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Sammanfattning 
Elektroniska tjänster utgör en stor del av marknadsekonomin i större delen av världen 
således även på den inre marknaden. Elektronisk handel, där elektroniska tjänster ingår, har 
under de senaste åren expanderat. U.S. Bureau of Census uppskattade att elektroniska 
tjänster genererat i drygt 600 miljarder kronor under år 2005. Det är en ökning med 24.6 % 
från föregående år.1 Statistiken visar endast handeln i USA, men ger ändå ett mått på den 
framfart som skett de senaste åren rörande elektronisk handel.  

Inom gemenskapen har rådet2 fastställt en rad harmoniseringsregler, främst i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet3. I syfte att harmonisera de mervärdesskatterättsliga reglerna för 
att undvika en snedvridning av konkurrensen mellan aktörer etablerade i olika 
medlemsstater. Den inre marknaden är förvisso avsedd för aktörer etablerade inom EU, 
men man kan inte bortse från det faktum att även aktörer i tredjeland har tillträde till den 
inre marknaden.  

För att utreda om aktörer från tredjeland gynnas framför aktörer etablerade i gemenskapen 
i tillhandahållande av elektroniska tjänster till icke skattskyldiga inom gemenskapen är 
bestämmandet av platsen av betydelse. Först fastställs om transaktionen faller inom ramen 
för artikel 2 i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Där konstateras att mervärdesskatt skall 
betalas för tjänster som tillhandahålls inom landets territorium av en skattskyldig. För 
fastställande av ”landets territorium” hänvisas till artikel 3, se bilaga 4. Det andra steget är 
att konstatera om den som tillhandahåller tjänsten betraktas som skattskyldig enligt artikel 
4.1, se bilaga 5 till uppsatsen. Är kriterierna i artikel 2 och 4 uppfyllda går man vidare till 
artikel 9 för bestämmandet av platsen.  

Ursprungslandsprincipen och destinationslandsprincipen ligger till grund för bestämmandet 
av vilken stat som har beskattningsrätt, först fastställs omsättningslandet och därigenom 
platsen för tillhandahållandet. Destinationslandsprincipen och ursprungslandsprincipen 
kräver ett förtydligande. Från början tillämpades ursprungslandsprincipen för att nå den 
inre marknaden. Destinationslandsprincipen är den rådande men kommissionens 

                                                

1 U.S Census Bureau, Statistic on E-commerce sales. 
2 Europeiska rådet, EU:s främsta beslutsorgan, fortsättningsvis kallat rådet. 
3 Rådet sjätte mervärdesskattedirektiv av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund. 
 



 

 

långsiktiga mål är att gå över till ursprungslandsprincipen. Trots detta ändras i dagsläget 
regler för att passa destinationslandsprincipen.  

Tillhandahållande av elektroniska tjänster existerade inte vid utformandet av det sjätte 
mervärdesskattedirektivet. Följaktligen saknades begreppet elektroniska tjänster i direktivet. 
Då rådet antog direktiv 2002/38/EG4 infördes begreppet elektroniska tjänster samt ett 
tydliggörande av vad som var att anse som platsen för tillhandahållande. 
Begreppsdefinitionen var dock inte uttömmande och rådet antog förordning 1777/20055 
där elektroniska tjänster definieras både i förordningen samt tillhörande bilaga. 
Klassificeringen av elektroniska tjänster sker på samma vis oberoende av platsen för 
tillhandahållandet. Däremot skiljer sig bestämmandet av omsättningsland och platsen 
beroende på om en aktör är etablerad i en medlemsstat eller ej.  

Innan direktiv 2002/38/EG antogs kunde aktörer från tredjeland undgå 
mervärdesbeskattning då de tillhandahöll elektroniska tjänster till icke skattskyldiga i 
gemenskapen. Rådets intention vid antagande av direktivet var att undanröja snedvridning 
av konkurrensen samt att tydliggöra reglerna om platsen för tillhandahållande i de fall då 
aktörer var etablerade i tredjeland.  

Med direktiv 2002/38/EG antogs den regel som bestämmer platsen för tillhandahållande 
till den där aktören är registrerad. I samband med detta infördes den ordning vilken innebär 
att aktörer från tredjeland skall registrera sig för mervärdesskatt i en medlemsstat.  

Även det fasta driftstället har betydelse för bestämmande av platsen. I vissa fall är det fasta 
driftstället att anse som platsen och i andra fall är huvudkontoret platsen för 
tillhandahållande. Begreppet fast driftställe nämns i artikel 9 i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet, men ingen definition ges av vad som omfattas eller vilka 
kriterierna är. För att fastställa detta är man hänvisad till EG-domstolens praxis då inget 
uttömmande svar ges i direktiven. Gällande elektroniska tjänster och inkomstskatterätt kan 
i vissa fall en server utgöra ett fast driftställe, det är inte möjligt inom 
mervärdesskatterätten. 

 

                                                

4 Rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för begränsad tid av direktiv sjätte 
mervärdesskattedirektivet vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt 
vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg. 
5 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 av den 17 oktober 2005 om fastställandet av tillämpningsföreskrifter 
för det sjätte mervärdesskattedirektivet rörande det gemensamma systemet för mervärdesskatt. 
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Abstract 
Electronic commerce constitutes a big market economy in the world, therefore also in the 
internal market. Electronic commerce, which includes electronic services, has expanded in 
the past years. In the end of year 2005, the U.S. Census Bureau estimated the total U.S. 
electronic commerce sales at $ 86.3 billion. This featured a 24.6 percent increase from the 
previous year 2004.6  Even though this is U.S. statistics, it gives a view of how electronic 
commerce has expanded the last years. 

Within the internal market, the Council7 of the European Union constituted a number of 
regulations on harmonisation, mainly in the Sixth VAT Directive8. The purpose of harmo-
nising the VAT regulations is to prevent distortion of the competition between suppliers 
established in the European Union. The internal market is intended for the suppliers estab-
lished in the European Union, nevertheless suppliers from the countries outside the Euro-
pean Union have access to the internal market. The place of supply is of importance to in-
vestigate if a supplier from a country outside the European Union is in favour before a 
supplier established within the European Union in supply of electronic services to persons 
non-liable to tax.  

To investigate whether or not a supplier from a country outside the European Union bene-
fit before suppliers established within the internal market the place of supply is of signifi-
cance. The first question that arises is whether the transaction falls within the scope of arti-
cle 2. Article 2 establishes that the subject to value added tax is the supply of services af-
fected for consideration within the territory of the country by a taxable person. Article 3 es-
tablishes the territory of the country, see attachment 4. The second step to clarify is if the 
person supplying the services is liable for tax according to article 4, see attachment 5. If the 
criteria for article 2 and 4 are satisfied the next step is article 9 and to establish the place of 
supply.  

                                                

6 U.S Census Bureau, Statistic on E-commerce sales. 
7 The Council of the European Union, EU’s main decision-making body. 
8 Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member 
States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment. 
 



 

 

To define the country with the right to tax, the establishment of the place of supply leads 
to the place of transaction. The principle of destination and principle of origin need to be 
explained. From the beginning, the Commission applied the principle of origin to reach the 
single market. In spite of the fact that the Commission’s long-term goal is to apply the 
principle of origin, rules are constantly changed to be applicable on the principle of destina-
tion.  

The supplying of electronic services did not exist when the Sixth VAT Directive was pro-
posed. Therefore the concept of electronic services is not defined in the directive. When 
the Council of the European Union approved Directive 2002/38/EC9, the concept of elec-
tronic services was classified and it was also made clear what is established as the place of 
supply. Notwithstanding the concept was not exhaustive and the Council of the European 
Union approved the regulation 1777/200510 in which electronic services are defined fur-
ther, both in the regulation and in the attachment belonging to the regulation. The classifi-
cations of electronic services are independent of whether the supplier is established in a 
Member States or country outside the European Union. The place of supply depends on if 
the supplier is established in a Member State or outside the European Union. 

Before directive 2002/38/EC, a supplier from a country outside the European Union 
could escape value added tax when supplying services to non-liable tax persons. The Coun-
cil of the European Parliaments intention to lay down the directive was to set aside dis-
torted competition and to clarify the rules of the place of supply in situations when a sup-
plier is established in a country outside the European Union.  

With directive 2002/38/EC the rule that decides the place of supply to the one where the 
supplier are registered were taken into force. In relation to that, a regulation was introduced 
where suppliers from a country outside the European Union shall register for value added 
tax in a Member State. 

The permanent establishment is of certain significance to establish the place. In some situa-
tions, a permanent establishment is considered as the place of supply and in others it is the 
head office. The classification of a permanent establishment is mentioned in article 9 in the 
Sixth VAT Directive but there is no definition of what it comprises or the criteria. To in-
vestigate what a permanent establishment is one is referred to go through the European 
Court of Justices case-law.  In income tax, there are situations when a server can constitute 
a permanent establishment, which is not possible in value added tax.   

 

 

 

 

                                                

9 Council Directive 2002/38/EC of 7 May 2002 amending and amending temporarily Directive 77/388/EEC 
as regards the value added tax arrangements applicable to radio and television broadcasting services and 
certain electronically supplied services. 
10 Council Regulation (EC) No 1777/2005 of 17 October 2005 laying down implementing measures for Di-
rective 77/388/EEG on the common system of value added tax. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
EU har som mål att skapa harmonisering på den inre marknaden. Ett steg i arbetet mot 
harmonisering är en gemensam skattebas som till stor del utgörs av en rad direktiv. Ett av 
de viktigaste och mest omfattande är det sjätte mervärdesskattedirektivet.11 Det sjätte 
mervärdesskattedirektivets huvudsyfte, vilket kan utläsas i inledningen till direktivet, är ett 
gemensamt system för mervärdesskatt med en enhetlig beräkningsgrund. Direktivet 
fastställer att tjänster skall beskattas i det land de bedöms vara omsatta. För att avgöra 
omsättningsland på mervärdesskatteområdet tolkas två viktiga principer, 
destinationslandsprincipen och ursprungslandsprincipen.12 Inom exempelvis fastighetsrätt 
tolkas andra principer för att fastställa omsättningsland, där platsen för tjänster som har 
samband med fastigheter, fastställs vara där egendomen är belägen.13  

Elektronisk handel refererar till användandet av datornätverk och telekommunikationer för 
försäljning av varor och tjänster, som möjliggör tillhandahållande av tjänster i digital form.14 
Istället för tryckt media så som böcker och tidningar kan informationen fås digitalt. 
Nedladdning av datorprogram, musik, film och spel faller också in under definitionen 
”tillhandahållanden i digital form”.15 Elektroniska tjänster kunde tidigare falla in under olika 
typer av tjänster där det först fastställdes om det rörde sig om en tjänst enligt sjätte 
mervärdesskattedirektivet artikel 6.1, för att sedan bestämma vilken typ av tjänst som 
omfattade transaktionen. Genom antagandet av direktiv 2002/38/EG infördes bland annat 
särskilda regler för elektroniska tjänster då definitionen inte tidigare funnits. Genom att 
fastställa omsättningsland bestämmer man vilket land som har beskattningsrätt och måste 
därför bestämma platsen för tillhandahållande av den elektroniska tjänsten.  

I direktiv 2002/38/EG fastställs bland annat platsen då en skattskyldig aktör i tredjeland 
tillhandahåller tjänster till en icke-skattskyldig person som är bosatt eller stadigvarande 
vistas i en medlemsstat. En aktör från tredjeland som tillhandahåller tjänster till 
konsumenter, vilka stadigvarande vistas eller är bosatta i en medlemsstat, kan välja att 
registrera sig i valfri medlemsstat.16 Detta under förutsättning att aktören inte måste 
registreras för skatteändamål enligt det konsoliderade sjätte mervärdesskattedirektivets 
artikel 26.c.A.a, har ett fast driftställe eller redan är etablerad i en medlemsstat. 

En aktör som väljer att registrera sig i en medlemsstat gör det för att omfattas av en 
särskild beskattningsordning vilken är inrättad för att underlätta för aktörer från tredjeland 
att fullgöra sina skattemässiga skyldigheter.17 Den särskilda beskattningsordningen innebär 
att all ingående mervärdesskatt, som har betalts för tjänster och varor, som aktören 
använder i sin ekonomiska verksamhet och som omfattas av den särskilda ordningen 
återbetalas av den medlemsstat där den ingående mervärdesskatten har betalats, samt att 
aktören betalar in den utgående momsen.18 Aktörer kan även välja att förlägga sitt fasta 

                                                

11 Thunberg Björn, Moms från början, s. 42. 
12 Frennberg Emil, Förslag till nya momsregler om omsättningsland, Deloitte Sverige. 
13 Direktiv 77/388/EEG, artikel 9.2 a. 
14 Westberg Björn, Elektronisk handel- varför av skatterättsligt intresse?, Svensk skattetidning 1999/2, s. 103. 
15 Westberg Björn, Elektronisk handel- varför av skatterättsligt intresse?, Svensk skattetidning 1999/2, s. 106. 
16 Direktiv (2002/38/EG), inledning (5). 
17 Direktiv (2002/38/EG), inledning (5). 
18 Direktiv (2002/38/EG), inledning (8). 
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driftställe i en medlemsstat och på så sätt omfattas av en annan mervärdesskatteordning än 
om de endast registrerar sig i en medlemsstat, se vidare avsnitt 5.4.3. 

Risken finns att aktörer väljer medlemsstat att etablera sig i utifrån skattesatsen i den 
medlemsstaten. Beträffande mervärdesskatten är risken att det i vissa stater etableras fler 
fasta driftställen än i andra då tillämpningen av regelverket är olika beroende på om aktören 
har ett fast driftställe, är etablerad eller endast är registrerad i en medlemsstat. I de fall där  
det rör sig om aktörer vilka har ett fast driftställe eller är etablerade i en medlemsstat tolkas 
platsen samt omsättningsland utifrån ursprungslandsprincipen. I de fall där aktörer endast 
är registrerade i en medlemsstat gäller destinationslandsprincipen. 
Destinationslandsprincipen skall underlätta för aktörer att välja en medlemsstat att betala 
mervärdesskatt till, medlemsstaten får tillbaka skattesatsen från den stat där konsumenten 
har sin hemvist. Skattesatsen som tillämpas är den i konsumentens hemvist. Skillnaden i 
tillämpning av mervärdesskatten sker då aktörer etablerar ett fast driftställe, då genom att 
ursprungslandsprincipen blir tillämplig, vilket innebär att en tjänst alltid ses tillhandahållen 
där aktören är etablerad. Risken finns att det leder till att aktörer från tredjeland etablerar 
fasta driftställen i utvalda medlemsstater för att utnyttja EU:s regler om mervärdesskatt på 
ett för dem gynnsamt sätt. 

1.2 Syfte och Avgränsningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera om de förändringar som skett i och med antagande av 
främst direktiv 2002/38/EG samt förordningen 1777/2005 är tillräckliga för att uppnå 
syftet med det sjätte mervärdesskattedirektivet. Rörande bestämmandet av platsen, 
omsättningsland, etablerade och icke etablerade aktörer på den inre marknaden, samt 
klassificering av elektroniska tjänster.  

Analysen ligger på en EG-rättslig nivå. I uppsatsen behandlas endast de fall där försäljning 
sker mellan näringsidkare och konsument, där den som levererar tjänsten är skattskyldig 
enligt artikel 4.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Vidare analyseras vad som kan 
utgöra ett fast driftställe och vart det kan hänföras. Det fasta driftstället är intressant då det 
är det enda som kan leda till beskattning på annan plats än den där huvudkontoret är 
beläget. 

1.3 Metod 
För att utreda gällande rätt tolkas etablerade rättskällor såsom direktiv och förordningar. 
Det sjätte mervärdesskattedirektivet tillsammans med direktiv 2002/38/EG samt 
förordningen 1777/2005 ligger till grund för analysen. Även EG-fördraget tolkas, dock ej i 
samma utsträckning som nämnda direktiv och förordning. Tolkningen sker utifrån gällande 
rätt med ett EG-rättsligt perspektiv.  

För att skapa förståelse för utformningen av direktiven och förordningen har förarbeten 
såsom yttranden från kommissionen tagits i beaktande. EG-domstolens domar är viktiga 
inom EG-rätten med hänvisning till artikel 234 i EG-fördraget. EG-domstolen har stor 
betydelse för tolkningen av exempelvis principerna. De principer som fastställs genom 
domar i EG-domstolen blir genom praxis allmänt accepterade. Vid sökning av rättsfall i 
rättsbanken samt eurlex fann jag ett stort antal rättsfall. Ett urval gjordes av de utslag som 
ger stöd och svar på de frågor som ställs i syftet till uppsatsen. Rättsfallen har inte alltid 
beskrivits utan ibland endast använts för att ge stöd åt tolkningar. Del av den doktrin som 
ger stöd och synpunkter på frågor rörande analysen har används. 
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1.4 Disposition 
Följande kapitel beskriver kortfattat vad målet med den inre marknaden är och hur den 
förhåller sig till aktörer i tredjeland vilket är en del av syftet. I det tredje kapitlet utreds de 
allmänna principerna, för att i fjärde kapitlet vidare analysera de mervärdesskatterättsliga 
principerna. De mervärdesskatterättsliga principerna är betydelsefulla i EG-rätten då EG-
domstolens tolkning leder till normbildning av principerna.  

