk mervärdesskatt av tillhandahållandet till den tyske kunden. Detta 
innebär att när en vara skickas från Sverige av ett svenskt beskattningsbart företag 
(SV) vilket installerar eller monterar varan i Tyskland hos köparen (TY), blir platsen 
för tillhandahållandet Tyskland och således skall tysk mervärdesskatt erläggas.44  

Trots att platsen för tillhandahållandet av monteringsleveransen gentemot den tyska kun-
den är i Tyskland utgör inte SVs överföring till Tyskland av maskinen något GIF i Tysk-
land. Anledningen till att artikel 8 (1) (a) andra meningen blir tillämplig är att inget GIF kan 
äga rum45 och att specialreglerna angående distansförsäljning inte heller är tillämpliga.46   

                                                 
43 Artikel 8 (1) (b); se även Riktlinjer från EG:s mervärdesskattekommitté, 1999 punkten 1. 

44 SKVs handledning 2005, s. 261. 

45 Artikel 28a (1) (a); se även The place of Supply in European VAT, s. 25. 

46 Artikel 28b (D) (1); se även The place of Supply in European VAT, s. 25.  
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2.3 När monteringsleverans klassificeras som tjänst 

2.3.1 Inledning 
I det fall en monteringsleverans till största delen utgörs av en prestation som kan hänföras 
till ett tjänstetillhandahållande skall också tillhandahållandet i sin helhet ses som ett tillhan-
dahållande av tjänst. Reglerna om detta finns i artikel 9 och motsvarande paragraf i svensk 
rätt är 5 kap. 8 § 1 st. ML.  

Exempel på när en monteringsleverans klassificeras som tjänst är reparationstjänster och 
byggtjänster (entreprenader) som innefattar maskindelar respektive byggmateriel.47 Men det 
kan även vara enklare installationer eller monteringar av maskiner eller liknande varor vilka 
kanske inte installeras för fast bruk eller därigenom blir del av fast egendom. 

2.3.2 Tillhandahållande av tjänst inom landet 
En tjänst skall enligt artikel 9 (1) anses tillhandahållen inom landet om den som tillhanda-
håller tjänsten är etablerad där. För vissa särskilt angivna tjänster gäller dock inte denna re-
gel. Huruvida tjänsten är omsatt inom landet eller i ett annat land avgörs då i stället efter 
andra kriterier.48 

Vid monteringsleverans som klassificeras som ett tillhandahållande av tjänst skall alltså 
samma regler följas. Är en monteringsleverans tillhandahållen inom landet skall alltså den-
samma anses omsatt där. 

2.3.3 Gemenskapsinternt tillhandahållande av tjänst 
I den situation som uppstår då ett svenskt bolag (SV) säljer en maskin för installering i 
Tyskland till företag TY uppkommer först bedömningsfrågan om det är fråga om ett varu- 
eller tjänstetillhandahållande. Om vi antar att tillhandahållandet av maskinen är underord-
nat installationstillhandahållandet har vi ett tjänstetillhandahållande i sin helhet.  

Enligt artikel 9 (1) innebär detta att platsen för tillhandahållandet är det land där säljaren av 
tjänsten, alltså SV, har etablerat sin rörelse eller har ett fast driftsställe från vilket tjänsten 
tillhandahålls eller, i avsaknad av sådant, den plats där leverantören är bosatt eller stadigva-
rande vistas. I detta fall innebär det att Sverige är platsen för tillhandahållandet. Hade be-
dömningen istället gjorts att tillhandahållandet skulle klassificeras som ett tillhandahållande 
av vara hade istället artikel 8 (1) (a) andra meningen varit tillämplig och platsen för tillhan-
dahållandet hade blivit där varan installerades.  

Om vi antar att vi har samma angivna företag och länder som vid exemplet med tillhanda-
hållandet av vara49 så skulle ett tjänstetillhandahållande få följande konsekvenser. TY i 
Tyskland reparerar en fastighet som SV äger i Sverige. I samband med reparationsarbetet 
tillhandahåller han badkar och tvättställ som han fört med från Tyskland. 

                                                 
47 SKVs handledning 2005, s. 311. 

48 Artiklarna 9 (2) - (4). 

49 Se kapitel 3.2.3. 
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Det är här fråga om ett tillhandahållande som i sin helhet utgör tjänst avseende fastighet 
enligt artikel 9 (2) (a). Tjänsten är tillhandahållen i Sverige av den anledningen att fastighe-
ten är belägen i Sverige. Föreskrifterna i artikel 8 (1) (a) andra meningen, som behandlar 
tillhandahållande av vara med montering, blir alltså inte aktuella då tillhandahållandet klassi-
ficeras som en tjänst avseende fastighet. 

1) Omständigheterna är alltså sådana att tillhandahållandet är av sådan karaktär och 
omfattning att det är att betrakta som ett tillhandahållande av tjänst. 

2) Om TY registreras i Sverige för ett tillhandahållande skall tillhandahållandet av va-
ror anses som ett tillhandahållande av tjänst och platsen för tillhandahållandet anses 
vara i Sverige. 

Om det istället är så att TY från sitt företag i Tyskland tillhandahåller en maskin, som krä-
ver avancerad montering, till SV i Sverige och tillhandahållandet i sin helhet är att se som 
ett tillhandahållande av tjänst, blir artikel 9 (1) tillämplig.  

1) Omständigheterna är sådana att tillhandahållandet i sin helhet betraktas som till-
handahållande av tjänst. 

2) Platsen för tillhandahållandet blir således i Tyskland eftersom säljaren är etable-
rad där.  

2.4 Slutsatser – platsen för tillhandahållandet 
Slutledningsvis kan sägas att avgörandet av om en monteringsleverans är tillhandahållande 
av tjänst eller tillhandahållande av vara kommer att spela roll. Trots att det i de flesta fall 
kommer att få ett liknande utfall där platsen för tillhandahållandet kommer att vara platsen 
där varan installeras, monteras eller platsen där en tjänst utförs på byggnad det vill säga där 
exempelvis en hiss installeras, kan platsen för tillhandahållandet vid gemenskapsinterna till-
handahållanden skilja sig åt.  

Om servicemomentet på en vara är så stort att det klassificeras som tillhandahållande av 
tjänst blir artikel 9 (1) tillämplig och tillhandahållandet kommer i sin helhet att klassificeras 
som ett tjänstetillhandahållande. Således blir platsen för tillhandahållandet beroende på var-
ifrån den som tillhandahåller och sedermera installerar varan.  

Platsen för tillhandahållandet är väsentligt i bestämmandet av de skattemässiga konsekven-
serna. Att en monteringsleverans kan ge upphov till olika tolkningar av platsen för tillhan-
dahållandet måste därför anses vara grund för att det måste säkerställas kvalificerade riktlin-
jer för hur bedömningen av monteringsleveranser skall utföras. 

