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Sammanfattning 

Riksdagens skatteutskott beslutade den 28 februari 2012 att det behövde göras en 

utredning avseende regelverket för F-skatt. Av utredningen framkom att regelverket 

har möjliggjort för arbetsgivare att säga upp sin personal och sedan låta dem jobba 

kvar som egenföretagare i form av F-skattare. Det framkom även att det specifikt 

inom åkeribranschen förekommer att uppdragsgivaren säger upp sina anställda 

chaufförer och istället anlitar utländska påstådda egenföretagare som chaufförer. 

Följden av detta är att den svenska uppdragsgivaren slipper betala arbetsgivaravgifter 

och undkommer mervärdesskatt. Det innebär i sin tur att Sverige förlorar en hel del 

skatteintäkter. 

Uppsatsen behandlar denna problematik avseende åkeribranschen genom att den 

utreder två situationer med utländska egenföretagare som chaufförer. Uppsatsen 

analyserar och fastställer när dessa chaufförer utgör en egenföretagare och inte, samt 

vad för beskattningsbara transaktioner som förekommer i situationerna. Utredningen 

leder till att huvudsyftet kan besvaras avseende platsen för beskattningen av 

mervärdesskatt vid dessa två situationer. 

Analyserna leder till besvarande av platsen för beskattning vilken varierar en hel del 

beroende på olika faktorer såsom huruvida köparen är en beskattningsbar person 

eller inte. Dock kan det sammanfattas att om köparen är en beskattningsbar person 

vid den första situationen när det sker en varutransport inom EU är platsen för 

beskattning förmodligen Sverige. Däremot om köparen är en icke beskattningsbar 

person kommer platsen för beskattning att vara utomlands. I andra situationen vid 

import kommer platsen för beskattning förmodligen att vara utomlands, oavsett vem 

köparen är. Detta eftersom att ingen mervärdesskatt torde utgå på transaktionerna då 

de är undantagna beskattning i och med att varutransporttjänster ska inräknas i 

beskattningsunderlaget vid import.  
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Abstract  

The Swedish parliamentary committee on taxation decided on 28 February 2012 that it 

had to be made an investigation on the regulations regarding corporation tax. The 

investigation revealed that the framework enabled the employer to dismiss its staff and 

then allow them to continue working as self-employed in the form of persons registered 

for corporation tax. It also revealed that specifically within the haulage industry it occurs 

that the employer dismisses its employed drivers and instead hire foreign alleged self-

employed drivers. The consequence of this is that the Swedish employer avoids paying 

payroll taxes and escapes value added tax (VAT). That in return means that Sweden will 

lose a lot of tax revenue.  

The paper addresses this problem regarding the haulage industry in the way that it is 

investigating two cases with foreign self-employed drivers. The paper analyzes and 

determines when these drivers are self-employed and when they are not, as well as 

concludes what kind of taxable transactions that occur in the cases. The investigation 

leads to that the main purpose can be answered regarding the place of taxation of VAT 

in these two cases.  

The analysis leads to the answering of the place of taxation, which varies a lot depending 

on various factors, such as whether the buyer is a taxable person or not. However, it can 

be summarized that if the buyer is a taxable person in the first case, where there is a 

transport of goods within the EU, the place of taxation is probably Sweden. However, if 

the buyer is a non-taxable person, the place of taxation will be abroad. In the second 

case, concerning importation, the place of taxation is likely to be abroad, no matter who 

the buyer is. This is because no VAT should be applied since the transactions are 

exempted from taxation as goods transport services should be included in the taxable 

amount on importation. 



 

 
ii 

Förkortningar 

 

AD - Arbetsdomstolen 

Art. - Artikel 

EG - Europeiska Gemenskapen 

EU - Europeiska Unionen 

EUD - Europeiska unionens domstol 

IL - Inkomstskattelagen (1999:1229) 

Kap. - Kapitel 

ML - Mervärdesskattelag (1994:200) 

P. - Punkt 

Prop. - Proposition 

RÅ - Regeringsrättens årsbok 

S. - Sidan 

SKV - Skatteverket 

SOU - Statens offentliga utredningar 

SN - Skattenytt 

St. - Stycke 



 

 
iii 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................... 1 

 Bakgrund ....................................................................................... 1 1.1
 Syfte .............................................................................................. 3 1.2
 Avgränsning .................................................................................. 3 1.3
 Metod och material ........................................................................ 4 1.4
 Disposition ..................................................................................... 6 1.5

2 Mervärdesskattens funktion och syfte ................................ 8 

 Inledning ........................................................................................ 8 2.1
 Mervärdesskattens funktion och syfte ........................................... 8 2.2
 Neutralitet ...................................................................................... 9 2.3
 Vad är mervärdesskatt och vad är skattens funktion? ................. 11 2.4

3 Beskattningsbar person ..................................................... 12 

 Inledning ...................................................................................... 12 3.1
 Begreppet beskattningsbar person.............................................. 12 3.2
 Ekonomisk verksamhet ............................................................... 13 3.3
 Självständigt bedriver ekonomisk verksamhet ............................ 16 3.4

3.4.1 Självständighetskriteriet i EU-rätten .................................. 16 

3.4.2 Självständighetskriteriet i svensk rätt ................................ 18 
3.4.2.1 Allmänt ............................................................................................................ 18 
3.4.2.2 Allmänna omständigheter............................................................................... 19 
3.4.2.3 Särskilda omständigheter ............................................................................... 21 
3.4.2.4 Övriga omständigheter av mindre betydelse .................................................. 22 

 Utländsk chaufför – anställd eller egenföretagare? ..................... 23 3.5

4 Beskattningsbara transaktioner ........................................ 29 

 Inledning ...................................................................................... 29 4.1
 De olika formerna av beskattningsbara transaktioner ................. 29 4.2
 Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster.................... 29 4.3
 Unionsinternt förvärv ................................................................... 32 4.4
 Import av varor ............................................................................ 34 4.5
 Varutransport - vara eller tjänst? ................................................. 35 4.6

5 Omsättning och platsen för beskattning .......................... 38 

 Inledning ...................................................................................... 38 5.1
 Begreppet omsättning ................................................................. 38 5.2
 Ursprungsprincipen och destinationsprincipen ............................ 38 5.3
 Nya regler berörande platsen för beskattning vid 5.4

tillhandahållande av tjänster .................................................................. 39 
 Huvudregler vid beskattning av tjänster ...................................... 40 5.5
 Varutransporttjänst ...................................................................... 41 5.6
 Förmedlingstjänst ........................................................................ 43 5.7
 Vilka bestämmelser avseende platsen för beskattning är 5.8

relevanta för besvarande av uppsatsens syfte? ..................................... 45 

6 Fast etableringsställe ......................................................... 47 

 Inledning ...................................................................................... 47 6.1
 Begreppet fast etableringsställe .................................................. 47 6.2



 

 
iv 

 Bedömning av när och till vilket fast etableringsställe ett 6.3
tillhandahållande ska hänföras .............................................................. 49 

 Vad är ett fast etableringsställe och när är en tjänst att 6.4
hänföra till densamma? ......................................................................... 50 

7 Slutsats ............................................................................... 51 

 Första situationen – inköp till Sverige från EU-land ..................... 51 7.1
 Andra situationen – varutransport från ett icke EU-land .............. 54 7.2
 Avslutande kommentarer ............................................................ 55 7.3

Referenslista ............................................................................ 57 

 



 

 
1 

1Inledning 

 Bakgrund 1.1

Sverige gick med i Europeiska Unionen (EU) 1 januari 1995.1 Inträdet innebar många 

förändringar varvid mervärdesskatt var ett av områdena som påverkades.2 Ett led i 

målsättningen att skapa en inre gemensam marknad3 mellan medlemstaterna inom EU, är 

att harmonisera mervärdesskatteområdet.  Mervärdesskatt är en indirekt skatt som generellt 

ska utgå på konsumtion av varor och tjänster. Skatten ska i slutändan drabba 

konsumenterna, men skatten uppbärs inte direkt från konsumenter utan istället indirekt 

från alla de näringsidkare som i olika led deltar i produktionen och distributionen av varor 

och tjänster.4  Efter inträdet i EU är de grundläggande reglerna och en av de rättskällor som 

har störst inverkan på området stadgat i mervärdesskattedirektivet5. Direktivet som har till 

syfte att åstadkomma ett gemensamt mervärdesskattesystem har implementerats och 

införlivats i svensk skatterätt. Införlivandet av direktivet har utformat den svenska 

mervärdesskattelagen6 och lagen ska följaktligen överensstämma med direktivet i möjligaste 

mån. Avseende handel mellan EU länder ska den s.k. destinationsprincipen tillämpas.7 

Principen innebär att mervärdesskatt som huvudregel ska tas ut i det land där tjänsten eller 

varan i slutändan konsumeras.8  

 

Den 1 januari 2009 ändrades det svenska regelverket för att få F-skatt i syfte att underlätta 

för allt fler att starta egen verksamhet.9 Ändringen innebar bl.a. att allt fler som har en eller 

ett fåtal uppdragsgivare skulle ha möjlighet att starta egen verksamhet genom att erhålla F-

skattesedel.10 Dock beslutade riksdagens skatteutskott den 28 februari 2012, genom en 

motion av socialdemokraterna, att det behövdes göras en utredning avseende förändringen 

                                                 
1 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
2 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se även proposition (prop.)       
1994/95:57, Mervärdesskatten och EG, s. 75. 
3 Avseende den inre marknaden se konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,   
C 83/47, 30.03 2010, artikel (art.) 26. 
4 Hiort af Ornäs, Lena, Kristoffersson, Eleonor, Moms i praktisk tillämpning – EU-domstolens och Högsta 

förvaltningsdomstolens domar, första upplagan, Liber, Malmö, 2012, s. 10-11. 
5 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, 

hädanefter mervärdesskattedirektivet.   
6  Mervärdesskattelag (ML), (1994:200). 
7 Tionde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet. 
8 Tionde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet. 
9 SOU 2008:76, F-skatt åt flera, s. 23. 
10 SOU 2008:76 s. 23. 
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av regelverket för F-skatt.11 Effekterna av de förändringar som gjordes har nämligen bl.a. 

möjliggjort för arbetsgivare att säga upp sin personal för att sedan låta dem jobba kvar som 

F-skattare.12 Utredningen av regelverket har sedan avslöjat att det inom åkeribranschen 

förekommer att åkerier säger upp sina anställda, chaufförerna, och istället hyr in utländsk 

arbetskraft i form av påstådda egenföretagare som chaufförer.13 Åkerierna, som 

uppdragsgivare, undkommer på detta sätt att stå för sjuklön, sociala avgifter men 

framförallt undkommer de mervärdesskatt. Dessa skatter och avgifter betalas inte heller av 

chaufförerna i vare sig deras hemland eller Sverige.14  Följderna av detta upplägg i Sverige 

och i branschen generellt blir att det sker en lönedumpning inom branschen samt att 

skatteneutraliten snedvrids då företag undkommer skatt och medlemsstater förlorar 

skatteintäkter.15 Detta innebär även att det uppstår en skattekonkurrens och en olik 

behandling av åkerier som använder sig av utländsk arbetskraft i förhållande till de åkerier 

som enbart använder sig av svensk arbetskraft. 

 

Upptäckten av att det inom åkeribranschen förekommer åkerier som använder sig av 

chaufförer från andra länder som betraktas som egenföretagare och där företag genom 

bemanning av utländska chaufförer undandrar sig att betala skatt, såsom mervärdesskatt, 

har skapat stor uppståndelse.16 Av intresse för denna uppsats är att utreda hur 

transaktionshändelserna som företas i samband med varutransporter ska betraktas ur ett 

mervärdesskatterättsligt perspektiv, vem som egentligen är skyldig att betala in 

mervärdesskatt och i vilken medlemstat. Uppsatsen är av vikt för åkerierna så att dessa kan 

                                                 
11 Motion 2011/12:Sk361, Ett skattesystem för värdeburen tillväxt, Jennie Nilsson m.fl. (S), 2011, se även 
Pejer, Mats, F-skattereglerna granskas, http://arbetet.se/2012/02/28/f-skattereglerna-ska-granskas/,  20/2 
2013.  
12 Motion 2011/12:Sk361, Ett skattesystem för värdeburen tillväxt, 2011, s. 12. 
13 Wiklund, Hans Olaf, Andreassons Åkeri krävs på mångmiljonbelopp, 
http://www.tidningenproffs.se/nyhet/2012/11/29/Andreassons-Akeri-kravs-pa-mangmiljonbelopp/, 22/2 
2013. 
14 Wiklund, H., Andreassons Åkeri krävs på mångmiljonbelopp, 
http://www.tidningenproffs.se/nyhet/2012/11/29/Andreassons-Akeri-kravs-pa-mangmiljonbelopp/, 22/2 
2013. 
15 Öster, Justina, Över 300 ”falska egenföretagare” avslöjade, 
http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Over-300-falska-egenforetagare-avslojade/, 
25/2 2013. 
16 Pejer, M., F-skattereglerna granskas, http://arbetet.se/2012/02/28/f-skattereglerna-ska-granskas/, 20/2 
2013, se även Wiklund, H., Andreassons Åkeri krävs på mångmiljonbelopp, 
http://www.tidningenproffs.se/nyhet/2012/11/29/Andreassons-Akeri-kravs-pa-mangmiljonbelopp/, 22/2 
2013. 

 

 

http://www.tidningenproffs.se/profil/Hans-Olof-Wiklund/
http://www.tidningenproffs.se/
http://www.tidningenproffs.se/profil/Hans-Olof-Wiklund/
http://www.tidningenproffs.se/
http://www.tidningenproffs.se/profil/Hans-Olof-Wiklund/
http://www.tidningenproffs.se/
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använda sig av egenföretagare på ett korrekt sätt utan att riskera att eftertaxeras. Likväl är 

denna utredning relevant för Skatteverket då uppsatsen fastställer vid vilka situationer 

platsen för mervärdesbeskattning är i Sverige och därmed när Skatteverket kan ta ut 

mervärdesskatt.  

 Syfte 1.2

Huvudsyftet med denna uppsats är att utifrån ett svenskt perspektiv fastställa gällande rätt 

avseende platsen för mervärdesbeskattning, omsättningslandet, i två olika situationer där 

transportören påstår, dvs. uppger, vara en utländsk egenföretagare. Första situationen 

består av att en köpare från Sverige beställer en vara från en annan medlemsstat och ett 

svenskt åkeri anlitas av köparen för att utföra transporten av varan som i sin tur låter 

transporten genomföras av en chaufför från en annan medlemsstat som påstås vara 

egenföretagare. Den andra situationen består av en import av en vara och ett svenskt åkeri 

anlitas av samma köpare som i första situationen, som i sin tur tillåter att transporten av 

varan från ett icke EU-land sker av en påstådd egenföretagare som chaufför från en annan 

medlemsstat än Sverige. 

För att kunna besvara syftet avseende omsättningsland i den första och andra situationen 

utreds som ett underliggande delsyfte i uppsatsen följande frågeställningar: 

1. Är en utländsk chaufför att betrakta som en egenföretagare och därmed en 

beskattningsbar person eller är personen ifråga att bedöma som en anställd? 

2. Är det en sammankopplad transaktion eller är det flera olika transaktioner som 

företas samt är transaktionen/transaktionerna att betrakta som leverans av vara 

eller tillhandahållande av tjänst? 

 Avgränsning 1.3

I första hand ska uppmärksammas att uppsatsens ämne innehåller flera andra intressanta 

skatterättsliga aspekter inom området för den direkta beskattningen såsom, 

inkomstbeskattning. Uppsatsen behandlar dock inte dessa aspekter då de faller utanför 

uppsatsens ram i och med att uppsatsen endast berör mervärdesskatterättens område. 

Avgränsning görs även i uppsatsen till att endast behandla varutransporter, varvid andra 

områden såsom persontransporter utelämnas från uppsatsen då de inte är relevanta för den 

aktuella problematiken. Avgränsning sker vidare till att uppsatsen endast berör gällande rätt 

på mervärdesskatteområdet vid skrivande stund. Detta innebär exempelvis att 
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lagrådsremissen avseende förenkling av ML som föreslås träda i kraft den 1 juli 2013 

bortses härmed från denna uppsats. Likväl bortses från förslaget avseende förändrad 

hantering av importmoms.17 

 Metod och material 1.4

För att besvara syftet med denna uppsats används en rättsdogmatisk juridisk metod och en 

EU-rättslig metod vilka innehåller flertalet olika rättskällor. Sedan Sverige blev medlem i 

EU, är bestämmelserna i de grundläggande fördragen samt de rättsakter som antagits 

bindande för Sverige.18 Detta innebär att utgångspunkten i metodiken är EU-lagstiftningen 

i och med att EU-rätten har suveränitet över nationell lagstiftning.19 Uppsatsen skrivs dock 

ur ett svenskt perspektiv. Det första steget i metodiken är att tolka EU-rätten för att sedan, 

i andra steget, tolka motsvarande bestämmelse i svensk rätt. Uppsatsens tillvägagångssätt 

består därför av att först analysera innebörden med hjälp av EU-rättens relevanta källor för 

denna uppsats och därefter undersöka innebörden av svensk rätt med beaktande av EU-

rätten. Först tillämpas en EU-rättslig metod vid behandling av de EU-rättsliga källorna och 

därefter för att tolka och inhämta ytterligare vägledning kombineras denna metod med en 

rättsdogmatisk juridisk metod där de svenska rättskällornas inbördes ordning beaktas. Den 

rättsdogmatiska juridiska metoden innebär att de svenska rättskällorna beaktas i ordningen 

lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin.20 Den s.k. EU-rättsliga metoden som används i 

uppsatsen innebär att det sker en uppdelning mellan primärrätt och sekundärrätt. 21  

Primärrätten består av de olika grundläggande fördragen, vilka har högst rättskällevärde. 

Därefter beaktas sekundärrätten bestående av förordningar, direktiv, beslut, 

rekommendationer och yttranden.22 De nämnda rättsakterna inom sekundärrätten har till 

skillnad mot svensk juridisk metod ingen tydlig hierarkisk ordning, men de har dock olika 

rättsverkan.23  Dessutom existerar det en underförstådd hierarki som påverkas av de olika 

                                                 
17 SOU 2013:1, Förändrad hantering av importmoms. 
18 Se lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
19 3 § Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se även Domstolens 

dom den 15 juli 1964 i mål 6/64, Flaminio Costa mot ENEL, REG 1964, s. 585, summary p. 3.   
20 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen - Studier i förmögenhetsrätt, första upplagan, Jure, 

Stockholm, 2001, s. 22, se även Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, sjätte upplagan, I.B.A., Uppsala, 
2010, s. 38. 
21 Hettne, Jörgen, Eriksson, Otken Ida, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 

första upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2005, s. 25-26.   
22 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 288, för vidare läsning se även Hettne, J., Eriksson, I., 

EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2005, s. 25-26.   
23 Hettne, J., Eriksson, I., EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2005, s. 29, 

avseende rättsverkan se fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 288. 
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EU-institutionernas roller och varierande betydelse i lagstiftningsprocessen.24 Då 

huvuddelen av den gemmensamma mervärdesskattesystemet är uppbyggt på direktiv och 

förordningar fokuserar uppsatsen främst på dem utan att för den delen ge dem högre 

rättskällevärde än vad EU-lagstiftarna avsett. 

