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Två i princip likalydande domar frånHögsta Förvaltningsdomstolen (HFD) den 26 februari
2014 i mål nr 3291-13 och 3499-13 ger Skatteverket rätt att från förlag och andra köpare av
trycksaker begära återbetalning av mellanskillnaden mellan den normala skattesatsen 25
% och den reducerade skattesatsen 6 %. I Dagens Media 27 februari i år kallar Sveriges
Tidskrifters VD domarna för ”en katastrof”. DIm.fl. skriver ommiljardbelopp i extra skatt
och karakteriserar det som "sorgens dag inom den svenska tidskriftsbranschen".

Dokumentet i fulltext: HFD 3499-13

Dokumentet som PDF i original: HFD 3499-13

1. Vad gäller de aktuella målen?

Bakgrunden till de nu aktuella målen mellan Skatteverket och Aller Media AB (Aller) är en dom i EU-
domstolen 2010 i mål C-88/09 Graphic Procédé, REG 2010 s. I-1049, vilken redan har avsatt spår i
form av utbetalningar från Skatteverket till tryckerier, krav på ytterligare återbetalningar från Skatteverket,
återkrav från Skatteverket på slutkunder som har gjort avdrag för ingående skatt baserad på den för
högt beräknade skatten samt krav från slutkunder på leverantörer avseende för högt debiterad skatt.
EU-målet gällde huruvida tryckeriers uppdrag att mångfaldiga dokument är att betrakta som leverans
av varor eller som tillhandahållande av tjänster. I detta fall fick domen omedelbar betydelse för Sverige
och vissa andra länder som i enlighet medMervärdesskattedirektivets artikel 98.2 och därtill fogad bilaga
III tillämpar en lägre skattesats för leverans av böcker och vissa andra trycksaker än för tillhandahållande
av kopierings- och andra tryckeritjänster.

I enlighet med tidigare gällande rättsuppfattning karakteriserades förvärv av trycksaker från tryckerier
som köp av en tjänst, vilken i Sverige belastades med normalskattesatsen 25 %. Efter ovan nämnd dom
från EU-domstolen skulle sådana förvärv i momshänseende betraktas som köp av varor och enbart
belastas med den reducerade skattesats som gäller för böcker, dvs. 6 %.

Skatteverket har till tryckerierna i princip återbetalat mellanskillnaden mellan den mervärdesskatt som
har tagits ut och den efter EU-domen gällande lägre skattesatsen.1 Som Kammarrätten i Göteborg un-
derstryker i de i fotnoten nämnda domarna måste återbetalning av för högt debiterad mervärdesskatt
baseras på det ursprungliga mellan parterna avtalade beskattningsunderlaget exklusive mervärdesskatt.
Något stöd för Skatteverket att ta ut mervärdesskatt på den felaktigt debiterade mervärdesskatten finns
inte. Vi kan förvänta oss fler krav från tryckerier visavi Skatteverket avseende återbetalning av nämnda
mellanskillnad, såvida inte Skatteverket korrigerar självmant.

Skatteverket har emellertid inte nöjt sig med att till tryckerierna återbetala för högt debiterad moms utan
har väckt talan mot förlag och andra trycksaksköpare som har gjort avdrag för ingående skatt motsva-
rande de till tryckerierna erlagda mervärdesskattebeloppen. Dessa har alltså inte dragit av mer ingående
skatt än till vilket de vid ifrågavarande tidpunkt har varit berättigade. Om den katten-på-råtta-princip
som gäller för mervärdesbeskattningen hade fungerat, borde tryckerierna när de mottog återbetalningen
från Skatteverket ha vidarebefordrat dessa belopp till trycksaksköparna. Med det förfarande som nu har
tillämpats kan Aller och andra förlag och övriga trycksaksköpare efter HFD-domarna den 26 februari
tvingas att till Skatteverket betala den skatt de redan har erlagt till tryckerierna.

1 Jag bortser i det här sammanhanget från att Skatteverket vid sin återbetalning har beräknat återbetalningen till ett för lågt belopp genom att ta ut mer-
värdesskatt även ”på det belopp som felaktigt debiterats som mervärdesskatt”, se Kammarrätten i Göteborgs avgöranden 2014-02-19 i mål nr 272–273-
13, 1097-13, 1099-13, 1100-13, 1101-13, 2317-13, 2318-13, 2319-13 och 2320-13.
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2. Rättsverkan av en EU-dom