3 Huvudsaklighetsprincipen och monteringsleverans 

3.1 Monteringsleverans – ett eller flera tillhandahållanden 
I fråga om tillhandahållanden av tjänster och varor är det oundvikligt att inse att dessa till-
handahållanden kan bestå av ett flertal separata tillhandahållande. Ändå så ser vi på sådana 
tillhandahållanden som ett enda. Till exempel kan nämnas när juristen tillgodoser en kund 
med rättslig rådgivning. Oftast så kommer meddelandet till en klient via en promemoria 
vilken är skriven på papper och innehåller de fakta vilka klienten behöver. Att detta tillhan-
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dahållande är att se som tjänst och inte tar någon hänsyn till att papperet i sig är att se som 
en vara beror på att själva papperet inte är det huvudsakliga i själva tillhandahållandet. Istäl-
let så är det innehållet på papperet som har betydelse. Innehållet på papperet skulle istället 
kunna ha meddelats via telefon, via e-mail eller någon annan kommunikation. Slutsatsen är 
alltså att tillhandahållandet i sin helhet betraktas som en rådgivningstjänst och inte någon 
varuleverans, oavsett hur kommunikationen har gett sig uttryck. 

Den princip vilken genomsyrat svenska rättspraxis i fråga om exempelvis tjänsteprestatio-
ner vilka är förenade med underordnade moment bestående av andra tjänster eller varu-
överlåtelser har varit den att bedömningen sker utifrån tillhandahållandets huvudsakliga ka-
raktär.50 Det innebär att någon uppdelning i olika tillhandahållanden inte har gjorts och se-
dermera har hela tillhandahållandet ansetts vara ett och samma. Endast i de fall då det finns 
klart urskiljbara tillhandahållsskillnader har en uppdelning skett.51 Utifrån ett lagstiftnings-
perspektiv är det svårt att uppställa någon klar och tydlig gräns för när uppdelning skall ske 
vid tillhandahållanden i förening med tjänst eller vara.52 En gränsdragning mellan vad som i 
dessa fall skall utgöra ett tillhandahållande av vara eller tillhandahållande av tjänst måste så-
ledes på samma sätt utgöra ett hinder vid lagstiftning och kan endast avgöras med hjälp av 
rättstillämpning.  

EG-rätten har tillförskaffat sig huvudsaklighetsprincipen som mål för att lösa sammansatta 
eller förenade varu- och tjänstetillhandahållanden.53 Det övergripande syftet med exempel 
Artikel 9 (2) i det sjätte direktivet är att skapa ett speciellt system för tjänster mellan be-
skattningsbara personer där kostnaden för tjänsten ingår i priset av varan.54 Att då dela upp 
sammansatta tillhandahållanden när det är tydligt att antingen tjänst eller vara är underord-
nat ett huvudsakligt tillhandahållande även om det underordnade tillhandahållandet inte 
kan klassificeras med samma kategori som det huvudsakliga tillhandahållandet så skall det 
ändå beaktas i sin helhet som ett och samma tillhandahållande.55  

Svårare blir att avgöra om en monteringsleverans är ett flertal tillhandahållanden eller om 
dessa är att anse som ett enda och i så fall om det är att se som antingen tillhandahållande 
av tjänst eller vara. För att få vägledning hur det kan avgöras huruvida ett tillhandahållande 
är att anse som ett enda eller ett av flera sammansatta tillhandahållanden finns ett vägle-
dande rättsfall från EG-domstolen, mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP). 

3.2 CPP-fallet 

3.2.1 Omständigheterna i fallet 
De bakomliggande omständigheterna till att denna tvist, vilka togs upp av EG-domstolen, 
var att CPP erbjöd kreditkortsinnehavare, mot betalning, ett system som syftade att ge 

                                                 
50 Prop. 1993/94:99 s. 136. 

51 Prop. 1993/94:99 s. 137. 

52 Prop. 1993/94:99 s. 137. 

53 Se kapitel 4.2.3 

54 Mål C-327/94 Jürgen Dudda mot Finanzgericht Bergisch Gladbach, punkt 23. 

55 Mål C-327/94 Jürgen Dudda mot Finanzgericht Bergisch Gladbach, punkt 27. 
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skydd mot ekonomisk skada vid bedrägligt användande av kreditkortet och olägenheter vid 
förlust eller stöld av kreditkort och även ersättning för de kostnader som kortinnehavaren 
har ådragit sig för att återfå bagage, väskor eller egendom som har förlorats och som har 
märkts med etiketter utfärdade av CPP. Det var alltså inte fråga om en enda tjänst utan en 
mängd olika tillhandahållanden. I fallet utgjorde vissa av dessa tjänster vanliga skattepliktiga 
tjänster och vissa utgjorde försäkringstjänster vilka är undantagna från skatteplikt. Frågan, 
vilken ställdes till EG-domstolen av House of Lords, var dels om någon av dessa tjänster 
utgjorde försäkringstjänst, dels om hur en prövning för att ta reda på om ett eller flera till-
handahållanden är för handen när en transaktion består av en mängd delar i mervärdesskat-
tehänseende. I denna uppsats kommer dock inte någon vikt läggas vid domstolens bedöm-
ning i frågan om vad som utgör försäkringstjänst utan endast när och vid vilka situationer 
en mängd tillhandahållanden skall delas upp eller vara att anse som ett och samma tillhan-
dahållande.  

Enligt EG-domstolen skall artikel 2 (1) i sjätte direktivet tolkas så att varje tillhandahållande 
av en tjänst i regel skall anses som fristående och självständigt. Tillhandahållandet, som ur 
ekonomisk synvinkel utgörs av en enda tjänst, får inte heller på ett konstgjort sätt delas upp 
så att mervärdesskattesystemets funktion försämras.56 Hårdras resonemanget så skulle arti-
kel 2 (1) kunna tolkas som att varje tillhandahållande skall anses som fristående och själv-
ständigt även vid blandande tillhandahållanden mellan vara och tjänst. 

Att konstruktioner mellan olika tjänster skulle kunna föranleda en försämring av mervär-
desskattesystemet kommer inte att tas upp här då det vid monteringsleveranser inte är rele-
vant. Anledningen till att det inte är relevant är den att de tjänster och varor som blir aktu-
ella vid monteringsleveranser oftast inte är undantagna från skatteplikt.  

I nästa skede är det av vikt att utreda de delar som är kännetecknande för transaktionen i 
fråga för att avgöra om den skattskyldige tillhandahåller en genomsnittlig konsument flera 
fristående tillhandahållanden eller ett enda tillhandahållande.57 En bakomliggande orsak till 
detta är ett annat mycket viktigt avgörande för monteringsleveransproblematiken, Faaborg-
Gelting, i vilket EG-domstolen ansåg att ”[f]rågan huruvida transaktioner av visst bestämt 
slag skall betraktas som leverans av varor eller som tillhandahållande av tjänster skall besva-
ras utifrån en samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar transaktionerna i 
fråga.”58 Innebörden av detta är att när en transaktion kännetecknas av ett flertal mervär-
desskattepliktiga element och handlingar där vissa transaktioner bara utgör en del och nå-
gon annan transaktion utgör den övervägande delen bör det betraktas utifrån det huvud-
sakliga tillhandahållandet i sin helhet.59 

Enligt domstolen skall också en tjänst anses underordnad en huvudsaklig tjänst om den en-
dast är ett medel för att den huvudsakliga tjänsten på bästa sätt skall kunna åtnjutas.60 På 
samma sätt borde här också kunna anses att, vid blandade tillhandahållande mellan vara 

                                                 
56 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, punkt 29. 