En del av syftet är att fastställa om de förändringar som skett stämmer överens med målet 
för den inre marknaden, i kapitel fem analyseras det mervärdesskattedirektiv samt den 
förordning som haft störst inflytande på konsolideringen av det sjätte 
mervärdesskattedirektivet. Begreppet och klassificeringen av elektroniska tjänster tas upp i 
kapitlet för att klargöra innebörden i direktivet samt förordningen. I syftet beskrivs 
betydelsen av fastställandet av platsen, det sjätte kapitlet analyser artikel 9 samt dess 
inverkan på bestämmandet av platsen. EG-domstolens tolkning av det fasta driftstället 
faller in under detta kapitel. Kapitel sju avslutar uppsatsen med slutsatser och egna 
kommentarer. 
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2 Den inre marknaden 

2.1 Inledning 
I kapitlet beskrivs kort vad den inre marknaden är och dess betydelse för 
mervärdesskatterätten. Enligt den konsoliderade versionen av fördraget om upprättandet 
av Europeiska Gemenskapen19 artikel 14.2 är den inre marknaden ett område utan gränser, 
där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital råder. Den inre marknaden syftar 
bland annat till avveckling av handelshinder samt undanröjande av snedvriden konkurrens 
där EU skall bli den mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekonomin i världen.20 
Mervärdesskatterätten och den fria rörligheten har utvecklats genom en rad direktiv och 
förordningar. Den fria rörligheten fastställs i EG-fördraget.21 Kommissionen anser att 
neutralitetsprincipen samt den fria rörligheten är två viktiga grundpelare.22 

EU beskrivs ofta vila på tre pelare. En av dessa pelare är EG-samarbetet, vilket avser den 
inre marknaden och de fyra friheterna. Att skapa en inre marknad är ett av EU: s främsta 
mål.23   

2.2 Mål och riktlinjer 

2.2.1 Kopplade till medlemsstaterna  

Alla medlemsstater betalar in en avgift till EU där bland annat mervärdesskatten och en 
stats bruttonationalinkomst ligger till grund för hur stor avgiften till EU blir. 
Mervärdesskatten är en av de mest inkomstbringande skatterna till medlemsstaterna. Den 
står för en femtedel av medlemsstaternas inkomster och cirka 44 % av gemenskapens.24 
Man kan därav dra slutsatsen att mervärdesskatten är viktig i kommissionens arbete för en 
harmonisering inom gemenskapen, då den står för en stor del av inkomsterna. Målet är att 
göra medlemsstaternas separata marknader till en inre marknad. Detta för att på så sätt ge 
möjlighet för medlemsstaternas ekonomier att växa.25  

Integrationen av den inre marknaden har lett till ökat behov av samarbete över gränserna 
mellan ekonomiska aktörer som är etablerade i olika medlemsstater samt till uppkomsten 
av europeiska ekonomiska intressegrupperingar som inrättats i enlighet med förordning 
EEG 2137/85 (2)26. 27 För att förhindra snedvridning av konkurrensen och för att den inre 

                                                

19 Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen, fortsättningsvis benämnt 
EG-fördraget. 
20 Regeringskansliet, EU:s inre marknad.  
21 EG-fördraget, artikel 3(1) c.  
22 COM (96) 328 final, s. 6. 
23 Thunberg Björn, Moms från början, s. 41. 
24 Working Party No 1, Harmonisation of turnover taxes, Working Paper, Brussels, 8 June, 1999, European 
Commission Directorate- General XXI, s 2. 
25 COM (96) 328 final, s. 3.   
Rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar 
(EEIG). 
27 Förordning (1777/2005), (4). 
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marknaden skall fungera väl ansågs att nya harmoniserade bestämmelser bör införas vid 
införandet av det första mervärdesskattedirektivet28 och andra mervärdesskattedirektivet29.  

2.2.2 Kopplade till mervärdesskatterätten 

EU-kommissionen och EG-domstolen arbetar för en harmonisering av mervärdesskatten 
inom EU, där det sjätte mervärdesskattedirektivet är det mest omfattande.30  

En nationell mervärdesskatt motverkar målet med en inre marknad då den skulle innebära 
stor variation på medlemsstaternas mervärdesskatter. Därför harmoniserade man reglerna. 
I harmoniseringsarbetet har EG-domstolen stor betydelse. För att nå det grundläggande 
målet, en enhetlig tillämpning av mervärdesskattesystemet, är det nödvändigt att fastställa 
tillämpningsföreskrifter för tolkning av sjätte mervärdesskattedirektivet. Särskilt avseende 
skattskyldiga personer, leverans av varor, tillhandahållande av tjänster, samt platsen för 
sådana leveranser eller tillhandahållanden.31 Omarbetningen gjordes bland annat av 
Mervärdesskattekommittén, vilken inrättades i samband med antagandet av det sjätte 
mervärdesskattedirektivet. Kommitténs arbete ligger till grund för bland annat förordning 
1777/2005.  

För att undvika en snedvridning av konkurrensen bör medlemsstaterna tillämpa 
föreskrifterna lika. Kommissionen uttalade i mitten av 90-talet att mervärdesskatten inte är 
en objektiv skatt då den beror på en rad faktorer, såsom aktören, platsen med mera.32 
Kommissionen drog slutsatsen att dess tidigare åsikt, borttagande av tullar och andra 
restriktioner inte är tillräckligt för att bygga upp ett harmoniserat mervärdesskattesystem på 
den inre marknaden.33 Kommissionen ansåg att en förenkling av mervärdesskattesystemet 
för EU närmare målet om en inre marknad. Det skall ske genom att bland annat verka för 
ökad tillväxt och generella skatteintäkter, samt minskade utgifter.34 Kommissionen anförde 
i rapporten att mervärdesskattesystemet förlorat sin objektivitet på grund av en rad 
faktorer. Bland annat att mervärdesskatten beror på var konsument och säljare är 
etablerade, om det är en skattskyldig eller icke skattskyldig som är köpare eller säljare samt 
vilken typ av tjänster det rör sig om.35 För att uppnå objektivitet menade kommissionen att 
aktörer måste ha tillträde till alla medlemsstater på den inre marknaden. Därmed måste 
mervärdesskattesystemet garantera att aktörer inte kan dra fördelar av att välja en 
medlemsstat framför en annan vilket skulle medföra att endast två skattesituationer skulle 
bli tillämpliga. Den där aktör etablerad i tredjeland är inblandad och den där aktör samt 
konsument är etablerade i EU.36   

                                                

28Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas 
omsättningsskatter. 
29 Rådet andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas 
omsättningsskatter. 
30 Thunberg Björn, Moms från början, s. 42. 
31 Förordning (1777/2005), (2). 
32 COM (96) 328 final, s. 9.  
33 COM (96) 328 final, s. 6.  
34 COM (96) 328 final, s. 4. 
35 COM (96) 328 final, s. 9. 
36 COM (96) 328 final, s. 14. 
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2.3 Aktör etablerad i tredjeland  
Den inre marknaden är till för medlemsstaterna och dess aktörer, men aktörer från 
tredjeland har genom att tillhandahålla tjänster till konsumenter tillträde till den inre 
marknaden. Medlemsstaterna och tredjeland saknar ett gemensamt politiskt mål om 
neutralitet. Målet med den inre marknaden är gränsfrihet för medlemsstaterna. Aktörer 
etablerade i tredjeland och aktörer etablerade i medlemsstater bör behandlas lika i 
mervärdesskatterättsligt avseende då en konkurrenssnedvridning framförallt skulle 
missgynna aktörer etablerade på den inre marknaden. Vilket kan leda till att man flyttar 
elektronisk handel till områden med lindriga skatteklimat.37  

Innan konsolideringen av det sjätte mervärdesskattedirektivet registrerades aktörer från 
tredjeland för mervärdesskatt i den stat där konsumenten de tillhandahöll tjänsten åt hade 
sin hemvist. Då aktörer från tredjeland tillhandahöll elektroniska tjänster till icke 
skattskyldiga med hemvist i en medlemsstat kunde aktören innan konsolideringen av det 
sjätte mervärdesskattedirektivet undgå att mervärdesbeskattas.  

Då aktörer från tredjeland tillhandahöll elektroniska tjänster till icke skattskyldiga med 
hemvist i en medlemsstat kunde aktören innan konsolideringen av det sjätte 
mervärdesskattedirektivet38 i vissa fall undgå att mervärdesbeskattas. Däremot var aktörer 
etablerade i EU tvugna att ta ut mervärdesskatt vid tillhandahållandet av elektroniska 
tjänster. Regelverket föll ut så här på grund av att platsen för tillhandahållande av 
elektroniska tjänster inte omfattas av undantaget i 9.2 e utan faller under huvudregeln i 
9.1.39 Det fanns redan innan konsolideringen en rättslig grund att ta ut mervärdesskatt på 
elektroniska tjänster tillhandahållna från en aktör etablerad i tredjeland, men det fungerade 
inte i praktiken. Se artikel 9 i bilaga 3. 

Konkurrensen låg i det faktum att omsättning av aktörer etablerade i en medlemsstat som 
tillhandahöll tjänster till kunder i tredjeland eller skattskyldiga i en annan medlemsstat än 
den där aktören var etablerad påfördes mervärdesskatt då platsen ansågs vara där tjänsterna 
utfördes.40 För att råda bot på konkurrenssituationen infördes en rad regler, samt en 
ordning då rådet antog direktiv 2002/38/EG. Ordningen gäller för skattskyldiga personer 
som inte är etablerade i gemenskapen och som tillhandahåller elektroniska tjänster till icke-
skattskyldiga personer, etablerade eller bosatta i gemenskapen.41 Se nedan, kapitel fem där 
utreds ordningen och dess inverkan på konkurrenssituationen.  

Vid elektronisk handel kan det vara svårt att identifiera säljaren såväl som köparen.42 Det 
kan leda till problem vart man skall hänföra omsättningen och därmed vilken stat som har 
beskattningsrätt. En webbadress kan leda till en server i en annan stat än den där företaget 
har sin skatterättsliga hemvist eller där företaget bedriver sin verksamhet. Detta medför att 
en transaktion kan vara svår att koppla till en viss affärsverksamhet.43  

Inhemska företag väljer att etablera sig i stater med lindriga skatteklimat. Det är inte svårt 
att förstå varför även företag från tredjeland vid tillhandahållandet av elektroniska tjänster 
till konsumenter inom gemenskapen väljer att registrera sig, eller etablera sig i den typen av 
                                                

37 Westberg Björn, Elektronisk handel- varför av skatterättsligt intresse?, Svensk skattetidning 1999/2, s. 107. 
38 Den konsoliderade versionen av direktiv (77/388/EEG) benämns fortsättningsvis som det sjätte 
mervärdesskattedirektivet om inte annat anges.  
39 EESCopinions, ECO/045, 2.1.3, första strecksatsen. 
40 EESCopinions, ECO/045, 2.1.3, första och andra strecksatsen. 
41 Förordning (1777/2005), (16). 
42 Westberg Björn, Elektronisk handel- varför av skatterättsligt intresse?, Svensk skattetidning 1999/2, s. 106. 
43 Westberg Björn, Elektronisk handel – varför av skatterättsligt intresse?, Svensk Skattetidning 1999/2, s. 106. 
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stater. Aktörer, oavsett om de är europeiska eller från tredjeland, vill i möjligaste mån verka 
i ett lindrigt skatteklimat.  

2.4 Sammanfattning 
Att skapa en fri inre marknad, där handel kan råda utan störningar i form av restriktioner 
eller gränser, är ett av EG samarbetets mål. Genom att sammanfoga medlemsstaternas 
enskilda marknader till en enda, den inre marknaden. För att möjliggöra det var man 
tvungen att utforma ett förenklat gemensamt system för mervärdesskatten. Målet med den 
inre marknaden är en marknad utan inre gränser, med fri rörlighet för varor, tjänster, 
personer och kapital. Medlemsstaterna betalar årligen in en avgift till EU, vilken bland 
annat baseras på mervärdesskatten. Kommissionen har som målsättning att aktörer skall 
behandlas lika oavsett vilken medlemsstat de etablerar sig i.  

Problem på den inre marknaden kan uppstå då aktörer från tredjeland vill tillhandahålla 
elektroniska tjänster till icke skattskyldiga på den inre marknaden. Innan rådet antog 
direktiv 2002/38/EG undantogs aktörer etablerade i tredjeland mervärdesskatt vid 
tillhandahållande av elektroniska tjänster. Regelverket omfattade inte den situation som 
uppstod. Vid konsolideringen av det sjätte mervärdesskattedirektivet med direktiv 
2002/38/EG hade rådet som mål att undanröja konkurrenssnedvridningen. Elektroniska 
tjänster är lätta att flytta över områden utan att behöva etablera sig eller sätta upp ett fast 
driftställe.  
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3 Allmänna principer och tolkningsmetoder 

3.1 Inledning 
EG-domstolens tolkningsförfarande vid domar samt principer har stor inverkan på EG-
rätten och därmed hur aktörer på den inre marknaden blir behandlade. I kapitlet nämns 
kort ett antal av de tolkningsmetoder som EG-domstolen använder sig av på 
mervärdesskatterättens område. En beskrivning av ett antal principer som ger stöd åt EG-
domstolens tolkningsförfarande, för att tydliggöra sambandet mellan tolkningsmetoderna 
och principerna, i förhållande till ämnet för uppsatsen. Principerna delas upp i allmänna 
principer och mervärdesskatterättsliga principer. En princip kan omfatta både allmänna 
principer samt mervärdesskatterättsliga principer, men i olika sammanhang. De allmänna 
principerna är kopplade till EU och den inre marknaden och mervärdesskatteprinciperna 
genomsyrar mervärdesskattesystemet. Kapitlet tar upp de allmänna principerna. 

3.2 Tolkningsmetoder 
Artikel 234 i EG-fördraget fastställer att EG-domstolen är behörig att meddela 
förhandsavgöranden angående tolkningar av stadgar som upprättats genom rättsakter 
beslutade av rådet. EG-domstolen tolkar lagar och regler, domstolens koppling till den inre 
marknaden sker bland annat genom de förhandsavgöranden de lämnar till nationella 
domstolar. Om en domstol i en medlemsstat är osäker på tolkningen av EU:s regler kan de 
fråga EG-domstolen om råd. EG-domstolen dömer inte i nationella mål, men kan lämna 
ett förhandsavgörande samt vägleda hur EG-rätten skall tolkas. Den nationella domstolen 
är skyldig att följa EG-domstolens tolkning.44  

Den textuella tolkningen innebär att när en text är tydlig ska den tillämpas bokstavligen, att 
ta i beaktande är de olika språkversionerna.45 Språkversionerna skall inte ha någon betydelse 
och skall inte tolkas olika. Den textuella tolkningen utgår från lagtext, exempelvis ett 
direktiv.46 Den kontextuella tolkningen utgår inte strikt från en artikel utan tillämpar 
lydelsen för mervärdesbeskattning, såsom det fastställs i det sjätte mervärdesskattedirektivet 
och refererar till EG-rätten som helhet. Exempel på detta är rättsfallet DFDS47 där general 
advokaten baserar sitt uttalande med stöd i konkurrensrätten för att fastställa att DFDS Ltd 
är ett fast driftställe åt moderbolaget DFDS A/S.48 EG-domstolens tolkningsmetod är 
systematisk kontextuell vilket leder till ändamålsbestämd innebörd av det tolkade 
begreppet.49 Den teleologiska tolkningen tillämpar EG-rätten som helhet.50 Rättsfallet Jürgen 
Dudda v Finanzgericht Bergisch Gladbach51 belyser detta, då domstolen bland annat uttalade det 
generella syftet med artikel 9.2 istället för att tolka den ur ett mervärdesskatterättsligt 
perspektiv.52 EG-domstolen ser till helheten med EG-rätten och dess syfte i tillämpningen 
av denna metod. 
 
                                                

44 EU-upplysningen, Faktablad nr 3 – Lagar och beslut i EU, s. 4.  
45 Terra Ben, European indirect tax law, VAT and other indirect taxes, s. 173. 
46 Terra Ben, European indirect tax law, VAT and other indirect taxes, s. 174. 
47 Case- 260/95, Commissioners of Custom and Excise v DFDS A/S [1996] ECR I-01005. 
48 Terra Ben, European indirect tax law, VAT and other indirect taxes, s. 174. 
49 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 89. 
50 Terra Ben, European indirect tax law, VAT and other indirect taxes, s. 174. 
51 Case- 327/94, Jürgen Dudda v Finanzgericht Bergisch Gladbach, [1996] ECR I-04595. 
52 Terra Ben, European indirect tax law, VAT and other indirect taxes, s. 175. 
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Tolkningsmetoderna är viktiga för att skilja mellan rättsbegrepp och hur man tillämpar 
normer.53  

I CILFIT54 konstaterade EG-domstolen att varje gemenskapsrättslig bestämmelse måste 
sättas in i sitt sammanhang och tolkas mot bakgrund av gemenskapsrätten som helhet. Med 
hänsyn till gemenskapsrättens syften och utvecklingsstadium vid tidpunkten när 
bestämmelsen skall tillämpas.55 Domstolen fastställer även i målet att man ska ta hänsyn till 
att gemenskapsrättens bestämmelser är avfattade på flera olika språk och att alla versioner 
är lika giltiga.56   

3.3 Allmänna principer ur ett mervärdesskatterättsl igt 
perspektiv 

3.3.1 Allmänt 

Nationella domstolar såväl som EG-domstolen refererar och stöder sin tolkning på olika 
principer.57 Av EG-domstolens skatterättspraxis och EU:s rättsakter kan vissa principer 
utläsas, principerna är ett viktigt komplement till övriga rättskällor.58 I EG-fördragets artikel 
288 andra stycket, fastställs ett erkännande av icke kodifierade gemensamma principer.  

Gränsdragningen mellan principerna är inte alltid är skarp, ibland överlappas 
tillämpningsområdena principerna emellan.59 Ett exempel är neutralitetsprincipen, som man 
kan se som ett begrepp vilket omfattar ett antal principer som faller in under både de 
allmänna och mervärdesskatterättsliga. 