Förordningar och direktiv används för att fastställa vad som stadgas angående begrepp 

såsom beskattningsbar person och fast etableringsställe. Därefter analyseras rättspraxis 

eftersom den har en betydande roll då det är EUD som avgör hur EU-rättens 

bestämmelser ska tolkas.25 Ett urval har gjorts av de rättsfall som betraktas vara mest 

relevanta för uppsatsens syfte. Vid valet av rättsfall har tidsaspekter samt omständigheterna 

i det enskilda fallet beaktas. Rättspraxis används för att utreda krav och tolkningar i 

samband med tidigare nämnda begrepp för att på så sätt kunna fastställa dels om 

egenföretagaren är en beskattningsbar person och dels om det är en eller flera 

transaktioner, samt om det är en vara eller tjänst.  

Den EU-rättsliga metoden kombineras med att svensk lag, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin används för tolkning av rättsregler ur ett svenskt perspektiv. Avseende svensk 

lagstiftning har mervärdeskattedirektivet implementerats i svensk rätt genom omarbetning 

av ML.  För att fastställa hur transportörer som egenföretagare och transaktioner beaktas 

ur svensk synvinkel utreds ML och förarbetena till lagen. Förutom att lag och förarbeten 

studeras är även svensk rättspraxis på området relevant som ett komplement till rättsfall 

från EU-rätten.  Svensk rättspraxis används för att utreda närmare hur tolkningar ska göras 

av rättsregler rörande exempelvis huruvida en egenföretagare är uppdragstagare eller 

anställd. Avslutningsvis finns doktrin som har ett förhållandevis lågt rättskällevärde, men 

används i uppsatsen för att klargöra och skapa ytterligare förståelse för lagtext, förarbeten 

och rättspraxis. För att kunna utreda betydelsen av de mer detaljerade och komplicerade 

bestämmelserna inom mervärdesskattesystemet avseende beskattningsbar person, 

beskattningsbar transaktion, transporter m.m. krävs exempelvis att tolkningar av området 

inhämtas i form av tidsskrifter och kommentarer, främst till mervärdesskattedirektivet. 

Det ska även nämnas att i ingressen som inleder alla förordningar och direktiv 

framkommer ändamålet med rättsakten. Ingressen är härvid av stor betydelse för att få en 

förståelse för syftet bakom reglerna. Uppsatsen behandlas utifrån den svenska 

                                                 
24 Hettne, J., Eriksson, I., EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2005, s. 29.   
25 Se fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 267. 
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översättningen av EU-rätten med tanke på att alla officiella språkversioner har lika värde.26  

Dock vid avsaknad av svenska språkversioner används den motsvarande engelska 

språkversionen. Anledningen till dessa språkval är för att författaren är komfortabel med 

dessa två språk.  

 Disposition 1.5

Dispositionen i uppsatsen består av att samtliga kapitel inleds med en introduktion för att 

förklara syftet med kapitlet och dess innehåll. Likväl kommer varje kapitel sedan att 

analyseras i ett avslutande kapitel genom en form av sammanfattning som även kommer att 

sammankoppla innehållet till nästkommande kapitel. Uppsatsens analys löper härmed 

genom samtliga kapitel för att avslutas med en sista sammanfattande slutsats. 

I det andra kapitlet framkommer grundläggande information om mervärdeskattesystemets 

funktion och uppbyggnad. Vad som är ändamålet med mervärdeskattesystemet med 

beaktande av existerande principer och bestämmelserna inom EU-rätten. Kapitlet har i 

syfte att skapa förståelse för mervärdesskattereglernas existens och funktion för att 

åstadkomma en nödvändig grund i anknytning till uppsatsens syfte.  

I det tredje kapitlet redogörs grunden för huruvida mervärdesskatt kan komma ifråga. I 

kapitlet definieras och utreds begreppet beskattningsbar person och de uppställda krav som 

måste vara uppfyllda för att mervärdesbeskattning överhuvudtaget kan komma ifråga. 

Kapitlet anknyter till uppsatsens syfte genom att besvara huruvida en lastbilschaufför är att 

betrakta som en sådan beskattningsbar person i form av egenföretagare eller om personen 

utgör en anställd. 

I det fjärde kapitlet redogörs ytterligare grundläggande kriterier som ska vara uppfyllda för att 

beskattning ska få äga rum. Kapitlet behandlar vilka olika transaktioner och vad som måste 

uppfyllas för att en transaktion ska anses utgöra en mervärdesskattepliktig händelse. 

Kapitlet utreder de olika transaktionerna i syfte att avgöra till vilken kategori 

varutransporter är att hänföra och huruvida transaktionerna som företas i syftets båda 

situationer är sammankopplade eller fristående. 

                                                 
26 Domstolens dom den 6 oktober 1982 i mål 283/81, Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot 

Ministero della santà, REG 1982, s. 3415, p. 18. 
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Femte kapitlet behandlar i vilket land som en beskattningsbar transaktion ska anses vara 

omsatt i avseende varutransporter. Kapitlet fastställer reglerna för vart beskattning ska ske 

vid varutransporter med egenföretagare.  

Sjätte kapitlet behandlar begreppet fast etableringsställe i anknytning till uppsatsens syfte 

avseende platsen för beskattning. Kapitlet redogör för betydelsen av att någon av parterna 

såsom, exempelvis köparen, innehar ett sådant och hur det i så fall påverkar uppsatssyftets 

två olika situationer.  

Avslutningsvis redogörs i det sjunde kapitlet för de två olika situationerna i uppsatsens syfte 

mer specifikt. Kapitlet använder sig av informationen och analyserna som framkommit i de 

tidigare kapitlena för att sammanställa uppsatsens slutsatser och därigenom besvara 

uppsatsens syfte avseende på vilken plats beskattningen ska ske i de båda situationerna.  
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2 Mervärdesskattens funktion och syfte 

 Inledning 2.1

För att kunna besvara frågeställningen som ställs i syftet till denna uppsats krävs en 

förståelse av berörda områden inom mervärdesskattesystemet. Framförallt krävs till en 

början förståelse för syftet bakom mervärdesskattereglernas existens och mervärdesskattens 

funktion, eftersom att det är avgörande för bedömningen av gällande rätt avseende 

utredningen angående omsättningsland.  

 Mervärdesskattens funktion och syfte 2.2

Mervärdesskatten kan definieras utifrån den funktion skatten har till syfte och ändamål att 

beskatta. Skatten påförs varor och tjänster som används samt förbrukas alternativt 

konsumeras för privata ändamål.27 Mervärdesskattesystemets konstruktion består av att 

skatten tas ut i hela produktions- och distributionsledet ända fram till slutkonsumenten. 

Dock är utformningen sådan att skatten inte ska belasta parterna i produktionens- och 

distributionsleden, utan endast belasta försäljningspriset till slutkonsumenten. 28  Detta sker 

genom att parterna i mellanleden framtill slutkonsumenten under vissa förutsättningarna är 

beviljade avdragsrätt för den mervärdesskatt de betalar för inköpen till sin verksamhet. 

Skattens utformning och funktion är att produktions- och distributionsleden fungerar som 

uppsamlare av skatten, de är skatteskyldiga, för beskattningsmyndigheten och därefter 

avräknas sedan den hänförliga mervärdesskatten genom avdragssystemet. Slutkonsumenten 

är i sin tur den som slutligen står för skattebördan och är därmed skattebärare.  Detta är 

anledningen till att mervärdesskatten betraktas utgöra en s.k. indirekt skatt, att 

skattebäraren och den skatteskyldige är två olika subjekt.29 Följden av att parterna i 

mellanleden beviljas avdragsrätt betyder att mervärdesskatten inte utgör någon kostnad för 

dem utan kostnad uppstår endast för slutkonsumenten, samt att skatten som staten erhåller 

endast är en skatt på mervärdet som tillförs varan eller tjänsten. Detta är syftet och 

                                                 
27 Terra, Ben, Kajus, Julie, Introduction to European VAT (Last reviewed 1 Jan 2013), IBFD Tax Research 

Platform, Chapter 7.1.1.   
28 Hiort af Ornäs, L., Kristoffersson, E., Moms i praktisk tillämpning – EU-domstolens och Högsta 

förvaltningsdomstolens domar, 2012, s. 11. 
29 Hiort af Ornäs, L., Kristoffersson, E., Moms i praktisk tillämpning – EU-domstolens och Högsta 

förvaltningsdomstolens domar, 2012, s. 10-11. 
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ändamålet med skatten, att den endast är en skatt på det mervärde som tillförs en vara eller 

en tjänst. 30   

Sveriges anslutning till EU innebär att Sverige är bunden av de bestämmelser i de 

grundläggande fördragen och de rättsakter som antagits av unions institutioner, däribland 

mervärdesskattedirektivet.31 Detta innebär att Sverige måste beakta 

mervärdesskattedirektivet och dess bestämmelser vid utformningen av svenska 

mervärdesskatteregler såsom exempelvis ML.32  Mervärdesskattedirektivet stadgar på vilka 

grunder en medlemstat, Sverige, kan ta ut mervärdesskatt av sina medborgare. Dock även 

fast direktivet är överordnad nationell lagstiftning är det endast med nationell lagstiftning 

som mervärdesskatt kan åläggas näringsidkare, eftersom direktivet endast ger staterna 

ensamrätt till huruvida de får utkräva skatt eller inte.33 Det som är väsentligt och utgör ett 

grundläggande kriterium för huruvida Sverige kan ta ut mervärdesskatt som ska åläggas till 

staten eller inte, är att varan eller tjänsten är omsatt inom landets territorium. 

Omsättningslandet är avgörande för i vilket land beskattning ska ske.34  

För att mervärdesskattesystemet ska fungera inom EU förutsätter karaktären av 

mervärdesskatten som en generell omsättningsskatt neutralitet i mervärdesskattesystemet, 

att lika behandlas lika och att olika behandlas olika. Detta behandlas närmare i nästa avsnitt. 

 Neutralitet 2.3

Neutralitet kommer till uttryck i artikel 1 i mervärdesskattedirektivet, vilket stadgar att 

principen om ett gemensamt system för mervärdesskatt innebär att en allmän skatt på 

konsumtion ska tas ut i varje transaktionsled fram till slutkonsumenten och som är exakt 

proportionell mot priset på varan eller tjänsten.35 Det har genom EUD:s rättspraxis 

fastslagits att principen om skatteneutralitet utgör en grundläggande princip inom det 

gemensamma mervärdesskatteområdet.36 Det har fastställt att principen avseende 

                                                 
30 Terra, B., Kajus, J., Introduction to European VAT (Last reviewed 1 Jan 2013), IBFD Tax Research 

Platform, Chapter 7.1-7.2, se även Hiort af Ornäs, L., Kristoffersson, E., Moms i praktisk tillämpning – 
EU-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar, 2012, s. 10-11.  

31 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 288, fördraget om Europeiska unionen art. 4.3.  
32 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen, C 83/13, 30.03 2010, art. 4.3, se även lag 

(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
33 Mervärdesskattedirektivet art. 62. 
34 Tionde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet, 5 kap. 1 § ML 
35 Se även Terra, B., Kajus, J., Introduction to European VAT (Last reviewed 1 Jan 2013), IBFD Tax 

Research Platform, Chapter 2.5.   
36 Domstolens dom den 29 oktober 2009 i mål C-174/08, NCC Construction Danmark A/S mot 

Skatteministeriet, REG 2009, s. I-1567, p. 40-41.  
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neutralitet tillhör sekundärrätten och ska implementeras i nationell rätt.37 Den övergripande 

innebörden av principen om neutralitet är enligt doktrin att neutralitet är ett uttryck för 

likabehandling där all ekonomisk verksamhet ska behandlas på ett likvärdigt sätt. 38 Detta 

innefattar att jämförbara situationer inte ska behandlas olika, utan ekonomiska 

aktörer/parter som utför samma transaktioner ska behandlas lika i 

mervärdesskattehänseende. Anledning och vikten av att så sker är för att förhindra en 

snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.39  

Neutralitet kan dock innebära olika saker beroende på i vilket sammanhang neutralitet 

benämns. Neutralitet kan bl.a. nämnas i egenskap av ekonomiska förbindelser, med hänsyn 

till konkurrens eller internationell handel.40 Med beaktande av uppsatsens syfte är 

neutraliteten av vikt för att säkerhetsställa att neutralitet uppfylls avseende att all 

skattepliktig verksamhet ska vara förenad med rätt att dra av den hänförliga ingående 

skatten för parter som deltar i ledet för produktion och distribution i samband med 

transporter.41 Likväl är det viktigt att utgångspunkten är att mervärdesskatt endast ska 

erläggas en gång och att dubbelbeskattning inte uppstår genom att transaktionen beskattas i 

mer än en medlemsstat.42 Konkurrensneutralitet är också betydande, vilket uttrycks genom 

att liknande varor och tjänster ska belastas med lika stort skatteuttag inom varje EU 

medlemsstats territorium, oavsett hur lång produktions- och distributionskedjan är. 43  

Konkurrensneutraliteten innebär även bl.a. att transportbranschen ska behandlas likvärdigt 

i jämförelse med andra branscher och andra yrkesutövare.44 Neutralitetens relativitet 

beaktas härmed i uppsatsen och kommer så även att göras fortsättningsvis vid besvarande 

av uppsatsens syfte. 

                                                 
37 Mål C-174/08, NCC, p. 42. 
38 Domstolens dom den 7 september 1999 i mål C-216/97, Jennifer Gregg och Mervyn Gregg mot 

Commissioners of Customs and Excise, REG 1999, s. I-4947, p. 20, för vidare stöd se även Domstolens dom 
den 20 juni 1996 i mål C-155/94, Wellcome Trust Ltd mot Commissioners of Customs and Excise, REG 
1996, s. I-3013, p. 38, Westberg, Björn, Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, första upplagan, Bulls 
Graphics, Stockholm, 2009, s. 8. 
39 Mål C-174/08, NCC, p. 44. 
40 Terra, B., Kajus, J., Introduction to European VAT (Last reviewed 1 Jan 2013), IBFD Tax Research 

Platform, Chapter 7.3.   
41 Domstolens dom den 14 februari 1985 i mål 268/83, D.A. Rompelman och E.A. Rompelman-Van Deelen 

mot Minister van Financiën, REG 1985, s. 655, p. 19, 23. 
42 Domstolens dom den 11 september 2003 i mål C-155/01, Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL 

mot Finanzlandesdirektion für Tirol, REG 2003, s. I-8785, p. 60. 
43 Sjunde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet.  
44 Domstolens dom den 27 oktober 1993 i mål C-281/91, Muys' en De Winter's Bouw- en 

Aannemingsbedrijf BV mot Staatssecretaris van Financiën, REG 1993, s. I-5405, p. 14. 
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 Vad är mervärdesskatt och vad är skattens funktion? 2.4

I kapitlet har det fastställts att mervärdesskatt kan definieras med utgångspunkt i den 

funktion skatten har till syfte och ändamål att beskatta.45 Det har därigenom framkommit 

att mervärdesskatt är en indirekt skatt som har till syfte att bli en kostnad för 

slutkonsumenten. Skatten utgörs av mervärdet som tillförs varan eller tjänsten genom de 

olika produktions- och distributionsleden.46 För att mervärdesskattens funktion ska 

upprätthållas krävs ett fungerande mervärdesskattesystemet inom EU varvid det är viktigt 

att det råder neutralitet.47 Neutralitet kan innebära olika saker men för uppsatsens syfte är 

det viktigt att vara medveten om de olika formerna av neutralitet och framförallt att 

konkurrensneutraliteten upprätthålls.48 Efter fastställande av mervärdesskattens syfte och 

funktion är det av intresse att undersöka vem som är skyldig att betala mervärdesskatt och 

därmed faller inom bestämmelserna för att anses utgöra en beskattningsbar person i 

mervärdesskattedirektivets mening.   

                                                 
45 Se avsnitt 2.2. 
46 Se avsnitt 2.2. 
47 Se avsnitt 2.2. 
48 Se avsnitt 2.3. 
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3 Beskattningsbar person  

 Inledning 3.1

Kapitlets syfte är att utreda huruvida en chaufför som kör lastbil är att betrakta som en 

beskattningsbar person och därmed utgör en egenföretagare eller om personen är att anses 

som en vanlig svensk anställd och därmed inte utgör en part i produktions- och 

distributionsleden avseende uppsatssyftets två situationer. Denna bedömning är av stor vikt 

för besvarande av syftet då platsen för beskattning är beroende av vilka som utgör de 

inblandade parterna i de två situationerna. 

 Begreppet beskattningsbar person 3.2

I enlighet med artikel 2.1 a mervärdesskattedirektivet ska transaktioner som motsvarar 

leverans av varor mot ersättning som görs inom en medlemsstats territorium av en 

beskattningsbar person när denne agerar i denna egenskap vara föremål för mervärdesskatt. 

Motsvarande gäller även för tjänster att mervärdesskattepliktiga transaktioner är 

transaktioner där tjänsten tillhandahålls mot ersättning av en beskattningsbar person när 

denne agerar i denna egenskap.49  

Definitionen och begreppet beskattningsbar person är av avgörande betydelse för att 

fastställa omfattningen av mervärdesskattens tillämpningsområde och fastställa vilka som 

kan vara skattskyldiga för mervärdesskatt. Beskattningsbar person har eller åtminstone ska 

ha en enhetlig definition inom hela det gemensamma mervärdesskatteområdet.50  

Konceptet beskattningsbar person har en global kontext dvs. att det omfattar vilken person 

som helst, men tillämpningsområdet är begränsat till att gälla vilken person som helst i 

förhållande till mervärdesskattedirektivets territoriella gräns.51 Begreppet har med andra ord 

härvid fått en bred definition då det omfattar både juridiska och fysiska personer.52 

Anledningen till denna vida definition är för att uppnå målet om en neutral beskattning i 

medlemsstaterna och att begreppet även innefattar personer som vid enstaka tillfällen utför 

vissa transaktioner.53 

 

                                                 
49 

Mervärdesskattedirektivet art. 2.1 c. 
50 Domstolens dom den 4 december 1990 i mål C-186/89, W. M. van Tiem mot Staatssecretaris van 

Financiën, REG 1990, s. I-4363, p. 25. 
51 Terra, B., Kajus, J., Introduction to European VAT (Last reviewed 1 Jan 2013), IBFD Tax Research 

Platform, Chapter 9.1.1.   
52 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, 2009, s. 86. 
53 Trettonde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet, se även Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet – 

en kommentar, 2009, s. 86, som hänvisar till ingressen. 
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Begreppet beskattningsbar person fastställs i artikel 9 mervärdeskattedirektivet och avser 

den som, oavsett plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess 

syfte eller resultat.  Syftet med att tillämpa en bred definition är för att säkerhetsställa att 

alla mervärdesskattepliktiga transaktioner täcks in av benämningen beskattningsbar person. 

Det finns vissa undantag för vad som räknas som en beskattningsbar person, där bl.a. stater 

och regionala myndigheter, som utför transaktioner eller bedriver verksamhet i sin 

egenskap av offentlig myndighet, inte omfattas av benämningen beskattningsbar person.54  

 

Det har fastställts att beskattningsbar person har en enhetlig definition som ska bedömas 

enligt de uppställda kriterierna i artikel 9 mervärdesskattedirektivet, för att uppfylla 

direktivets syfte att skapa ett gemensamt mervärdesskattesystem. 55 Av artikeln framgår att 

de avgörande kriterierna vid bedömningen av om någon är en beskattningsbar person är att 

ekonomisk verksamhet ska bedrivas och att detta ska ske självständigt. 