57 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, punkt 29. 

58 Mål C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S mot Finanzamt Flensburg, para. 12. 

59 Mål C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S mot Finanzamt Flensburg, para. 14. 

60 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, punkt 30. 
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och tjänst, ett tillhandahållande är underordnat om det endast är till för att kunna åtnjuta 
det huvudsakliga tillhandahållandet på bästa sätt.  

En mall över denna situation även kallat CPP-testet61 ger oss en tvåstegsmetod vilken sva-
rar på om ett tillhandahållande är att dela upp i flera olika eller om det är att se som ett hu-
vudsakligt tillhandahållande med ett eller fler underordnade tillhandahållanden. En samlad 
bedömning av de omständigheter som kännetecknar transaktionen i fråga görs för att ta 
reda på vilka faktorer som påverkar bedömningen och om flera tillhandahållanden är att se 
som ett tillhandahållande med flera underordnade tillhandahållanden eller flera huvudsakli-
ga tillhandahållanden.  

3.2.2 CPP-testet 
1) Den genomsnittliga konsumenten – Vad är det en genomsnittlig konsument efter-

frågar ur ekonomisk synvinkel? Härvid får läggas till grund alla de faktorer vilka kan 
tänkas påverka en bedömning. Om det är så att en kund avser sig att anskaffa två 
skilda tillhandahållanden har det ingen betydelse att det betalas genom ett enhets-
pris.62 I generaladvokatens yttrande kan nämnas att tillhandahållanden som exem-
pelvis varor av olika skattebaser vilka köpes i en butik, men som betalas vid samma 
tillfälle och med ett enhetspris, skiljer sig helt ifrån sådana tillhandahållande vilka är 
för handen i det förevarande målet.63  
Kontraktet är av betydelse för denna bedömning men får tolkas som en del i en 
ekonomisk analys och inte tendera att leda till någon legal analys. Det är alltså frå-
gan om att göra en helt ekonomisk analys av den genomsnittlige konsumenten på 
det sättet en företagsekonom skulle göra.64 

2) a) Om det första steget besvaras så att det är att se som ett enda huvudsakligt efter-
frågat tillhandahållande, leder detta till att de andra tillhandahållandena är att se som 
underordnade det huvudsakliga. Beskattningskonsekvenserna blir då att bedöm-
ningen sker utifrån det huvudsakliga tillhandahållandet vilket har betydelse för såväl 
fastställelsen av den ort för tillhandahållandet som för tillämpningen av skattesat-
sen.  

 
2) b) Om flera tillhandahållanden som inte kan ses som underordnade varandra till-

handahålls, men endast ett belopp faktureras, skall en icke konstgjord uppdelning 
ske ifråga om olika huvudsakliga tillhandahållanden. Vid sådana tillhandahållande 
skall enklast möjliga beräknings- och bedömningsmetod användas.65 

3.2.3 Slutsatser av CPP-testet i förhållande till monteringsleveranser 
En monteringsleverans innehåller likt ovannämnda fall en mängd olika tillhandahållanden, 
främst två stycken bestående av en eller flera tillhandahållna varor och ett tjänstetillhanda-
                                                 
61 Henkow, Oskar , Skattenytt 2002 s. 24. 

62 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, punkt 31. 

63 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, förslag till av-
görande av generaladvokaten, punkt 47. 

64 Henkow, Oskar , Skattenytt 2002 s. 24. 

65 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, punkt 31. 
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hållande. Det verkar inte vara någonting som tyder på att CPP-testet inte skulle kunna vara 
tillämpligt på tillhandahållanden av varor utan en analogisk tolkning är i detta fall möjlig.66  

Om CPP-testet skulle tillämpas på monteringsleveranser betyder det i sin tur att hänsyn tas 
till vad en genomsnittlig konsument efterfrågar.67 Är det varan som är det huvudsakliga till-
handahållandet, är det själva monteringen eller installationen av varan som är det huvudsak-
liga i tillhandahållandet eller är det två lika huvudsakliga tillhandahållanden? Frågan måste 
besvaras med att tillhandahållandena i en monteringsleverans inte är delbara. När delnings-
principen inte är tillämplig, vid exempelvis sådana förenade tillhandahållanden som är så 
starkt knutna till varandra att de inte går att särskilja men vilka i det enskilda fallet skulle 
klassificeras olika i fråga om omsättning av vara eller tjänst, så måste en huvudsaklighetsbe-
dömning göras.68 Detta leder till steg två i testet och beskattningskonsekvenserna följer av 
densamma.  

Det verkar enligt min bedömning som om de flesta monteringsleveranser kommer att ut-
göra ett tillhandahållande av tjänst om bedömningen görs enligt denna modell. En vara sy-
nes tämligen oanvändbar om den inte installeras eller monteras utifall detta är ett krav för 
varans funktion. För att exemplifiera det hela så tänker vi oss ett företag som vill köpa en 
spiraltrappa. En spiraltrappa har ingen funktion om den inte installeras eller monteras på 
ett behörigt sätt. Det kan alltså resoneras fram till ett utfall där företaget köper en ’installa-
tion av en trappa’ och att varan i detta fall är ett underordnat tillhandahållande till det hu-
vudsakliga tillhandahållandet.69 En annan fråga som uppkommer är när monteringsleverans 
upphör att ha det huvudsakliga tillhandahållandet som tjänst och tjänstemomentet blir så li-
tet att tillhandahållandet är att se som vara och om tjänstetillhandahållandet är underordnat 
varan i ett sådant scenario.  

Om vi istället tänker oss installationen av en maskin så kan utfallet bli annorlunda. Vid ett 
tillhandahållande av en maskin så kommer maskinen att vara det huvudsakliga tillhandahål-
landet vad en genomsnittlig konsument efterfrågar. Om till exempel den installation som 
utförs på maskinen inte är så omfattande eller om priset av varan i förhållande till priset på 
monteringen skiljer sig till fördel för ett varutillhandahållande så pekar allt på att tillhanda-
hållandet inte är att anse som tillhandahållande av tjänst utan som tillhandahållande av vara. 

Slutsatsen av detta är att tillhandahållanden vid monteringsleverans och installationsleve-
rans är så starkt sammankopplade att det oftast inte kan göras någon uppdelning av tillhan-
dahållanden vilket betyder att monteringsleveransen i sin helhet ses på som ett enda till-
handahållande. För att tillägga det självklara kvarstår dock att om konsumenten själv tar på 
sig ansvaret att utföra installation eller montering för egen räkning uppkommer ingen pro-
blematik eftersom tillhandahållandet endast i detta fall är att anse som tillhandahållande av 
vara och ingen monteringsleverans. 