3.3.2 Rättsäkerhetsprincipen 

I rättsfallet INZO60 refererade EG-domstolen till rättssäkerhetsprincipen. Fallet handlade 
om en verksamhet som aldrig startades och där man hade gjort avdrag för ingående skatt 
för verksamheten. Enligt principen ansågs det vara fel att retroaktivt vägra rätten till avdrag 
för ingående skatt då avsikten varit att starta en verksamhet.61 Principen grundar sig på 
förutsebarhet. Med det menas att en part skall kunna förutse rättsföljden då denne företar 
en rättshandling.62 

3.3.3 Legalitetsprincipen 

Alhager63 anser att legalitetsprincipen innebär ett analogi förbud till nackdel för 
skattskyldiga. Principen innebär att betungande regler för skattebetalare skall vara klara och 

                                                

53 Bredimas Anna, Methods of Interpretation and Community Law, North Holland 1978, s. 108.  
54 C-283/81, Srl CILFIT och Lanifico di Gavardo SpA mot Ministerio della sanita [1982] ECR 03415. 
55 C- 283/81, p. 20.  
56 C- 283/81, p. 18. 
57 Westberg Björn, Cross-Border Taxation of E-Commerce, International Bureau of Fiscal Documentation, 
Nederländerna, 2002, s. 54. 
58 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 57. 
59 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 58. 
60 C-110/94, Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) mot Belgiska staten, [1996] ECR I-00857. 
61 C-110/94, p. 21-22.  
62 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 78. 
63 Alhager Elenonor, Universitets lektor, docent, vid Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet. 



 Allmänna principer och tolkningsmetoder 

 10 

precisa.64 Den innebär även att man inte kan bli dömd för en gärning som inte var 
straffbelagd vid tiden då gärningen utfördes, d.v.s. man kan inte bli dömd retroaktivt.  

Den EG-rättsliga legalitetsprincipen innehåller inte ett analogiförbud till förmån för de 
skattskyldiga, då den är en del av rättssäkerhetsprincipen vilken skyddar de enskilda mot 
staten.65 Legalitetsprincipen finns intagen i artikel 7.1 i EG-fördraget och fastställer att 
gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som uppställts i fördragen. 
Artikel 7.1 sista stycket i EG-fördraget fastställer att ”varje institution skall handla inom 
ramen för de befogenheter den har tilldelats genom detta fördrag”. 

3.3.4 Likabehandlingsprincipen  

Tillämpningen av likabehandlingsprincipen skiljer på undvikande av dubbelbeskattning 
rörande indirekt skatt och direkt skatt. Inom ett område säger den generella regeln om 
omsättningsskatt att lika skall behandlas lika och olika skall behandlas motsvarande olika.66 
Den här teorin om rättvisa rörande skatt är en generell princip och en av de viktigaste. De 
flesta skattemyndigheter har accepterat detta förfarandesätt. Genom det här 
tillvägagångssättet beskattas samma typ av varor på samma sätt inom en jurisdiktion.67  

Ett exempel är hämtat ur Terra och Kajus A guide to European VAT Directives, Integrated Text of 
the Sixth VAT Directive. Exemplet belyser hur det kan se ut i praktiken och avser endast 
beskattningen då det behandlar en vara och inte en tjänst. 

En vara tillhandahållen i Nederländerna för 106 euro resulterar i 100 euro + 6 % mervärdesskatt. En 
euro skall betalas till “Bryssel”.  

Om samma vara tillhandahålls från Danmark för 125 euro resulterar detta i 100 euro + 25 % 
mervärdesskatt. Fortfarande skall en euro betalas till ”Bryssel”.  

Medlemsstaternas skatt till gemenskapen är den samma, en procent, medan den nationella skatten är 
5 % respektive 24 %. 68 

På det här viset uppnår kravet på likabehandling en europeisk aspekt. Terra och Kajus 
menar att både dubbelbeskattning och utebliven beskattning hotar 
likabehandlingsprincipen. Om territorialitetsprincipen eller destinationslandsprincipen 
resulterar i dubbelbeskattning, eller utebliven beskattning, på nationell nivå spelar kravet på 
likabehandling av skattebetalare inom gemenskapen en avgörande roll för att fastställa om 
en transaktion kan bli beskattad igen.69 

                                                

64 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 79. 
65 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 79. 
66 Terra Ben, Kajus Julie, A Guide To The European VAT Directives, Integrated Text of the Sixth VAT Direc-
tive, 6.1.6.  
67 Terra Ben, Kajus Julie, A Guide To The European VAT Directives, Integrated Text of the Sixth VAT Direc-
tive, 6.1.6.  
68 Terra Ben, Kajus Julie, A Guide To The European VAT Directives, Integrated Text of the Sixth VAT Direc-
tive, 6.1.6.  
69 Terra Ben, Kajus Julie, A Guide To The European VAT Directives, Integrated Text of the Sixth VAT Direc-
tive, 6.1.6.  
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3.3.5 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen är lagfäst i EG-fördragets artikel 5.3, där fastställs att man 
endast får vidta åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen i fördragen och att 
omfattningen av agerandet skall stå i proportion till målet. 70  

EG-domstolen uttalade i de förenade mervärdesskattemålen C-286/94, C-340/95, C-
401/95 och C-47/9671 att nationella åtgärder som är förenliga med 
mervärdesskattedirektivens bestämmelser kan vara otillåtna då de i vissa fall strider mot 
proportionalitetsprincipen.72 Domstolen menade att regler som medlemsstaterna antagit för 
att säkerställa det allmännas anspråk, inte får tillämpas på ett sätt där rätten till avdrag för 
mervärdesskatt äventyras. Bestämmelserna får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå syftet.73 EG-domstolen åsyftade att proportionalitetsprincipen är tillämplig på 
nationella bestämmelser som en medlemsstat har antagit under utövning av sin behörighet 
på mervärdesskatteområdet. Detta i den mån bestämmelserna inte går ut över vad som är 
nödvändigt för att uppnå syftet med dem.74  

3.4 Sammanfattning 
De allmänna principerna, såväl som de olika tolkningsmetoderna, har betydelse för EG-
rätten eftersom EG-domstolen stödjer sin tolkning med hjälp av olika principer. Artikel 
234 i EG-fördraget fastställer att EG-domstolen är behörig att meddela 
förhandsavgöranden. Därigenom sker kopplingen till den inre marknaden, delvis genom att 
nationella domstolar kan rådfråga EG-domstolen hur tolkning av EU:s regler skall ske, 
samt genom att nationella domstolar är skyldiga att följa EG-domstolens tolkning. 

EG-domstolen använder sig av olika tolkningsmetoder. Den textuella tolkningen utgår 
strikt från lydelsen i lagtext. I den kontextuella tolkningen tillämpas ett mer allmänt 
förfarandesätt, där EG-domstolen tolkar mervärdesskattedirektivet, samt EG-rätten som 
helhet. För att slutligen i den teleologiska tolkningen utgå från hela EG-rätten som norm.   

Vissa av de allmänna principerna är lagfästa, såsom proportionalitetsprincipen, vilken 
klargör att åtgärder inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå EG-fördragets 
mål. Likabehandlingsprincipen innebär att samma typ av varor och tjänster beskattas lika. 
Även legalitetsprincipen är lagfäst i EG-fördraget. Den fastställer att varje institution skall 
handla inom ramen den tilldelats genom EG-fördraget. De allmänna principerna är av olika 
värde då vissa är reglerade i lag såsom proportionalitetsprincipen, medan andra inte är 
reglerade, men ändå har ett betydande inflytande då EG-domstolen tolkar domar.  

 

                                                

70 Europa, Ordlista.  
71 Förenade mål, C-286/94 Garage  BVBA, C-340/95 Peter Schepens, C401/95 Bureau Rik Decan-Business 
Reserch & Development NV (BRD), C-47/96 Sanders BVBA v Belgische Staat, [1997] ECR I-07281. 
72 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 84. 
73 Förenade mål, C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96, p. 47.  
74 Förenade mål, C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96, p. 48. 
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4 Mervärdesskatterättsliga principer 

4.1 Inledning 
Frågan om man kan tillämpa traditionella principer rörande mervärdesskatt på elektronisk 
handel tas upp av bland andra Westberg75. Vissa författare anser att det inte innebär någon 
skillnad mellan elektronisk handel och annan handel, medan andra anser att stora 
förändringar måste ske. Principerna har inte lösningen på de juridiska problem som uppstår 
utan fungerar som stöd. 76 Frågan om var tillhandahållandet sker är intressant då det rör sig 
om transaktioner som involverar flera jurisdiktioner. I dessa fall är två frågor relevanta; var 
är det fasta driftstället beläget och vilken myndighet som är behörig att ta ut skatten?77  

Det mest framstående instrumentet att använda sig av för att undvika dubbel- eller 
utebliven beskattning är bestämmande av platsen. Rörande dubbelbeskattning finns det en 
skillnad mellan ekonomisk dubbelbeskattning och lagstadgad dubbelbeskattning. Den 
lagstadgade dubbelbeskattningen sker då flera jurisdiktioner har rätt att ta ut beskattning. 
För att undvika dubbelbeskattning och utebliven beskattning vilar mervärdesskatterätten på 
neutralitetskonceptet. Tre principer kan tillämpas för att undvika dubbelbeskattning; 
destinationslandsprincipen, principen om lika behandling och territorialitetsprincipen. 78 De 
tre principerna tillämpas även för bestämmande av platsen för tillhandahållande rörande 
transaktioner över gränserna. Principerna är ibland motsägelsefulla men spelar dock en 
viktig roll. 79  

4.2 Territorialitetsprincipen 
Enligt territorialitetsprincipen är endast de transaktioner som tillhandahålls inom en stats 
jurisdiktion beskattningsbara. Då inhemska företag har utfört tillhandahållanden utanför 
dess stats jurisdiktion faller inte transaktionen under den statens beskattningsbara 
territorium. Transaktioner som skett inom en jurisdiktion beskattas oavsett om det är en 
inhemsk firma eller inte som gjort transaktionen. 

Territorialitetsprincipen är inte accepterad som norm, men de flesta medlemsstater har 
dock anammat principen. Trots att medlemsstaterna tillämpar denna princip kan den inte 
ses som en regel. Territorialitetsprincipen understryker det sjätte mervärdesskattedirektivet 
rörande tillhandahållande av såväl varor som tjänster. Territorialitetsprincipen visar 
riktningen vid fastställandet om var beskattningen skall ske. Kommissionen har genom 
rättsfallet Commission v French Republic80 fastställt att medlemsstater är skyldiga att ta ut 
beskattning på den del som hänförs medlemsstatens territorium. 

                                                

75 Westberg Björn, Juris doktor, professor vid Internationella Handelshögskolan, Jönköping. 
76 Westberg Björn, Cross-Border Taxation of E-Commerce, International Bureau of Fiscal Documentation, 
Nederländerna, 2002, s. 53. 
77 Terra Ben, Kajus Julie, A Guide To The European VAT Directives, Integrated Text of the Sixth VAT Direc-
tive, 6.1.1. 
78 Terra Ben, Kajus Julie, A Guide To The European VAT Directives, Integrated Text of the Sixth VAT Direc-
tive, 6.1.2.  
79 Terra Ben, Kajus Julie, A Guide To The European VAT Directives, Integrated Text of the Sixth VAT Direc-
tive, 6.1.1. 
80 Case C-30/89, Commission of the European Communities v French Republic [1990] I-00691. 
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Problem uppstår dock då transaktioner kan kopplas till en jurisdiktion på fler än ett 
kriterium, om dessa kriterier definieras olika kan dubbelbeskattning eller utebliven 
beskattning bli resultatet.81  

4.3 Destinationslandsprincipen 
Meningen med mervärdesskattesystemet då man introducerade det på 60-talet var att 
beskattning skulle ske i den medlemsstat där konsumtionen skett.82 Under utarbetandet av 
det sjätte mervärdesskattedirektivet kom kommissionen fram till att det i vissa fall, kunde 
leda till praktiska problem. Som ett resultat av detta, kom kommissionen fram till att 
grundregeln för tillhandahållande av tjänster är den plats där leverantören finns, därmed 
sker även beskattningen på denna plats. Tjänster som beskattas på annat sätt måste 
uttryckligen vara undantagna från denna grundläggande regel.83 I förslaget till förbättringar 
för det sjätte mervärdesskattedirektivet har kommissionen föreslagit en utökning av 
destinationslandsprincipen så att beskattning alltid skall ske där tjänsten konsumeras.84 

Destinationslandsprincipen innebär att beskattning sker där konsumenten är etablerad eller 
har sin hemvist, export beskattas medan import undantas.85 Platsen är inte alltid den där 
konsumtion sker utan kan vara en annan beroende på var konsumenten befinner sig vid 
tidpunkten för inköpet. Regeln är ibland svår att tillämpa och för att avgöra vilket land som 
skall anses vara omsättningsland tillämpas ursprungslandsprincipen och 
destinationslandsprincipen.86 Fördelen med destinationslandsprincipen är att alla produkter 
bär samma skattebörda då de tillhandahålls konsumenten. Nackdelen är att man måste 
justera skattebortfall eller skattefördelar.  

4.4 Ursprungslandsprincipen 
Ursprungslandsprincipen ligger till grund för det sjätte mervärdesskattedirektivet.87 Trots 
att målet är att tillämpa ursprungslandsprincipen, är destinationslandsprincipen den som 
kommissionen anpassar regelverken till att följa.  Det är den mest använda, då det gäller att 
avgöra omsättningsland för tjänster.88  

Alhager anser, med hänvisning till Neumarkrapporten89, att för att skapa en gemensam 
marknad måste ursprungslandsprincipen tillämpas och att en gemensam marknad inte kan 
ha tullar eller liknande restriktioner.90 Terra91 menar att ursprungslandsprincipen ligger till 
grund för det sjätte mervärdesskattedirektivet.92 Kommissionen fastställer att den inre 
marknaden fungerar bättre med ett system med beskattningen där leverantören är etablerad 
således enligt ursprungslandsprincipen. Försäljning och tillhandahållanden måste behandlas 

                                                

81 Terra Ben, Kajus Julie, A Guide To The European VAT Directives, Integrated Text of the Sixth VAT Direc-
tive, 6.1.3.  
82 COM (2003) 822 final, s. 2. 
83 COM (2003) 822 final, s. 2. 
84 COM (2005) 334 final, s.13. 
85 Terra Ben, The Place of Supply in European VAT, s. 4. 
86 Frennberg Emil,, Förslag till nya momsregler om omsättningsland, Deloitte Sverige. 
87 Terra Ben, The Place of Supply in European VAT, s. 3. 
88 Frennberg Emil,, Förslag till nya momsregler om omsättningsland, Deloitte Sverige. 
89 Bericht des Steuer- und Finanzausschusses, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Kommission, 1962. 
90 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 41.  
91 Terra Ben, Proffessor i juridik vid Amsterdams Universitet. 
92 Terra Ben, The Place of Supply in European VAT, s. 3. 
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lika inom gemenskapen.93 Kommissionen ansåg att den inre marknaden skulle fungera 
bättre med ett mervärdesskattesystem där beskattning sker enligt ursprungslandsprincipen 
då det skulle vara lättare att administrera och skydda mot bedrägeriförsök. Som regelverket 
är utformat krävs en harmonisering av mervärdesskattesystemen mellan medlemsstaterna. 
94  

4.5 Likabehandlingsprincipen 
Mervärdesskatten i gemenskapen är nationell, och betraktas olika i medlemsstaterna men 
vägleds av territorialitetsprincipen och destinations- och likabehandlingsprincipen.  
Tilläggsskatten i varje medlemsstat är dock nationell. Detta kan leda till olika slutresultat i 
medlemsstaterna. 95   

4.6 Neutralitetsprinciper 

4.6.1 Allmänt om tolkningen 

Tolkning som med stöd i EG-domstolens praxis, avseende mervärdesskatt, analyseras 
nedan. EG-domstolens neutralitetsprincip leder till likabehandling i mervärdesskatterättsligt 
avseende mellan subjekten.96 Neutralitetsbegreppet har stöd i såväl praxis, doktrin, direktiv 
samt förarbeten.97 Den är inte reglerad i lag, men är ett uttryck för målsättningen om 
neutralitet. 98 Neutralitetsprincipen utgörs av flera sammansatta principer.99 Varav en vissa 
är allmänna och andra mervärdesskatterättsliga. Neutralitetsprincipen kopplas till tre 
områden; ekonomi, juridik samt politik.100  

EG-rättens neutralitetsprincip härleds ur EG-fördragets principer om upprättande av den 
gemensamma marknaden via det första mervärdesskattedirektivet .101 Neutralitetsprincipen 
i mervärdesskatterätten har sin rättsliga grund i EG-fördraget.102 Inom EG-skatterätten 
finns principen om skatteneutralitet.103 Den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen 
omfattas av mervärdesskatteprincipen, reciprocitetsprincipen samt 
likabehandlingsprincipen. Alhager menar att EG-domstolen endast tillämpar en 
mervärdesskatterättslig neutralitetsprincip vilken fastställs i bland annat rättsfallet Ghent 
Coal Terminal104.105 Hon menar vidare att mervärdesskattesystemet innehåller 
neutralitetsstörande element, bland annat genom att differentierade skattesatser tillåts.106  

                                                

93 Vitboken, fortsättningsvis hänvisad till som COM (85) 310 final, p 172, s. 45.  
94 COM (2000) 348 final, p. 11, s. 4. 
95 Terra Ben, Kajus Julie, A Guide To The European VAT Directives, Integrated Text of the Sixth VAT Direc-
tive, 6.1.6.  
96 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 70.  
97 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 59. 
98 Westberg Björn, Cross-Border Taxation of E-Commerce, International Bureau of Fiscal Documentation, 
Nederländerna, 2002, s. 57. 
99 Westberg Björn, Cross-Border Taxation of E-Commerce, International Bureau of Fiscal Documentation, 
Nederländerna, 2002, s. 57. 
100 Westberg Björn, Cross-Border Taxation of E-Commerce, International Bureau of Fiscal Documentation, 
Nederländerna, 2002, s. 57. 
101 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 65. 
102 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 65. 
103 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 59. 
104 C-37/95 Belgiska staten mot Ghent Coal Terminal NV, [1998] ECR I-00001. 
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Neutralitetsbegreppen som tas upp i uppsatsen är endast ett urval av de som finns inom 
ramen för neutralitet. Uppsatsen analyserar elektroniska tjänster och mervärdesskatt, jag 
har därför valt att endast koncentrerat mig på de nedan nämnda principerna. 