 Ekonomisk verksamhet 3.3

Avseende benämningen ekonomisk verksamhet fastställs i artikel 9 andra stycket 

mervärdesskattedirektivet att det är verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare 

eller en tjänsteleverantör medräknat gruvdrift, jord- och skogsbruksverksamhet samt 

verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Exempel på fria och likställda yrken är 

konstnärer, jurister och författare. I artikeln uppmärksammas vidare speciellt att 

utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar med syfte att fortlöpande vinna 

intäkter skall betraktas som ekonomisk verksamhet.56  

Ekonomisk verksamhet som koncept har ett vittomfattande tillämpningsområde för 

mervärdesskatt då det innefattar alla stadier av produktion, distribution och 

tillhandahållande av tjänster.57 Det har fastställts i rättspraxis att begreppet ekonomisk 

verksamhet är objektivt, vilket innebär att verksamheten som sådan bedöms utan hänsyn 

till dess syfte eller resultat.58 Följden av denna vida definition är bl.a. att ideella föreningar 

                                                 
54 Mervärdesskattedirektivet art. 13. 
55 Mål C-186/89, W.M. Van Tiem, p. 25.  
56 Mervärdesskattedirektivet art. 9. 
57 Mål C-186/89, W.M. Van Tiem, p. 17, se även Domstolens dom den 26 mars 1987 i mål 235/85, 

Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna, REG 1987, s. 1471, p. 7. 
58 Mål 235/85, Kommissionen mot Nederländerna, p. 8, se för liknande resonemang Domstolens dom den 

26 september 1996 i mål C-230/94, Renate Enkler mot Finanzamt Homburg, REG 1996, s. I-4517, p. 25. 
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utan vinstsyfte även torde omfattas av bestämmelsen.59 Bedömningen av huruvida 

verksamheten är att betrakta som ekonomisk verksamhet ska istället avgöras utifrån hela 

verksamhetens karaktär genom att beakta alla föreliggande omständigheter.60 En 

utgångspunkt är att verksamheten fortlöpande ska generera intäkter, men bedömningen får 

göras från fall till fall varvid vägledning kan hämtas från tidigare praxis.61 Nämnvärt 

förutom att verksamheten ska genera intäkter är att faktorer såsom karaktären på godset, 

längden på perioden för vilket egendomen hyrdes, antalet kunder och storleken på 

inkomsterna är faktorer som tidigare beaktas av EUD vid bedömningen av huruvida 

verksamheten är en ekonomisk verksamhet.62   

 

Motsvarande bestämmelse i svensk rätt avseende verksamhet existerar i 4 kap. 1 § ML, 

vilken stadgar att verksamheten ska vara yrkesmässig. Verksamheten är enligt nämnda 

bestämmelse yrkesmässig under förutsättning att den utgör en näringsverksamhet i enlighet 

med 13 kap. IL63. I 13 kap. 1 § IL föreskrivs att med näringsverksamhet avses en 

förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.  För att en verksamhet ska 

anses utgöra en näringsverksamhet uppställs det i förarbeten, förutom ett krav på 

självständighet som behandlas under nästa avsnitt, ytterligare två rekvisit nämligen att 

verksamheten ska bedrivas varaktigt och ha ett vinstsyfte.64   

 

Kravet avseende vinstsyfte innebär att verksamheten ska bedrivs i syfte att ge ekonomisk 

avkastning. Vinstsyftet bedöms enligt objektiva kriterier såsom verksamhetens art, 

omfattning, tillgångar m.m. Detta krav på vinstsyfte är gränsdragningen till vad som främst 

utgör hobbyverksamhet, men även exempelvis stiftelser.65 Detta kravs konformitet med 

EU- rätten kan dock ifrågasättas i och med att EU-rätten inte uppställer något sådant krav 

utan som tidigare nämnts i detta avsnitt torde även ideella föreningar omfattas under 

benämningen ekonomisk verksamhet.66 Närmare utredning av konformiteten utelämnas 

                                                 
59 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, 2009, s. 88. 
60 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 24, 30. 
61 Domstolens dom den 13 december 2007 i mål C-408/06, Landesanstalt für Landwirtschaft mot Franz 

Götz, REG 2007, s. I-11295, p. 18, 22, se även Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 28. 
62 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 29, Domstolens dom den 11 juli 1991 i mål C-97/90, Hansgeorg 

Lennartz mot Finanzamt München III, REG 1991, s. I-03795, p. 20-21, se för vidare information Terra, B., 
Kajus, J., Introduction to European VAT (Last reviewed 1 Jan 2013), IBFD Tax Research Platform, Chapter 
9.2.   
63 Inkomstskattelag (IL), (1999:1229). 
64 Prop. 1993/94:99, Om ny mervärdesskattelag, s. 164-165,  se även Prop. 2008/09:62, F-skatt åt flera, s. 8. 
65 SOU 2002:74, Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv, s. 83. 
66 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, 2009, s. 88. 
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dock från denna uppsats på grund av att kravets förenlighet med EU-rätten inte är relevant 

för besvarande av syftet. 

  

Avseende varaktighet innebär detta rekvisit att verksamheten bedrivs regelbundet, vilket 

består av att verksamheten utövas under en viss varaktig tid och av viss omfattning.67  

Kravet är inte uppfyllt för verksamhet som bedrivs tillfälligt.68 Däremot kan verksamheten 

anses vara yrkesmässig om omfattningen är stor men varaktigheten i tid är begränsad. 

Exempel på sådana verksamheter torde vara olika former av mässverksamhet och 

idrottsevenemang.  Likväl kan det omvända föreligga att verksamheten är yrkesmässig då 

varaktigheten i tid är lång men omfattning av verksamheten är ringa, såsom exempelvis vid 

fiske.69   

 

4 kap. 1 § ML innehåller förutom nämnda huvudregel om att verksamheten ska vara 

yrkesmässig, en utvidgningsregel som utökar ytterligare till vad som ska inräknas som 

yrkesmässig verksamhet. Utvidgningsregeln sätter således den yttre gränsen för när 

mervärdesskatteskyldighet kan inträffa.70 I 4 kap. 1 § 2 p. ML stadgas att verksamhet som 

bedrivs i former som är jämförliga med yrkesmässig verksamhet även kan utgöra 

yrkesmässig verksamhet under förutsättning att ersättningen för omsättningen under 

beskattningsåret överstiger 30 000 kr. Denna utvidgningsregel är ett komplement till 

huvudregeln och kan endast bli tillämplig då samtliga rekvisit enligt huvudregeln inte är 

uppfyllda. Regeln ska därav endast tillämpas i undantagsfall.71 Denna regel torde ha till syfte 

att främja neutraliteten genom att främst motverka situationer där det kan uppstå en 

konkurrenssnedvridning.72 Det råder dock osäkerhet i vilken utsträckning regeln kan 

tillämpas, då syftet med regeln inte är helt klarlagt och en närmare förklaring av 

tillämpligheten saknas i förarbetena till ML. 73  Regeln har emellertid bl.a. tillämpats i ett 

fåtal fall avseende gränsdragningen mellan egenföretagare och anställd.74 Exempelvis har 

måleriarbeten som utförts av tidigare anställd som startat egen firma ansetts utgöra 

                                                 
67 SOU 2002:74 s. 80-81. 
68 Prop. 1973:163, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i förordningen (1968:430) om 

mervärdeskatt, m.m. s. 62.  
69 SOU 2002:74 s. 80-81, avseende fiske se RÅ 1982 Aa 132. 
70 Kleerup, Jan, Kristoffersson, Eleonor, Melz, Peter, Öberg, Jesper, Mervärdesskatt i teori och praktik, tredje 

upplagan, Norstedts juridik, Stockholm,  2012, s. 35. 
71 Kleerup, J., m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, 2012, s. 35-36. 
72 Kleerup, J., m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, 2012, s. 35-36. 
73 Kleerup, J., m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, 2012, s. 35-36. 
74 RÅ 1984 1:59, RÅ 1985 Aa 87, RÅ 1992 ref. 62. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/RR_1992_REF_0062?versid=146-1-2005
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egenföretagare då egenföretagarens bolag har varit inregistrerade för mervärdeskatt och har 

debiterat sin motpart i avtalsförhållandet sådan skatt.75  

 

Avslutningsvis stadgas i mervärdesskattedirektivet att när en ekonomisk verksamhet är att 

betrakta som en beskattningsbar person ska denna registreras och detsamma gäller vid det 

fall att verksamheten skulle förändras eller upphöra.76 När registrering sker av en ny 

beskattningsbar person är medlemsstaten skyldig att vidta nödvändiga åtgärder och ge ut 

ett registreringsnummer för att på så sätt kunna identifiera personen när mervärdesskatt 

betalas in.77   

 Självständigt bedriver ekonomisk verksamhet 3.4

3.4.1 Självständighetskriteriet i EU-rätten 

För att bedriva ekonomisk verksamhet uppställs det i artikel 9 mervärdesskattedirektivet ett 

krav på självständighet. Självständighetskriteriet finns för att utesluta beskattning för 

anställda och andra personer som på något vis är bundna till en arbetsgivare genom 

antingen ett anställningsavtal eller av andra rättsliga band som skapar ett 

anställningsförhållande vad beträffar arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar.78 Det har 

framkommit i EUD:s praxis att även om en fysisk person är ensam aktieägare, 

företagsledare och den ende anställde, vilket innebär att denna person utför alla 

arbetsuppgifter i bolaget hos en beskattningsbar juridisk person, behöver ifrågavarande 

person inte anses bedriva självständig verksamhet.79  Verksamheten är nämligen inte 

självständig vid situationen att personen agerar i företagets namn och personen erhåller en 

fast månadslön från företaget varvid företaget drar av inkomstskatt och sociala avgifter. 

Personen bedöms då istället vara beroende av företaget för bestämmande av ersättning. 

Likväl är personen inte självständig när denne inte bär någon ekonomisk risk utan att 

riskerna i verksamheten bärs av företaget.80  

Självständighetskriteriet är istället fullgjort om följande tre kriterier anses vara uppfyllda: att 

aktiviteten utövas av en person som inte är organiskt integrerat i ett företag eller en 

                                                 
75 RÅ 1984 1:59, se även RÅ 1985 Aa 87. 
76 Mervärdesskattedirektivet art. 213. 
77 Mervärdesskattedirektivet art. 214. 
78 Mervärdesskattedirektivet art. 10. 
79 Domstolens dom den 18 oktober 2007 i mål C-355/06, J. A. van der Steen mot Inspecteur van de 

Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht, REG 2007, s. I-08863, p. 31-32, Domstolens dom den 27 
juni 1996 i mål C-107/94, P. H. Asscher mot Staatssecretaris van Financiën, REG 1996, s. I-03089, p. 26. 
80 Mål C-355/06, Van der Steen, p. 22-26. 



 

 
17 

förvaltning, personen har lämplig organisatorisk frihet när det gäller de mänskliga och 

materiella resurserna som används vid utövande av aktiviteten ifråga, samt att den 

ekonomiska risken bärs av personen ifråga.81 Om person uppfyller dessa villkor såsom att 

personen står för risken av aktiviteten, föreligger det inget anställningsförhållande i den 

avsedda mening som framgår av artikel 10 och personen anses uppfylla kravet på 

självständighet.82  

EUD har exempelvis fastställt att skatteuppbördsmän som utför sin verksamhet på eget 

ansvar och på egen bekostnad är att betrakta som självständiga, trots att myndigheten 

utövar tillsyn och bibehåller visst ansvar.83 Vidare har det även fastställts att personer som 

hyr ut en byggnad till ett med maken gemensamt ägt enkelt bolag, ska anses uppfylla 

kriteriet av självständighet.84 Dock har fastställande gjorts att person som har fast driftställe, 

som inte utgör en avskild juridisk person, i en annan medlemsstat, inte ska anses bedriva 

självständig verksamhet.85  

Avseende självständighetskriteriet är det med anknytning till artikel 10 

mervärdesskattedirektivet avgörande att bedöma huruvida en utländsk chaufför är i ett 

anställningsförhållande eller inte. Av intresse för besvarande av uppsatsens syfte är det 

härvid avgörande att bedöma om chauffören är självständig och därmed att betrakta som 

uppdragstagare/egenföretagare eller om person icke är självständig utan istället ska anses 

utgöra en anställd, dvs. en arbetstagare, till åkeriet. Självständighetsrekvisitet torde vara det 

avgörande rekvisitet i gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare då övriga 

krav generellt sett är uppfylld oavsett om arbetsprestationen avser anställning eller uppdrag.  

EUD har fastställt att arbetstagarbegreppet ska definieras enligt objektiva kriterier. Det ska 

ske en helhetsbedömning av de omständigheter som rör verksamheten och 

anställningsförhållandet i det aktuella fallet.86 Kriterierna vid bedömningen kan väga olika 

                                                 
81 Domstolens dom den 25 juli 1991 i mål C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla mot Recaudadores de Tributos 

de las Zonas primera y segunda, REG 1991, s. I-04247, p. 13, Mål 235/85, Kommissionen mot 
Nederländerna, p. 14, för vidare information se Terra, B., Kajus, J., Introduction to European VAT (Last 
reviewed 1 Jan 2013), IBFD Tax Research Platform, Chapter 9.4.   
82 Mål C-202/90, Sevilla, p. 13, Mål C-355/06, Van der Steen, p. 24. 
83 Mål 235/85, Kommissionen mot Nederländerna, p. 14. 
84 Domstolens dom den 27 januari 2000 i mål C-23/98, Staatssecretaris van Financiën mot J. Heerma, REG 

2000, s. I-00419, p. 19, 22.  
85 Domstolens dom den 23 mars 2006 i mål C-210/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze och Agenzia 

delle Entrate mot FCE Bank plc, REG 2006, s. I-02803, p. 41. 
86 Domstolens dom den 6 november 2003 i mål C-413/01, Franca Ninni-Orasche mot Bundesminister für 

Wissenschaft, Verkehr und Kunst, REG 2003, s. I-13187, p. 23-24, se även Domstolens dom den 3 juli 1986 i 
mål 66/85, Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, REG 1986, s. 2121, p. 17. 
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tungt men inget kriterium är helt avgörande för bedömningen. I EU-rätten har det 

fastställts att arbetstagarbegreppet ska omfatta varje person, oberoende av 

anställningsförhållandets rättsliga karaktär, som uppfyller följande: utför arbete för någon 

annan, gör det under dennes ledning samt gör detta mot vederlag.87 Dessa utgör de 

viktigaste kännetecknen för att ett anställningsförhållande föreligger, att en person för en 

viss tid utför tjänster åt och under ledning av en annan person i utbyte mot vilket han 

erhåller vederlag.88  Dessa kännetecken är att jämföra med de tidigare nämnda kriterierna 

avseende självständighet.  

Sammantaget kan det fastställas att kriterierna som framkommit för att bedöma huruvida 

någon är att anses som arbetstagare eller inte är färre i EU-rätten än i svensk rätt. Dock 

ingår de nämnda tre huvuddragen i EU-rätten även i de kriterier som framkommit i svensk 

rätt. 

3.4.2 Självständighetskriteriet i svensk rätt 

3.4.2.1 Allmänt 

I svensk rätt sker vid gränsdragningen mellan egenföretagare och anställd en 

helhetsbedömning genom att det görs en sammanvägning av samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet. Det är endast omständigheter som är utmärkande för hur verksamheten 

faktiskt bedrivs och som talar för respektive emot självständighet som ligger till grund för 

bedömningen. Vid bedömningen tillmäts omständigheterna/faktorerna inte lika stor 

betydelse, utan en del faktorer ges större vikt.89 Avseende en utländsk företagare, såsom en 

utländsk chaufför som är egenföretagare, ska verksamheten oavsett om den bedrivs i 

Sverige eller utlandet bedömmas på samma sätt, med samma kriterier som en svensk 

företagares verksamhet.90 Det har i svensk praxis fastställts att vikt ska läggas vid hur 

verksamheten har gestaltat sig och utvecklats under årens lopp. Det är med andra ord inte 

bara det aktuella läget som bedöms utan även hur verksamheten och förhållandet till 

uppdragsgivare har sett ut historiskt.91 Avseende bedömningen görs en indelning av 

omständigheterna/faktorerna som ska bedömas genom att beaktande först görs av 

omständigheter som kännetecknar en verksamhet, oavsett vad verksamheten går ut på, s.k. 

allmänna omständigheter. Därefter kan dessa vägas upp av eller undermineras av 

                                                 
87 Mål 66/85, Deborah Lawrie-Blum, p. 17. 
88 Mål 66/85, Deborah Lawrie-Blum, p. 17. 
89 RÅ 2001 ref. 25, se även Nilsson, Peter, F-skattsedel eller inte F-skattsedel - så blev det! Skattenytt 2001 nr 

5, s. 256. 
90 4 kap. 5 § ML, 4 kap. 1 § ML. 
91 RÅ 1984 1:56, RÅ 2001 ref. 25. 
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omständigheter följt av verksamhetens natur, s.k. särskilda omständigheter. Avslutningsvis 

beaktas övriga omständigheter som då tillmäts mindre betydelse men ändå har en viss 

påverkan eftersom en helhetsbedömning ska göras.92 

3.4.2.2 Allmänna omständigheter 

En allmän omständighet som indikerar att personen anses utgöra en anställd är att denne 

endast har någon eller några enstaka uppdragsgivare och att personen inte utför arbete åt 

dessa uppdragsgivare samtidigt. Personens utförande av arbeten åt flera uppdragsgivare 

samtidigt tillmäts med andra ord betydelse vid bedömningen.93 Dock bör det påpekas att 

enbart en eller ett fåtal uppdragsgivare inte uteslutande innebär att personen är i ett 

anställningsförhållande och osjälvständig, utan särskilda omständigheter kan läka denna 

brist (se vidare nästa avsnitt, 3.4.2.3). Likväl har det i förarbeten94 framkommit att denna 

omständighet numera ska tillmätas mindre betydelse än tidigare då relationen mellan 

parterna och deras gemensamma avsikt istället ska ligga i fokus.95 Detta innebär att vid 

bedömningen ska särskilt beaktas vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat.96 

Anledningen till denna förändring är för att möjliggöra för fler att bedriva självständig 

verksamhet mot en eller ett fåtal uppdragsgivare.97 Den gemensamma avsikten mellan 

parterna tillmäts med andra ord numera betydelse, vilket också är en förändring då 

parternas avsikt tidigare enligt praxis helt saknade betydelse för bedömningen av 

självständighet.98 Högsta förvaltningsdomstolen har dock fastställt att ett 

anställningsförhållande ska anses föreligga vid det fall att personens nuvarande avtal och 

ställning till bolaget inte förändrats på något avgörande sätt jämfört med när personen 

tidigare var anställd.99  

 

Andra allmänna faktorer som antyder att person är i ett anställningsförhållande är förutom 

att det avtalats mellan parterna och förekomsten av endast en eller några enstaka 

uppdragsgivare under längre tid, att verksamheten bedrivits under uppdragsgivarens 

ledning med skyldighet att ställa sig till efterrättelse dennes anvisningar och föreskrifter 

samt att verksamheten avsett utförande av efterhand ålagda arbetsuppgifter i liknelse med 