                                                 
66 A Guide to the European VAT Directives, Part 3.1, chapter 6.2.1.1. 

67 Se kapitel 4.2.2, CPP-testet punkten 1. 

68 RSVs skrivelser 000216, Dnr. 1155-99/120; SKVs handledning 2005, s. 361. 

69 Bedömningen att det även är fråga om byggnadsentreprenad skulle vara möjlig; artikel 9 (2). 
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3.3 Huvudsaklighetsprincipen i svensk lag och monteringsle-
veranser 
Den svenska mervärdesskattelagen bygger på det sjätte direktivet vilket har lett till att den 
svenska mervärdesskattelagen därför tagit över den terminologin från EG-rätten. Tolk-
ningsrätten av direktiv och förordningar ligger hos EG-domstolen och därför kommer 
även den svenska rätten att tolkas med principer vilka utvecklats genom EG-domstolens 
praxis. I en relativt nyligen avgjord svensk dom har regeringsrätten hänvisat till CPP-fallet 
genom att förklara relationerna med underordnade och huvudsakliga tillhandahållanden.70 
Regeringsrätten säger att om ett tillhandahållande skall anses vara underordnad ett huvud-
sakligt tillhandahållande krävs att en kund inte efterfrågar tjänsten i sig, utan att denna en-
dast är ett medel för att på bästa sätt åtnjuta det huvudsakliga tillhandahållandet. Detta är 
hämtat direkt ifrån CPP-fallet.71  

Utöver detta har frågan om ett eller flera tillhandahållanden är för handen, huruvida huvud-
saklighetsprincipen eller delningsprincipen skall tillämpas vid den mervärdesskatterättsliga 
bedömningen, varit föremål för prövning RÅ 2001 ref 69, RÅ 2001 not 23 och Skatterätts-
nämndens förhandsbesked den 21 december 2000. I skälen respektive motiveringen till 
dessa har i samtliga fall hänvisning gjorts till EG-domstolens förhandsavgörande C-349/96, 
Card Protection Plan. 

Det är alltså det huvudsakliga tillhandahållandet vilket kommer att avgöra om en vara eller 
tjänst i sin helhet skall betraktas likt ett tillhandahållande av tjänst eller vara, utifall det inte 
utgått gemensam ersättning för urskiljbara prestationer vilka då istället skall behandlas var 
för sig.72 Således ger alltså huvudsaklighetsprincipen anvisning i bestämmandet av om ett 
tillhandahållande är en vara eller tjänst även i svensk rätt. Detta är alltså samma uppfattning 
som framkommit genom bland andra CPP-fallet och det innebär även att, när en transak-
tion utgörs av ett flertal olika tillhandahållanden och handlingar, det först måste göras en 
samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar transaktionen i fråga, en så kal-
lad helhetsbedömning.73 

I de fall då det skulle vara fråga om sammansatta omsättningar vilka är klart urskiljbara tor-
de det inte skapa några problem74 och enligt 7 kap. 7 § 1 st. skall det ske en uppdelning av 
beskattningsunderlaget efter skälig grund. Enligt en uppfattning skall enligt huvudregeln vid 
så kallade sammansatta tillhandahållanden delningsprincipen tillämpas. Det vill säga att var-
je delprestation skall bedömas för sig i mervärdesskatterättsligt hänseende.75 Vilket redan 
nämnts så har huvudsaklighetsprincipen tillförordnats det större tillämplighetsområdet och 

                                                 
70 RÅ 2004 ref 100. 

71 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, punkt 30. 

72 Mervärdesskatt – en kommentar, s. 87. 

73 Mål C-231/94 Faaborg-Gelting Linien,  punkterna 12-14; Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) 
mot Commissioners of Customs & Excise, punkt 28. 

74 Prop. 1993/94:99 s. 137. 

75 RSVs skrivelser 981029, Dnr. 8913-98/901. 
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bör därigenom anses vara den princip som har högst ställning i de fall som är för handen 
när flera tillhandahållanden är för handen.76 

4 Gränsdragningen mellan tillhandahållande av vara 
och tillhandahållande av tjänst 

4.1 Introduktion 
Det finns flera faktorer som kan komma att påverka gränsdragningen mellan ett tillhanda-
hållande av vara och tjänst inom det mervärdesskatterättsliga området. Nedan kommer att 
behandlas en icke explicit lista av flertalet faktorer vilka de facto påverkar bedömningen av 
en sådan gränsdragning. 

Huvudregeln för bedömningen av om en omsättning är att se som flera eller ett tillhanda-
hållande är delningsprincipen men bara i de fall när det klart framgår en urskiljbarhet av 
olika prestationer. I bedömning av monteringsleverans så följer av mitt tidigare resone-
mang77 att huvudsaklighetsprincipen oftast tillämpas där frågan uppkommer vilket av an-
tingen tillhandahållande av varan eller tjänsten som är det huvudsakliga respektive under-
ordnade tillhandahållandet.  

I flertalet fall av de faktorer som tagits upp i uppsatsen har EG-domstolen faktiskt uttalat 
att dessa faktorer påverkar bedömningen men i ett antal fall finns inga domar eller andra 
avgöranden som anger hur stor vikt som kommer att läggas vid dessa kriterier. Jag har sökt 
att analysera flertalet faktorer med grund i andra domar, generaladvokatens yttrande och 
med grund i standardavtal men även faktorer som i doktrin ansetts kunna påverka en be-
dömning i frågan.  

Svenska skatteverket har i SKVs handledning 2005 listat några faktorer som kan påverka 
bedömningen. Dessa var faktorer såsom avtalet, priset, arbetstid och arbetskostnader och 
skulle enligt SKV kunna vara avgörande för bedömningen av om en monteringsleverans är 
att se som tillhandahållande av tjänst eller vara.78  

4.2 Urskiljbara tillhandahållanden 
Som tidigare konstaterats skall varje tillhandahållande som huvudregel anses som fristående 
och självständigt även vid blandande tillhandahållanden mellan tillhandahållande av vara 
och tillhandahållande av tjänst och därför ses mervärdeskatterättsligt på vart och ett för 
sig.79 Dock bör påpekas att artikel 8 (1) (a) andra meningen, på grund av sin utformning, 
knyter samman montering med tillhandahållande av vara. Detta gör att det utifrån ett lags-
tiftningperspektiv kan ses som en vilja av att sammankoppla monteringen och tillhandahål-
landet av varan till ett och samma tillhandahållande.  

                                                 
76 Påpekande bör göras över att huvudregeln fortfarande är delningsprincipen i de fall där det klart framgår att 

delningsprincipen är tillämplig. 