4.6.2 Skatteneutralitet 

I EG-domstolen har fastslagits att det sjätte mervärdesskattedirektivet vilar på 
skatteneutralitetsprincipen det genom dom i rättsfallet Lange v Finanzamt Fürstenfeldbruck.107 I 
rättsfallet Gregg108 fastställdes att skatteneutralitetsprincipen innebär ett hinder för att 
aktörer som tillhandahåller liknande tjänster, eller varor, behandlas olika i 
mervärdesskatterättsligt avseende. Alhager tolkar detta som att principen omfattas av en 
subjekt och en objektsida. Objektsidan förutsätter neutralitet mellan transaktioner, 
subjektsidan förutsätter neutralitet mellan skattesubjekten.109 

4.6.3 Mervärdesskatteprincipen  

Mervärdesskatteprincipen medför att det mervärde som skapas inom en verksamhet 
beskattas genom de skattskyldigas möjlighet att dra av skatt på förvärv för skattepliktig 
verksamhet.110  

4.6.4 Reciprocitetsprincipen 

Reciprocitetsprincipen innebär att utgående mervärdesskatt för en säljare skall 
korrespondera med ingående skatt för en köpare. Principen är lik mervärdesskatteprincipen 
då rätten för avdrag för ingående skatt är basen för båda principerna. Mervärdesskattens 
uppbyggnad bygger på reciprocitet mellan utgående och ingående skatt och att skatten inte 
blir en kostnad i en verksamhet.111  

4.7 Sammanfattning 
Destinationslandsprincipen och ursprungslandsprincipen är de som bestämmer platsen för 
omsättningsland. Destinationslandsprincipen och ursprungslandsprincipen har en 
komplexitet kring sig. Kommissionen tillämpade vid utformningen av den inre marknaden 
ursprungslandsprincipen för att sedan gå över till destinationslandsprincipen genom att 
anpassa regelverken så att de följer destinationslandsprincipen. Kommissionens mål 
kvarstår dock att se ursprungslandsprincipen som den rådande i framtiden. 
Destinationslandsprincipen beskattar där en konsument har sin hemvist och 
ursprungslandsprincipen där aktören är etablerad.  

Territorialitetsprincipen används för att undvika dubbelbeskattning och tillämpas av de 
flesta medlemsstater, men är dock inte accepterad som norm. Den visar riktningen vid 
fastställande av var beskattningen skall ske. 

                                                                                                                                          

105 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 73. 
106 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 73. 
107 Mål C-111/92 Lange v Finanzamt Fürstenfeldbruck [1993] ECR I-04677, p. 19, 20.  
108 C-216/97, Jennifer Gregg och Mervyn Gregg mot Commissioners of Customs & Excise, [1999] ECR I-
04947 p. 20.  
109 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 70. 
110 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 69.  
111 Alhager Eleonor, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus, 2001, s. 70. 
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Neutralitetsprincipen är en mångfacetterad princip vilken omfattar en rad olika principer. 
Den härleds ur EG-fördragets principer om upprättande av den gemensamma marknaden 
via det första mervärdesskattedirektivet. Den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen 
omfattar skatteneutralitetsprincipen, mervärdesskatteprincipen samt reciprocitetsprincipen. 
Det sjätte mervärdesskattedirektivet vilar på skatteneutralitet, i analysen av huruvida en 
aktör etablerad i tredjeland gynnas framför aktörer etablerade på den inre marknaden är 
detta en viktig princip. Mervärdesskatteprincipen och reciprocitetsprincipen har avdrag för 
ingående skatt som bas. Mervärdesskatteprincipen medger avdrag för mervärde för 
skattepliktig verksamhet och reciprocitetsprincipen bygger på att utgående mervärdesskatt 
skall stämma överens med ingående skatt.  
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5 Mervärdesskattedirektivens definition av 
elektroniska tjänster 

5.1 Bakgrund 
De två ursprungliga mervärdesskattedirektiven är 67/227/EEC rådets första direktiv och 
67/228/EEC rådets andra direktiv av den 11 april 1967 om harmonisering av 
medlemsstaternas omsättningsskatter.112  

Den tidigare avsaknaden av begreppet elektronisk tjänst kunde leda till en vid tolkning och 
skillnader mellan staternas olika tolkning. Det fanns det varken fanns lagtext eller praxis 
från EG-domstolen som medlemsstaterna kunde bygga sitt tolkningsförfarande på. Vid 
införandet av direktiv 2002/38/EG minskade tolkningsutrymmet, för tolkningen av 
elektroniska tjänster. Nu kunde inte medlemsstaterna längre själva avgöra vad som utgör en 
elektronisk tjänst utan var hänvisade att följa direktivets tolkning. Direktivet fastställer i 
artikel 9.2 e och tillhörande bilagan L, vad som utgör en elektronisk tjänst.  

Ett första steg för att bestämma hur elektroniska tjänster, beskattas samt om aktörer 
etablerade inom eller utom EU missgynnas respektive gynnas i konkurrenshänseende tar 
sin början i att analysera huruvida tillhandahållandet är en tjänst eller ej. Tolkning av artikel 
5 (1) samt 6 (1) i det sjätte mervärdesskattedirektivet definierar vad som är en vara 
respektive en tjänst. Med varor avses ”leverans av varor”, överföringen av rätten att såsom 
ägare förfoga över egendom, enligt artikel 5 (1) i det sjätte mervärdesskattedirektivet. 
Tjänster definieras av det som inte omfattas av definitionen i artikel 5 (1) enligt artikel 6 (1) 
i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Därefter definieras vilken typ av tjänst det är fråga 
om, vilket görs i artikel 9 i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Sedan kartläggs 
omsättningsland och därigenom platsen för beskattning. Följande kapitel utreder 
klassificering av elektroniska tjänster för att i nästkommande kapitel behandla platsen och 
omsättningsland.  

5.2 Det sjätte mervärdesskattedirektivet 
1977 antogs det sjätte mervärdesskattedirektivet och ersatte det andra 
mervärdesskattedirektivet. Därmed infördes en harmoniserad skattebas motsvarande den vi 
har idag. Det sjätte mervärdesskattedirektivet har direkt effekt. Det är till sitt innehåll 
bindande genom att det styr hur medlemsstaternas mervärdesskattesystem skall utformas. 
Direktivet tydliggör hur mervärdesbeskattning skall ske genom att lämna riktlinjer för när 
och hur mervärdesskatt skall tas ut. Av konkurrensskäl styrs medlemsstaternas möjlighet till 
att skapa undantagsregler.113 I och med direktivet uppstod en snedvriden 
konkurrenssituation då aktörer inom EU missgynnades. För att undanröja 
konkurrenssituationen antogs direktiv 2002/38/EG, samt förordningen 1777/2005.  
Reglerna i den konsoliderade versionen av det sjätte mervärdesskattedirektivet är menade 
att skydda aktörer etablerade i medlemsstaterna mot den nämnda konkurrenssituationen. 
Frågan är om konsekvensen av tillämpningen stämmer överens med syftet om en 
harmonisering av medlemsstaternas mervärdesskattesystem. Det sjätte 
                                                

112 Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas 
omsättningsskatter. Rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av 
medlemsstaternas omsättningsskatter. 
113 Direktiv (77/388/EEG) Inledningen till direktivet.  
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mervärdesskattedirektivet ligger till grund för tolkningen av platsen, omsättningsland, samt 
vad en elektronisk tjänst är. 

5.3 Direktiven och klassificeringen av elektroniska  tjänster 
För att fastställa omsättningsland och därigenom bestämma vilket land som har 
beskattningsrätt måste man bestämma platsen för tillhandahållande av den elektroniska 
tjänsten.114 Bestämmande av platsen för tillhandahållande av elektroniska tjänster tar sin 
början i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Tidigare kunde tillämpningen förekomma 
under informationstjänster när elektroniska tjänster tillhandahölls, eftersom klassificeringen 
elektroniska tjänster inte fanns nämnd i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Idag finns 
klassificeringen antagen i det konsoliderade sjätte mervärdesskattedirektivet. Det skedde då 
direktiv 2002/38/EG antogs. När senare förordningen 1777/2005 antogs specificerades 
klassificeringen ytterligare.  

5.4 Definition införd enligt direktiv 2002/38/EG 

5.4.1 Syfte  

Vid antagande av direktiv 2002/38/EG var ett av syftena att förhindra den snedvridning av 
konkurrensen som lätt uppstod då aktörer på den inre marknaden och aktörer från 
tredjeland behandlades olika avseende tillhandahållande av elektroniska tjänster. Det 
direktiv, som fram till antagandet av direktiv 2002/38/EG, har reglerat tredjelands 
tillhandahållande av elektroniska tjänster, har i bland medfört en möjlighet att tillhandahålla 
dessa tjänster utan mervärdesskattebelastning.115 

Inför antagande av direktiv 2002/38/EG ansågs det sjätte mervärdesskattedirektivets 
regler, gällande tillämpning av bland annat elektroniska tjänster, vara otillräckliga för att 
kunna uppnå målet med en gemensam enhetlig beräkningsgrund för beskattning och 
därigenom förhindra snedvridning av konkurrensen.116 Rådet antog direktivet i förvissning 
om att ändra på denna snedvridning. Enligt huvudregeln i sjätte mervärdesskattedirektivet, 
artikel 9.1, anses platsen vara där aktören har etablerat sin rörelse, eller har sitt fasta 
driftställe, från vilken tjänsten tillhandahålls eller i avsaknad av detta, där leverantören är 
bosatt eller stadigvarande vistas.   

5.4.2 Utformning 

De nya reglerna ger en definition av vad som är elektroniska tjänster. Detta görs i en bilaga 
till direktivet.  

Enligt direktiv 2002/38/EG Artikel 26.c A. b, är en tjänst något som tillhandahålls på 
elektronisk väg. Artikel 9.2 e sista stycket i bilaga L ger exempel på tjänster som 
tillhandahålls på elektronisk väg enligt artikel 9.2 e: 

”1. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av 
programvara och utrustning. 

                                                

114 COM(2006) 210 final, s. 3. 
115 Westberg Björn, EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och 
televisionssändningar, Skattenytt 2002, s. 593. 
116 Direktiv (2002/38/EG), Inledning (1). 
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2. Tillhandahållande av programvara och uppdatering av denna. 

3. Tillhandahållande av bilder, texter och uppgifter samt av databasåtkomst. 

4. Tillhandahållande av musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, 
samt av politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller 
underhållningsbetonade sändningar eller tilldragelser. 

5. Tillhandahållande av distansundervisning. 

Om en person som tillhandahåller en tjänst och hans kund kommunicerar via e-post skall 
detta inte i sig betyda att den utförda tjänsten är en elektronisk tjänst i den meningen som 
avses i sista strecksatsen i artikel 9.2 e.”117 

Innan antagandet av direktiv 2002/38/EG var det framför allt omsättningsplatsen samt 
klassificeringen av elektroniska tjänster som var svåra att tolka.  

Kommissionen menade att det gäller att hitta en balans mellan att skapa en säker miljö för 
företag att verka i och samtidigt inte skapa ett alltför betungande regelverk vilket i sin tur 
riskerar att hämma tillväxten. De har insett vikten av att beskattningsreglerna måste främja 
tillväxten och att bestämmelserna på mervärdesskatteområdet måste förnyas.118 Det nya 
förslaget avsåg att förbättra den inre marknadens funktion.119 Syftet med konsolideringen 
av det sjätte mervärdesskattedirektivet var att göra det förenligt med Ekofin-rådets120 
slutsatser om principerna för uttag av mervärdesskatt på elektroniska tjänster.121 
Huvudregeln i artikel 9.1 kom inte att ändras, fortfarande gäller att den plats där 
leverantören befinner sig är platsen för tillhandahållande av tjänsten. 122  Rådet har fastställt 
tre principer varav den första säger att mervärdesskatten bör anpassas så att den kan 
tillämpas på elektronisk handel. Enligt den andra principen bör elektroniska tjänster 
behandlas som tjänster i EU:s mervärdesskattesystem. Den tredje principen fastställer att 
beskattningen sker där konsumtionen äger rum. 123  

5.4.3 Följder 

Till artikel 9.2.e i det sjätte mervärdesskattedirektivet har två strecksatser lagts till. I dessa 
fastställs att radio- och televisionssändningar samt tjänster tillhandahållna på elektronisk 
väg omfattas av artikeln. Det innebär att då en elektronisk tjänst, eller en radio- och 
televisionssändning, tillhandahålls en kund utanför gemenskapen sker 
mervärdesbeskattningen utanför EU både för skattskyldiga som icke skattskyldiga 
kunder.124  

En aktör kan vara etablerad eller registrerad på den inre marknaden. Etablerade aktörer har 
sitt fasta driftställe eller huvudkontor i någon av medlemsstaterna. Registrerade aktörer har 
sitt fasta driftställe eller huvudkontor i tredjeland men är registrerad för mervärdesskatt i 
valfri medlemsstat. För de aktörer som varken är etablerade eller måste registreras för 
skatteändamål inom gemenskapen och tillhandahåller elektroniska tjänster inom 
gemenskapen finns en särskild ordning antagen i direktiv 2002/38/EG. Villkoret för att 
omfattas av ordningen är att aktören är icke etablerad på den inre marknaden samt att 

                                                

117 Direktiv (2002/38/EG), Bilaga L. 
118 KOM 2000(349) slutlig, Bryssel 7.6.2000, s. 2. 
119 KOM 2000(349) slutlig, Bryssel 7.6.2000, s. 2. 
120 Rådet för ekonomiska och finansiella frågor bestående av EU-ländernas ekonomi- eller finansministrar. 
121 KOM 2000(349) slutlig, Bryssel 7.6.2000, s. 13. 
122 KOM 2000(349) slutlig, Bryssel 7.6.2000, s. 13. 
123 KOM 2000(349) slutlig, Bryssel 7.6.2000, s. 4. 
124 Westberg Björn, EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och 
televisionssändningar, SkatteNytt 2002, s. 593.  



 Mervärdesskattedirektivens definition av elektroniska tjänster 

 20 

denne inte måste registreras för skatteändamål enligt regler i artikel 22 i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet.  

Den nya ordningen inrättades för att göra det lättare för aktörer etablerade i tredjeland att 
fullgöra sina skattemässiga skyldigheter. Tillämpningen leder till att varje aktör som 
tillhandahåller tjänster på ovan beskrivet sätt får välja att registreras i en medlemsstat.125 
Aktören från tredjeland anmäler till en utvald registreringsmedlemsstat då verksamheten 
inleds och betalar in mervärdesskatt till registreringsmedlemsstaten, enligt det landets 
skattesats. Sedan förmedlas betalningarna till konsumtionsmedlemsstaten. 
Konsumtionsmedlemsstaten är den medlemsstat där tillhandahållandet av den elektroniska 
tjänsten anses äga rum enligt artikel 9.2 f.126 Aktören skall varje kalenderkvartal inge en 
mervärdesskattedeklaration127 och samtidigt betala in mervärdesskatten.128 Det är 
konsumtionsmedlemsstaten som granskar respektive mervärdesdeklaration.129 
Registreringsmedlemsstaten är den medlemsstat som aktören från tredjeland kontaktar då 
dennes verksamhet inleds inom gemenskapens territorium.130 Registreringsmedlemsstaten 
registrerar aktören och konsumtionsmedlemsstaten kan på så vis upprätta sina system med 
denna information.131  

5.4.4 Utvärdering  

I direktiv 2002/38/EG fastställs att ett av målen med införandet är att undanröja 
snedvridning på den inre marknaden.132 Den europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén133 anser att kommissionens förslag i praktiken innebär omvänd skattskyldighet. 
Detta strider mot kommissionens tidigare negativa inställning till utvidgningen av principen 
omvänd skattskyldighet, eftersom det avskiljer mervärdesskattesystemet från det 
ursprungsbaserade momssystem som kommissionen strävar mot.134  

Kommittén yttrade särskilt att en rejäl omarbetning av artikel 9 behövs.135 Den slutsats jag 
drar är att konsolideringen av det sjätte mervärdesskattedirektivet innebar ett tydliggörande 
då man skall fastställa platsen samt vad en elektronisk tjänst är jämfört med det tidigare 
sjätte mervärdesskattedirektivet. Brister kvarstår dock när definitionen av elektroniska 
tjänster inte är fullständig. 