                                                 
92 RÅ 2001 ref. 25, Nilsson, P, F-skattsedel eller inte F-skattsedel - så blev det! SN 2001 nr 5, s. 255-256. 
93 RÅ 1986 not. 65, RÅ 1986 not. 78, RÅ 2001 ref. 25. 
94 Prop. 2008/09:62. 
95 Prop. 2008/09:62 s. 26. 
96 4 kap. 1 § ML med hänvisning till 13 kap. 1 § IL, se även Prop. 2008/09:62 s. 25. 
97 Prop. 2008/09:62 s. 26. 
98 RÅ 2001 ref. 25, se även RÅ 1982 1:38. 
99 RÅ 2007 ref. 61, se även Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2009-06-16, mål nr. 1486-08. 

https://www5-infotorg-se.bibl.proxy.hj.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=REGR%20RA_1986_not_65
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anställda.100 Av betydelse är med andra ord i vilken omfattning personen är beroende av 

uppdragsgivaren och inordnad dennes verksamhet.101 Exempel på vad som innefattas under 

uppdragsgivarens ledning kan vara att uppdragsgivaren bestämmer arbetstider och 

planlägger arbetet.102 Uppdragsgivaren bestämmer i stor utsträckning var, hur och när 

arbetet skall utföras.103   

 

En verksamhet som bygger på att personen hyr ut sig själv för längre uppdrag i syfte att 

enbart ersätta ordinarie anställda kan normalt sätt inte anses bedriva självständig 

verksamhet.104 För att arbetet ska betraktas vara självständigt bör det normalt vara fråga om 

specifika och avgränsade uppgifter. Det bör heller inte vara fråga om att uppdragstagaren 

fortlöpande ställer sin arbetskraft till förfogande.105 Däremot om verksamheten skulle 

innefatta att personen hyr ut sig själv för kortare uppdrag i syfte att exempelvis ersätta 

ordinarie anställda till följd av ett tillfälligt behov av arbetskraft som uppkommit 

exempelvis på grund av sjukdom eller arbetsanhopning skulle bedömningen avseende 

självständighet kunna bli annorlunda.106 Den sista verksamhetsformen torde kunna 

efterlikna den verksamhet som bemanningsföretag bedriver. Gränsdragningen mellan att 

hyra ut sig själv för längre uppdrag för att ersätta ordinarie anställda eller hyra ut sig själv 

för kortare uppdrag i syfte att ersätta ett tillfälligt behov av arbetskraft är dock i många fall 

svårdragen och kan eventuellt orsaka att snedvridning av konkurransneutraliteten 

uppkommer. Avseende transportverksamheten och uppdragsgivarens inflytande har det 

exempelvis fastställts i praxis att en chaufför inte kan anses vara inordnad uppdragsgivarens 

verksamhet enbart på grund av att uppdragsgivaren ger direktiv om hur transporterna 

tidsmässigt ska utföras samt till vilka platser chauffören ska köra. Detta är istället direktiv 

som följer av transportuppdragets natur och inget som påverkar bedömningen avseende 

huruvida chauffören ska anses vara inordnad uppdragsgivarens verksamhet eller inte. 107 

Däremot är omständigheter som att chauffören har tillåtelse att ta uppdrag för någon 

annan, att låta någon annan utföra uppdraget likväl huruvida och på vilket sätt 

                                                 
100 RÅ 1984 1:56, RÅ 1986 ref. 8, RÅ 2001 ref. 25, se även Prop. 2008/09:62 s. 25-26. 
101 Prop. 2008/09:62 s. 25-26, 13 kap. 1 § IL. 
102 RÅ 2000 not. 189. 
103 Prop. 2008/09:62 s. 26. 
104 Prop. 2008/09:62 s. 33. 
105 SOU 2008:76 s. 153. 
106 Prop. 2008/09:62 s. 33. 
107 RÅ 1985 1:37, se även RÅ 1982 1:38. 
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uppdragsvillkoren skiljer sig från villkoren för uppdragsgivarens anställda, sådana faktorer 

som har relevans vid bedömningen av uppdragsgivarens betydelse.108   

 

Vid bedömningen av faktorer som indikerar att person är uppdragstagare och bedriver en 

självständig verksamhet har det framkommit att allmänna omständigheter utgörs av att 

verksamheten riktar sig till flera uppdragsgivare och bedrivits under inregistrerad firma 

samt att personen försökt att uppfylla vissa krav som ställs på en näringsidkare i skatte- och 

avgiftshänseende som att personen exempelvis har eller har försökt att lämna in ansökan 

om F-skattesedel och registrering för mervärdesskatt. Detta torde innebära att personens 

agerande utåt sett huruvida personen agerar som självständig uppdragstagare eller inte, vägs 

in i bedömningen.109 

3.4.2.3 Särskilda omständigheter 

Särskilda omständigheter är omständigheter som följt av verksamhetens natur och som 

utöver sådana allmänna förutsättningar som karaktäriserar ett uppdrags- respektive ett 

anställningsförhållande särskilt beaktats vid bedömningen.110 Det har i praxis bl.a. fastställts 

att en uppdragstagare som enbart har en eller ett fåtal uppdragsgivare ändå kan betraktas 

vara självständig genom att göra större investeringar.111 Det kan ske genom inköp av större 

omfattning såsom en lastbil alternativt en skogsmaskin som sedan används i samband med 

uppdragen vilket anses utgöra en affärsmässig/ekonomisk risk för personen.112 Exempelvis 

har tidigare anställda chaufförer i ett åkeri som sedan köpt egna lastbilar och startat egen 

verksamhet ansetts som egenföretagare med anledning av det faktum att de har tagit en 

ekonomisk risk i form av egen lastbil.113 Annat exempel är inom byggbranschen där det 

krävs tillgång till maskiner och material varvid uppdragstagaren har åtagit sig att stå för 

dessa vilket också indikerar självständighet.114 I förarbeten har det fastställts att avseende 

många tjänsteföretag krävs det emellertid inte några ekonomiska investeringar för att 

företaget ska bedriva självständig verksamhet.115 Detta på grund av att tjänsteföretag ofta 

inte har ett behov av ett lager och det faktum att företagande i sig utgör ett risktagande i 

                                                 
108 SOU 2008:76 s. 151, se även RÅ 1985 1:76. 
109 RÅ 2001 ref. 25, se även RÅ 1986 not. 65, RÅ 1986 not. 78, RÅ 1986 ref. 29. 
110 RÅ 2001 ref. 25, se även Nilsson, P, F-skattsedel eller inte F-skattsedel - så blev det! SN 2001 nr 5, s. 255-

256. 
111 RÅ 2001 ref. 25, se även RÅ 1986 ref. 8, RÅ 1986 not 65. 
112 Prop. 2008/09:62 s. 26, se även RÅ 2001 ref. 25, avseende syftningen till lastbil se Nilsson, P, F-skattsedel 

eller inte F-skattsedel - så blev det! SN 2001 nr 5, s. 259. 
113 AD 1981 nr. 121, se även RÅ 1985 1:37, RÅ 1982 1:38. 
114 RÅ 2001 ref. 25, se även RÅ 1986 ref. 8, RÅ 1986 not 65. 
115 Prop. 2008/09:62 s. 26. 

https://www5-infotorg-se.bibl.proxy.hj.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=REGR%20RA_1986_not_65


 

 
22 

form av exempelvis ansvar för att uppdraget fullgörs korrekt. 116 Vidare har förarbetena 

dock uttalat att det däremot tvärtom inom vissa branscher till och med kan vara nödvändigt 

med investeringar för att kunna erbjuda tjänster, såsom t.ex. vid utförande av 

transporttjänster torde en nödvändighet var att man har tillgång till eget eller leasat 

fordon.117 Det har vidare även framkommit i ett antal rättsfall rörande personer inom 

transportuppdrag, likväl som fall inom andra branscher med enstaka uppdragsgivare, att 

om personen inte står för någon eller endast en begränsad risk ska självständighetskriteriet 

inte anses vara uppfyllt.118 

En särskild omständighet som däremot styrker osjälvständighet och att ett 

anställningsförhållande föreligger är vid de fallen att arbetsuppdraget grundar sig på 

personlig skicklighet hos uppdragstagaren och att denne personligen åtagit sig att utföra 

uppgiften.119 De särskilda omständigheternas betydelse vid bedömningen torde vara att de 

kan läka bristen av att allmänna omständigheter saknas för att självständighet ska anses 

föreligga likväl som det omvända, nämligen att stärka att osjälvständighet är för handen i 

den aktuella situationen och att ett anställningsförhållande råder.120 

3.4.2.4 Övriga omständigheter av mindre betydelse 

En kategori av omständigheter som även ska beaktas är övriga omständigheter av betydelse 

i och med att det ska göras en helhetsbedömning. Omständigheter inom denna kategori 

som är av intresse är omständigheter rörande hur verksamheten faktiskt bedrivs, vilket 

oftast är omständigheter som varken uppdragsgivare eller uppdragstagare har någon 

möjlighet att påverka. Exempelvis kan det handla om att uppdraget utförs i 

uppdragsgivarens lokaler och ibland med användande av uppdragsgivarens maskiner vilket i 

vissa fall inte kan påverkas av någondera part. En datainstallatör eller målare kan vara 

tvungen att utföra uppdraget i uppdragsgivarens fastighet och eventuellt ta hjälp av redskap 

som finns där.121 Vikten som ska läggas vid dessa faktorer torde vara att dessa 

                                                 
116 Prop. 2008/09:62 s. 26. 
117 Prop. 2008/09:62 s. 26. 
118 Se exempelvis Kammarrätten mål nr. 1486-08, Kammarrätten i Stockholm, dom meddelad 2004-09-09, 

mål nr. 5849-5850-03. 
119 RÅ 1984 1:56, se även RÅ 1993 ref. 104, Rå 2001 ref. 25. 
120 Prop. 2008/09:62 s. 26, för vidare information se Nilsson, P, F-skattsedel eller inte F-skattsedel - så blev 

det! SN 2001 nr 5, s. 259. 
121 Prop. 2008/09:62 s. 26-27, se även Nilsson, P, F-skattsedel eller inte F-skattsedel - så blev det! SN 2001 nr 

5, s. 260. 
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omständigheter har ringa betydelse i och med att omständigheterna i sig inte behöver 

innebära att personen är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.122  

 Utländsk chaufför – anställd eller egenföretagare? 3.5

Kapitlet behandlar begreppet beskattningsbar person och vilka kriterier som måste vara 

uppfyllda för att en part ska vara beskattningsbar i enlighet med mervärdesskattedirektivets 

bestämmelser. Syftet med kapitlet är att utreda om en utländsk chaufför är att betrakta som 

en sådan beskattningsbar person och därmed utgör en egenföretagare. Avseende 

bedömningen kring huruvida en utländsk chaufför uppfyller kriterierna för att betraktas 

som beskattningsbar person i form av egenföretagare kan följande analys göras med 

beaktande av det som framkommit i kapitlet.  

Först och främst kan det fastställas att vid bedömningen är det självständighetskriteriet som 

utgör det kriterium som det råder tveksamhet kring. De andra två rekvisiten varaktigheten 

och vinstsyftet är uppenbarligen uppfyllda i situationerna rörande en utländsk 

lastbilschaufför som egenföretagare.123 Verksamheten som egenföretagaren bedriver 

genererar fortlöpande intäkter och är därmed med andra ord av ekonomisk karaktär.124 

Dock är det självständighetskriteriet som i situationerna utgör det avgörande rekvisitet i 

gränsdragningen mellan om en utländsk chaufför är att betrakta som beskattningsbar 

person i form av egenföretagare eller om personen utgör en anställd.125 Det kan härvid 

fastställas att denna gränsdragning i dagsläget är svårbedömd. Anledningen till detta är dels 

att rättsläget är osäkert men också att faktorerna vid bedömningen i svensk rätt har i och 

med prop. 2008/09:62 enligt min egen åsikt inte förtydligats och ökat förutsägbarheten 

utan snarare blivit otydligare då vissa faktorers betydelse har förändrats. Stöd för detta 

finner jag i att det exempelvis tidigare i praxis har fastställts att uppdragsgivaren och 

uppdragstagaren inte själva kan välja huruvida personen är anställd eller uppdragstagare 

utan deras avsikt har saknat betydelse för bedömningen.126 Numera är dock den 

gemensamma avsikten och avtalet som ingåtts mellan parterna, en av de allmänna 

omständigheterna som särskilt ska beaktas vid bedömningen.127 Den gemensamma avsikten 

och avtalet har härmed gått från ingen betydelse till särskild betydelse vid bedömningen 

                                                 
122 Prop. 2008/09:62 s. 26-27, se även Nilsson, P, F-skattsedel eller inte F-skattsedel - så blev det! SN 2001 nr 

5, s. 260. 
123 Se avsnitt 3.3. 
124 Se avsnitt 3.3. 
125 Se avsnitt 3.4. 
126 Se avsnitt 3.4.2.2. 
127 Se avseende gemensamma avsikten avsnitt 3.4.2.2. 
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avseende självständighet. Ytterligare stöd för att förutsägbarheten har minskat baserar jag 

på det faktum att antalet uppdragsgivare numera ska tillmätas mindre betydelse vid 

bedömningen.128 Dock råder det enligt min egen mening osäkerhet kring i vilken 

utsträckning denna omständighet ändå ska få betydelse för bedömningen. Omständigheten 

att någon arbetar för enbart en uppdragsgivare ska enligt förarbeten tillmätas mindre 

betydelse, men hur mycket mindre? Det som däremot talar emot mitt resonemang, utan 

istället talar för att förutsägbarheten rent av har förbättras genom förarbeten är att det ändå 

förtydligats, vilka faktorer som numera och i framtiden ska tillmätas särskild betydelse. 

Praxis kommer därav förhoppningsvis bli mer homogen i sin bedömning i framtiden än 

vad den varit tidigare. Även förändringen att parternas vilja numera har större inflytande 

ökar förutsägbarheten i framtiden eftersom att viljan i sig inte behöver bedömmas utan 

endast tas i beaktande vid sammanvägningen med de övriga faktorerna som ska 

uppmärksammas vid bedömningen. 

Vid en helhetsbedömning av den aktuella situationen går det att fastställa att det som 

förespråkar för att personen ska anses utgöra en egenföretagare är just att chauffören och 

åkeriets gemensamma partsavsikt har varit att chauffören ska utgöra egenföretagare med 

egen firma i det land där personen kommer ifrån. Det som däremot talar för att personen 

ska anses utgöra en anställd är främst att personen bara har en uppdragsgivare. Avseende 

huruvida personen ska anses vara inordnad uppdragsgivarens verksamhet har det 

framkommit i ett liknande fall där en chaufför transporterade med egen lastbil ut tidningar 

till olika platser i Sverige att det följer av transportuppdragets natur att chauffören ska passa 

vissa av uppdragsgivaren fastställda tider och köra till anvisade platser.129 Detta i sig, att 

uppdragsgivaren ger direktiv om hur transporterna tidsmässigt ska utföras, indikerar som 

tidigare nämnts inte att chauffören är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.130 Däremot 

är omständigheter som att chauffören har tillåtelse att ta uppdrag för någon annan, att låta 

någon annan utföra uppdraget likväl huruvida och på vilket sätt uppdragsvillkoren skiljer 

sig från villkoren för uppdragsgivarens anställda, sådana faktorer som har relevans vid 

bedömningen av uppdragsgivarens betydelse.131  Detta innebär enligt min bedömning att 

under förutsättning att chauffören har möjlighet att ta uppdrag för någon annan, låta någon 

annan utföra uppdraget osv. kan chauffören inte anses vara inordnad uppdragsgivarens 

                                                 
128 Se avsnitt 3.4.2.2. 
129 Se avsnitt 3.4.2.2. 
130 Se avsnitt 3.4.2.2. 
131 Se avsnitt 3.4.2.2. 
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verksamhet utan kan eventuellt utgöra en egenföretagare. Det som främst utgör hinder för 

att chauffören ska anses utgöra en egenföretagare är dock att personen enbart har en 

uppdragsgivare. 

Det faktum att en egenföretagare, såsom en chaufför, enbart har en uppdragsgivare har i 

tidigare rättsfall kunnat läkas genom att chauffören tar en ekonomisk risk i form av någon 

investering.132 En transportör som äger sin egen lastbil måste anses besitta en ekonomisk 

risk.133 I olika rättsfall avseende tranporter har stor vikt vid bedömning lagts på att 

personen ifråga har tagit en ekonomisk risk i form av egen lastbil och även stått för 

anslutande kostnader såsom bränsle, försäkringar m.m. Exempelvis har tidigare anställda 

chaufförer i ett åkeri som sedan köpt egna lastbilar och startat egen verksamhet ansetts som 

egenföretagare med anledning av det faktum att de har tagit en ekonomisk risk i form av 

egen lastbil.134 Med beaktande av att det i tidigare liknande fall funnits chaufförer som 

ansetts utgöra egenföretagare när dessa innehaft en egen lastbil och att förarbeten numera 

ytterligare utökat möjligheten att betraktas utgöra egenföretagare, finns det ingen anledning 

enligt min bedömning att en chaufför inte skulle kunna anses som en egenföretagare 

numera.  

Sammantaget innebär detta resonemang att med anledning av avtalet, där den 

gemensamma avsikten varit att chauffören ska anses utgöra en egenföretagare och då 

personen inte kan anses vara inordnad uppdragsgivarens verksamhet enbart på grund av att 

uppdragsgivaren ger direktiv om tider och på vilken plats transporterna ska utföras samt 

det faktum att den allmänna omständigheten att chauffören enbart har en uppdragsgivare 

kan läkas genom investering av lastbil, ska chauffören anses utgöra en egenföretagare. 

Partsavsikten ska som tidigare nämnts numera ha större utrymme i bedömningen och 

under förutsättning att inget klarligen indikerar att chauffören ska anses vara inordnad 

verksamheten är det enbart antalet uppdragsgivare som inte är uppfyllt avseende de 

allmänna omständigheterna och utgör hinder för att personen ska anses vara 

egenföretagare. Denna brist kan dock läkas av att chauffören investerat i en egen lastbil.135 

Fråga uppstår dock kring vad som gäller vid den situationen att chauffören inte äger 

lastbilen och inte står för några större investeringar? 