77 Se kapitel 4.1. 

78 SKVs handledning 2005, s. 311. 

79 Se kapitel 4.1. 
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Att det finns flera olika urskiljbara tillhandhållanden behöver inte föranleda att det i slutän-
dan behöver utgöra flera tillhandahållanden. Istället har, vilket nämnts tidigare, huvudsak-
lighetsprincipen varit grund för hur frågan rörande sammankopplade tillhandahållanden 
skall avgöras. 

4.3 Underordnade tillhandahållanden 
Om något moment kan framstå som ett underordnat led i ett tillhandahållande av en total-
produkt80 och det inte går att göra någon åtskillnad mellan olika tillhandahållanden81 så skall 
huvudsaklighetsbedömningen hamna på det mer dominanta tillhandahållandet och låta det-
ta i sin helhet styra vad för sorts tillhandahållande det är fråga om.  

Efter CPP-testets mått så skall ett tillhandahållande anses underordnat ett annat huvudsak-
ligt tillhandahållande om det underordnade tillhandahållandet är mindre väsentligt i sitt 
sammanhang och om det inte är ett tillhandahållande en genomsnittlig kund efterfrågar. 
Detta om ett av flera tillhandahållande utgör en mer dominant del och de övriga tillhanda-
hållandena är tillhandahållanden som förstärker möjligheten att åtnjuta det huvudsakliga 
tillhandahållandet.  

4.4 Odelbarhet 
En monteringsleverans är ett odelbart tillhandahållande. Detta eftersom själva definitionen 
av en monteringsleverans kräver att det ingår ett prestationsmoment och ett varumoment. 
Givetvis kan det rent praktiskt göras en uppdelning mellan tillhandahållandet av själva va-
ran och tillhandahållandet av tjänsten som utförs på varan. Dock faller i så fall även reso-
nemanget om att det skulle vara frågan om en monteringsleverans just på grund av att en 
monteringsleverans består av en vara och en installation. Odelbarheten vid monteringsleve-
ransen är alltså ett faktum.  

Den faktor som skulle kunna möjliggöra att en monteringsleverans skulle kunna delas upp i 
olika tillhandahållanden är att det finns en kontraktuell skillnad. Med det menas att det i till 
exempel tidsaspekter och i avtal inte anges hur, om eller när en vara skall installeras. Vid 
tillämpande av sådana aspekter bör tillhandahållandena i de flesta förekommande fall än-
dock vara att likställas med monteringsleverans. Speciellt om det framgår att avsikten med 
avtalet varit att den som tillhandahåller monteringsleveransen skall utföra alla momenten 
som ingår i tillhandahållandet. 

4.5 Kundernas efterfrågan 
Enligt vad som tidigare nämnts i det så kallad CPP-testet så skall det göras en bedömning 
av om flera tillhandahållanden är att se på som ett eller flera utifrån vad en genomsnittlig 
konsument efterfrågar.82 Enligt denna EG-rättsliga praxis så tillerkänns ’kundens efterfrå-

                                                 
80 RÅ 1996 not 243. 

81 RÅ 1998 not 111. 

82 Se kapitel 4.2.2 punkt 1 CPP-testet.  
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gan’ en del av bedömningen i fråga om vilket av tillhandahållandena som är att se som den 
huvudsakliga transaktionen.83  

Ett tillhandahållande skall anses som underordnad ett huvudsakligt tillhandahållande när 
kunderna inte efterfrågar det underordnade tillhandahållandet i sig, utan då det endast är ett 
medel att på bästa sätt åtnjuta det egentliga tillhandahållandet vilket ett företag tillhandahål-
ler.84 

4.6 Enhetspris och Särdebitering – sammankopp-
ling/uppdelning av vederlag 
Att ett enhetspris betalas för ett flertal tillhandahållanden utgör ingen grund för att det skall 
vara att se som ett enda tillhandahållande.85 Det har nämligen ingen avgörande betydelse att 
det faktureras ett enhetspris.86 Detta innebär att i bedömningen om klassificeringen av om 
det är fråga om ett huvudsakligt tillhandahållande eller ett flertal huvudsakliga tillhandahål-
landen saknar betydelse. 

Hur mycket som skall läggas till vikt, vad gäller särdebitering, har i och med CPP-fallet klar-
lagts och en särdebitering av olika tillhandahållande skall, vid monteringsleveransfallet, inte 
anses utgöra grund för en uppdelning av tillhandahållanden och inte heller utgöra någon 
grund för om tillhandahållandet är tjänst eller vara.87 

För att klargöra hur detta i svensk rätt tidigare har behandlats kan detta belysas med ett 
rättsfall. I RÅ 1994 not 303 bedömdes ett överklagande av Biljardpalatset i Göteborg, an-
gående ett förhandsbesked i fråga om gränsdragning mellan skattepliktig tjänst och skattefri 
upplåtelse av fastighet, så att en ”uppdelning av vederlaget för de enskilda tillhandahållan-
den,” på så sätt Biljardpalatset angett, ”inte i sig kan förändra karaktären” av omsättningen. 
En uppdelning vilken görs så att bollar och spelkö uthyrs separat ifrån lokalhyra leder såle-
des inte till att den huvudsakliga karaktären av de tjänster Biljardpalatset tillhandahåller. 
Huvudsaklighetsprincipen ser alltså inte till enskilda tillhandahållanden om de ligger så nära 
varandra att de i sin helhet är att anse vara en enhet. 

I en senare dom från EG-domstolen, kommissionen mot Frankrike88, har domstolen be-
handlat huruvida två skilda fakturor från två olika institutioner har kunnat föranleda ett hu-
vudsakligt tillhandahållande av tjänst med underordnade tillhandahållande. Enligt domsto-
len har det ingen betydelse, som i fallet, för en konsument huruvida ett företag (A) som ut-
för ett huvudsakligt tillhandahållande låter ett annat företag (B) på uppdrag av företag (A) 

                                                 
83 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, punkt 30; mål 
Fallen C-308/96 och C-94/97 Madgett och Baldwin, punkt 24. 

84 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, punkt 30; RSVs 
skrivelser 000216, Dnr. 1155-99/120. 

85 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, punkt 31. 

86 Mål C-428/02 Fonden Marselisborgen Lystbådhavn mot Skatteministreriet. 
87 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, förslag till avgö-

rande av generaladvokaten, punkt 47. 

88 Mål C-76/99 Europeiska gemenskapens kommission mot Republiken Frankrike.  
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tillhandahålla ett underordnat tillhandahållande om det är på grundval för att konsumenten 
på bästa sätt skall kunna åtnjuta tillhandahållandet.89  

I generaladvokatens förslag till dom framkommer det mer klart att trots att det är två skilda 
fakturor så utgör det tillhandahållande som det samarbetande företaget tillhandahållit 
grundläggande och nödvändiga led i processen för ett tillhandahållande vilket i sin tur ska-
par ett underordnat förhållande till ett huvudsakligt tillhandahållande.90 Generaladvokaten 
påpekar också vikten av att se till vad det är den genomsnittliga konsumenten anser sig be-
tala för.91 

4.7 Avtalet 

4.7.1 Introduktion 
Avtal av olika betydelser kan komma att påverka en bedömning om huruvida tillhandahål-
landet skall klassificeras som tillhandahållande av tjänst eller tillhandahållande av vara. Kö-
peavtal och köpehandlingar kan ge vägledning till vilket av tillhandahållandena som är att se 
som huvudprestation.  