Det framgår av fast rättspraxis, att den tolkning som EU-domstolen har gjort av en bestämmelse är
tillämplig från och med tidpunkten för dess ikraftträdande.2Det betyder, att en sådan dom har rättsverk-
ningar och ska beaktas av nationella domstolar även för fall som har uppkommit före tidpunkten för
avkunnandet av dom i det aktuella målet. Förutsättningen är dock, att talan kan väckas genom de rätts-
medel som står till buds i medlemsstaten. Direktivet ger medlemsstaterna visst utrymme för nationell
tolkning och lagstiftning. I de fall Rådet senare utfärdar tillämpningsföreskrifter för att säkerställa en
enhetlig tolkning gäller dessa tolkningar endast fr.o.m. tidpunkten för en sådan förordnings ikraftträdande.3

Till den del det saknas bestämmelser i unionsrätten ankommer det enligt fast rättspraxis på medlemssta-
terna att införa nationella regler för ansökningar om återbetalning av för högt eller felaktigt debiterad
mervärdesskatt, om det inte redan framgår av den nationella rättsordningen.4 Om inte alla tänkbara si-
tuationer täcks in av densamma, torde det enligt min bedömning ankomma på den nationella domstolen
att göra en unionskonform tolkning, som tillgodoser mervärdesskatterättsliga grundprinciper om neu-
tralitet och effektivitet.5 De ekonomiska konsekvenserna av felaktigt betalda belopp ska undanröjas.

3. Är Högsta förvaltningsdomstolens domar om den s.k. tryckerimomsen uppenbart oskäliga?

I och med skattebesluten om återbetalning av för högt fakturerad moms till tryckerierna anser sig Skat-
teverket ha rättslig grund för omprövning till trycksaksköparnas nackdel i enligt med bestämmelserna
om följdändringar som bl.a. kan beröra ”annan person”.

Även om skatteförfarandelagstiftningen har ändrats åtskilliga gånger under senare decennier har en
grundprincip för efterbeskattning hängt med under lång tid. Förutsättningen är dock nu liksom tidigare,
att ett sådant beslut inte är ”uppenbart oskäligt”. I proposition 1989/90:74 s. 314 framhålls att det bör
vara möjligt att i vissa undantagsfall underlåta att följdändra. ”Ofta avser en följdändring ett skattesubjekt
som har en så stark gemenskap med den skattskyldige att det skulle framstå som orimligt om inte en
följdändring kunde ske.” I texten sker en avgränsning i den meningen att ett beslut vanligen inte kan
”anses vara uppenbart oskäligt om det föreligger intressegemenskapmellan de skattskyldiga. Följdändring
bör därför normalt göras vid transaktioner mellan närstående bolag, makar, barn m.fl.” Begreppet
”ekonomisk intressegemenskap” mellan företag definieras numera i 14 kap. 20 § inkomstskattelagen
(1999:1229), vilket kan ge ledning för tolkning av uttrycket intressegemenskap i detta sammanhang.

I ovan nämnd proposition framhålls vidare att ett beslut kan framstå som uppenbart oskäligt, om det
fattas långt efter den ettårsperiod för vilken omprövning till den skattskyldiges nackdel normalt kan ske.
I regeringsrättsmålet RÅ85 I:20 finns ett ställningstagande av betydelse även utanför familjesfären. Särskilt
det förhållandet att den skattskyldiga inte längre var gift med den person vars deklaration hade rättats,
när frågan om följdändring aktualiserades, medförde, att Regeringsrätten fann det skäligt att inte följd-
rätta hennes taxeringar.

Proposition 1991/92:43 s. 92 ger ytterligare vägledning: ”Ett exempel när ett beslut om eftertaxering
kan framstå som uppenbart oskäligt är när en intäkt som tidigare allmänt ansetts vara ej skattepliktig
efter avgörande av regeringsrätten bedömts vara skattepliktig.” I de nu aktuella målen har trycksakskö-
parna handlat helt i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten gällande uppfattningen om såväl svensk
som europeiskmervärdesskatterätt. Inte heller den grunden för att anse efterbeskattningen som uppenbart
oskälig beaktas av HFD. Vidare anses enligt förarbetena omständigheterna i det enskilda fallet undan-
tagsvis kunna bidra till att ett beslut skulle framstå som oskäligt, t.ex. när en viss intäkt inte har kommit
den skattskyldige till godo eller tillgången har gått förlorad.

2 Dessa rättsgrundsatser har belysts bl.a. i följande mervärdesskatterättsliga mål: de förenade målen C-453/02 Linneweber och C-462/02 Akritidis,
REG 2005 s. I-1131, p. 41; de förenade målen C-290/05 Nádasdi och C-333/05 Németh, REG 2006 s. I-10115, p. 62.

3 Se främst Rådets Genomförandeförordning (EU) nr 282/2011, preambeln skäl nr 2.

4 Se mål C-94/10 Danfoss och Sauer-Danfoss, REG 2011 s. I-9963, p. 24 och 25; se även C-427/10 Banca Antoniana Popolare Veneta, REG
2011 s. I-0000, p. 22.