                                                 
132 Se avsnitt 3.4.2.3. 
133 Se avsnitt 3.4.2.3, se även avsnitt 3.4.1. avseende kravet på ekonomisk risk.  
134 Se avsnitt 3.4.2.3. 
135 Se avsnitt 3.4.2.3. 
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Det har i förarbeten uttalats att för många av tjänsteföretagen krävs inte några ekonomiska 

investeringar för att företaget ska anses bedriva verksamhet, eftersom dessa företag ofta 

inte har behov av ett lager.136 Dessutom vid bedömningen om det existerar något 

ekonomiskt risktagande bör beaktas att företagande i sig är förknippat med risktagande 

som exempelvis ansvar för att ett uppdrag fullgörs på rätt sätt.137 Uttalande görs dock 

därefter, som tidigare nämnts under särskilda omständigheter, att det inom vissa branscher 

kan vara nödvändigt att göra investeringar för att erbjuda tjänsterna, såsom exempelvis vid 

transporttjänster torde en nödvändighet vara att personen äger eller har leasat fordonet.138 

Detta innebära enligt min bedömning att vid den situationen att personen inte äger 

lastbilen och inte står för lastbilen, bränsle, försäkringar m.m. torde personen inte besitta 

någon större ekonomisk risk. Detta får enligt min mening till följd att personen inte kan 

anses utgöra en egenföretagare utan torde istället anses som en anställd hos 

uppdragsgivaren. Anledningen till att jag gör denna bedömning är för att förarbetena 

uttalar väldigt specifikt att vid sådana här situationer rörande transporttjänster torde det 

vara nödvändigt att personen äger eller har leasat fordonet. Dessutom i de liknande fall 

som nämnts i kapitlet där fastställande gjorts att chauffören ska anses vara egenföretagare 

vid utförande av transporter har chauffören i alla rättsfallen ägt lastbilen eller hyrt den, 

vilket enligt min mening indikerar att detta torde vara ett krav vid det fall att verksamheten 

bedrivs enbart till en eller ett fåtal uppdragsgivare. Vid det fall att chauffören påstår att 

verksamheten som denne bedriver inte berör transportjänster utan att verksamhetens 

affärside är att personen enbart ställer sin arbetskraft till förfogande, d.v.s. hyr ut sig själv, 

framgår det av förarbeten att även denna verksamhet inte torde uppfylla kravet på 

självständighet vid det fall att personen inte äger lastbilen. Detta med anledning av att 

personen i uppsatssyftets båda situationer enligt min mening måste anses bedriva en 

verksamhet som innebär att denne hyr ut sig själv för längre uppdrag och fortlöpande 

ställer sin arbetskraft till förfogande i syfte att endast ersätta ordinarie anställda. 139 Personer 

som hyr ut sig själva för sådana längre uppdrag ska inte anses vara självständiga.140 Den 

utländska chauffören utgör enligt min åsikt inte en sådan tillfällig arbetskraft för 

arbetsgivaren som eventuellt skulle kunna betraktas som en självständig verksamhet.141  

                                                 
136 Se avsnitt 3.4.2.3. 
137 Se avsnitt 3.4.2.3. 
138 Se avsnitt 3.4.2.3. 
139 Se avsnitt 3.4.2.2. 
140 Se avsnitt 3.4.2.2. 
141 Se avsnitt 3.4.2.2. 
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Av intresse är att i nästa steg utreda huruvida denna åtskillnad är förenlig med 

konkurrensneutraliteten eller om det uppstår en konkurrenssnedvridning som gör att 

mervärdesskatteskyldigheten bör utvidgas till att omfatta även situationen när chauffören 

inte äger sin egen lastbil. Det är med andra ord av intresse att undersöka om 

utvidningsregeln i 4 kap. 1 § 2 p. ML bör bli applicerbar vid denna situation.142  

Utvidningsregelns tillämplighet är som tidigare nämnts osäker, då regeln endast ska 

tillämpas undantagsvis.143 Regeln skulle eventuellt kunna vara tillämlig på denna situation, 

men då det i förarbeten framstår tydligt att en ekonomisk risk i form av investering torde 

vara nödvändig vid vissa tjänsteuppdrag, varvid transporter omnämns specifikt torde med 

beaktande av detta en chaufför som inte äger sin egen lastbil anses utgöra en anställd. 

Likväl angående de fåtal rättsfall där regeln har tillämpats vid en gränsdragning mellan 

anställd och egenföretagare har det handlat om situationer där egenföretagarens bolag har 

varit inregistrerat för mervärdeskatt och personen har debiterat sin motpart i 

avtalsförhållandet sådan skatt.144 Utländska egenföretagare i form av chaufförer i den 

aktuella situationen har dock inte debiterat sin motpart någon sådan mervärdesskatt, varvid 

detta tyder ytterligare på att utvidningsregeln inte är tillämplig.  

Avseende konkurrensneutraliteten torde denna åtskillnad av anställd/egenföretagare vara 

förenlig med utlagd grundprincip. Situationerna är inte att likställa med varandra, utan en 

person som utför transporttjänster utan att äga sin egen lastbil och utför dessa endast för 

en uppdragsgivare måste anses agerar på liknande sätt som en svensk anställd chaufför. 

Den utländska persons situation är istället att likställa med en anställd svensk chaufför och 

ur neutralitetssynpunkt bör dessa situationer istället behandlas lika avseende 

mervärdesskatt. Den person som äger sin egen lastbil står emellertid för en större 

ekonomisk risk som vare sig den föregående utländska chauffören eller en svensk anställd 

besitter. Investering gör att personen har möjlighet att utföra uppdrag för andra 

uppdragsgivare då han inte är beroende av sin uppdragsgivare genom att uppdragsgivaren 

tillhandahåller chauffören en lastbil. Dessutom har en större ekonomisk risk i tidigare 

praxis kunnat läka omständigheten av enbart en uppdragsgivare, vilket gör att denna 

omständighet av en uppdragsgivare inte påverkar bedömningen negativt för att chauffören 

ska anses utgöra en egenföretagare. Stöd finns även att finna i att det i tidigare fall avseende 

                                                 
142 Se avsnitt 3.3. 
143 Se avsnitt 3.3. 
144 Se avsnitt 3.3. 
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t.ex. byggnadsverksamhet har fastställts att investeringar/insatser i form av material såväl 

som tillgång till nödvändig maskinell utrustning inneburit en risk för uppdragstagaren då 

personen åtagit att stå för detta vilket indikerar att självständighetskriteriet är uppfyllt.145 

Däremot vid det fall att personen inte står för någon eller endast en begränsad risk har 

självständighetskriteriet inte ansetts varit uppfyllt i ett antal rättsfall rörande personer inom 

transport anknutna uppdrag likväl som fall inom andra branscher.146 Slutsatsen är därför att 

denna uppdelning är förenlig med gällande rätt och att nämnda åtskillnad bör göras mellan 

egenföretagare och anställda avseende utländska chaufförer.  

                                                 
145 Se avsnitt 3.4.2.2. 
146 Se avsnitt 3.4.2.3. 
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4 Beskattningsbara transaktioner 

 Inledning 4.1

Efter att ha fastställt vem som omfattas av bestämmelserna rörande mervärdesskatt och att 

en lastbilschaufför under vissa förutsättningar kan anses vara en egen part är nästa steg och 

syftet med detta kapitel att utreda vilka som är de olika beskattningsbara transaktionerna 

som en beskattningsbar person är skyldig att erlägga mervärdesskatt på. Det är av betydelse 

att veta vilka de olika transaktionerna är för att kunna fastställa vilken/vilka former av 

transaktioner som förekommer i uppsatssyftets båda situationer avseende varutransporter. 

Kapitlet är av vikt för besvarande av uppsatsens syfte i och med att transaktionens 

beskaffenhet vid varutransporter avgör direkt vilka bestämmelser som blir applicerbara vid 

den senare bedömningen avseende platsen för beskattning.   

 De olika formerna av beskattningsbara transaktioner 4.2

Beskattningsbara transaktioner är de transaktioner som får beläggas med mervärdesskatt i 

enlighet med direktivets bestämmelser. Det existerar fyra grundläggande kategorier av 

transaktioner som är beskattningsbara. Dessa transaktioner är leverans av varor, 

tillhandahållande av tjänster, unionsinternt förvärv/gemenskapsinternt förvärv av varor 

och slutligen import av varor.147 Det existerar förutom dessa fyra typer av transaktioner 

specifika undantag av transaktioner som inte ska räknas som beskattningsbara 

transaktioner, såsom exempelvis sjukvård, undervisning, fostran av barn och ungdomar och 

tillhandahållande av tjänster av tandtekniker inom ramen för deras yrkesutövning.148  Dessa 

undantag av transaktioner är undantagna även om kriterierna avseende beskattningsbara 

transaktioner i grunden skulle vara uppfyllda.  

 Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster 4.3

En beskattningsbar transaktion är leverans av varor, vilket innebär att det sker en 

överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar.149 Detta 

mervärdesskatterättsliga leveransbegrepp är ett unionsrättsligt begrepp som ska tillämpas på 

                                                 
147 Innehåll avdelning IV mervärdesskattedirektivet. 
148 Mervärdesskattedirektivet art. 132. 
149 Mervärdesskattedirektivet art. 14. 
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ett enhetligt sätt av alla medlemsstater och är inte kopplat till några formkrav gällande 

äganderättsövergång i enlighet med de krav som uppställs i den nationella rätten.150   

 

Avseende varor inräknas materiella ting inklusive exempelvis fastigheter, värme, kyla och el. 

Även vissa rättsliga eller faktiska rättigheter får betraktas som materiella tillgångar såsom 

aktier, obligationer och biljetter av olika slag.151  Leverans av varor likställs även med uttag 

som en beskattningsbar person gör av en vara ur sin rörelse för sitt eget eller personalens 

privata bruk.152 Dock ska inte uttag av vara i syfte att varan ska ges bort som gåva och då 

det rör sig om ett mindre värde, betraktas som en mervärdesskattepliktig transaktion.153 

Avseende kravet vid leverans av vara på att ägaren ska anses förfoga över egendomen anses 

det uppfyllt även om någon äganderättsövergång i rättslig mening inte förekommit. EUD 

har fastställt att samtliga överföringar av materiell egendom från en part till en annan som 

ger mottagaren befogenhet att faktiskt förfoga över egendom som om personen var ägaren 

till den ska anses utgöra en äganderättsövergång och en leverans av vara.154  EUD har 

vidare fastställt att ett sådant förfogande över egendom inte föreligger vid det fall att en 

person blir bestulen på egendomen.155 En stöld medför nämligen inte att den som begått 

gärningen har befogenhet att förfoga över varorna på samma villkor som ägaren, utan 

personen är enbart att betrakta som innehavare av egendomen. 156 Motsvarande har 

fastställts i svensk rätt att leverans av vara innebär enbart överlåtelse av äganderätten till 

varan. 157 Upplåtelse eller överlåtelse av nyttjanderätt till en vara är istället att betrakta som 

omsättning av tjänst. 158 

 
När det gäller tillhandahållande av tjänster framgår det av artikel 24 

mervärdesskattedirektivet att varje transaktion som inte utgör leverans av varor ska anses 

vara tillhandahållande av tjänst och ska därmed också beläggas med mervärdesskatt. 

Immateriella rättigheter såsom goodwill, patenträtt, varumärkesrätt m.m. behandlas härmed 

                                                 
150 Domstolens dom den 8 februari 1990 i mål C-320/88, Staatssecretaris van Financiën mot Shipping and 

Forwarding Enterprise Safe BV, REG 1990, s. I-00285, p. 7-9. 
151 Mervärdesskattedirektivet art. 14-15. 
152 Mervärdesskattedirektivet art. 16. 
153 Mervärdesskattedirektivet art. 16. 
154 Mål C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, p. 9. 
155 Domstolens dom den 14 juli 2005 i mål C-435/03, British American Tobacco International Ltd och 

Newman Shipping & Agency Company NV mot Belgische Staat, REG 2005, s. I-07077, p. 34-36. 
156 Mål C-435/03, British American Tobacco International Ltd, p. 34-36. 
157 Prop. 1989/90:111, Om reformerad mervärdeskatt m.m. s. 189. 
158 Prop. 1989/90:111 s. 189. 
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alltid som tjänster.159 Det är även så att exempelvis upplåtelse och överlåtelse av 

nyttjanderätt till vara eller fastighet ska anses utgöra ett tillhandahållande av en tjänst.160  

Avseende uttag av tjänster gäller motsvarande som för uttag av varor, att uttag av tjänster 

utan vederlag som utförs av en beskattningsbar person för sitt eget eller personalens privata 

bruk ska behandlas som tillhandahållande av tjänster och mervärdesskatt ska därmed utgå 

på transaktionen.161  

 

För att avgöra om det är fråga om ett tillhandahållande av en tjänst eller vara har det 

fastställts genom praxis att det gäller att göra en samlad bedömning av de omständigheter 

som kännetecknar transaktionen.162 Först gäller det att avgöra om det är fråga om ett enda 

eller flera separata tillhandahållanden. Utgångspunkten är att varje tillhandahållande ska 

anses som fristående och självständigt.163 När det gäller bedömning av vad som kan 

hänföras till en viss transaktion är utgångspunkten alltid att undersöka det specifika avtalet 

avseende tillhandahållandet och baserat på en samlad bedömning kan vissa ingående 

komponenter, varor eller tjänster, betraktas vara underordnade.164 Om kunden inte 

efterfrågar en viss komponent utan varan eller tjänsten utgör endast ett led i 

tillhandahållandet av den efterfrågade varan eller tjänsten ska den s.k. 

huvudsaklighetsprincipen tillämpas, vilket betyder att transaktionen ska betraktas som en.165  

Åtskillnaden mellan huruvida det är fråga om ett eller flera tillhandahållande innebär att när 

en transaktions olika delar sammantaget kan anses utgöra en ekonomisk enhet ska 

transaktionen ur mervärdesskattesynpunkt behandlas som en enda prestation. Om det finns 

ett objektivt samband mellan olika delar och om dessa inte på ett meningsfullt sätt skulle 

kunna särskiljas, ska hela affären ses som en och samma transaktion.166 Det får inte ske som 

domstolen uttryckt det en konstlad uppdelning.167  

 

                                                 
159 Mervärdesskattedirektivet art. 25. 
160 Prop. 1989/90:111 s. 189. 
161 Mervärdesskattedirektivet art. 26. 
162 Domstolens dom den 29 mars 2007 i mål C-111/05, Aktiebolaget NN mot Skatteverket, REG 2007, s. I-

02697, p. 21-22. 
163 Mervärdesskattedirektivet art. 1.2, se även Mål C-111/05, NN, p. 22. 
164 Mål C-111/05, NN, p. 22, 24-25, 33. 
165 Domstolens dom den 22 oktober 1998 i förenade mål C-308/96 och C-094/97, Commissioners of 

Customs and Excise mot T.P. Madgett, R.M. Baldwin och The Howden Court Hotel, REG 1998, s. I-06229, 
p. 24, Domstolens dom den 25 februari 1999 i mål C-349/96, Card Protection Plan Ltd (CPP) mot 
Commissioners of Customs & Excise, REG 1999, s. I-00973, p. 30-31. 
166 Domstolens dom den 27 oktober 2005 i mål C-41/04, Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV mot 

Staatssecretaris van Financiën, REG 2005, s. I-09433, p. 19-22. 
167 Mål C-349/96, CPP, p. 29, se även Mål C-41/04, Levob, p. 22. 
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Nästa steg därefter är att fastställa huruvida transaktionen är en vara eller en tjänst. Om 

transaktionen innehåller bäggedera ska fastställande göras vilken del som är den 

huvudsakliga och betydelsefulla delen.168 Detta innefattar bl.a. att prisrelationen sinsemellan 

delarna ska tillmätas betydelse även om den faktorn ensam inte är avgörande.169 Domstolen 

får istället göra en samlad bedömning för att avgöra om transaktionen är en vara eller 

tjänst.170 Det har uppkommit rättsfall i både EU-rätten och i svensk rätt som berör liknande 

situationer som uppsatssyftets två situationer avseende varutransporter.171 I exempelvis 

rättsfallet ADV handlade det om ett företag som hyrde ut självständiga egenföretagare till 

olika transportbolag. Rättsfallet resonerade kring bestämmelser avseende tillhandahållande 

av tjänster och omständigheterna i fallet avslöjar att chaufförerna fakturerade ADV för 

utförda tjänster som i sin tur fakturerade transportbolagen för sina tjänster.172  

 

För att transaktionen ska anses vara beskattningsbar krävs det att det finns ett direkt 

samband mellan prestationen och vederlaget. Detta gäller oavsett om transaktionen är att 

anses som en leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst.173  Det kan som exempel 

nämnas att EUD har fastställt att en gatumusikant som erhåller ersättning av 

förbipasserande inte utgör skattepliktig ersättning. Detta eftersom att det inte finns ett 

uppdrag med avtalad ersättning utan det saknas en direkt koppling mellan prestation och 

motprestation.174  Av fastslagen rättspraxis har det emellertid fastställts att det ankommer 

på den nationella domstolen att genom beaktande av samtliga omständigheter avgöra om 

det existerar ett sådant samband och att det därmed har skett en äganderättsövergång i 

enlighet med artikel 14 mervärdesskattedirektivet.  

 Unionsinternt förvärv 4.4

Unionsinternt förvärv eller även tidigare kallat gemenskapsinternt förvärv avser förvärv av 

rätten att såsom ägare förfoga över en vara gentemot ersättning och varan försänds eller 

                                                 
168 Mål C-41/04, Levob, p. 27. 
169 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, 2009, s. 145. 
170 Mål C-41/04, Levob, p. 19. 
171

 Se exempelvis Domstolens dom den 26 januari 2012 i mål C-218/10, ADV Allround Vermittlungs AG 

mot Finanzamt Hamburg-Bergedorf, REG 2012, s. 0, se även RÅ 1985 1:76, RÅ 1985 1:37. 
172 Mål C-218/10, ADV Allround, p. 15-16. 
173 Domstolens dom den 5 februari 1981 i mål 154/80, Staatssecretaris van Financiën mot den kooperativa 

föreningen "Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA", REG 1981, s. 445, p. 12-14. 
174 Mål C-16/93, Tolsma, p. 17. 



 

 
33 

transporterats till förvärvaren i en annan medlemsstat än där transporten började. 