Inom olika branschorganisationer har det framtagits olika standardavtal rörande leveranser 
och monteringsarbeten. Bland andra finns att nämna NLM 94 inom verkstadsindustrin och 
AB 04 inom byggnadsindustrin och byggnadsentreprenad. Anledningen till att jag valt just 
dessa två standardavtal är att de är representativa för två stora branscher vilka har som led i 
sin produktion att tillhandahålla monteringsleveranser och att härigenom påvisa hur avta-
lets konstruktion kan komma att påverka en bedömning av om en monteringsleverans är 
tillhandahållande av vara eller tjänst.  

4.7.2 NLM 94 
NLM 94 är framtaget för att främst reglera leveranser vilka inkluderar montage och är en-
ligt rubriken avsett att användas ”för leverans och montage av maskiner samt annan meka-
nisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och 
Sverige.”92 I detta avtal finns ingen direkt övre gräns som säger hur avancerat monterings-
arbetet får vara. Det här innebär att den mervärdesskatterättsliga frågan inte går att lösa ge-
nom att endast titta på avtalet i sig utan att avtalet endast ger vägledning i bedömningspro-
cessen som föranleder valet mellan huruvida tillhandahållandet skall vara att anse som ett 
tillhandahållande av vara eller tillhandahållande av tjänst. Dock anses avtalet inte gälla om 
monteringen gäller små installationer eller montering av mycket enkelt slag.93 Rent mervär-
desskatterättsligt skulle inte sådana små installationer eller monteringsarbeten påverka en 
                                                 
89 Mål C-76/99 Europeiska gemenskapens kommission mot Republiken Frankrike, punkt 28 

90 Mål C-76/99 Europeiska gemenskapens kommission mot Republiken Frankrike. generaladvokatens förslag 
till dom, punkt 31; det bör beaktas att denna formulering inte tagits med i själv domen. 

91 Mål C-76/99 Europeiska gemenskapens kommission mot Republiken Frankrike, generaladvokatens förslag 
till dom, punkt 29; se även kapitel 4.2.2. 

92 Kommentar till NLM 94, rubriken; notering: Bestämmelserna ger endast en fingervisning om vilka olika 
produkttyper som kan tänkas ingå och är intet uttömmande.  

93 Kommentar till NLM 94, s. 15. 
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bedömningsfråga om det inte kan slutledas att prestationen har ingått som en större del av 
betalningen.  

Betalning av monteringsleveranser kan ske på ett antal olika sätt. Det kan vara så att arbetet 
med monteringen erläggs på löpande räkning94 och det kan vara fråga om montage till fast 
pris.95  

Fler avtalsmöjligheter är givetvis möjliga men inte reglerade i NML 94.96 Om parterna avta-
lar att monteringsleveransen skall utföras på löpande räkning så skall vissa poster särdebite-
ras.97 I övrigt erläggs betalning till fast pris i vilket flera olika tillhandahållanden ingår.98  

Innebörden av ett fast pris där både tjänst och vara ingår skapar ett problem vid själva av-
görandet av om vad kategoriseringen av tillhandahållandet skall vara. Det är väldigt viktigt 
att i avtal klargöra vad det är som ingår i det fasta priset.  

Genom avtalet kan vägledning ges av vad parterna själva anser vara det huvudsakliga till-
handahållandet. Denna bedömningsgrund kan inte i sig själv skapa en helhetsbild av vilket 
tillhandahållande som anses vara det huvudsakliga men ändå utgöra en större del av många 
faktorer vid ett övervägande.  

4.7.3 AB 04 
Monteringsleveranser kan i viss mån innefatta byggnadsentreprenader. Detta om arbetet 
vid byggnadsentreprenad inte är av sådan karaktär att det utgör en större del av ett flertal 
tillhandahållanden och att det är själva tillhandahållandet av varan som anses vara det hu-
vudsakliga tillhandahållandet och att tjänsteprestationen som utförs på varan anses vara ett 
underordnat tillhandahållande.  

Vid löpande räkning skall enligt 9 § AB 0499 ersättning utgå för kostnader uppräknade i 9 § 
punkten 1-8 (b) AB 04 med utgångspunkt i självkostnadsprincipen. Det vill säga kostnader 
för material och varor, arbetsledning och kostnader för arbetare med mera. Kontrakts-
summan skall utgå med de i kontraktet avtalade poster och regleras med avräkning för till-
kommande och avgående arbete. Med tillkommande arbete menas arbete som tillkommer 
utöver kontraktet och utgår med löpande räkning.100  

Avgående arbete fastställs till det belopp varmed arbete ingår eller beräknas ingå i kon-
traktssumman.101 Slutsatsen blir alltså att ett fast pris bestäms kontraktuellt och inkluderar 

                                                 
94 Kommentar till NLM 94, Punkt 21.1. 

95 Kommentar till NLM 94, Punkt 21.2. 

96 Kommentar till NLM 94, Punkt 21; lydelsen ”om inte annat avtalats” indikerar att företag har valbara av-
talsmöjligheter att tillstyrka inom ramen för Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmö-
genhetsrättens område. 

97 Kommentar till NLM 94, Punkt 22; Mer om detta i kapitel 5.6. 

98 Kommentar till NLM 94, Punkt 23. 

99 Allmänna Bestämmelser, AB 04. 

100 Allmänna Bestämmelser, AB 04, 7 § punkt 1. 

101 Allmänna Bestämmelser, AB 04, 7 § punkt 2. 
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både varor, installation och montering av densamma. Tillkommande utgifter, exempelvis 
utökade arbetstider eller merkostnader på grund av fördröjning i arbete, beräknas efter lö-
pande räkning och är alltså inte inkluderade i det kontraktuella fasta priset men är ändå en 
del av avtalet men som en utökad kostnad. 

Enligt SKVs handledning102 skall till exempel en installerad hiss som av ett företag på upp-
drag levererat och monterat anses vara byggnadsentreprenad och bedömas genom 5 kap. 4 
§ 1 st. ML. Motsvarande EG-lagstiftning torde vara artikel 9 (2) (a) och beskriver i stort 
liknande situationer. Kvarstår gör ändock frågan om det inte i vissa fall skulle kunna disku-
teras om inte en montering av en hiss skulle kunna utgöra en monteringsleverans. Slutsat-
sen är att byggnadsentreprenad i de allra flesta fall kommer att utgöra ett tillhandahållande 
av tjänst. 