5.5 Förordning 1777/2005 

5.5.1 Inledning 

Målet är att mervärdesskatten rörande elektroniska tjänster behandlas lika i alla 
medlemsstater. Då konsekvensen av ändringarna i direktiv 2002/38/EG kunde leda till den 
tidigare nämnda snedvridningen beslutades att ytterligare ändringar skulle införas. De 
                                                

125 Direktiv (2002/38/EG), (5). 
126 Direktiv (2002/38/EG) artikel 26.c, A.d. 
127 Direktiv (2002/38/EG) artikel 26.c, B.5. 
128 Direktiv (2002/38/EG) artikel 26.c,  B.7. 
129 Direktiv (2002/38/EG) artikel 26.c, B.9. 
130 Direktiv (2002/38/EG) artikel 26.c, A.c. 
131 Direktiv (2002/38/EG) artikel 26.c, B.3. 
132 Direktiv(2002/38/EG), inledning (2).  
133 Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén, benämnd Kommittén fortsättningsvis. 
134 EESCopinions, ECO/045, ECO/045, p. 3.9. 
135 EESCopinions, ECO/045, ECO/045, p. 4.1, sista meningen.  
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problem som kommittén påpekade inför antagande av direktiv 2002/38/EG gällande 
artikel 9.2 har inte tagits i beaktande. Kommittén anförde att eftersom artikel 9.2 f i det 
sjätte mervärdesskattedirektivet skulle komma att innehålla andra bestämmelser än 9.2 e 
kunde det leda till administrativa problem som gynnar aktörer från tredjeland. Aktörer från 
tredjeland kan då komma att utnyttja ”sammansatta” eller kombinerade leveranser som 
innehåller delar som faller under olika artiklar.136  

Syftet med förordningen var att klargöra begreppet elektronisk tjänst samt var platsen för 
tillhandahållande är,137 och att fastställa tillämpningsföreskrifter för det sjätte 
mervärdesskattedirektivet rörande ett gemensamt system för mervärdesskatt. I och med det 
säkerställdes att det sjätte mervärdesskattedirektivets tillämpningsföreskrifter stämmer 
överens med den inre marknadens syfte.138  

5.5.2 Bakgrund 

Implementeringen av förordningen är i sin helhet bindande. I förordningen förtydligas 
ytterligare vad en elektronisk tjänst är. Man utgår då ifrån artikel 9.2 e tolfte strecksatsen 
och bilaga L till sjätte mervärdesskattedirektivet. Tjänster som tillhandahålls via Internet 
eller ett elektroniskt nätverk räknas till elektroniska, då de till sin natur tillhandahålls genom 
automatisering där tjänsten inte kan utföras utan informationsteknik och den mänskliga 
inblandningen är minimal.139 Man väljer att kartlägga vissa tjänster i ovan nämnda 
förordning, artikel 11, 2. a-e, se avsnitt 5.5.3. Klassificeringen i förordningen 1777/2005 
innebar ett tydliggörande, men det är svårt att inte hamna i tolkningssituationer ändå. 

Om medlemsstaterna tolkar dessa olika leder det till skillnader i mervärdesbeskattningen av 
en och samma tjänst. Man kan särskilt se på artikel 9.2 c samt 9.2 e. Klassificeringen är 
dock den samma oavsett om man är från tredjeland eller en medlemsstat. I punkt (4) i 
inledningen till direktiv 2002/38/EG fastställs att elektroniska tjänster bör definieras i en 
bilaga till direktivet, vilket görs i bilaga L, se bilaga L ovan kapitel 5.4.2. Artikel 9.2 e tolfte 
strecksatsen samt bilaga L till det sjätte mervärdesskattedirektivet fastställer vad en 
elektronisk tjänst är. Bilaga L och tolfte strecksatsen tillkom då direktiv 2002/38/EG 
antogs.  

5.5.3 Vad är en elektronisk tjänst? 

I förordningen 1777/2005 specificeras klassificeringen ytterligare i artikel 11, se nedan, 
samt bilaga I, se bilaga 1 till uppsatsen. Förordningen 1777/2005 fastställer vad som menas 
med begreppet tillhandahållande av tjänster och ger ett antal exempel på tjänster. I artikel 
11.1 i förordning 1777/2005 tydliggörs att tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg 
enligt 9.2 e tolfte strecksatsen och bilaga L i sjätte mervärdesskattedirektivet skall omfatta 
tjänster som tillhandahålls via Internet eller elektroniskt nät. Detta då tillhandahållandet 
huvudsakligen är automatiserat, där ett minimalt mått av mänsklig inblandning krävs samt 
att tjänsten inte kan utföras utan informationsteknik.140 Vidare tydliggörs specifikt de 
tjänster som anses vara elektroniska tjänster i bilaga I till förordningen.141 I artikel 12 i 

                                                

136 EESCopinions, ECO/045, ECO/045, p. 4.3. 
137 Förordning (1777/2005), (2). 
138 Förordning (1777/2005), (1).  
139 Förordning (1777/2005), Kapitel III, Avsnitt 1, Artikel 11, 1.  
140 Förordning (1777/2005), Kapitel III, Artikel 11.1. 
141 Förordning (1777/2005), Kapitel III, Artikel 11.2, f.  
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förordningen finner man tjänster som inte omfattas av artikel 9.2 e tolfte strecksatsen, 
således tjänster som inte fastställs vara elektroniska. Artikel 11 och 12 kan vid tveksamma 
fall vara bra att jämföra för att få en tydlig bild av vad en elektronisk tjänst är.  

Artikel 11 i förordning 1777/2005: 

 
”1. Tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg enligt artikel 9.2 e tolfte strecksatsen och bilaga L 
direktiv 77/388/EEG skall inbegripa tjänster som tillhandahålls via Internet eller ett elektroniskt 
nät och som till sin natur är sådana att tillhandahållandet huvudsakligen är automatiserat, kräver ett 
minimalt mått av mänsklig inblandning och inte kan utföras i avsaknad av informationsteknik. 
 
2. I synnerhet följande tjänster skall omfattas av punkt 1 när de tillhandahålls via Internet eller ett 
elektroniskt nät: 
 
a) Tillhandahållande av digitaliserade produkter i allmänhet, 
t.ex. programvara och ändringar och uppdateringar av programvara. 
 
b) Tjänster som tillhandahåller eller stöder en kommersiell eller 
personlig närvaro på ett elektroniskt nät t.ex. en webbplats 
eller en webbsida. 
 
c) Tjänster som genereras automatiskt från en dator via Internet 
eller ett elektroniskt nät, när en mottagare matar in vissa 
specifika uppgifter. 
 
d) Tilldelning mot vederlag av rättigheter att utbjuda varor eller 
tjänster till försäljning på en webbplats på Internet, vilken 
fungerar som en marknadsplats online, där de potentiella 
köparna lägger bud via ett automatiserat förfarande och 
där parterna får meddelande om försäljningen genom automatiskt 
genererad e-post från en dator. 
 
e) Servicepaket för Internet (ISP) i vilka telekommunikationsdelen 
endast är en understödjande och underordnad del 
(dvs. paket som omfattar mer än bara Internetanslutning 
och innehåller andra inslag, såsom sidor med ett innehåll 
som tillhandahåller nyheter, meteorologisk information eller 
turistinformation, spelplatser, härbärgering av webbplatser, 
tillträde till diskussioner on line osv.). 
 
f) De tjänster som förtecknas i bilaga I.” 

 

Bilagan till artikel 11 finns i bilaga 1 till detta arbete.  

Exempel på elektroniska tjänster är tjänster som måste nyttjas via datorer, så som online 
platser, exempelvis chattrum och distans undervisning som inte fungerar utan Internet och 
där mänsklig medverkan är begränsad eller ingen alls. Nedladdning av drivrutiner, 
programvaror, filmer, musik faller också under begreppet elektroniska tjänster.  

5.5.4 Vad är inte en elektronisk tjänst? 

Vad som inte omfattas av elektroniska tjänster är bland annat dvd-filmer, cd-rom disketter, 
användarstöd via telefon bildtelefoni. Undervisning där kursen förmedlas av en utbildare 
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över Internet eller annat elektroniskt nät, så som tillexempel telefoni via Internet faller även 
de utanför ramen av elektroniska tjänster.142  

Ett utdrag av de tjänster som enligt artikel 12.3 i förordningen 1777/2005 inte omfattas av 
klassificeringen elektroniska tjänster: 
 

a) Varor för vilka beställningen och orderhanteringen sker 
på elektronisk väg. 

 
b) Cd-rom, disketter och liknande fysiska medier. 

 
f) Spel på cd-rom. 

 
j) Datalagringstjänster offline. 
 
m) Undervisning som enbart tillhandahålls via korrespondens, 
t.ex. brevkurser. 

 
o) Telefoni med en videobildkomponent, även kallad bildtelefoni. 

 
p) Tillgång till Internet och World Wide Web. 

 

q) Telefoni som tillhandahålls via Internet. 
 

Se bilaga två till detta arbete för ytterligare exempel på vad som inte är elektroniska tjänster 
enligt artikel 12.  

En jämförelse mellan punkten 3 f) i artikel 12 förordning 1777/2005 och punkten 4 d) i 
bilagan L till det sjätte mervärdesskattedirektivet belyser de tolkningssvårigheter som kan 
uppstå mellan vad som är en elektronisk tjänst och vad som inte är det. I 3 f) i artikel 12 till 
förordning 1777/2005 fastställs att spel på cd-rom inte omfattas av elektroniska tjänster då 
däremot 4 d) i bilaga L till det sjätte mervärdesskattedirektivet fastställer att nedladdning av 
spel till mobiltelefoner och datorer omfattar elektroniska tjänster. Denna till synes liktydiga 
definition leder till att direktivet samt förordningen är svårtolkade. Gemene man kan ha 
svårighet att tolka distinktionen mellan spel på cd-rom och spel som laddas ner till datorer 
och mobiltelefoner.  

Distinktionen mellan punkten 3 m) i artikel 12 i förordningen samt punkten 5 a) i bilagan 
till direktiv 77/388/EEG rörande distansundervisning tydliggör däremot skillnaden mellan 
vad som utgör en elektronisk tjänst och vad som inte gör det. En tjänst som kräver 
mänsklig inblandning för att kunna användas eller som måste bearbetas för att kunna 
utnyttjas, är inte att betrakta som en elektronisk tjänst enligt sjätte 
mervärdesskattedirektivet, 2002/38/EG samt förordning 1777/2005. 

5.5.5 Tolkningssvårigheter 

Förordningen innebar ett klargörande av definitionerna, men kanske inte till den grad man 
önskat då den antogs. Efter att ha analyserat direktivet och förordningen anser jag att, trots 
den uttömmande definitionen i artikel 11 med tillhörande bilaga i förordning 1777/2005 
och artikel 12 i samma förordning, kvarstår tolkningssvårigheter. Rådet ville i och med 
antagande av direktiv 2002/38/EG undanröja den tolkningssvårighet som uppstod tillföljd 

                                                

142 Förordning (1777/2005) Kapitel III, Avsnitt 2, Artikel 12.  



 Mervärdesskattedirektivens definition av elektroniska tjänster 

 24 

av bristen på jämförelsegrund i tillämpningen av elektroniska tjänster då det varken fanns 
praxis från EG-domstolen att tillgå eller klassificering i lagtext. EG-domstolens tidigare 
omnämnda inflytande på den inre marknaden torde belysa vikten av praxis eller lagtext.  

Ny teknisk utveckling sker kontinuerligt och man måste ta i beaktande vad som händer om 
förordningen inte omfattar den nya tekniken. Risken är att otydligheten leder till att 
tolkningen blir olika i olika medlemsstater. Artikel 9.2 c samt 9.2 e kan genom olika 
tolkningasförfarande omfatta samma elektroniska tjänst. Detta i sin tur kan leda till olika 
skattesatser på samma tjänst i olika medlemsstater. Det strider tvärt emot harmoniseringen 
och målet med en inre marknad. En klar förbättring har skett i och med införandet av 
begreppet elektroniska tjänster i direktiv 2002/38/EG och den senare förordningen där 
klassificeringen specificerats ytterligare. En aktör skall enligt regelverket inte missgynnas av 
att vara etablerad i en medlemsstat framför aktörer från tredjeland.  

5.6 Sammanfattning 
Den konsoliderade versionen av det sjätte mervärdesskattedirektivet utformades på 60-
talet, i direktivet infördes målet om en harmoniserad skattebas mellan medlemsstaterna. 
Direktivet var vid sin utformning omfattande, men med tiden och samhällets utveckling, 
uppmärksammades en rad brister. Bristerna rörde bland annat rörande elektroniska tjänster 
då definitionen inte fanns i direktivet från 1977.  

Då rådet antog direktiv 2002/38/EG i ett syfte att en omarbetning skulle förhindra den 
konkurrenssnedvridning som uppstått då aktörer från tredjeland respektive 
medlemsstaterna tillhandahöll elektroniska tjänster. Direktiv 2002/38/EG införde 
definitionen elektroniska tjänster samt en omarbetning av artikel 9. Klassificeringen i 
direktivet räckte trots detta inte till utan rådet förtydligade ytterligare i den förordning som 
kom 2005 vad som omfattas av begreppet elektroniska tjänster. Klassificering av som är 
elektroniska tjänster sker i artikel 11 medan det i artikel 12 fastställs vad som inte är 
elektroniska tjänster.  

Elektronisk handel är ur ett rättsligt perspektiv ett relativt nytt begrepp. Svårigheten med 
tolkningen är att reglerna inte är helt uttömmande vilket lämnar utrymme för egen tolkning. 
Syftet är att klargöra vad en elektronisk tjänst är och var den skall beskattas. Det arbete 
som lagts på att skapa en harmoniserad mervärdesskattebas på den inre marknaden riskerar 
att urholkas då den egna tolkningen av elektroniska tjänster kan leda till individuell 
tillämpning av regelverken. Antagande av direktivet 2002/38/EG samt förordningen 
1777/2005 innebar situationer med nya tolkningssvårigheter. De nya klassificeringarna 
behöver kompletteras med ytterligare förklaringar och tydliggöranden på grund av att den 
ständiga tekniska utveckling som sker leder till att tolkningen av klassificeringarna kräver 
kunskaper utöver det gemene man besitter. Utöver klassificeringen av elektroniska tjänster 
skall bestämmande av platsen och omsättningsland ske, vilket tas upp i nästkommande 
kapitel.  
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6 Platsen för tillhandahållande 

6.1 Inledning 
Platsen för tillhandahållande av elektroniska tjänster bedöms olika beroende på om det är 
en aktör från tredjeland eller en medlemsstat. Den allmänna regeln är att platsen för 
tillhandahållande är den plats där leverantören har sitt huvudkontor eller fasta driftställe.143  

Tillhandahållandet av digitala tjänster sker via en webbplats, som i princip kan vara 
uppställd var som helst i världen. Platsen kan vara skild från företagets hemvist eller 
etablering.144 I bestämmande av omsättningsland är platsen den centrala utgångspunkten. 
Vid bestämmandet måste hänsyn tas till bland annat det fasta driftstället, om företaget är 
etablerat eller icke-etablerat, om försäljningen sker medlemsstater emellan eller mellan 
medlemsstater och tredjeland. Westberg framhåller i artikeln EG-direktiv om 
mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och televisionssändningar att det 
innan de nya reglerna antogs förekom en särreglering av elektronisk handel på grund av 
EG-rättens sätt att fastställa omsättningsland. Istället för en princip om beskattning där 
konsumtion antas äga rum har EU valt att för ett antal tjänster peka ut den plats till vilken 
omsättning av en viss tjänst skall hänföras.145 Det sjätte mervärdesskattedirektivet ligger till 
grund för bestämmande av omsättningsland.  

6.2 Artikel 9 och platsen 

6.2.1 Artikel 9 

Artikel 9 i sjätte mervärdesskattedirektivet är utgångspunkt för bestämmande av platsen, 
och således omsättningsland. Artikel 9 behandlar tillhandahållande av tjänster. Den är 
indelad i tre punkter; platsen, förbehåll samt den sista punkten rörande eventuell 
dubbelbeskattning, utebliven beskattning eller konkurrenssnedvridning.  

Huvudregeln är att platsen för tillhandahållande av en tjänst är där leverantören har 
etablerat sin rörelse eller har sitt fasta driftställe från vilken tjänsten tillhandahålls. Vid 
avsaknad av en plats där rörelsen är etablerad eller ett fast driftställe är platsen den där 
leverantören är bosatt eller stadigvarande vistas.146 I artikel 9.2 finns en rad undantag från 
huvudregeln. Detta gäller exempelvis artikel 9.2 e avseende tjänster tillhandahållna till 
kunder etablerade utanför gemenskapen eller skattskyldiga etablerade i gemenskapen men 
inte i samma medlemsstat som leverantören. Undantaget omfattar två situationer varav den 
första är att betrakta platsen för tillhandahållande, som enligt artikel 9 skulle ligga inom 
landet, som om den ligger utanför gemenskapen om användandet och utnyttjandet ligger 
utanför gemenskapen.147 Enligt de andra undantagen betraktas platsen för 
tillhandahållandet som enligt artikel 9 i det sjätte mervärdesskattedirektivet anses beläget 

                                                

143 Terra Ben, Wattel Peter, European Tax Law, Kluwer Law International, Fjärde upplagan, Nederländerna 
2005, s. 345.  
144 Westberg Björn, Elektronisk handel- varför av skatterättsligt intresse?, Svensk skattetidning 1999/2, s. 104. 
145 Westberg Björn, EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och 
televisionssändningar, Skattenytt 2002, s. 592. 
146 Direktiv (77/388/EEG), artikel 9.1. 
147 Direktiv (77/388/EEG), artikel 9.3 a-b. 



 Platsen för tillhandahållande 

 26 

utanför gemenskapen som om det är beläget inom gemenskapen om användningen och 
utnyttjandet sker inom landets territorium.148 

För konsumenter etablerade i tredjeland eller skattskyldiga konsumenter i annan 
medlemsstat än den där leverantören är etablerad är platsen den där kunden har etablerat 
sin rörelse. I avsaknad av etablering eller fast driftställe är platsen den där kunden är bosatt 
eller stadigvarande vistas.149 EG-domstolen har uttalat att tolkning av artikel 9.2 c i det 
sjätte mervärdesskattedirektivet leder till att den typen av tjänst som tillhandahölls täcktes 
av artikeln och därmed hade den medlemsstat som tillhandahöll tjänsten 
beskattningsrätten.150  

Genom EG-domstolens praxis kan man utläsa att tillhandahållanden som inte faller under 
vissa bestämmelser i artikel 9.2 i det sjätte mervärdesskattedirektivet om platsen för 
beskattning, faller under artikel 9.1, det vill säga där säljaren är etablerad. Elektroniska 
tjänster som tillhandahålls täcks av artikel 9.2 e, och har innan direktivets ändring kunnat 
tillhandahållas utan beskattning.151 Då rådet antog direktiv 2002/38/EG ville de hindra 
detta förfarande.  