Transporten av varan kan ske av antingen säljaren, köparen eller någon för deras räkning.175  

 

Tidpunkten för beskattningen vid unionsinternt förvärv ska anses inträffa då förvärvet av 

varor äger rum i och med att det är denna tidpunkt som utgör den beskattningsgrundande 

händelsen.176 Dock ska tidpunkten enligt direktivet mer specifikt bestämmas av gällande 

nationella regler. 177 De svenska reglerna stadgar i ML att tidpunkten inträder på samma sätt 

som vid omsättning av varor inom landet, nämligen när varan levererats.178  

 

Anledningen till att särskilda bestämmelser har införts avseende förvärv av varor från andra 

EU länder är för att förvärvet vid ett unionsinternt förvärv, istället för att beskattas i 

omsättningslandet, där transporten påbörjas, ska beskattas i destinationslandet dit varan 

transporteras. Bakgrunden till detta stadgande har att göra med reglerna om 

dubbelbeskattning, att skattesuveräniteten bibehålls och att länderna självständigt ska 

kunna fatta beskattningsbeslut.179 En dubbelbeskattningssituation skulle nämligen uppstå 

vid det faktum att säljaren inte blir undantagen beskattning i och med att samma 

transaktion som är föremål för beskattning, skulle beskattas av både säljaren i 

omsättningslandet samt av förvärvaren i destinationslandet. Dubbelbeskattning är något 

som vill undvikas på både EU-rättslig och nationell nivå varför bestämmelserna om 

unionsinternt förvärv har tillkommit, vilket föreskriver att beskattning ska ske i 

destinationslandet och undanröjer därmed dubbelbeskattningsproblem.180 Beskattningen i 

destinationslandet ska vidare ske efter medlemstatens villkor och skattesatser.181  

 

För att en s.k. nollbeskattning ska få göras i ursprungslandet och för att ett unionsinternt 

förvärv ska undantas från skatteplikt krävs emellertid att förvärvet uppfyller de uppställda 

rekvisiten.182
 För att transaktionen ska anses vara ett unionsinternt förvärv krävs för det 

första att varan faktiskt överförs från en medlemstat till en annan.183 Detta är ett 

                                                 
175 Mervärdesskattedirektivet art. 20. 
176 Mervärdesskattedirektivet art. 68. 
177 Mervärdesskattedirektivet art. 62. 
178 1 kap. 3 § 1 st. ML, 1 kap. 4 a § ML. 
179 Prop. 1994/95:57 s. 77-78. 
180 Sextioandra ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet. 
181 Tionde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet, 3 kap. 30 a § ML. 
182 Domstolens dom den 27 september 2007 i mål C-409/04, The Queen, på begäran av Teleos plc m.fl. mot 

Commissioners of Customs & Excise, REG 2007, s. I-07797, p. 42, prop. 1994/95:57 s. 78. 
183 Mervärdesskattedirektivet art. 138. 
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grundläggande krav som särskiljer en unionsrättslig transaktion från transaktioner som sker 

inom ett och samma land.184
 En förutsättning är med andra ord att ägarrätten att förfoga 

över varan måste ha överförts från säljaren till köparen och det är säljarens ansvar att 

påvisa att detta skett.185  Nästa krav är att leveransen görs till en beskattningsbar person.186 I 

svensk rätt är detta krav dock förmulerat annorlunda då det istället krävs att köparen ska 

vara registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land för omsättning av varor.187 Dessa 

benämningar registrerad till mervärdesskatt och beskattningsbar person ska avse samma sak och 

det har fastställt att kravet på registrering av köparen inte är ett absolut krav, men ger en 

tydlig indikation på att köparen är en beskattningsbar person.188 Avslutningsvis är det sista 

kravet för att ett unionsinternt förvärv ska få ske, att köparen måste åberopa sitt VAT 

nummer, mervärdesskatteregistreringsnummer. Köparens VAT nummer, ska nämligen 

antecknas på fakturan som säljaren utfärdar till köparen.189 

 Import av varor 4.5

Import är avslutningsvis den sista transaktionen som är beskattningsbar inom 

mervärdesskatteområdet. Import innebär att en vara förs in i en medlemsstat (Sverige) från 

en plats utanför EU:s territoriella mervärdesskatterättsliga tillämpningsområde.190 

Importbeskattning sker i stort sett oberoende av om den företas av en beskattningsbar eller 

en icke beskattningsbar person och oberoende av om det är en leverans mot ersättning eller 

enbart en överföring av varor som inte utgör en affärsmässig transaktion.191 Avgörande vid 

bedömningen huruvida import har skett är att varan rent fysiskt har införts in i landet, att 

varan är i fri omsättning och att alla tullformaliteter har iakttagits samt att avgifter 

motsvarande transaktionen har erlagts.192 Vid import till Sverige tas mervärdesskatt ut av 

Tullverket. Det är med andra ord tullmyndigheten som är beskattningsmyndighet och den 

som kan lämna upplysningar om mervärdesskatt vid varuimport.193   

                                                 
184 Mål C-409/04, The Queen, p. 37. 
185 Mål C-409/04, The Queen, p. 42. 
186 Mervärdesskattedirektivet art. 138. 
187 3 kap. 30 a § 1 st. 1 p. ML. 
188 RÅ 2004 ref. 26, se även Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2009-09-08, mål nr. 2355-2357-08. 
189 11 kap. 8 § ML. 
190 Mervärdesskattedirektivet art. 5-7, art. 30.  
191 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, 2009, s. 159-160. 
192 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt art. 29, se även Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet – 

en kommentar, 2009, s. 159-160.  
193 Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2013, SKV 554, utgåva 8, s. 1324. 
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 Varutransport - vara eller tjänst? 4.6

Kapitlet har utrett vilka olika beskattningsbara transaktioner som existerar för att på så sätt 

med hjälp av denna information kunna analysera vilken form av transaktion/transaktioner 

som företas i uppsatssyftes båda situationer avseende varutransporter. Det är med andra 

ord av intresse att bedöma hur uppsatsens båda situationer ska betraktas i transaktions 

hänseende.  

Avseende vilken kategori varutransporter är att hänföra till kan det först och främst 

fastställas att angående vad som ska anses utgöra en varutransport existerar det inte någon 

definition av begreppet i vare sig mervärdesskattedirektivet eller i svenska regelverket. Det 

finns varken i svenska lagen, ML, eller i förarbeten till lagen någon förklaring på vad som 

utgör en varutransport. Det definieras däremot i svensk rätt i 1 kap. 6 § ML, vilket 

motsvaras av artikel 14 och 15 mervärdesskattedirektivet, att vara är materiella ting och 

med denna utgångspunkt får varutransport anses utgöra transport av materiella ting som är 

lös egendom.194 Denna definition ger dock ingen tydlig vägledning kring huruvida 

varutransport transaktionen utgörs av att det är varan som köps eller om det är köp av 

tjänsten som omfattar förflyttningen av varan.  

Vid bedömningen av vilken kategori av beskattningsbar transaktion som en varutransport 

ska hänföras till får som tidigare uppmärksammas gränsdragningen mellan tjänst och vara 

göras med utgångspunkt från avtalet mellan parterna och vad köparen efterfrågar.195 Med 

hänsyn till att köparen inte vänder sig till åkeriet för att avtala om köp av en vara, utan 

avtalet berör endast hur själva transporten ska utföras, är transaktionen enligt min 

bedömning att betrakta som utförande av en tjänst. Det är även ett faktum att 

verksamheten som ett åkeri bedriver har som affärside att utföra transporter, att 

tillhandahålla möjligheten att köra varor, inte att köpa varor. För att en varutransport skulle 

anses utgöra en leverans av vara hade det krävts att en äganderättsövergång skett som ger 

åkeriet och chauffören befogenhet att faktiskt förfoga över egendomen som om personen 

var ägare till den.196 Parterna i mellanleden, chauffören och åkeriet, har i uppsatssyftets båda 

situationer enligt min bedömning enbart erhållit en överlåtelse av nyttjanderätten till varan 

från köparen och är enbart att anse som innehavare av varan i liknelse med en person som 

stulit egendomen.197 Upplåtelse eller överlåtelse av nyttjanderätt till en vara är som tidigare 

                                                 
194 Se avsnitt 4.3. 
195 Se avsnitt 4.3. 
196 Se avsnitt 4.3. 
197 Se avsnitt 4.3. 
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nämnts att anse som omsättning av tjänst.198 För att en äganderättsövergång och att 

transaktionen därmed skulle vara att betrakta som leverans av vara hade det krävts att 

parterna i mellanleden mellan köparen och säljaren, d.v.s. i detta fall åkeriet och chauffören, 

själva hade betalat för med andra ord köpt varorna och sedan sålt dessa vidare till den 

slutgiltiga köparen. Detta är inte den aktuella situationen. Likväl indikerar tidigare liknande 

rättsfall på området både från EUD och Högsta förvaltningsdomstolen att situationer med 

varutransporter utförda av chaufförer som är egenföretagare, är att betrakta som ett 

tillhandahållande av en tjänst och inte en vara.199  

 

Avseende huruvida tillhandahållandet av tjänsten ska anses utgör flera separata 

tillhandahållande eller en sammansatt tjänst får bedömning göras utifrån att 

tillhandahållandet har skett till en genomsnittlig kund. Utgångspunkten är som tidigare 

nämnts att varje tillhandahållande ska anses som fristående och självständigt.200  Dock får 

det inte ske som domstolen uttrycker det en konstlad uppdelning, utan tjänster som har ett 

objektivt samband ska betraktas utgöra ett tillhandahållande utav en tjänst.201  EUD har 

fastställt i praxis att omsättning av tjänster som i sig innefattar flera olika delar ska anses 

utgöra tillhandahållande av en sammanhållen tjänst om de olika delarna tillsammans i 

ekonomiskt hänseende utgör en enhet objektivt sett.202  

 

Tillhandahållandet av en tjänst kan endast utgöra en sammansatt tjänst om tjänsten utgör 

en ekonomisk enhet av beskattningsbara transaktioner mellan samma parter. Detta innebär 

enligt min mening att en egenföretagare, chaufför som i avsnitt 3.5 är egenföretagare, som 

tillhandahåller en tjänst till åkeriet som i sin tur tillhandahåller en tjänst till köparen måste 

anses utgöra separata tillhandahållanden i och med att det är flera avtal och flera inblandade 

parter. Åkeriet och chauffören i sin tur utför inte flera olika tjänster till sina köpare utan det 

är enbart separata tjänster som efterfrågas. Analysen ger härvid slutsatsen att det inte 

existerar något ekonomiskt samband som gör att varutransporttjänst ska anses utgöra ett 

sammansatt tillhandahållande i hela ledet i uppsatssyftets två situationer. Istället ska, vid det 

fall att chauffören är egenföretagare, tjänsterna som egenföretagaren utför och som åkeriet 

utför betraktas som separata tillhandahållanden av tjänster. Efter att ha fastställt vilka parter 

                                                 
198 Se avsnitt 4.3. 
199 Se avsnitt 4.3. 
200 Se avsnitt 4.3. 
201 Se avsnitt 4.3. 
202 Se avsnitt 4.3. 
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och transaktioner som företas i uppsatssyftets båda situationer är det av intresse att 

närmare utreda vilka regler som gäller avseende platsen för beskattning i samband med 

dessa tillhandahållande av tjänster.  
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5 Omsättning och platsen för beskattning 

 Inledning 5.1

Syftet med detta kapitel är att fastställa vad som avses med omsättning och vilka 

bestämmelser som gäller vid omsättning för besvarande av syftet. Kapitlet ska fastställa 

reglerna avseende tillhandahållande av tjänster och göra en närmare utredning kring 

bestämmelser avseende platsen för beskattning, d.v.s. omsättningslandet, i de två 

situationerna för att därmed kunna besvara uppsatsens syfte.    

 Begreppet omsättning 5.2

För att omsättning ska föreligga krävs det att det dels finns en ersättning och dels en 

konsumtion.203 Av avgörande betydelse är att fastställa att det mellan dessa två element 

föreligger ett rättsligt förhållande och ett samband mellan den erlagda ersättningen och den 

erhållna konsumtionen för att mervärdesskatt ska utgå på den berörda transaktionen. Det 

krävs att det mellan ersättning och konsumtion existerar ett direkt samband, en direkt 

länk.204 I svensk rätt stadgas i 2 kap. 1 § ML vad som avses med omsättning av varor eller 

tjänster. Vidare i 3 kap. 1 § ML fastställs att det generellt sätt föreligger skatteplikt för 

omsättning av varor eller tjänster om inga särskilda undantag förekommer i lagen. Vid 

bedömningen i vilket land en omsättning ska anses vara gjord och beskattning ska ske har 

det huvudsakligen framkommit två principer i EU-rätten, nämligen ursprungsprincipen och 

destinationsprincipen.  

 Ursprungsprincipen och destinationsprincipen 5.3

För att fastställa i vilket land en vara eller tjänst ska anses vara omsatt och därmed beskattas 

i finns det huvudsakligen två olika beskattningsprinciper enligt EU-rätten, 

ursprungsprincipen och destinationsprincipen. Ursprungsprincipen innebär att 

beskattningen ska ske i det land där säljaren har sitt säte, eller med andra ord därifrån varan 

eller tjänsten har sitt ursprung. Denna princip tillämpas främst vid försäljning till 

privatpersoner.205 Ursprungsprincipens fördel är att det är mindre administrativt arbete då 

någon ytterligare skatt vid export inte ska tas ut. Dock finns det en nackdel med principen 

nämligen att en vara eller tjänst som är producerad i ett högskatteland i EU får 

                                                 
203 Mervärdesskattedirektivet art. 2.1, se för djupare redogörelse Mål 154/80, Cooperatieve 

Aardappelenbewaarplaats GA, p. 12-14. 
204 Mervärdesskattedirektivet art. 2.1, se för djupare redogörelse Mål 154/80, Cooperatieve 

Aardappelenbewaarplaats GA, p. 12-14. 
205 Kleerup, J., m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, 2012, s. 114.  
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konkurrensnackdelar med varor och tjänster som är producerade i ett annat medlemsland 

med lägre skattesatser.  Det brister således härvid i konkurrensneutraliteten på grund av 

bristande harmonisering av skattesatserna inom EU.206 För att ursprungsprincipen ska 

kunna tillämpas fullt ut krävs att alla medlemsländer har samma skattesatser.207 I enlighet 

med mervärdesskattedirektivet befinner sig härvid det gemensamma systemet för 

mervärdesskatt i dagsläget i en övergångsperiod. Fram till dess att harmoniseringen är total 

ska dessa transaktioner istället beskattas i enlighet med en annan princip, nämligen 

destinationsprincipen.208  

Destinationsprincipen, som namnet indikerar, innebär att beskattningen ska ske i det land 

där köparen är etablerad och dit varan eller tjänsten konsumeras.209 Principen gör att 

skattekonkurrens kan undvikas av olika medlemsländers varor och tjänster och istället att 

varje medlemslands självbestämmande inom EU upprättahålls samtidigt som företag 

likabehandlas.210 Denna princip används mestadels vid gemenskapsinterna, numera 

unionsinterna, förvärv.211  

 Nya regler berörande platsen för beskattning vid 5.4

tillhandahållande av tjänster 

För att uppnå målet med den inre marknaden krävs det ett ständigt förändringsarbete inom 

mervärdesskatteområdet. Från och med den 1 januari 2010 har det därför införts nya regler 

i ML som berör omsättningslandet för tjänster. Anledningen till förändringen är med 

beaktande av direktivet 2008/8/EG212 som medförde att det inom EU tillkom nya 

omsättningsregler i mervärdesskattedirektivet som har i syfte att förenkla och modernisera 

det gemmensamma mervärdesskattesystemets funktion.213  Förändringarna som skett 

genom direktivet har i huvudsak inneburit att mervärdesbeskattningen i större omfattning 

ska ske på den plats där konsumtionen sker vid tillhandahållande av tjänster.214 Praktiskt 

sätt har detta ur svensk synvinkel inneburit att 5 kap. ML har fått en ny struktur varvid nya 

regler avseende omsättningslandet har införts vars ordning av tidigare nämnda skäl i 

                                                 
206 Olsson, Stefan, Punktskatter - Rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv, första upplagan, 

Iustus, Uppsala, 2001, s. 78. 
207 Fjärde till nionde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet. 
208 Tionde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet. 
209 Tionde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet. 
210 Olsson, S., Punktskatter - Rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv, 2001, s. 78. 
211 Tionde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet, se även prop. 1994/1995:57 s. 77-78. 
212 Rådets direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende 

på platsen för tillhandahållande av tjänster, hädanefter direktiv 2008/8/EG. 
213 Andra ledet i ingressen till direktiv 2008/8/EG. 
214 Tredje ledet i ingressen till direktiv 2008/8/EG. 
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möjligaste mån överensstämmer med direktivets.  Trots att den allmänna regeln ska vara att 

omsättningslandet ska vara det land där det sker en konsumtion måste det dock av 

administrativa och politiska anledningar göras undantag från denna.215   

 Huvudregler vid beskattning av tjänster 5.5

Bestämmelserna avseende platsen för beskattning för tjänster består av två olika 

huvudregler. Den första huvudregeln berör tillhandahållande av tjänster till en 

beskattningsbar person och den andra behandlar tillhandahållande av tjänster till en icke 

beskattningsbar person.216 Huvudregeln som gäller tillhandahållande av tjänster till en 

beskattningsbar person stadgar att tjänster ska anses vara omsatta i det land där personen, 

köparen, har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet. Om tjänster emellertid 

tillhandahållas ett fast etableringsställe som tillhör personen ska platsen för omsättningen 

och beskattningen istället ske i det land där etableringsstället är beläget.217 För att 

huvudregeln ska vara tillämplig krävs förutom att köparen är beskattningsbar person även 

att personen gjort förvärvet i egenskap av sådan person. Rekvisitet i egenskap av 

beskattningsbar person innebär att personen inte gjort förvärvet av tjänsten för personligt 

bruk.218 Detta betyder att huvudregeln inte är applicerbar, utan utesluter sådana förvärv 

som i sin helhet ska användas för privat förfogande.219 Vid det fallet att förvärvet av 

tjänsten ska användas både för privata ändamål och inom verksamheten ska förvärvet i sin 

helhet anses utgöra ett tillhandahållande av beskattningsbar person.220 Det görs med andra 

ord ingen uppdelning av tjänsten utan det är enbart förvärv för helt privat bruk som 

undantas från huvudregeln.221   

 

Avseende tillhandahållande till en icke beskattningsbar person gäller att tjänster ska anses 

vara omsatta i det land där säljaren har sitt ekonomiska säte alternativt den plats där ett fast 

etableringsställe från vilket tjänsterna tillhandahålls är beläget.222 De båda huvudreglerna för 

icke och beskattningsbara personer stadgar även att om det råder avsaknad av ekonomiskt 

                                                 
215 Tredje ledet i ingressen till direktiv 2008/8/EG. 
216 Direktiv 2008/8/EG art. 44-45. 
217 Direktiv 2008/8/EG art. 44. 
218 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av 

tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt art 19 1 st., 
hädanefter genomförandeförordningen nr 282/2011. 
Genomförandeförordningen nr 282/2011 art. 19 1 st.. 
219 Genomförandeförordningen nr 282/2011 art. 19 1 st.. 
220 Genomförandeförordningen nr 282/2011 art. 19 3 st.. 
221 Genomförandeförordningen nr 282/2011 art. 19. 
222 Direktiv 2008/8/EG art. 45. 
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säte eller fast etableringsställe ska omsättningen avgöras utifrån personens bosättning 

alternativt stadigvarande vistelse.223 Motsvarande bestämmelser av huvudreglerna finns i 

svensk rätt i 5 kap. 5 § och 6 § ML. De svenska reglerna använder emellertid begreppet 

näringsidkare istället för beskattningsbar person, dock har Högsta förvaltningsdomstolen 

fastställt att begreppet näringsidkare som används i ML motsvarar beskattningsbar person i 

mervärdesskattedirektivet.224   

 

Den första huvudregeln kommer omfatta fler tjänster än den andra eftersom flera av 

undantagen till dessa huvudregler endast berör tillhandahållande till icke beskattningsbar 

person. Syftet med de nya bestämmelserna är som tidigare nämnts att beskattningen i 

princip ska ske i det land där konsumtionen faktiskt sker. Huvudregeln avseende 

tillhandahållande av tjänster till beskattningsbar person avspeglar principen att beskattning 

ska ske där konsumtionen äger rum genom att destinationsprincipen appliceras. 

Huvudregeln för tillhandahållande av tjänster till icke beskattningsbara personer behåller 

dock ursprungsprincipen, att beskattning ska ske där säljaren är etablerad.225 Det finns 

emellertid undantag till dessa huvudregler varvid andra bestämmelser blir aktuella.226 Av 

dessa undantag är varutransporttjänster och förmedlingstjänster två av dessa, vilka redogörs 

för närmare nedan då dessa är av vikt för besvarande av syftet.  