4.8 Värdet av olika tillhandahållanden 
Aspekten bör härtill läggas vid en fiktiv uppdelning av priser eller om det i avtal redan är 
behandlat vilken kostnad som är hänförlig till respektive tillhandahållande. Priset kan som 
jag ser det komma att spela en stor roll i bedömningen av vilket tillhandahållande som är 
det mest huvudsakliga, dock inte allena utan i en sammanvägning av flera faktorer.  

Enligt CPP-testet så skall bedömningen göras med hänsyn till vad en genomsnittlig kund 
efterfrågar. Det skulle i detta fall inte vara helt omöjligt att tänka sig att en kund efterfrågar 
det han betalar för, eller det han tror sig betala för.  

Bedömningen hur stor vikt som skall läggas vid priset av flertalet tillhandahållanden skulle 
möjligen grunda sig i just det faktum att det i priset oftast är angett vad som är tillhandahål-
let. Priset borde enligt min bedömning tillägnas en större vikt för bedömningsfrågan av om 
en monteringsleverans är ett tillhandahållande av vara eller ett tillhandahållande av tjänst. 

4.9 Fackkunskap, skicklighet och utrustning 
Ett viktigt moment i avgörandet om ett tillhandahållande är att klassificera som vara eller 
tjänst är om det vid tillhandahållande av varan tillkommer en komplicerad installation eller 
montage. Fackkunskap, skicklighet hos montörer och speciell utrustning kan komma att ge 
bedömningen ett annorlunda utseende än om köparen av den tillhandahållna varan skulle 
kunna installera den själv.  

För att exemplifiera detta så tänker vi oss att viss installation måste göras av personer med 
viss auktorisering. Det kan röra sig om vissa elinstallationer eller diverse VVS-monteringar 
som måste göras på varan innan den kan sättas i bruk. Även om inte fackkunskap behövs 
så kan ändå installationen vara så komplicerad att den kräver viss skicklighet som tillhanda-
hålls av det säljande företaget. Om vi tänker oss prefabricerade hus som skall installeras för 
fast montering på en fast egendom så är det oftast brukligt att tillverkaren av de prefabrice-
rade husen står för montering eftersom de har den skicklighet och kompetens som krävs 
för att göra en korrekt montering. Detta skulle föranleda att prefabricerade hus troligtvis, 
med tanke på den avancerade fackkunskap och utrustning som kan behövas, skulle ses som 
tillhandahållande av tjänst med tanke på att specialkompetens som är nödvändig för mon-
teringen av de fabricerade husen. 

                                                 
102 SKVs Handledning 2005, s. 292. 
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Det är till synes inte möjligt att göra en mervärdesskatterättslig bedömning om tillhandahål-
landet är vara eller tjänst grundat på dessa argument allena. Istället krävs som vid flera 
andra faktorer en sammanvägning av ett flertal faktorer. 

4.10 Enkelhet/svårighet i installationen eller montaget 
Detta kriterium för bedömning av gränsdragningen mellan tillhandahållande av tjänst eller 
vara vid monteringsleverans kan i vissa situationer vara av större vikt eftersom enkelheten i 
en installation kan vara väldigt simpel och därför inte alls utgöra någon väsentlig del av en 
tillhandahållen vara. Vid bedömning av om ett montage eller en installation skall utgöra ett 
tillhandahållande av tjänst eller ett tillhandahållande av vara, bör tyngden läggas vid den 
fackkunskap, skicklighet och utrustning som krävs för att utföra installationen.  

Även tidsaspekter bör beaktas för att se vilken tid det tar att utföra installationen. Är en in-
stallation tidskrävande kanske detta talar för att monteringsleveransen skall bedömas vara 
ett tillhandahållande av tjänst snarare än ett tillhandahållande av vara. Om tillhandahållan-
dena är särdebiterade bör det göras en bedömning utifrån skillnader i prissättning dessa 
emellan. Om det finns klara skillnader mellan priset på den tillhandahållna varan och priset 
på den tillhandahållna tjänsten kan det ge en fingervisning av vad som utgör det huvudsak-
liga tillhandahållandet och vilket tillhandahållande som är underordnat. 

4.11 Arbetstid och tid mellan leverans och montage 
Vad som även kan påverka bedömningen i frågan om det är ett huvudsakligt tillhandahål-
lande eller flertalet separata urskiljbara tillhandahållanden är skillnader i tid. Det kan vara 
allt ifrån den tid det tar att utföra monteringen eller installationen till att se på de tidsfrister 
som ligger till grund för när installationen sker i förhållande till när varan tillhandahölls. 
Även den kontraktuella tidsaspekten kan vara en faktor som får betydelse för bedömning-
en. 

Bedömningsgrund för tidslängden av installationen bör göras ihop med andra bedöm-
ningsgrunder, främst enkelheten eller svårigheten i installationsförfarandet. Är det så att en 
montering av en vara tar en ansenlig tid och det är ett komplicerat förfarande i förhållande 
till varans beskaffenhet så skulle detta kunna påverka bedömningen så att det huvudsakliga 
tillhandahållandet är att se som ett tillhandahållande av tjänst.  

Om ett företag köper en vara kan tiden mellan den rättsliga ägandeövergången av varan till 
det att varan fysiskt monteras på avsedd plats skilja sig. Detta skall inte föranleda en skill-
nad i bedömningsgrunden av om det är fråga om monteringsleverans eller inte eller om det 
är ett huvudsakligt tillhandahållande med underordnade tillhandahållanden.103   

4.12 Marknadsföring 
Viss betydelse för bedömningsfrågan bör också ges till hur ett företag marknadsför sina 
produkter. I CPP yttrar generaladvokaten i sitt förslag till avgörande att marknadsföringen 

                                                 
103 Se kapitel 3.2.1. 
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av sammansatta tillhandahållanden skall tillmätas betydelse vid bedömningen av huvudsak-
ligt tillhandahållande.104  

EG-domstolen har inte diskuterat detta i sin dom. Dock borde marknadsföringen anses ut-
göra en grund för hur bedömningen av vad för tillhandahållande den genomsnittlige kon-
sumenten vill erhålla. Detta är också en åsikt som delas av andra skattejurister.105 

                                                 
104 Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & Excise, förslag till av-

görande av generaladvokaten, punkt 47. 

105 Henkow, Oskar, Skattenytt 2002 s. 24. 
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5 Avslutande kommentarer 

5.1 Konsekvenser på grund av platsen för tillhandahållandet 
Vilket påvisats i kapitel 3.2 kan platsen för tillhandahållandet skilja sig åt beroende på om 
en monteringsleverans är att se som ett tillhandhållande av vara eller ett tillhandahållande 
av tjänst. Klassificeras monteringsleveransen som tillhandahållande av vara kommer platsen 
för tillhandahållandet att avgöras genom artikel 8 (1) (a) andra meningen. Klassificeras istäl-
let monteringsleveransen som tillhandahållande av tjänst kommer det att avgöras enligt ar-
tikel 9.  