De nya reglerna innebär omvänd beskattning enligt artikel 9.2 e oberoende av varifrån 
tjänsten tillhandahålls. Försäljning beskattas på samma sätt enligt 9.2 e sjätte 
mervärdesskattedirektivet, där personen anses höra hemma, oavsett om köparen är 
skattskyldig eller icke-skattskyldig så länge de inte är etablerade eller stadigvarande vistas 
inom EU. Den tidigare omnämnda destinationslandsprincipen vilar på denna regel, se ovan 
kapitel 4.3. All försäljning till icke-skattskyldiga som är etablerade, stadigvarande vistas eller 
är bosatta inom EU skall beskattas.152  

I rättsfallet Commission v France153 handlade konflikten om vilket land som hade 
beskattningsrätt utav Frankrike och Tyskland. Ett tyskt företag tecknade avtal om 
avfallshantering med lokala myndigheter i Europa och däribland mellan myndigheter i 
Frankrike. Frankrike ansåg att tjänsterna skulle beskattas så som tillhandahållna i Frankrike. 
Det tyska företaget hade inte sitt huvudkontor eller ett fast driftställe i Frankrike. Genom 
rättsfallet fastställdes att den som har sitt huvudkontor eller fasta driftställe i en annan 
medlemsstat än medlemsstaten där denne ursprungligen kommer ifrån är platsen den andra 
medlemsstaten. En medlemsstat som vägrar skattskyldiga aktörer vilka är etablerade i en 
annan medlemsstat, att återbetala den mervärdesskatt de erlagt till följd av avtal med 
exempelvis en underleverantör etablerat i den andra staten underlåter till följd därav att 
uppfylla sina skyldigheter.154  

6.2.2 Platsen för tillhandahållande av elektroniska  tjänster 

Platsen för tillhandahållande av elektroniska tjänster fastställs genom införandet av direktiv 
2002/38/EG. Tillämpningen ser olika ut beroende på var företaget som tillhandahåller 
                                                

148 Direktiv (77/388/EEG), artikel 9.3 a-b. 
149 Direktiv (77/388/EEG), artikel 9.2 e.  
150 Terra Ben, Wattel Peter, European Tax Law, Kluwer Law International, Fjärde upplagan, Nederländerna 
2005, s. 346. 
151 Westberg Björn, EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och 
televisionssändningar, Skattenytt 2002, s. 593. 
152 Westberg Björn, EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och 
televisionssändningar, Skattenytt 2002, s. 593. 
153 Case C- 429/97, Commission of the European Communities v French Republic, [2001] ECR I-0637. 
154 Case C- 429/97, p. 40, 53, 54. 
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tjänsten är etablerat.155 Artikel 1, 1 b (f) i det sjätte mervärdesskattedirektivet fastställer 
platsen då en skattskyldig i tredjeland tillhandahåller en icke-skattskyldig kund som är 
bosatt eller stadigvarande vistas i en medlemsstat en elektronisk tjänst. Platsen anses då 
vara där kunden är bosatt, situationen faller under destinationslandsprincipen, den vanligast 
förekommande av de två principerna. 

6.2.3 Platsen för aktörer etablerade inom EU 

Företag etablerade inom EU tillämpar regeln i artikel 9.1 i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet, det vill säga ursprungslandsprincipen. Tjänsten anses då 
tillhandahållen där säljaren är etablerad.156   

6.2.4 Platsen för aktörer etablerade utanför EU 

När en icke-skattskyldig, vilken är bosatt eller stadigvarande vistas i en medlemsstat, 
tillhandahålls en elektronisk tjänst av en aktör som har etablerat rörelse eller har sitt fasta 
driftställe vilket tjänsten tillhandahålls från utanför gemenskapen är platsen för 
tillhandahållande där den icke-skattskyldige är bosatt eller stadigvarande vistas.157 När en 
kund befinner sig i tredjeland och den som tillhandahåller den elektroniska tjänsten 
befinner sig i en medlemsstat gäller att beskattning sker på den plats där köparen befinner 
sig, detta är vad som kallas ursprungslandsprincipen.158  

Företag etablerade i tredjeland och registrerade i EU tillämpar regeln i artikel 9.2 f, det vill 
säga Destinationslandsprincipen. Detta om inte tillhandahållandet sker från en etablering 
inom EU. Beskattning sker enligt den nya regeln i artikel 9.2 f på den plats där den icke-
skattskyldige är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas. 159 

                                                

155 Westberg Björn, EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och 
televisionssändningar, Skattenytt 2002, s. 594. 
156 Westberg Björn, EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och 
televisionssändningar, Skattenytt 2002, s. 594. 
157 Direktiv (2002/38/EG), artikel 1, 1 b, f. 
158 Direktiv (2002/38/EG), inledning (3). 
159 Westberg Björn, EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och 
televisionssändningar, Skattenytt 2002, s. 594. 
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6.2.5 Beskattningsordningen i tabellform 

Med utgångspunkt från artikel 9 i det sjätte mervärdesskattedireltivet visas i tabellen nedan 
exempel på hur beskattningsordningen kan se ut i olika situationer: 

Tabell 1: Tolkad efter reglerna i artikel 9 

Leverantör Mottagare Omsättningsstat 

Tredjeland Icke- skattskyldig i 
medlemsstat 

Omsättningen anses gjord 
där köparen har sin hemvist. 
Säljaren är skattskyldig enligt 
en särskild 
beskattningsordning.  

Medlemsstat Icke-skattskyldig i 
medlemsstat 

Omsättningen anses gjord i 
den medlemsstat där säljaren 
är etablerad.  Säljaren är 
skattskyldig. 

Medlemsstat Icke-skattskyldig i tredjeland Omsättningen anses gjord i 
tredjeland. Ingen beskattning 
inom EU. 

   

6.3 Följden av regelverken 

6.3.1 Konsekvens av bestämmelserna 

Kommittén rådfrågades av rådet rörande kommissionens förslag vid utarbetandet av 
2002/38/EG. När det sjätte mervärdesskattedirektivet utarbetades förutsågs inte 
tillhandahållande av elektroniska tjänster160 och därför brister direktivet i tillämpning på 
dessa situationer. Kommittén ansåg, att tolkning av artikel 9.1, 9.2 c och e i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet ledde till följande slutsats:  

då näringsidkare i tredjeland tillhandahåller tjänster till icke skattskyldiga personer i EU är 
denne undantagen från mervärdesskatt medan näringsidkare inom EU måste ta ut 
mervärdesskatt på samma typ av tjänster. Utfallet beror på att platsen för tillhandahållande 
normalt är den plats där näringsidkaren är etablerad. Denna situation faller inte under 
reglerna i 9.2 e utan under de grundläggande reglerna i 9.1. 161 Då aktörer inom EU 
tillhandahåller tjänster som omnämns i artikel 9.2 c kan denne beläggas med 
mervärdesskatt eftersom platsen för tillhandahållande är den plats där tjänsterna fysiskt 
utförs. 162 

Detta orsakar snedvridning av konkurrensen eftersom det medför en nackdel för aktörer 
på den inre marknaden i jämförelse med aktörer från tredje land.163 Kommittén föreslog ett 

                                                

160 EESCopinions, ECO/045, p. Inledning 2.1.1.  
161 EESCopinions, ECO/045, p. Inledning 2.1.3, första strecksatsen. 
162 EESCopinions, ECO/045, p. Inledning 2.1.3, andra streck satsen.  
163 EESCopinions, ECO/045, p. Inledning 2.1.3.1, 1 stycket, 1 meningen.  
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nytt led i artikel 9.2, vilket resulterade i 9.2 f. 164 Den tillagda punkten f leder till att då en 
näringsidkare, etablerad inom EU eller i tredjeland, tillhandahåller en tjänst till en 
konsument inom EU, är platsen för tillhandahållande den medlemsstat där leverantören är 
registrerad för mervärdesskatt enligt artikel 9.2 f.165 

Kommittén välkomnade kommissionens förslag eftersom det skulle bidra till att skapa lika 
spelregler för aktörer från EU och tredjeland.166 I målet om en inre marknad ingår att 
förhindra snedvridning av konkurrensen samt att avveckla handelshinder. Den fria 
rörligheten fastställs i artikel 14.2 i EG-fördraget. Kommittén såg en del svårigheter med 
efterföljande av regelverket, om aktörer utanför EU är frivilliga att registrera sig samt om 
skatteförvaltningar utanför EU vill samarbeta, vilket är nödvändigt om efterkontroll skall 
kunna ske.167 Kommissionens underkommitté för bedrägeribekämpning (SCAF) har 
fastställt att underlåtenhet att följa mervärdesskattebestämmelserna inom traditionell handel 
är stor. Troligtvis skiljer sig inte elektronisk handel ifrån detta.168 Straffet för de företag som 
inte följer reglerna är att företagen riskerar att betala straff- och ränteavgifter. I vissa fall blir 
det straff- eller civilrättsliga påföljder för chefer eller ägare till dessa företag.169 Oron att 
aktörer i tredjeland endast skulle välja att registrera sig i medlemsstater med låga 
momsnivåer är befogad. Kommittén menar att det saknas verktyg för att framtvinga att 
aktörer följer skattereglerna. Vissa av reglerna bygger på en tillit till frivillig efterlevnad.170  
Kan man inte garantera att aktörer följer regelverket, frivilligt eller under tvång, medför det 
att aktörer från tredjeland som redan registrerat sig i en medlemsstat kan försättas i en 
sämre sits genom en sådan konkurrensnackdel.171  

Kommissionens lösning är att platsen för tillhandahållandet till icke skattskyldiga skall vara 
platsen där kunden har sin hemvist eller är etablerad.172 Destinationslandsprincipen 
stämmer överens med kommissionens målsättning i det här fallet. Detta stärker tidigare 
resonemang att trots kommissionens långsiktiga målsättning om en tillämpning av 
ursprungslandsprincipen så går utvecklingen i motsatt riktning. Tillämpningen enligt 
kommissionens förslag skulle innebära att leverantören skulle mervärdesbeskattas i den 
medlemsstat där kunden är etablerad eller stadigvarande bor. Skattesatsen skulle då bli den 
som är rådande i varje enskild medlemsstat. Kommissionen tror starkt på en förenkling av 
reglerna. På detta sätt skulle leverantörer etablerade i tredjeland få samma behandling som 
de inom gemenskapen eftersom de skulle vara tvungna att följa samma regler.  

Den rådande regeln rörande tillhandahållande av elektroniska tjänster till icke skattskyldiga 
från aktörer i tredjeland bestämmer tillhandahållandet till den plats där kunden är etablerad. 
Denna regel, tillsammans med den i artikel 26c i det sjätte mervärdesskattedirektivet, var 
uppmärksammad av aktörer i tredjeland vilka ville tillhandahålla elektroniska tjänster till 
icke skattskyldiga inom gemenskapen. Kommissionen beslutade i juni 2004 att regeln i 
artikel 9.2 (f) skulle bli permanent och att artikel 9 (g) skulle tas bort. I juni 2006 blev det 
tillåtet att använda sig av dessa regler vid tillhandahållande av elektroniska tjänster till icke 

                                                

164 EESCopinions, ECO/045, p. Inledning 2.1.3.1, 2 meningen. 
165 EESCopinions, ECO/045, p. Inledning 2.1.3.1, sista meningen.  
166 EESCopinions, ECO/045, ECO/045, p. 3.1. 
167 EESCopinions, ECO/045, ECO/045, p. 3.6, 1-3 strecksatserna.  
168 KOM 2000(349) slutlig, s.10. 
169 KOM 2000(349) slutlig, s.10. 
170 EESCopinions, ECO/045, ECO/045, p. 3.6.3. 
171 EESCopinions, ECO/045, ECO/045, p. 3.5.3.6. 
172 COM (2005) 334 final, s. 12.  
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skattskyldiga personer och från aktörer i tredjeland skall platsen anses vara där kunden är 
etablerad. 173 

6.3.2 Konkurrenssnedvridning 

I artikel 9 i det sjätte mervärdesskattedirektivet fanns innan konsolideringen ett antal 
undantag som innebar att en tjänst ansågs tillhandahållen där kunden var etablerad. Om 
inget av undantagen var tillämpliga blev en elektroniskt tillhandahållen tjänst inte alltid 
mervärdesbeskattad då den tillhandahölls en kund inom gemenskapen av en aktör i 
tredjeland. Däremot omfattades aktörer etablerade i gemenskapen, som tillhandahöll 
tjänster till kunder i tredjeland såväl som till kunder i gemenskapen, av ett tydligt regelverk 
vilket innebar att de var tvungna att ta ut mervärdesskatt. Detta ledde till en oacceptabel 
snedvridning av konkurrensen. Se ovan kapitel 2.3.  

En av anledningarna till antagandet av direktiv 2002/38/EG var att främja tillväxten. 
Kommissionen var av den uppfattningen att elektronisk handel kan skapa ett betydande 
välstånd i Europa i framtiden samt att ett beslut rörande skattesystemet inverkar på hur 
elektronisk handel kommer utvecklas i framtiden. 174 

6.3.3 Förändringar som gjordes i direktiv 2002/38/E G samt förordning 
1777/2005 

De förändringar som skedde då rådet antog artikel 2002/38/EG samt förordningen 
1777/2005 har förändrat konkurrenssituationen men kanske inte i den omfattning man 
önskat. Rådet ville ta bort den möjlighet för aktörer från tredje land som tillhandahåller 
tjänster till kunder inom gemenskapen att gynnas framför aktörer etablerade eller 
registrerade i gemenskapen, genom att bestämma platsen för tillhandahållande av en 
elektronisk tjänst till det ställe där kunden befinner sig, enligt artikel 9.2 f. Då en aktör från 
tredjeland tillhandahåller en tjänst till en kund i gemenskapen blir den således 
mervärdesbeskattad inom gemenskapen. Regeln är tillämplig då aktören är etablerad eller 
har sitt fasta driftställe utanför gemenskapen. Tillhandahållande där aktören är etablerad 
inom gemenskapen gäller fortfarande huvudregeln i 9.1 att platsen för tillhandahållande är 
där aktören är etablerad eller har sitt fasta driftställe.  

Artikel 26 c tillsammans med artikel 9.2 f innebär dessa att då aktörer från tredjeland 
tillhandahåller elektroniska tjänster till icke skattskyldiga kunder inom gemenskapen 
mervärdesbeskattas dessa transaktioner inom gemenskapen. Aktörer från tredjeland som 
tillhandahåller elektroniska tjänster till icke skattskyldiga personer kan numera registrera sig 
i en medlemsstat och därigenom utnyttja den särskilda ordning som föreskrivs i artikel 
26.c.175  

I och med ändringen av direktiv 2002/38/EG var modernisering av reglerna om platsen 
för tillhandahållande prioriterat. Det faktum att det är enkelt att manipulera vilken 
medlemsstat en aktör i tredjeland väljer att etablera sig i kan medföra att de förlägger det 
fasta driftstället i en medlemsstat med låg mervärdesskattesats.176 Den nya ordningen 

                                                

173 COM (2005) 334 final, s. 13. 
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175 Direktiv (2002/38/EG) artikel 26.c, B.1. 
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innebär visserligen inte att aktörer från tredjeland undgår att mervärdesbeskattas, men de 
kan i viss mån styra skattestorleken. En aktör med sitt fasta driftställe eller huvudkontor i 
tredjeland som väljer att registrera sig i en valfri medlemsstat styrs av den skattesats som 
gäller där kunden har sin hemvist. Om de däremot etablerar sig i gemenskapen genom 
exempelvis ett fast driftställe styrs mervärdesskatten av den medlemsstat de är etablerade i. 
Således slipper de inte mervärdesbeskattas men de kan i princip välja om de vill bli 
mervärdesbeskattade enligt destinationslandsprincipen eller ursprungslandsprincipen. 
Problemet med skatteundvikande och medveten registrering i medlemsstater med låg 
skattesats ställdes i en fråga till Kommissionen. Det fanns en oro över att utvidgningen av 
direktiv 2002/38/EG skulle kunna medföra, att aktörer i tredjeland, valde att registrera sig i 
lågskatteländer som Luxemburg och Portugal.177 Kommissionen svarade att de i och med 
antagandet av direktivet uppfyllt det huvudsakliga målet och kommit till rätta med 
problemet var beskattning skall ske samt att aktörer inom gemenskapen inte blir sämre 
behandlade än de från tredjeland. Kommissionen svarade vidare att medlemsstaternas 
skattemyndigheter var nöjda och att de inte upptäckt tecken på omfattande 
skatteundandragande. Vilket konstaterats efter ett seminarium anordnat i juni 2004 rörande 
skattefrågor.178 Kommissionen upplyste ytterligare att aktörer etablerade i tredjeland som 
vill tillhandahålla elektroniska tjänster är förpliktade att följa samma skatteregler som 
aktörer etablerade i en medlemsstat. För att göra detta kan de antingen etablera sig i en 
medlemsstat eller registrera sig i en. Kommissionen medgav att Luxemburg är den stat som 
har flest registreringar, men ansåg att detta var oviktigt ur skattesynpunkt eftersom skatten 
går till konsumtionsstaten. Samtidigt medgav de att reglerna i artikel 9 i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet möjligen främjar aktörer att styra sin leverans till medlemsstater 
där skattesatserna är som lägst. Kommissionen betonade att ändringar måste ske till förmån 
för mer allmän tillämpning av destinationslandsprincipen. 179 

Mervärdesskatt skall enligt grundprincipen tas ut i det land där tjänster och varor 
konsumeras. Identifiering av transaktioner från utländsk säljare är förenad med 
svårigheter.180 I artikeln Elektronisk handel- varför av skatterättsligt intresse? anser Westberg bland 
annat, att lösningen bör vara ett internationellt skattesamarbete över gränserna såsom 
skatteindrivning och en vidareutveckling av traditionella skatterättsliga metoder. Han menar 
vidare att en uppbyggnad av en rättslig infrastruktur för elektronisk handel bör ske.181  

6.4 Fast driftställe eller huvudkontor 

6.4.1 Inledning 

Ett fast driftställe är den plats varifrån säljaren tillhandahåller varor eller tjänster d.v.s. där 
filialen eller kontoret är beläget. Det finns ett flertal frågor att ta ställning till rörande fast 

                                                

177 Charles Tannock(PPE-D), Theresa Villers(PPE-D),Written Question E-1984/04, Subject: Follow-up on the 
workings of Council Directive 2002/38/EC on the application of VAT to digital services  
 02 Septembre 2004, s. 1. 
178 Blokenstein Mr, Written Question E-1984/04, Answer given by Mr Blokestein on behalf of the Commis-
sion, 19 November 2004, s. 1.  
179 Blokenstein Mr, Written Question E-1984/04, Answer given by Mr Blokestein on behalf of the Commis-
sion, 19 Novembre 2004, s. 2. 
180 Westberg Björn, Elektronisk handel- varför av skatterättsligt intresse?, Svensk skattetidning 1999/2, s. 116. 
181 Westberg Björn, Elektronisk handel- varför av skatterättsligt intresse?, Svensk skattetidning 1999/2, s. 116. 
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driftställe och var beskattningen skall ske.182 Situationen om fast driftställe rörande företag 
som erbjuder elektroniska tjänster ter sig troligen annorlunda än den där ett företag 
utbjuder en vara till försäljning från sin tillverkande fabrik.  