 Varutransporttjänst 5.6

Platsen för beskattning vid varutransporttjänster finns särskilt reglerat i direktiv 

2008/8/EG. I direktivet stadgas att om en varutransporttjänst tillhandahålls någon som 

utgör en icke beskattningsbar person ska platsen för beskattning vara den plats där 

transporten äger rum.227 Denna bestämmelse avser att omfatta alla slags varutransporter 

inom en medlemsstat eller mellan medlemsstater och tredjeland som tillhandahålls icke 

beskattningsbara personer.228 I svensk rätt har motsvarande bestämmelse dock en annan 

lydelse där det stadgas att en varutransporttjänst är omsatt inom landet om transporten inte 

till någon del genomförs i ett annat land.229 Medan det stadgas att all annan omsättning som 

                                                 
223 Direktiv 2008/8/EG art. 44-45. 
224 RÅ 2007 ref. 57. 
225 Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2013, SKV 553, utgåva 24, s. 317. 
226 Se mervärdesskattedirektivet art. 44-61. 
227 Direktiv 2008/8/EG art. 49. 
228 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, 2009, s. 203-204. 
229 5 kap. 9 § ML. 
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inte omfattas av specifika regler i lagen, ML, ska anses vara omsatta utomlands.230 I direktiv 

2008/8/EG stadgas vidare att om varutransporten fortfarande tillhandahålls en icke 

beskattningsbar person, men däremot genomförs mellan två EU-länder, d.v.s. att det utgör 

en gemenskapsintern/unionsintern varutransport, ska beskattningen istället ske på den 

plats där avgångsorten av transporten är belägen.231 För att transporten ska anses utgöra en 

sådan unionsintern varutransport krävs det att avgångsorten och ankomstorten är belägna 

inom två olika medlemsstaters territorium.232 Avseende definitionerna av begreppen 

ankomstort och avgångsort är avgångsorten, orten där transporten av varorna faktiskt 

inleds, utan hänsyn till det avstånd som tillryggalagts till den plats där varorna befinner sig. 

Medan med ankomstort avses den ort där transporten av varorna faktiskt avslutas.233 Dessa 

nämnda specifika regler avseende varutransporttjänster är endast applicerbara om 

tillhandahållandet sker till en icke beskattningsbar person. Om person som tillhandahålls en 

varutransporttjänst istället är en beskattningsbar person inträder istället tidigare nämnda 

huvudregeln enligt artikel 44 i direktiv 2008/8/EG. 

 

Det ska även uppmärksammas att det i samband med varutransporttjänster och platsen för 

beskattning vid import av varor och tillhandahållande av tjänster i samband med detta finns 

särskilda regler. Vid tillhandahållande av tjänster i samband med import av varor kan dessa 

tjänster vara omsatta utomlands, dvs. i icke EU-land, trots att de normalt sätt ska vara 

omsatta i Sverige under förutsättning att det berör varor som uppfyller speciella krav 

såsom, exempelvis att varorna berör bestämmelserna avseende varor i vissa lager.234 

Detsamma gäller avseende varor som lagts i ett speciellt skatteupplag i ett annat 

medlemsland eller varor som inte tullbeskattas i Sverige på grund av särskilt tullförfarande 

såsom temporär import. Tjänster i samband med dessa specifika importer av varor ska då 

anses vara omsatta och därmed beskattas i det icke EU-land där varorna kommer ifrån. 

Dessa undantagsregler blir dock endast applicerbara under förutsättning att varorna som 

importeras har en specifik karaktär som särskilt undantar varutransporttjänsten från 

beskattning i Sverige och övriga EU-länder.235 Det är även stadgat i 

mervärdesskattedirektivet att medlemsstater ska undantag från skatteplikt tillhandahållande 

av tjänster i samband med import av varor om värdet av dessa tjänster redan ingår i 

                                                 
230 5 kap. 1 § ML. 
231 Direktiv 2008/8/EG art. 50. 
232 Direktiv 2008/8/EG art. 51. 
233 Direktiv 2008/8/EG art. 51. 
234 Mervärdesskattedirektivet art. 146 e, motsvarande 5 kap. 19 § 2 st. ML. 
235 Mervärdesskattedirektivet art. 146 e, motsvarande 5 kap. 19 § 2 st. ML. 
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beskattningsunderlaget i enlighet med artikel 86.1 b mervärdesskattedirektivet.236 I artikel 

86.1 b mervärdesskattedirektivet föreskrivs att bikostnader såsom transport- och 

försäkringskostnader, som uppkommer fram till varornas första bestämmelseort inom 

importmedlemsstatens territorium samt bikostnader som härrör från transport till en annan 

bestämmelseort i gemenskapen, ska ingå i beskattningsunderlaget. Avseende första 

bestämmelse ort definieras begreppet som den ort som anges på fraktsedeln eller varje 

annan handling med vars hjälp varorna införs i importmedlemsstaten. Om ingen sådan 

angivelse finns, ska platsen för den första omlastningen i importmedlemsstaten anses vara 

första bestämmelseort.237 Anledningen och syftet med denna bestämmelse är för att 

undvika att det sker dubbelbeskattning av importrelaterade kostnader. Kostnaderna som 

bestämmelsen omfattar såsom transport- och andra bikostnader beaktas vid beräkningen av 

beskattningsunderlaget för de importerade varorna och därav ska ingen separat beskattning 

ske avseende tillhandahållandet av dessa tjänster, eftersom beskattningen av dessa 

kostnader redan inräknats i hela importen för varorna och därmed har tjänsterna indirekt 

belagts med mervärdesskatt.238  

 Förmedlingstjänst 5.7

Vid fastställande av platsen för beskattning vid tillhandahållande av förmedlingstjänst finns 

det även stadgat ett specifikt undantag i direktivet till huvudregeln avseende 

tillhandahållande till en icke beskattningsbar person.239 I undantagsregeln stadgas att platsen 

för tillhandahållande av tjänster till en icke beskattningsbar person som utförs av en 

förmedlare som agerar i annans namn och för annans räkning ska vara den plats där den 

underliggande transaktionen utförs i enlighet med övriga bestämmelser i direktivet. Regeln 

anger med andra ord att det inte spelar någon roll varifrån förmedlingstjänsten 

tillhandahålls eller var mottagaren av tjänsten finns, utan avgörande är uteslutande var den 

underliggande omsättningen är gjord. Detta innebär exempelvis att när en 

förmedlingstjänst tillhandahålls en icke beskattningsbar person och den förmedlade 

tjänsten eller varan, d.v.s. den underliggande transaktionen, är omsatt utomlands är även 

förmedlingstjänsten omsatt utomlands. 240 

 

                                                 
236 Mervärdesskattedirektivet art. 144. 
237 Mervärdesskattedirektivet art. 86. 
238 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, 2009, s. 460. 
239 Direktiv 2008/8/EG art. 46. 
240 Direktiv 2008/8/EG art. 46. 
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För att omfattas av bestämmelsen är det av vikt att avgöra vad som utgör en 

förmedlingstjänst och därmed fastställa huruvida verksamheten som bedrivs är en sådan 

förmedlingsverksamhet som bestämmelsen åsyftar att reglera. Avseende vad som utgör och 

innefattas i begreppet förmedling, existerar det ingen definition i mervärdesskattedirektivet. 

Dock har det i praxis framkommit att förmedling avser verksamhet som utförs av en 

mellanman som inte är part i avtalet och vars verksamhet skiljer sig från de typiska 

avtalsenliga prestationerna som parterna i sådana avtal utför.241 Verksamheten kan 

exempelvis bestå av att underrätta parterna om tillfälle att sluta ett avtal, att komma i 

kontakt med kunden och att förhandla om detaljerna i prestationen och motprestationen i 

kundens namn och för dennes räkning. Mellanmannen utför tjänster för en avtalsparts 

räkning och erhåller i utbyte vederlag såsom för fristående förmedlingsverksamhet. 

Ändamålet med förmedlingsverksamheten är att göra det som är nödvändigt för att 

parterna ska sluta avtal, utan att förhandlaren har ett eget intresse avseende avtalets 

innehåll.242  

 

För att verksamheten och tillhandahållandet av en tjänst ska utgöra en förmedlingstjänst 

krävs enligt nämnda definition likväl som enligt undantagsregeln att förmedlaren agerar i 

annans namn. Om förmedlaren inte skulle agera i annans namn utan i sitt eget namn men 

för annans räkning stadgas att en sådan beskattningsbar person som då deltar i ett 

tillhandahållande av en tjänst ska anses själv ha tagit emot och tillhandahållit tjänsten i 

fråga.243 En beskattningsbar person som företar rättshandlingar i eget namn men för annans 

räkning brukar civilrättsligt betraktas befinna sig i ett kommissionärsförhållande. 

Kännetecknande för ett kommissionärsförhållande är att förmedlaren, kommissionären, är 

slutkundens avtalspart.244 Kommissionsförhållandets struktur medför att det i 

mervärdesskattehänseende sker två transaktioner. Första transaktionen sker mellan 

kommittenten, huvudmannen, och kommissionären, mellanmannen, och den andra 

transaktionen sker mellan kommissionären och slutkunden.245 Kommissionären behandlas 

som om personen vore återförsäljare, egenhandlare, och handlar för egen räkning.246 I 

                                                 
241 Domstolens dom den 13 december 2001 i mål C-235/00, Commissioners of Customs & Excise mot CSC 

Financial Services Ltd, REG 2001, s. I-10237, p. 39.  
242 Mål C-235/00, Commissioners of Customs & Excise, p. 39. 
243 Mervärdesskattedirektivet art. 28. 
244 Prop. 2008/09:88, Ny kommissionslag, s. 29, 87-88. 
245 Domstolens dom den 14 juli 2011 i mål C-464/10, Belgiska staten mot Pierre Henfling m.fl., REG 2011, 

s. 0, p. 33-35. 
246 Prop. 2008/09:88 s. 29, 87-88. 
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praxis har det fastställts att artikel 28 mervärdesskattedirektivet skapar en rättslig fiktion av 

att två identiska tjänster tillhandahålls efter varandra. EUD har konstaterat att enligt 

fiktionen anses den beskattningsbara person som uppträder som mellanman vid 

tillhandahållandet av tjänsterna och som är kommissionär, först ha mottagit de aktuella 

tjänsterna från den vars räkning personen handlar för, dvs. kommittenten, och därefter 

själv ha tillhandahållit tjänsterna till slutkunden.247 I mervärdesskattehänseende innebär 

detta att tjänsterna fiktivt har kastats om avseende rättsförhållandet mellan kommittenten 

och kommissionären i deras respektive roller som tillhandahållare och mottagare.248 EUD 

har vidare fastställt att eftersom bestämmelsen i artikel 28 mervärdesskattedirektivet har 

formulerats i allmänna ordalag utan begränsningar i dess räckvidd eller tillämpningsområde 

avser den fiktion som skapats genom bestämmelsen även tillämpning av de undantag från 

mervärdesskatteplikt som föreskrivs i direktivet. Detta innebär att om de tillhandahållna 

tjänsterna är undantagna mervärdesskatt ska även detsamma gälla i rättsförhållandet mellan 

kommittenten och kommissionären.249  

 Vilka bestämmelser avseende platsen för beskattning är 5.8

relevanta för besvarande av uppsatsens syfte?  

Syftet med kapitlet var att fastställa vad som avses med omsättning och därigenom 

fastställa vilka bestämmelser som gäller avseende platsen för beskattning vid besvarande av 

uppsatssyftets två situationer. Det har fastställts att det finns två huvudregler vid 

bestämmande av platsen för beskattning vid tillhandahållande av tjänster. Den ena berör 

tillhandahållande till en beskattningsbar person och den andra till en icke beskattningsbar 

person.250 Sammanfattningsvis har det även i detta kapitel fastställts att det existerar 

undantagsregler från dessa nämnda huvudregler. Av dessa undantagsregler är 

tillhandahållande av varutransporttjänster och förmedlingstjänster relevanta för besvarandet 

av syftet varför dessa utretts närmare.251 Reglerna avseende varutransporttjänst är 

naturligtvis av stor vikt då detta är den huvudsakliga tjänstetransaktionen som tillhandahålls 

vid varutransporter utförda av åkeriet alternativt egenföretagaren. Avseende 

undantagsregeln i samband med förmedlingstjänst är bestämmelsen av intresse vid det fall 

                                                 
247 Mål C-464/10, Belgiska staten mot Pierre Henfling m.fl., p. 35. 
248 Mål C-464/10, Belgiska staten mot Pierre Henfling m.fl., p. 35. 
249 Mål C-464/10, Belgiska staten mot Pierre Henfling m.fl., p. 36. 
250 Se avsnitt 5.5. 
251 Se avsnitt 5.6 och 5.7. 
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att varutransporttjänsten utförs av en ”äkta” beskattningsbar egenföretagare varvid åkeriet 

eventuellt tillhandahåller någon form av förmedlingstjänst. 

Vid en bedömning och analys avseende huruvida tjänsten som åkeriet tillhandahåller 

verkligen är att betrakta som en förmedlingstjänst och att undantagsbestämmelsen 

avseende densamma är applicerbar på uppsatssyftets två situationer kan det fastställas att 

tjänsten som utförs inte enligt min mening är en sådan förmedlingstjänst. Anledningen till 

detta är att förmedling avser verksamhet som utförs av en mellanman som inte är part i 

avtalet och där tjänsterna exempelvis kan bestå av att underrätta parterna om tillfälle att 

sluta ett avtal, att komma i kontakt med kunden och att förhandla om detaljerna i 

prestationen och motprestationen i kundens namn och för dennes räkning.252 Ändamålet 

med förmedlingsverksamheten är att göra det som är nödvändigt för att parterna ska sluta 

avtal.253 Detta är dock enligt min bedömning inte det aktuella förhållandet i uppsatsen då 

åkeriet agerar och sluter avtal med köparen i eget namn, utan att på något sätt föra samman 

egenföretagen och köparen. Förhållandet är istället att likställa med ett 

kommissionärsförhållande då åkeriet är slutkundens avtalspart.254 Åkeriet agerar i sitt eget 

namn men för annans räkning och ska då vid deltagande av en varutransport anses själv ha 

tagit emot och tillhandahållit tjänsten i fråga.255  Det skapas härvid en rättslig fiktion av att 

två identiska tjänster tillhandahålls efter varandra.256 Avslutningsvis ska tilläggas att om den 

tillhandahållna tjänsten, varutransporten, är undantagna mervärdesskatt ska även detsamma 

gälla i rättsförhållandet mellan åkeriet och egenföretagaren.257 

Avseende huvudreglerna vid tillhandahållande av tjänster framkommer att platsen för 

beskattning påverkas av om det existerar ett fast etableringsställe.258 Därav är det av intresse 

att i nästkommande kapitel utreda vad som utgör ett fast etableringsställe och när ett 

tillhandahållande sker till ett sådant. 

 

 

 

                                                 
252 Se avsnitt 5.7. 
253 Se avsnitt 5.7. 
254 Se avsnitt 5.7. 
255 Se avsnitt 5.7. 
256 Se avsnitt 5.7. 
257 Se avsnitt 5.7. 
258 Se avsnitt 5.5. 
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6 Fast etableringsställe 

 Inledning 6.1

Kapitlet har i syfte att utreda begreppet fast etableringsställe och fastställa vad som ska 

anses utgöra ett sådant. Det är också naturligtvis av intresse att veta när det sker ett 

tillhandahållande till detta etableringsställe och vad som gäller vid det fall att 

tillhandahållaren alternativt förvärvaren av tjänsten har flera etableringar. Utredningen av 

fast etableringsställe är av stor vikt då uppsatsens syfte avseende platsen för beskattning 

påverkas som redovisats tidigare under föregående kapitel av huruvida det i uppsatsens 

situationer förekommer ett fast etableringsställe från/till vilket tjänsten tillhandahålls. 

 Begreppet fast etableringsställe 6.2

Avseende begreppet fast etableringsställe finns det ingen enhetlig definition stadgad i EU-

rättens direktiv, utan vägledning och förklaring får istället inhämtas från EU-rättens 

förordning259 till mervärdesskattedirektivet samt i EU-domstolens rättspraxis. I 

förordningen avseende fast etableringsställe existerar det två olika definitioner där den ena 

avser tillhandahållande av tjänster från etableringsstället och den andra förvärvande till 

etableringsstället.260 Avseende förvärvande till etableringsstället stadgar förordningen att 

med begreppet fast etableringsställe avses varje annat etableringsställe, än det säte för den 

ekonomiska verksamheten, som har en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig 

struktur avseende personella och tekniska resurser för att kunna ta emot och använda de 

tillhandahållna tjänsterna för sitt egna behov.261  

 

När en tjänst tillhandahålls en icke beskattningsbar person enligt tidigare nämnda art 45 i 

direktiv 2008/8/ EG och det är av intresse att veta om tillhandahållandet skett från ett fast 

etableringsställe stadgas definitionen av begreppet i art 11.2 i förordningen.262 Artikeln 

stadgar att ett fast etableringsställe är varje annat etableringsställe än det säte för den 

ekonomiska verksamheten som har en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig 

struktur avseende personella och tekniska resurser för att kunna tillhandahålla de tjänster 

                                                 
259 Genomförandeförordningen nr 282/2011. 
260 Genomförandeförordningen nr 282/2011 art. 11.1-11.2. 
261 Genomförandeförordningen nr 282/2011 art. 11.1. 
262 Genomförandeförordningen nr 282/2011 art. 11.2. 
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som det tillhandahåller.263 Slutligen stadgas det i förordningen att det inte är tillräckligt för 

en beskattningsbar person att enbart ha ett registreringsnummer för mervärdesskatt för att 

personen ska anses ha ett fast etableringsställe.264 

 

Avseende den praktiska tillämpningen av begreppet fast etableringsställe ska hänsyn och 

tolkning inhämtas från EUD:s rättspraxis.265 I praxis har fastställande gjorts att 

utgångspunkten är att platsen för tillhandahållandet ska anses vara den plats där 

tillhandahållaren har etablerat sin rörelse, med andra ord sätet för verksamheten. Det är 

endast då beskattningen på den platsen inte kan anses vara rationell ur ett skatterättsligt 

perspektiv eller att det leder till konflikt mellan medlemsstaterna, som beskattning kan ske 

där tillhandahållaren har ett fast etableringsställe.266 Exempelvis kan nämnas att 

spelmaskiner på fartyg inte kan anses utgöra ett sådant fast etableringsställe av den 

anledningen att det är rationellt att anse platsen för tillhandahållandet utgöras av rörelsens 

ekonomiska säte. Ett fast etableringsställe hade istället utgjort i detta fall ett icke rationellt 

sätt för beskattning då situationen i fallet hade lett till att platsen för beskattning hade 

konstant ändrats.267 Exempelvis hade det varit dansk mervärdesskatt när fartyget befann sig 

inom danskt territorium medan det hade t.ex. varit tysk mervärdesskatt när fartyget inträder 

på tyskt territorium då färjan går från Danmark till Tyskland.  