Eftersom artikel 8 (1) (a) andra meningen anger platsen för tillhandahållande som platsen 
där varan monteras eller installeras kan detta komma att skilja sig utifall samma tillhanda-
hållande antas vara ett tillhandahållande av tjänst. Eftersom platsen för tjänstetillhandahål-
landen anses vara där säljaren av tjänsten är etablerad skulle i en gemenskapsintern situation 
där en säljare från ett medlemsland (A) säljer en vara vilken installeras i ett annat medlems-
land (B) innebära helt olika hanteringar beskattningsmässigt.  

Tillämpar då de två medlemsstaterna olika skattesatser innebär det även att det ena alterna-
tiva tillhandahållandet skulle kunna vara mer attraktivt än det andra. Att kunna utreda 
gränsdragningen mellan när en monteringsleverans klassificeras som tillhandahållande av 
vara eller tjänst är därför av största vikt. Vikten av att redan innan kunna avgöra om en 
monteringsleverans kommer att avse varutillhandahållande eller tjänstetillhandahållande är 
alltså stor för ett företag. Om bedömningsgrunderna och de faktorer som påverkar be-
dömningen är klarlagda kan ett företag påverka eller ta reda på hur en monteringsleverans 
kommer att behandlas mervärdesskatterättsligt genom de faktorer som påverkar bedöm-
ningen.  

5.2 Huvudsaklighetsprincipen och monteringsleverans 
Det har genom flera domar klarlagts att det är huvudsaklighetsprincipen som är den främs-
ta principen vad gäller uttolkning av hur bedömningen skall göras när det är ett flertal 
sammanslagna tillhandahållanden för handen. Ett tillhandahållande består allt som oftast av 
flera olika tillhandahållande trots att tillhandahållandet vid första anblick kan anses vara en-
dast ett tillhandahållande. Vad som bör betänkas är dock att det är delningsprincipen som 
är huvudprincip i fråga om hantering av flera tillhandahållanden. Finns det klart urskiljbara 
prestationer skall dessa beskattas var och en för sig. Trots detta är det huvudsaklighetsprin-
cipen som fått det starkaste genomslaget i frågor rörande sammanslagna tillhandahållanden.  

Detta har inneburit att det idag är huvudsaklighetsprincipen som främst kommer att avgöra 
frågor rörande monteringsleveranser. Flera tillhandahållanden vars syfte är att ge ett huvud-
sakligt tillhandahållande bästa sättet att åtnjutas på skapar dessa två kategorier av tillhanda-
hållanden vilka beskrivs som huvudsakligt tillhandahållande och underordnade tillhandahål-
lande. En samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar transaktionen i fråga 
görs för att ta reda på vilka faktorer som påverkar bedömningen och om flera tillhandahål-
landen är att se som ett tillhandahållande med flera underordnade tillhandahållanden eller 
flera huvudsakliga tillhandahållanden. 

Det är i rättspraxis som lösningen på problemet med sammanslagna tillhandahållanden ut-
vecklats. Främst genom CPP-fallet vilket klart och tydligt gav vägledning om användandet 
av huvudsaklighetsprincipens omfattning i förhållande till sammanslagna tillhandahållan-
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den. Vad som i denna uppsats kallats CPP-testet är utgångspunkten för avgörandet i hu-
vudsaklighetsfrågan rörande monteringsleveranser. En monteringsleverans kommer, efter 
en genomgång av de punkter som finns i CPP-testet, att klart visa på ett huvudsakligt till-
handahållande och minst ett underordnat tillhandahållande. En monteringsleverans kan en-
ligt min mening inte utgöra flera huvudsakliga tillhandahållanden vilka skulle kunna urskil-
jas och beskattas var och en för sig. Innebörden av monteringsleveransen är att två sam-
mansvetsade tillhandahållanden, ett varutillhandahållande och ett tjänstetillhandahållande, 
tillhandahålls av en och samma säljare till en och samma kund varvid tillhandahållandet 
först efter installation eller montering är slutfört.  

Slutsatsen är således att det är huvudsaklighetsprincipen som är den princip som är avgö-
rande för om monteringsleverans är att behandla som tillhandahållande av vara eller till-
handahållande av tjänst. Detta med grund i rättspraxis både EG-rättsligt och genom svensk 
rätt.  

5.3 Faktorer som påverkar bedömningen  
De faktorer som påverkar avgörandet för vilket tillhandahållande som är det huvudsakliga i 
monteringsleveranser är många. Den icke explicita lista vilken jag tagit med i denna uppsats 
utgör endast en del av de tänkbara bedömningsfaktorerna.  

Gemensamt för alla bedömningsfaktorer är dock att de endast är en del i en rad faktorer. I 
rättspraxis har det framkommit faktorer vilka väger tyngre i ett avgörande men det är oftast 
tillsammans med andra faktorer som de kommer att ge lösningen på vad för sorts tillhan-
dahållande som är för handen.  

De faktorer som kanske väger tyngst är den genomsnittliga kundens efterfrågan, priset, en-
kelheten i installationen och avtalet. Åtminstone har dessa faktorer direkt eller indirekt till-
mätts styrka i bedömningen i de rättsfall som har tagits upp i uppsatsen.106 Alla faktorerna 
som läggs till avvägning i frågan verkar ha stark anknytning till andra rättsområden och 
även icke-rättsliga områden. Vad jag menar med detta är till exempel vad som anges som 
grund för bedömning vid genomgång av vad den genomsnittliga kundens efterfrågan. Vid 
avgörandet i vad den genomsnittliga kunden efterfrågar görs detta med utgångspunkt i vad 
en företagsekonom skulle titta på. Det är den ekonomiska aspekten som i detta läge får 
tillmätas högsta avgörande i en skatterättslig fråga. I och med avtalsfaktorn har det i be-
dömningen tagits med premisser grundade på avtalsrätten. Listan fortgår med till exempel 
priset, vilket är starkt knutet till marknadskrafterna. Fackkunskap, skicklighet och utrust-
ning är inga områden som har sin grund i mervärdesskatterätten. Trots detta så kommer 
alla dessa faktorer att tillmätas någon form av betänkande i avgörandet huruvida ett tillhan-
dahållande i en monteringsleverans är mer huvudsakligt än ett annat. 

Att det finns många fler faktorer som kan komma att spela roll i bedömningsfrågan om ett 
huvudsakligt tillhandahållande är ingen underdrift. Samma slutsats kan dras med tanke på 
att frågan endast kan avgöras genom rättspraxis. Det kan således slutledas att det i domsto-
lar kommer att tas upp ett antal fler faktorer vilka kommer att påverka frågan om huvud-
sakliga tillhandahållanden.   

                                                 
106 Se främst: Mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd mot Commissioners of Customs & Excise, mål C-

76/99 Europeiska gemenskapens kommission mot Republiken Frankrike, mål Fallen C-308/96 och C-
94/97 Madgett och Baldwin; se även i svensk rätt: RÅ 1996 not 243, RÅ 1998 not 111. 
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