Kommissionen uttalade att det finns en risk att leverantörer utifrån en 
mervärdesskatteaspekt styr varifrån tillhandahållandet skall ske. Detta grundas på att 
aktörer etablerade i tredjeland, vilka tillhandahåller elektroniska tjänster, etablerar ett fast 
driftställe i medlemsstater med en mer fördelaktig mervärdesskatt. Även inhemska aktörer 
etablerade i någon av medlemsstaterna kan ändra den plats de är etablerade på för att dra 
fördel av detta.183 Min åsikt är att det inte är förvånande, då ingen aktör vill missgynnas. 
Särskilt inte de som är etablerade inom gemenskapen per automatik. Enligt huvudregeln i 
artikel 9.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet fastställs att platsen för tillhandahållande 
bland annat kan vara där en leverantör har sitt fasta driftställe. Någon definition ges dock 
inte av vad det fasta driftstället är. Inte heller vilka kriterier som krävs för att fastställa om 
något är ett fast driftställe då en leverantör har fler än ett ställe som denne tillhandahåller 
tjänster ifrån. 

6.4.2 Huvudkontor eller fast driftställe 

I rättsfallet Faaborg-Gelting Linien A/S mot Finanzamt Flensburg184 fastställs med stöd av 
rättsfallet Gunter Berkholz mot Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt185 att den plats där 
leverantören har etablerat sin rörelse, har sitt huvudkontor, enligt artikel 9.1 utgör den 
främsta anknytningspunkten.186 Hänsyn tas till ett annat driftställe, från vilket tjänsten 
tillhandahålls, om anknytningen till etableringsstället inte leder till en ändamålsenlig lösning 
ur skattesynpunkt eller skapar konflikt med en annan medlemsstat.187 I tveksamma fall om 
det skall vara huvudkontoret eller det fasta driftstället som anses vara platsen för 
tillhandahållande är det huvudkontoret som gäller.188 

De begrepp som används i artikel 9, att anknytningen av tillhandahållandet av tjänster till 
ett annat driftställe än etableringsstället, blir aktuella då driftstället uppvisar ett minimum av 
permanens i form av den samtidiga och stadigvarande personal och de resurser som krävs 
för att tillhandahålla tjänsterna.189  

6.4.3 Kriterier för bestämmande av platsen för fast  driftställe  

I rättsfallet Gunter Berkholz mot Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt190 fastslog EU domstolen 
hur artikel 9.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet skall tolkas angående begreppet fast 
driftställe. Finanzamt ställde frågan till kommissionen om artikel 9.1 i det sjätte 

                                                

182 Primo Braga Carlos A., E-Commerce regulation: New game, new rules?, The Quarterly Review of Econom-
ics and Finance, December 2004, s 7. 
183 COM (2005) 334 final, s. 12.  
184 C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S mot Finanzamt Flensburg [1996] ECR I-02395. 
185 C-168/84, Gunter Berkholz mot Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt [1985] ECR 02251. 
186 C-231/94, p. 16. 
187 C-231/94, p. 16. 
188 Terra, B European indirect tax law - VAT and other indirect taxes s. 408. 
189 C-231/94, p. 17. 
190 C-168/84, Gunter Berkholz mot Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt [1985] ECR 02251. 



 Platsen för tillhandahållande 

 33 

mervärdesskattedirektivet skall tolkas så att begreppet fast driftställe även omfattar 
anläggning för näringsverksamhet? Vilka är kriterierna för fast driftställe?191 

Fallet rör Gunter Berkholz som var ägare till företaget abe-Werbung Alfred Berkholz med 
säte i Hamburg. Företaget installerar spelautomater samt underhåller dessa. Berkholz hade 
installerat spelautomater ombord på två av Deutsche Bundesbahns färjor vilka gick mellan 
Puttgarden, Tyskland, och Røbyhavn, Danmark. De tyska skattemyndigheterna anser att 10 
% av spelautomaternas omsättning sker i hamn i Tyskland och 25 % inom tyskt vatten och 
återstoden på öppet hav eller i danskt vatten. Finanzamt har tagit ut skatt på hela abe-
Werbung Alfred Berkholz omsättning genom att hänföra omsättningen till sätet i 
Hamburg. Det var tyskt uppbördsområde enligt 3 § a 1 i lagen om omsättningsskatt, som 
införts enligt artikel 9.1 i sjätte mervärdesskattedirektivet.  

Kommissionen fastställde att en anläggning endast kan ses som ett fast driftställe, enligt 
bestämmelsen om platsen för verksamheten förutsätter ständig samverkan mellan de 
mänskliga och tekniska resurser, som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna ifråga, 
detta under förutsättning att tjänsterna inte kan anknytas till den plats där leverantören har 
etablerat sin rörelse.192 Kommissionen framhåller att fast driftställe jämställs med den plats 
där leverantören har etablerat sin rörelse. Automatiska spelautomater som kan 
tillhandahålla tjänster utan närvaro av servicepersonal är i princip möjlig att betrakta som 
fast driftställe enligt artikel 9.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Kommissionen anser 
att detta leder till fördelning av behörigheten beträffande beskattning enligt den allmänna 
lagstiftningsprincipen för omsättningsskatt i den mån varor eller tjänster skall beskattas där 
den konsumeras.193 

Artikel 9.1 skall tolkas så att en anläggning för näringsverksamhet endast kan ses som ett 
fast driftställe enligt den bestämmelsen om platsen för verksamheten förutsätter ständig 
samverkan mellan de mänskliga och tekniska resurser som är nödvändiga för att 
tillhandahålla tjänsterna i fråga, och om tjänsterna inte kan knytas till den plats där 
leverantören har etablerat sin rörelse.194 I rättsfallet RAL,195 gällande uppställning av 
spelautomater, fastställde domstolen att tjänster som mot betalning erbjuder allmänheten 
att använda spelautomater i spelhallar anses vara underhållning i den mening som artikel 
9.2 c i det sjätte mervärdesskattedirektivet anger. Det innebär att platsen för 
tillhandahållande av tjänster skall vara den där den fysiskt utförs.196 

6.4.4 På inkomstskattens område kan en server anses  vara ett fast 
driftställe 

På inkomstskatterättens område har OECD utvecklat ett regelverk vilket i ett antal fall kan 
leda till att en server anses utgöra ett fast driftställe. Utifrån regelverket fastställs vad som 
utgör ett fast driftställe och därur om en server faller under något av kriterierna. Inom 
mervärdesskatterätten saknas denna typ av regelverk vilket leder till att en server aldrig kan 
anses utgöra ett fast driftställe.  

                                                

191 C-168/84, p. 9.1.  
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En webbsida, vilken ligger på ett annat företags ISP kan inte i sig själv utgöra ett affärsställe 
eftersom ingen utrustning kan hänföras till den. Automatiserade utrustningar, vilka inte 
behöver mänsklig inblandning, kan utgöra ett fast driftställe.197 En ISP tillhandahåller en 
lagringsplats för webbsidor på en egen server, ägd av ett ISP företag eller ISP organisation. 
Gällande elektronisk handel kan svårigheter uppstå för att bestämma till vilken stat man 
skall hänföra ett tillhandahållande och därmed skatten.198 Det finns de som menar att risken 
att webbplatser och servrar styrs till så kallade skatteparadis, det talar för att man bör ha en 
skatt som följer medborgaren.199 Detta kan eventuellt leda till tillämpning av det fasta 
driftstället. 200 

En server utgör ett fast driftställe endast då den lokaliseras till en varaktig plats och när den 
personal som finns är placerad på samma plats som servern och då servern inte verkar 
gemensamt med andra servrar. När en webbsida är lagrad på en server installerad på en ISP 
är inte ISP’n att se som ett fast driftställe. Detta eftersom ISP inte får ingå kontrakt eller på 
något vis fungera som representant för det företag de tillhandahåller webbsidan.201 En 
webbsida som används för att ge information och reklam, men där eventuell beställning av 
tjänster och varor sker offline, till exempel genom telefoni eller fax, kan servern inte utgöra 
ett fast driftställe. Om varor eller tjänster kan erbjudas online kan en server utgöra en 
varaktig plats som affärsställe, företaget måste då själva förfoga över servern202 Om 
företaget anlitar en tredjepart för att fullfölja sin verksamhet, så som en ISP, har de själva 
inget inflytande över hur eller var denna tredje part har servern placerad.203 

6.5 Sammanfattning 
Platsen för ett tillhandahållande bestäms utifrån vilken stat som är omsättningsland. Med 
början i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Artikel 9 i det sjätte mervärdesskattedirektivet 
är utgångspunkten för bestämmande av platsen. Skillnad görs mellan aktörer etablerade 
inom gemenskapen och aktörer i tredjeland beroende på om aktören är registrerad i en 
medlemsstat eller inte. Platsen för aktörer etablerade i en medlemsstat är den där den icke 
skattskyldige är etablerad eller stadigvarande vistas. Platsen för de aktörer vilka 
tillhandahåller en tjänst från tredjeland är den där den icke skattskyldige befinner sig under 
förutsättningen att aktören är registrerad i en medlemsstat.  

Först och främst beskattas aktören på den plats där denne har sitt huvudkontor och i andra 
hand där det fasta driftstället är beläget. Att en server inte kan utgöra ett fastdriftställe 
enligt mervärdesskatterätten står klart. Inom inkomstskatterättens område kan den utgöra 
ett fast driftställe under vissa förutsättningar, då den är en plats där tjänster kan erbjudas 

                                                

197 Geurts Dr. Matthias, Server as a permanent establishment?, Intertax, Volume 28, Issue 4, Kluwer Law In-
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online. Detta under förutsättning att den aktör som tillhandahåller tjänsterna även äger 
servern. Om en server är ett fast driftställe i mervärdesskatterättsligthänseende innebär det 
att regelverken tvingas bli tydligare och mer konkurrensmässigt överrensstämmande 
oavsett i vilket land en aktör är etablerad. Dagens regelverk förnyas och förändras, men 
regelverken följer inte med i utvecklingen som följer av att elektronisk handel ökar. På 
inkomstskatterättens område bör enligt Westberg skatten följa medborgaren för att det inte 
skall löna sig att ställa upp en server i ett så kallat skatteparadis. Skillnaden mellan 
mervärdesskatterätten och inkomstskatterättens sätt att se på det fasta driftstället belyses 
tydligt i rättsfallet Berkholz204. Här konstaterar EG-domstolen att det skall finnas en 
samverkan mellan de mänskliga och tekniska resurserna för att spelautomaterna skall 
utgöra ett fast driftställe. Inom inkomstskatterätten skall en server ha ett minimalt mått av 
mänsklig inblandning för att utgöra ett fast driftställe. För att tillämpa regelverken rörande 
servrar som fasta driftställen liknande som inom inkomstskatterätten krävs en omarbetning 
av de mervärdesskatterättsliga regelverken.  
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7 Slutsatser 

7.1 Inledning 
Syftet med uppsatsen är att analysera om förändringarna som genom antagandet av främst 
direktiv 2002/38/EG samt förordning 1777/2005 resulterat i att uppfylla syftet med det 
sjätte mervärdesskattedirektivet. Det sjätte mervärdesskattedirektivets syfte är ett 
harmoniserat mervärdesskattesystem samt att ingen aktör på den inre marknaden skall 
gynnas framför någon annan i mervärdesskatterättsligthänseende. 

7.2 En mervärdesskatterättslig konkurrenssituation 
Det sjätte mervärdesskattedirektivet är det mest omfattande direktivet gällande 
harmoniseringen av mervärdesskatten på den inre marknaden. Där fastställs 
tillämpningsföreskrifter för tolkning av direktivet. För att tillämpa direktiven lika mellan 
medlemsstaterna och därigenom undvika snedvridning av konkurrensen. Målet är att skapa 
ett enhetligt mervärdesskattesystem för en fungerande inre marknad. För att fastställa 
platsen utgår man från destinationslandsprincipen samt ursprungslandsprincipen. 
Destinationslandsprincipen innebär att tjänsten anses tillhandahållen där konsumenten är 
bosatt eller har sin hemvist och beskattas således där.205 Ursprungslandsprincipen följer 
huvudregeln i artikel 9.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet, platsen är den där aktören är 
etablerad.206  

Problem uppstod tidigare då aktörer från tredjeland tillhandahöll elektroniska tjänster till 
icke skattskyldiga på den inre marknaden och skulle fastställa platsen och därigenom 
omsättningsland. I de fall då aktörer etablerade i tredjeland tillhandahöll elektroniska 
tjänster till icke skattskyldiga inom gemenskapen var man hänvisad till artikel 9 i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet och artikelns undantag för att mervärdesbeskattning skulle ske. I 
de fall där inte dessa undantag var tillämpliga blev i vissa situationer en elektroniskt 
tillhandahållen tjänst inte mervärdesbeskattad.207 Av den anledningen att platsen för 
tillhandahållande normalt är den där aktören är etablerad enligt reglerna i 9.1.208 Innan 
konsolideringen av det sjätte mervärdesskattedirektivet ledde det till att inget av undantagen 
i artikel 9 var tillämpliga och därmed blev artikel 9.1 tillämplig, vilket resluterade i att 
aktören undantogs mervärdesskatt. Ur rättsynpunkt var det inte rätt, men blev ändå 
resultatet.  

För att lösa situationen antog man direktiv 2002/38/EG där snedvridningen av 
konkurrensen elimineras med hjälp av ett omarbetat regelverk. I och med antagandet av 
direktivet (2002/38/EG) infördes också en rad nya regler däribland att ett led lades till 
artikel 9.2. Artikeln utökades med 9.2 f som reglerar fall då en aktör etablerad såväl i 
tredjeland som inom gemenskapen tillhandahåller tjänster till icke skattskyldiga inom 
gemenskapen. Platsen är den där aktören är registrerad för mervärdesskatt enligt artikel 9.2 
f.  
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Artikel 26 c samt 9.2 f samverkan i direktiv 2002/38/EG innebär att en aktör i tredjeland 
kan registrera sig för mervärdesskatt i en valfri medlemsstat. Aktören anmäler sig till en 
registreringsmedlemsstat och sedan betalas mervärdesskatten till 
registreringsmedlemsstaten.  

En konkurrenssituation försvann då rådet antog direktiv 2002/38/EG samtidigt som det 
uppstod en ny. Före antagandet var konkurrenssituationen uppenbar, där aktörer 
etablerade i tredjeland i vissa fall undgick att ta ut mervärdesskatt, till att innebära att 
aktörer från tredjeland kan välja den skattemässigt mest förmånliga staten att etablera ett 
fast driftställe eller registrera sig i.209 Det fasta driftstället innebär att aktörer från tredjeland 
mervärdesbeskattas enligt ursprungslandsprincipen i den stat där de har sitt fasta driftställe. 
Det kan ge en konkurrensfördel framför aktörer etablerade i medlemsstater med högre 
mervärdesskattesats på den inre marknaden. Aktörer etablerade i tredjeland som registreras 
i en medlemsstat mervärdesbeskattas enligt destinationslandsprincipen. Det leder till att 
aktörer från tredjeland kan dra fördelar av att vara från tredjeland och därmed välja 
medlemsstat att etablera sitt fasta driftställe i.  

Min slutsats är att, trots de förändringar som skett i och med rådets antagande av nya 
regelverk, har den snedvridning som uppstår då aktörer från tredjeland träder in på den inre 
marknaden inte lyckats undanröjas. Den uppenbara konkurrenssituationen som innebar 
utebliven mervärdesbeskattning eliminerades, hänsyn togs dock inte till att nya 
konkurrenssituationer kunde uppstå. Problemet med klassificeringen av elektroniska 
tjänster på mervärdesskatteområdet var att begreppet inte var definierat i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet. Definitionerna i det direktiv och den förordning som antogs är 
inte uttömmande vilket leder till att svåra tolkningssituationer fortfarande kan uppstå. Det 
kan leda till att tillämpningen ser olika ut i medlemsstaterna. Ny teknik innebär nya 
tolkningsmöjligheter. Lagen måste följa den tekniska utvecklingen om man skall skapa en 
harmonisering gällande elektroniska tjänster.  