 

Vidare avseende fast etableringsställe måste etableringsstället uppfylla vissa minimum krav 

avseende stabilitet.268 Kravet avseende stabilitet anses vara uppfyllt då verksamheten 

uppvisar en självständig samverkan mellan tekniska och personella resurser som är 

nödvändiga för att tillhandahålla de specifika tjänsterna. Det fasta etableringsstället måste 

självständigt kunna tillhandahålla de bestämda tjänsterna.269 Denna bedömning måste 

ytterst göras i varje enskilt fall men avseende de tekniska och personella resurser som 

omnämns har EUD bl.a. fastställt att det innebär att det måste finnas någon form av 

                                                 
263 Genomförandeförordningen nr 282/2011 art. 11.2. 
264 Genomförandeförordningen nr 282/2011 art. 11.3. 
265 Fjortonde ledet i ingressen till genomförandeförordningen nr 282/2011. 
266 Domstolens dom den 4 juli 1985 i mål 168/84, Gunter Berkholz mot Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt, 

REG 1985, s. 2251, p. 17-18. 
267 Mål 168/84, Berkholz, p. 17-18. 
268 Mål 168/84, Berkholz, p. 18. 
269 Domstolens dom den 17 juli 1997 i mål C-190/95, ARO Lease BV mot Inspecteur van de Belastingdienst 

Grote Ondernemingen te Amsterdam, REG 1997, s. I-04383, p. 15. 
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kontor där avtal kan upprättas och administrativa beslut kan fattas.270  Aktuellt avseende 

uppsatsens syfte är att EUD även har fastställt att vid transportverksamhet räcker det inte 

med att fordonet, lastbilen, är registrerad i en annan medlemsstat för att ett fast 

etableringsställe ska anses föreligga i denna medlemsstat. Det uppställs ytterligare ett krav i 

denna situation nämligen att det måste finnas, förutom kontor där avtal kan upprättas och 

dagliga beslut kan fattas, även en uppställningsplats för själva fordonen.271 

 Bedömning av när och till vilket fast etableringsställe ett 6.3

tillhandahållande ska hänföras 

Vid situationen att ett företag som tillhandahåller eller förvärvar en tjänst innehar ett eller 

flera fasta etableringsställen är det av intresse att avgöra när en tjänst är att hänföra till ett 

visst fast etableringsställe. För att bestämma när en tjänst tillhandahållits ska 

tillhandahållaren i första hand undersöka tjänstens art och användning. Om tjänstens art 

och användning inte ger någon vägledning till huruvida tjänsten tillhandahållits det fasta 

etableringsstället ska tillhandahållaren vid identifierandet av det fasta etableringsstället lägga 

särskild vikt vid om kontraktet, orderblanketten och det uppgivna registreringsnumret för 

mervärdesskatt som tilldelats av köparen identifierar det fasta etableringsstället som köpare 

av tjänsten och om det fasta etableringsstället är den enhet som betalar för tjänsten.272
 

Liknande villkor har uppställts i svensk rätt där olika faktorer bör beaktas vid bestämmande 

av om ett fast etableringsställe har förvärvat och använder tjänsten. En sådan faktor som 

omnämnts i förarbeten är att tjänsten förvärvats under uppgivande av det specifika 

registreringsnummer för mervärdesskatt som tillhör det fasta etableringsstället. Andra 

faktorer är att det berörda avtalet mellan parterna har ingåtts med det fasta etableringsstället 

alternativt att detta omnämns i orderformuläret. Ytterligare faktorer av betydelse är att 

fakturan utfärdats i etableringsställets namn samt med dess registreringsnummer för 

mervärdesskatt och att det fasta etableringsstället betalar och bär de faktiska kostnaderna 

för tjänsten. Slutligen är det även av vikt att det fasta etableringsstället kan använda och dra 

nytta av tjänsten i sin verksamhet som bedrivs och inte vid företagets övriga etableringar. 

Sammanfattningsvis gäller att om det framgår i kommersiella och ekonomiska termer att 

                                                 
270 Mål C-190/95, ARO Lease BV, p. 19.  
271 Domstolens dom den 28 juni 2007 i mål C-73/06, Planzer Luxembourg Sàrl mot Bundeszentralamt für 

Steuern, REG 2007, s. I-05655, p. 55. 
272 Genomförandeförordningen nr 282/2011 art. 22. 
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tjänsten tillhandahållits det fasta etableringsstället bör tjänsten beskattas i det land där detta 

är placerat.273
  

 Vad är ett fast etableringsställe och när är en tjänst att 6.4

hänföra till densamma? 

I kapitlet har det fastställts vad som utgör ett fast etableringsställe och hur bedömningen 

görs avseende när en tjänst är att hänföra till ett fast etableringsställe. Sammanfattningsvis 

kan det nämnas att det har fastställts att för att utgöra ett fast etableringsställe måste stället 

uppvisa en självständig samverkan mellan tekniska och personella resurser, vilket är 

nödvändiga för att tillhandahålla de specifika tjänsterna.274 Avseende transportverksamhet 

har det i kapitlet fastställs att kravet för att utgöra ett fast etableringsställe innebär att det 

inte räcker med att lastbilen är registrerad i en annan medlemsstat.275 För att ett fast 

etableringsställe ska föreligga vid transportverksamhet krävs det att ett kontor existerar där 

avtal kan upprättas och dagliga beslut kan fattas samt en uppställningsplats för fordonen.276 

Detta får enligt min bedömning bl.a. till följd att en utländsk egenföretagare i avsnitt 3.5. i 

uppsatssyftets två situationer inte torde ha ett fast etableringsställe i Sverige, eftersom att 

ett innehav av lastbil inte utgör ett fast etableringsställe.   

 

Vidare är en tjänst att hänföra till ett fast etableringsställen när en rad faktorer är 

uppfyllda.277 Faktorer som tas in i bedömningen är bl.a. avtalet, det uppgivna 

registreringsnumret för mervärdesskatt som givits till köparen och om det fasta 

etableringsstället betalat för tjänsten.278 Kapitlet är av avgörande betydelse för besvarande 

av uppsatsens syfte i och med att reglerna avseende platsen för beskattning påverkas direkt 

av huruvida tjänsterna i uppsatssyftets situationer tillhandahålls från det ekonomiska sätet 

eller från något fast etableringsställe.  

 

                                                 
273 Prop. 2009/10:15, Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska 

företagare och periodisk sammanställning, s. 85-86. 
274 Se avsnitt 6.2. 
275 Se avsnitt 6.2. 
276 Se avsnitt 6.2. 
277 Se avsnitt 6.3. 
278 Se avsnitt 6.3. 
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7 Slutsats 

 Första situationen – inköp till Sverige från EU-land 7.1

Uppsatsen har i syfte att besvara vilket land som utgör platsen för beskattning avseende två 

olika situationen. Den första situationen består av en köpare från Sverige som beställer en 

vara från en annan medlemstat och ett svenskt åkeri anlitas av köparen för att utföra 

transporten av varan som i sin tur låter transporten genomföras av en chaufför från en 

annan medlemsstat som påstås vara egenföretagare (se bild 1 och avsnitt 1.2).  

Bild 1 

 

Avseende bedömning har uppsatsen först och främst utrett och analyserat vilka som utgör 

parter i situationen varvid en åtskillnad gjorts i slutändan avseende huruvida 

egenföretagaren verkligen är att betrakta som en egen part i förhållandet. Det har fastställts 

att egenföretagaren kan anses utgöra just det nämnda underförutsättning att en rad faktorer 

är uppfyllda som möjliggör att chauffören är att betrakta som självständig och inte befinner 

sig i ett anställningsförhållande jämtemot åkeriet. Det som torde vara av avgörande 

betydelse i situationen är huruvida personen är ägare till lastbilen och därmed tar en större 

ekonomisk risk. Denna investering är av stor betydelse då denna faktor bl.a. väger upp 

bristen av att chauffören endast har en uppdragsgivare. Dessutom har det särskilt 

omnämnts i svenska förarbeten att vid varutransporter torde det vara en nödvändighet att 

personen är innehavare alternativt leasar lastbilen. För djupare redogörelse och analys se 

avsnitt 3.5. Denna åtskillnad avseende chaufförens förhållande i situationen gör att det 

uppkommer två olika scenarion enligt följande: 

Bild 2 

Scenario 1: 

 

säljare i annat 
medlemsland 

Eventuell 
egenföretagare 

Åkeri 
Köpare i 
Sverige 

säljare i annat 
medlemsland 

Åkeri 
Köpare i 
Sverige 
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Scenario 2: 

 

I scenario 1 där chaufför inte är en egenföretagare i juridisk mening kommer det enbart 

uppstå en beskattningsbar transaktion som enligt analysen i avsnitt 4.6 är att betrakta som 

ett tillhandahållande av en tjänst, närmare bestämt en varutransporttjänst. I scenario 2 

kommer det även där vara tillhandahållande av tjänst då varken åkeriet eller 

egenföretagaren enligt analysen utför någon leverans av vara i lagens mening. Däremot 

uppstår det enligt min bedömning i scenario 2 två separata transaktioner och inte en 

sammansatt tjänst då det är flera olika parter och avtal (se avsnitt 4.6). Avseende 

bedömning och karaktären kring den andra tjänsten har det i samband med reglerna för 

platsen vid beskattning framkommit att det i scenario 2 uppstår ett förhållande som är att 

likställa vid ett kommissionärsförhållande. Detta innebär att när åkeriet agerar i sitt eget 

namn men för annans räkning, egenföretagarens, vid deltagande av en varutransport ska 

den andra tjänst och åkeriet själva anses ha tagit emot och tillhandahållit tjänsten i fråga. 

Det skapas härvid en rättslig fiktion av att två identiska tjänster tillhandahålls efter 

varandra. För djupare redogörelse och analys avseende kommissionärsförhållandet se 

avsnitt 5.8. Slutsatsen av detta blir att tjänsterna som tillhandahålls i scenario 2 är att 

betrakta som en varutransporttjänst och den andra en varutransporttjänst (via 

kommission). De två scenariona och hela första situationen ser då ut enligt följande: 

Bild 3 

Scenario 1:  Varutransporttjänst 

 

Scenario 2: Varutransporttjänst    Varutransporttjänst (kommission) 

 

säljare i annat 
medlemsland 

egenföretagare Åkeri Köpare i Sverige 

säljare i annat 
medlemsland 

Åkeri 
Köpare i 
Sverige 

säljare i annat 
medlemsland 

egenföretagare Åkeri Köpare i Sverige 
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Slutsatser kan härvid göras och uppsatsens syfte avseende platsen för beskattning kan nu 

besvaras med hänsyn till det som framkommit i uppsatsen. Under förutsättning att köparen 

är en beskattningsbar person i enlighet med mervärdesskattedirektivet, motsvarande 

näringsidkare i svensk rätt, inträder huvudregeln i artikel 44 direktiv 2008/8/EG för 

tillhandahållande av tjänst (se avsnitt 5.5). Detta eftersom de specifika reglerna avseende 

varutransporttjänster och förmedlingstjänster endast är undantagsregler till artikel 45 

direktiv 2008/8/EG där köparen förutsätts utgöra en icke beskattningsbar person. Detta 

innebär att i både scenario 1 och 2 kommer platsen för beskattning vara Sverige då åkeriet 

och köparen har sitt ekonomiska säte i Sverige. Om tjänsten i scenario 1 eller någon eller 

båda av de två tjänsterna i scenario 2 däremot tillhandahålls ett sådant fast etableringsställe 

som utretts i kapitel 6 innebär det dock att platsen för beskattning av mervärdesskatt 

avseende den berörda transaktionen ska ske i det land där det fast etableringsstället är 

beläget. Detta innebär att platsen för beskattning kan vara utomlands om tillhandahållandet 

av tjänsten sker till ett fast etableringsställe utomlands. 

Om köparen däremot är en icke beskattningsbar person blir slutsatsen annorlunda 

avseende platsen för beskattning i första situationen. Huvudreglerna för omsättning vid 

tillhandahållande av tjänster beträffande beskattningsbar person enligt artikel 44 direktiv 

2008/8/EG eller icke beskattningsbar person enligt artikel 45 direktiv 2008/8/EG blir inte 

applicerbara. Detta eftersom att det existerar mer specifika regler vid varutransporter inom 

EU och förmedlingstjänst i samband med varutransport inom EU till en icke 

beskattningsbar person (se avsnitt 5.6-5.7). Platsen för beskattning vid tillhandahållande av 

en varutransport inom EU, vilket benämns unionsintern varutransporttjänst, till en icke 

beskattningsbar person ska ske på den plats där transporten påbörjades, dvs. avgångsorten 

(se avsnitt 5.6). I scenario 2 föreligger som nämnts tidigare ett kommissionärsförhållande, 

vilket gör att åkeriet som är mellanman själva ska anses ha tagit emot och tillhandahållit 

tjänsten i fråga.  Detta innebär att platsen för beskattning avseende denna transaktion även 

här ska vara där transporten påbörjades, avgångsorten (se avsnitt 5.7-5.8). Om det däremot 

skulle varit så att åkeriet hade agerat i egenföretagarens namn och haft rollen att föra 

samman egenföretagaren och köparen till att sluta ett avtal hade undantagsregeln avseende 

förmedlingsverksamhet blivit applicerbar (se avsnitt 5.7). Regeln stadgar då att en 

förmedling som utförs i samband med en sådan varutransport ska beskattas på den plats 

där den underliggande transaktionen utförs i enlighet med bestämmelserna i nyligen 

nämnda direktiv, med andra ord avgångsorten (se avsnitt 5.7-5.8). Slutsatsen är att vid det 
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fall att köparen är en icke beskattningsbar person kommer beskattningen vid 

varutransporter ske utomlands i den medlemstat där transporten påbörjas i både scenario 1 

och 2.  

 Andra situationen – varutransport från ett icke EU-land 7.2

Den andra situationen består av att säljaren av varan kommer från ett icke EU-land istället 

för ett EU-land, vilket innebär att det därmed sker en import av en vara. Situationen i 

övrigt är identiskt med den första situationen med en svensk köpare som anlitar ett svensk 

åkeri som i sin tur låter transporten utföras av en påstådd utländsk egenföretagare som 

chaufför (se avsnitt 1.2). Vid fastställande av uppsatsens slutsatser och besvarande av syftet 

avseende platsen för beskattning vid den andra situationen kommer tidigare nämnda 

scenarier i första situationen även uppstå i denna andra situation varvid samma 

benämningar kommer att användas vid fastställande av slutsatser i andra situationen. 

Om köparen av tjänsten från Sverige är en beskattningsbar person i enlighet med 

mervärdesskattedirektivet i scenario 1, där chauffören är att betrakta som anställd och inte 

egenföretagare, kommer platsen för beskattning i andra situationen som utgångspunkt 

regleras av huvudregeln, artikel 44 direktiv 2008/8/EG. Huvudregeln stadgar att tjänster 

ska vara omsatta i det land där köparen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet 

alternativt där ett fast etableringsställe är beläget (se avsnitt 5.5). Detta leder till att platsen 

för beskattning förmodligen kommer vara Sverige då köparen har sitt säte där.  Dock finns 

det specifika regler som undantar medlemsländerna från beskattning vid import (se avsnitt 

5.6). Om varorna som importeras har en speciell karaktär såsom att varorna ska importeras 

för temporär import stadgas det enligt art 146 e mervärdesskattedirektivet att 

tillhandahållande av transporter, varutransporttjänster, i samband med detta är undantagna 

från skatteplikt. Varutransporttjänsterna ska då istället anses vara omsatta utomlands i det 

icke EU-land där varorna kommer ifrån. För djupare redogörelse se avsnitt 5.6.  Det är 

långt ifrån alla transportjänster som omfattas av denna bestämmelse, utan snarare faller de 

flesta varutransporttjänster utom tillämpningsområdet. Slutsatsen är dock ändå att 

varutransporttjänsten som företas i scenario 1 är undantagen beskattning i Sverige med 

anledning av att i princip alla andra varutransporttjänster i samband med import av varor 

torde omfattas av det faktum att tjänsten redan ingår i beskattningsunderlaget (se avsnitt 

5.6 och 5.8). Detta leder till slutsatsen att ingen svensk mervärdesskatt ska tas ut på 

tjänsten. Om köparen av tjänsten i Sverige istället skulle utgöra en icke beskattningsbar 

person i scenario 1 uppstår det ingen skillnad alls avseende slutsatsen att tjänsten är omsatt 
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utomlands och ingen svensk mervärdesskatt ska utgå. Detta eftersom att anledningen till att 

det inte utgår någon svensk mervärdesskatt inte är beroende av vem köparen är utan 

huruvida kostnaderna för tjänsten ingår i beskattningsunderlaget eller inte. Dessutom 

stadgas det specifikt att alla andra varutransporttjänster, förutom unionsinterna, som 

tillhandahålls en icke beskattningsbar person endast ska anses vara omsatta inom landet 

(Sverige) om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land. Varutransporter 

som till viss del utförs i ett annat land, som i denna situation, ska därmed anses vara 

omsatta utomlands (se avsnitt 5.6). 

I scenario 2 existerar det även ytterligare en varutransporttjänst i och med att det 

förekommer ett förhållande som är att jämföra med ett kommissionsförhållande (se avsnitt 

5.7-5.8). Denna tjänst är även den inräknat i beskattningsunderlaget i och med att det 

stadgas i artikel 86.1 b mervärdesskattedirektivet att bikostnader såsom transportkostnader, 

som uppkommer fram till varornas första bestämmelseort inom importmedlemsstatens 

territorium ska inräknas. Första bestämmelseorten är dit transporten av varorna först 

anländer vilket i detta fall innebär orten där köparen mottager varutransporten (se avsnitt 

5.6). Därmed inräknas båda varutransporttjänsterna och slutsatsen är därför att även 

kommissions transaktionen är undantagen svensk mervärdesskatt. Om tjänsten emellertid 

inte skulle betraktas som en sådan varutransporttjänst och därmed inte skulle inräknas i 

beskattningsunderlaget uppstår en skillnad avseende platsen för beskattning. Platsen för 

beskattning vid det fall att tjänsten inte ingår i beskattningsunderlaget bestäms då enligt 

tidigare nämnda huvudregler avseende tillhandahållande av tjänster till beskattningsbar och 

icke beskattningsbar person (se avsnitt 5.5).  

 Avslutande kommentarer 7.3

Uppsatsen har fastställt platsen för beskattning avseende två olika situationer som berör 

varutransporter utförda av påstådda egenföretagare. Gränsdragningen avseende när en 

chaufför är en beskattningsbar person i form av egenföretagare eller enbart en vanlig 

anställd är svårbedömd. Bedömning får göras i varje enskilt fall, men genom analys av 

gällande rätt har det bl.a. fastställts att bristen avseende enbart en uppdragsgivare i 

uppsatssyftets två situationer kan läkas genom att egenföretagaren gör en större investering, 

såsom inköp av en lastbil. Uppsatsen har härvid skapat förståelse för betydelsen avseende 

F-skatt regelverkets förändring att underlätta för fler att starta egen verksamhet genom att 

uppsatsen klarlagt när en egenföretagare verkligen numera utgör en egenföretagare i lagens 

mening. Vetskapen avseende när en egenföretagare verkligen utgör en egenföretagare löser 
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delvis problematiken med att åkerierna undkommer mervärdesskatt genom att åkerierna 

numera genom att läsa denna uppsats vet huruvida mervärdesskatt ska erläggas på 

transaktionen mellan dem och chauffören. Likväl har uppsatsen skapat förståelse för 

Skatteverket genom att de numera vet huruvida de ska betrakta en chaufför som en egen 

part i form av egenföretagare eller inte.  

Problematiken med att åkerierna anställer utländska egenföretagare som chaufförer och 

därigenom undkommer mervärdesskatt har genom uppsatsen klarlagts. Huvudsyftet som 

uppsatsen besvarat avseende platsen för beskattning vid två olika situationer har skapat 

förståelse för alla involverade huruvida beskattning ska ske i Sverige eller utomlands. 

Skatteverket vet numera genom uppsatsen exempelvis att vid första situationen i scenario 

ett, att huvudregeln i artikel 44 direktiv 2008/8/EG ska tillämpas och därigenom att 

beskattning av mervärdesskatt förmodligen ska ske i Sverige då köparen har sitt 

ekonomiska säte här. Uppsatsen har med andra ord skapat förutsägbarhet för åkerierna och 

Skatteverket avseende hur situationerna ska betraktas ur mervärdesskatt synpunkt. 

Därigenom har uppsatsen minimerat risken för att problem uppstår och säkerhetsställt att 

skatteneutraliteten upprätthålls.    
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