7.3 Fast driftställe 
Frågan vad som utgör ett fast driftställe finner man i praxis från EG-domstolen. I rättsfallet 
Faaborg-Gelting Linien A/S mot Finanzamt Flensburg210 fastställdes att den plats där en 
aktör har sitt huvudkontor utgör enligt artikel 9.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet den 
främsta anknytningspunkten.211 Kommissionen faststlog i rättsfallet Gunter Berkholz mot 
Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt212 att tolkningen av artikel 9.1 leder till att en 
verksamhet kan ses som ett fast driftställe om anläggningen förutsätter ständig samverkan 
mellan de mänskliga och tekniska resurser som är nödvändiga för att tillhandahålla 
tjänsterna och om tjänsterna inte kan knytas till den plats där aktören har etablerat sin 
rörelse. För aktörer från tredjeland krävs det inte mycket för att uppfylla kraven för 
etablering av ett fast driftställe.  

Inom mervärdesskatterätten kan en server aldrig utgöra ett fast driftställe som regelverket 
ser ut idag. Med tanke på den elektroniska handelns framfart krävs en omarbetning av 
regelverken. Med den tekniska utvecklingen följer situationer som lagstiftaren inte tog i 
beaktande då det sjätte mervärdesskattedirektivet konsoliderades. Antalet e-handelsföretag 
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och tillhandahållandet av elektroniska tjänster ökar. För att inte bromsa den ekonomi som 
elektroniska tjänster omfattar bör regelverken anpassas så att även servrar omfattas av 
definitionen fast driftställe. I dag genererar den elektroniska handeln enorma ekonomiska 
värden och de slutsatserna av de senaste årens expansion är att utvecklingen kommer att 
fortstätta med ännu större framfart. Så länge klara regler kring detta saknas inbjuder det till 
försök att styra och undandra mervärdesskatt på den inre marknaden.  

I takt med samhällets utveckling bör de regelverk som styr harmoniseringen på den inre 
marknaden ändras. Tekniken förnyas och de geografiska gränserna suddas ut alltmer. Det 
kräver ett regelverk som tar hänsyn och respekterar den utveckling som sker för att 
undvika snedvridning av konkurrensen. Tydliga disciplinära åtgärder bör utformas för de 
aktörer som inte följer de nuvarande regelverken. Idag saknas det verktyg för att framtvinga 
att aktörer följer skattereglerna vilket i sin tur skapar ett missnöje för aktörer redan 
etablerade på den inre marknaden. Att inte åtgärda de rådande konkurrenssituationerna 
samt omarbeta regelverken vore enligt min mening att blunda för den tekniska utveckling 
som sker och därmed i sig vara ett hinder i strävan mot att göra EU till den mest 
konkurrenskraftiga ekonomin i världen.213 
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Bilaga 1: Bilaga I till artikel 11.2, förordning 17 77/2005 

Bilaga L till sjätte mervärdesskattedirektivet 

Bilaga I tillhörande artikel 11.2 f, förordning 1777/2005 

1. Punkt 1 i bilaga L till direktiv sjätte mervärdesskattedirektivet 

a) Webbhotellverksamhet. 

b) Automatiserat distansunderhåll online av programvara. 

c) Fjärradministration av datasystem. 

d) Datalagerhantering online där vissa uppgifter lagras och hämtas på elektronisk väg. 

e) Tillhandahållande online av diskutrymme på begäran. 

 

2. Punkt 2 i bilaga L till direktiv sjätte mervärdesskattedirektivet 

a) Tillgång till eller nedladdning av programvara, t.ex. upphandlings-, bokförings- eller 
antivirusprogram, samt uppdateringar. 

b) Programvara som förhindrar att det visas reklam på skärmen, även kallad 
”bannerblockerare”. 

c) Nedladdningsbara drivrutiner, såsom programvara som förbinder datorer med 
kringutrustning, t.ex. skrivare. 

d) Automatisk installation online av filter på webbplatser. 

e) Automatisk installation online av brandväggar. 

 

3. Punkt 3 i bilaga L till direktiv sjätte mervärdesskattedirektivet 

a) Tillgång till och nedladdning av ”skrivbordsteman”. 

b) Tillgång till och nedladdning av fotografier, illustrationer eller skärmsläckare. 

c) Det digitaliserade innehållet i böcker och andra elektroniska publikationer. 

d) Prenumeration på nättidningar och nättidskrifter. 

e) Webbloggar och webbplatsstatistik. 

f) Nyheter, trafikinformation och väderrapporter online. 

g) Information online som genereras automatiskt av en programvara genom att kunden för 
in vissa uppgifter, t.ex. 

rättsliga och finansiella uppgifter, inbegripet uppgifter såsom kontinuerligt uppdaterade 
börsuppgifter. 

h) Tillhandahållande av annonsutrymme, t.ex. annonser på en webbsida eller webbplats. 
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i) Användning av sökverktyg och Internetkataloger. 

 

4. Punkt 4 i bilaga L till direktiv sjätte mervärdesskattedirektivet 

a) Tillgång till eller nedladdning av musik till datorer och mobiltelefoner. 

b) Tillgång till eller nedladdning av jinglar, musikutdrag, ringsignaler eller andra ljud. 

c) Tillgång till eller nedladdning av filmer. 

d) Nedladdning av spel till datorer och mobiltelefoner. 

e) Tillgång till automatiserade nätbaserade spel som inte fungerar utan Internet eller 
liknande elektroniska nätverk och där deltagarna befinner sig på avstånd från varandra. 

 

5. Punkt 5 i bilaga L till direktiv sjätte mervärdesskattedirektivet 

a) Automatiserad undervisning på distans som inte fungerar utan Internet eller ett liknande 
elektroniskt nät och som 

tillhandahålls med begränsad, eller utan, mänsklig medverkan, inbegripet virtuella klassrum, 
utom när Internet eller 

ett liknande elektroniskt nät används endast som ett verktyg för kommunikation mellan 
läraren och eleven. 

b) Arbetsböcker som eleverna fyller i online och som rättas automatiskt, utan mänsklig 
medverkan. 
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Bilaga 2: Artikel 12, förordning 1777/2005 

Artikel 12, förordning 1777/2005 
 
I synnerhet följande skall inte omfattas av artikel 9.2 e tolfte 
strecksatsen i direktiv sjätte mervärdesskattedirektivet: 
 
1. Radio- och televisionssändningar enligt artikel 9.2 e elfte 
strecksatsen i direktiv sjätte mervärdesskattedirektivet. 
 
2. Telekommunikationstjänster enligt artikel 9.2 e tionde 
strecksatsen i direktiv sjätte mervärdesskattedirektivet. 
 
3. Tillhandahållande av följande: 
 
a) Varor för vilka beställningen och orderhanteringen sker 
på elektronisk väg. 
 
b) Cd-rom, disketter och liknande fysiska medier. 
 
c) Trycksaker såsom böcker, nyhetsbrev, tidningar eller tidskrifter. 
 
d) Cd-skivor och ljudkassetter. 
 
e) Videokassetter och dvd-skivor. 
 
f) Spel på cd-rom. 
 
g) Tjänster av fackmän, t.ex. jurister och ekonomiska konsulter, 
som ger kunderna råd via e-post. 
 
h) Undervisning, när kursens innehåll förmedlas av en utbildare 
över Internet eller ett annat elektroniskt nät (dvs. 
via fjärrförbindelse). 
 
i) Fysisk reparation offline av datorutrustning. 
 
j) Datalagringstjänster offline. 
 
k) Reklam, t.ex. i tidningar, på affischer och i tv. 
 
l) Användarstöd per telefon. 
 
m) Undervisning som enbart tillhandahålls via korrespondens, 
t.ex. brevkurser. 
 
n) Konventionella auktioner som kräver direkt medverkan 
av människor, oavsett hur buden läggs. 
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o) Telefoni med en videobildkomponent, även kallad bildtelefoni. 
 
p) Tillgång till Internet och World Wide Web. 
 
q) Telefoni som tillhandahålls via Internet. 
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Bilaga 3: Artikel 9, direktiv (77/388/EEG) 

Artikel 9 

Tillhandahållande av tjänster 

1. Platsen för tillhandahållande av en tjänst skall anses vara där leverantören 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 stadigvarande vistas. 

2. Emellertid gäller följande förbehåll: 

a) Platsen för tillhandahållande av tjänster som har samband med fast egendom, 
däribland fastighetsmäklare- och experttjänster samt av tjänster för förberedelse och 
samordning av byggnadsarbeten, såsom tjänster av arkitekter och av 
inspektionsföretag, skall vara den plats där egendomen är belägen. 

b) Platsen för tillhandahållande av transporttjänster skall vara den där transporten äger 
rum, med beaktande av de avstånd som tillryggaläggs. 

c) Platsen för tillhandahållande av tjänster skall vara den där dessa fysiskt utförs om 
tjänsterna avser 

- kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, 
underhållningsmässiga och liknande aktiviteter, däribland verksamhet av sådana 
aktiviteters organisatörer och i förekommande fall tillhandahållande av dithörande 
tjänster, 

- transportanknutna verksamheter såsom lastning, lossning, godshantering och 
liknande verksamheter, 

- värdering av materiell lös egendom, eller 

- arbete på materiell lös egendom. 

d) Vid uthyrning av materiell lös egendom, med undantag av alla slag av 
transportmedel, som av uthyraren förs ut ur en medlemsstat för att användas i en 
annan medlemsstat, skall platsen för tillhandahållande av tjänsten vara 
användningsorten. 

e) Platsen för tillhandahållandet åt kunder som är etablerade utanför gemenskapen 
eller åt skattskyldiga personer som är etablerade i gemenskapen men inte i samma land 
som leverantören, skall för följande tjänster vara den där kunden har etablerat sin 
rörelse eller har ett fast driftsställe åt vilket tjänsten tillhandahålls eller, i avsaknad av 
någon sådan plats, den där han är bosatt eller stadigvarande vistas: 

- Hel eller delvis överlåtelse av upphovsrätter, patent, licenser, varumärken och 
liknande rättigheter. 

- Reklamtjänster. 

- Tjänster av konsulter, ingenjörer, konsultbyråer, jurister, revisorer och andra liknande 
tjänster, liksom databearbetning och tillhandahållande av information. 

- Åtaganden att helt eller delvis avstå från att utöva en näringsverksamhet eller utöva 
en rättighet som avses i denna punkt (e). 

- Bank-, finansierings- och försäkringstjänster, däribland återförsäkring, med undantag 
för uthyrning av bankfack. 
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- Tillhandahållande av personal. 

- Tjänster av handelsagenter som agerar i annans namn och för annans räkning, när de 
åt sin uppdragsgivare anskaffar de tjänster som avses i denna punkt (e). 

3. För att undvika dubbelbeskattning, utebliven beskattning eller 
konkurrenssnedvridning kan medlemsstaterna med hänsyn till sådant tillhandahållande 
av tjänster som avses i 2 e och uthyrning av lös materiell egendom betrakta 

a) platsen för tillhandahållande av tjänster som enligt denna artikel skulle ligga inom 
landets territorium såsom liggande utanför gemenskapen, om den egentliga 
användningen och utnyttjandet av tjänsterna äger rum utanför gemenskapen, 

b) platsen för tillhandahållande av tjänster som enligt denna artikel skulle ligga utanför 
gemenskapen såsom liggande inom landets territorium, om den egentliga 
användningen och utnyttjandet av tjänsterna äger rum inom landets territorium. 
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Bilaga 4: Artikel 3, direktiv (77/388/EEG) 

Artikel 3 

1. I detta direktiv avses med "landets territorium" det område där Fördraget om 
upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen tillämpas såsom det definieras 
med avseende på varje medlemsstat i artikel 227. 

2. Följande territorier i enskilda medlemsstater skall undantas från "landets territorium": 

Tyskland: 

ön Helgoland, territoriet Büsingen. 

Danmark: 

Grönland. 

Italien: 

Livigno, Campione d'Italia, de italienska delarna av Luganosjön. 

3. Om kommissionen finner att de undantag som föreskrivs i punkt 2 inte längre har 
något berättigande, särskilt i fråga om sund konkurrens eller egna medel, skall den 
framlägga lämpliga förslag inför rådet. 

 

English version of attachment 4; Article 3, directive (77/388/EEG): 

Article 3 

1. For the purposes of this Directive, the "territory of the country" shall be the area of 
application of the Treaty establishing the European Economic Community as stipulated 
in respect of each Member State in Article 227.  

2. The following territories of individual Member States shall be excluded from the 
"territory of the country":  

Federal Republic of Germany : the Island of Heligoland, the territory of Büsingen;  

Kingdom of Denmark : Greenland;  

Republic of Italy Livigno, Campione d'Italia, the Italian waters of Lake Lugano.  

3. If the Commission considers that the exclusions provided for in paragraph 2 are no 
longer justified, particularly in terms of fair competition or own resources, it shall 
submit appropriate proposals to the Council. 
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Bilaga 5, Artikel 4, direktiv (77/388/EEG) 

Artikel 4 

1. Med "skattskyldig person" avses varje person som självständigt någonstans bedriver 
någon form av ekonomisk verksamhet som anges i punkt 2, oberoende av syfte eller 
resultat. 

2. De former av ekonomisk verksamhet som avses i punkt 1 skall omfatta alla 
verksamheter av producenter, återförsäljare och personer som tillhandahåller tjänster, 
däribland gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamhet inom fria yrken. 
Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter 
därav skall likaså betraktas som ekonomisk verksamhet. 

3. Medlemsstaterna kan även anse såsom skattskyldig var och en som tillfälligtvis utför en 
transaktion som avser sådana verksamheter som avses i punkt 2 och särskilt någon av 
följande: 

a) Tillhandahållande före första inflyttning av byggnader eller delar av byggnader och den 
mark de står på. Medlemsstaterna får bestämma villkoren för tillämpning av detta 
kriterium på omvandlingar av byggnader och den mark de står på. 

Medlemsstaterna får tillämpa andra kriterier än villkoret om första inflyttning, såsom den 
tid som förflyter mellan den dag då byggnaden färdigställs och dagen för första 
tillhandahållande eller den tid som förflyter mellan dagen för första inflyttning och dagen 
för senare tillhandahållande, om dessa perioder inte överstiger fem respektive två år. 

Med "byggnad" skall avses varje anordning fäst vid eller i marken. 

b) Tillhandahållande av mark för bebyggelse. 

Med "mark för bebyggelse" avses råmark eller iordningställd mark som definierats som 
sådan mark av medlemsstaterna. 

4. Användningen av uttrycket "självständigt" i punkt 1 undantar anställda och övriga 
personer från skatten i den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal 
eller av några andra rättsliga bindningar som skapar ett anställningsförhållande vad 
beträffar arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar. 

Med förbehåll för sådant samråd som föreskrivs i artikel 29, kan varje medlemsstat anse 
såsom en enda skattskyldig sådana personer som är etablerade inom landets territorium 
och som, trots att de är rättsligt oberoende, är nära förbundna med varandra genom 
finansiella, ekonomiska och organisatoriska band. 

5. Stater, regionala och lokala myndigheter och övriga offentligrättsliga organ anses inte 
såsom skattskyldiga när det gäller verksamhet eller transaktioner som de utför i sin 
egenskap av offentliga myndigheter, även om de i samband härmed uppbär avgifter, 
arvoden, bidrag eller inbetalningar. När de genomför sådana verksamheter eller 
transaktioner, skall de dock ändå betraktas som skattskyldiga personer med avseende 
härpå, om det skulle leda till konkurrenssnedvridning av viss betydelse, ifall de 
behandlades som icke skattskyldiga personer. 

Dessa organ skall i vart fall betraktas som skattskyldiga personer när det gäller de 
verksamheter som är förtecknade i bilaga D, såvida de inte genomförs i försumbart liten 
skala. 
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Medlemsstater kan betrakta sådana verksamheter av dessa organ som är undantagna 
enligt artikel 13 eller 28 såsom verksamheter som de bedriver i egenskap av myndigheter. 

 

English version of attachment 5; Article 4, directive (77/388/EEG): 

1. "Taxable person" shall mean any person who independently carries out in any place 
any economic activity specified in paragraph 2, whatever the purpose or results of that 
activity.  

2. The economic activities referred to in paragraph 1 shall comprise all activities of 
producers, traders and persons supplying services including mining and agricultural 
activities and activities of the professions. The exploitation of tangible or intangible 
property for the purpose of obtaining income therefrom on a continuing basis shall 
also be considered an economic activity.  

3. Member States may also treat as a taxable person anyone who carries out, on an 
occasional basis, a transaction relating to the activities referred to in paragraph 2 and 
in particular one of the following: (a) the supply before first occupation of buildings or 
parts of buildings and the land on which they stand ; Member States may determine 
the conditions of application of this criterion to transformations of buildings and the 
land on which they stand.  

Member States may apply criteria other than that of first occupation, such as the 
period elapsing between the date of completion of the building and the date of first 
supply or the period elapsing between the date of first occupation and the date of 
subsequent supply, provided that these periods do not exceed five years and two years 
respectively.  

"A building" shall be taken to mean any structure fixed to or in the ground;  

(b) the supply of building land.  

"Building land" shall mean any unimproved or improved land defined as such by the 
Member States.  

4. The use of the word "independently" in paragraph 1 shall exclude employed and 
other persons from the tax in so far as they are bound to an employer by a contract of 
employment or by any other legal ties creating the relationship of employer and 
employee as regards working conditions, remuneration and the employer's liability.  

Subject to the consultations provided for in Article 29, each Member State may treat 
as a single taxable person persons established in the territory of the country who, 
while legally independent, are closely bound to one another by financial, economic and 
organizational links.  

5. States, regional and local government authorities and other bodies governed by 
public law shall not be considered taxable persons in respect of the activities or 
transactions in which they engage as public authorities, even where they collect dues, 
fees, contributions or payments in connection with these activities or transactions.  

However, when they engage in such activities or transactions, they shall be considered 
taxable persons in respect of these activities or transactions where treatment as non-
taxable persons would lead to significant distortions of competition.  

In any case, these bodies shall be considered taxable persons in relation to the 
activities listed in Annex D, provided they are not carried out on such a small scale as 
to be negligible.  
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Member States may consider activities of these bodies which are exempt under Article 
13 or 28 as activities which they engage in as public authorities.  

 