5 Denna bedömning kan illustreras med mål C-427/10 Banca Antoniana Popolare Veneta, REG 2011 s. I-0000, p. 41.
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HFD fann i de nu aktuella målen, ”att Skatteverkets beskattningsbeslut har ett sådant samband med
bolagets ingåendemervärdesskatt att en följdändring kan ske”. Omständigheterna ansågs inte vara sådana,
att följdändringsåtgärden ”framstår som uppenbart oskälig”. Trots klara uttalanden i relevanta förarbeten
och ovan refererade rättsfall gör HFD en så vidsträckt tolkning att den snarare framstår som lagstiftare
än uttolkare av gällande rätt. Förlaget var varken gift med eller hade en så nära gemenskap i övrigt med
tryckeriet ”att det skulle framstå som orimligt om inte en följdändring kunde ske”. Inte heller har förlaget
berikats genom återbetalningen till tryckeriet.

4. Har förlag och övriga trycksaksköpare rätt att få alla sina pengar tillbaka?

Utgångsläget är, att trycksaksköparna initialt till tryckeriet har erlagt de belopp som föreskrevs i den
svenska mervärdesskattelagen och som vid den tidpunkten överensstämde med den allmänna rättsupp-
fattningen inom EU. För detta belopp har de erhållit avdrag i sina mervärdesskatteredovisningar. Tryc-
kerierna har efter EU-domstolens dom 2010 i ovan nämnda mål C-88/09 Graphic Procédé på Skatte-
verkets eget initiativ erhållit återbetalning, dock med de brister vid beräkning av beloppet somKammar-
rätten i Göteborg i ovan nämnda domar har markerat.

Tryckerierna borde självfallet till trycksaksköparna utan anmaning vidarebefordra Skatteverkets återbe-
talning. Det utgör inte deras pengar utan en korrigering av tidigare för högt debiterad skatt. Beroende
på domstolens eventuellt bristande kännedom om mervärdesskatterätten och/eller brister i parternas
yrkanden är en dom från Stockholms Tingsrätt 2013-03-08 i mål T 9633-12 mellan en trycksaksköpare
och ett tryckeri inte helt klargörande. Tingsrätten framhåller i sitt domskäl, att trycksaksköparen inte
har ”någon rätt till återbetalning av beloppet enligt principen om condictio indebiti”.6 Det bör dock
tilläggas, att de nu aktuella HFD-domarna inte förelåg vid denna tidpunkt. Bristen i tingsrättens dom
är, att den inte vid bedömningen avseende condictio indebiti utgår från den 2011 av Skatteverket genom-
förda återbetalningen till tryckeriet utan primärt baserar domskälen på den ursprungliga debiteringen
av mervärdesskatt 2006. I ett sådant läge anser tingsrätten att för lång tid har förflutit för att berättiga
trycksaksköparen till återbetalning av ett i god tro mottaget belopp. 2011 förelåg ingen god tro, utan vid
den tidpunkten var rättsläget tack vare EU-domen helt klart.

Mot ovanstående bakgrund är det viktigt att pröva frågan, huruvida förlag och övriga trycksaksköpare
är berättigade att på något sätt återfå den ingående skatt som åtminstone vissa tryckerier tycks ha valt
att inte frivilligt återbetala till trycksaksköparna. HFD skriver i sina skäl för avgörandena, att ”Skatteverkets
återbetalning till tryckeriet får antas vila på antagandet att tryckeriet i sin tur kommer att återbetala
skatten till bolaget”.

Om det visar sig vara omöjligt eller orimligt svårt för slutkunden att erhålla återbetalning från leverantören,
särskilt vid dennes insolvens, ska det finnas möjlighet att rikta återbetalningskravet direkt mot skattemyn-
digheten.7 Det ankommer på medlemsstaterna att föreskriva de instrument och förfaranderegler som
erfordras för att den skattskyldige i sådana fall ska kunna göra sina återbetalningskrav gällande. Det
gäller även om preskriptionstiden har löpt ut och personen saknar möjlighet att med tillämpning av or-
dinära rättsmedel göra sina återbetalningskrav gällande.8 Rätten för kunden att direkt kräva återbetalning
från skattemyndigheten är endast en sista utväg vid leverantörens konkurs eller andra exceptionella fall.
HFD skriver i de nu aktuella domarna: ”Om det emellertid blir omöjligt eller orimligt svårt att återfå
skatten, särskilt vid leverantörens insolvens, måste dock medlemsstaterna möjliggöra att köparen kan
återkräva skatten direkt från skattemyndigheterna.”

Björn Westberg, professor i finansrätt

6 I fråga om innebörden av principen om condictio indebiti se bl.a. NJA 2011 s. 739.

7 Se mål C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken, REG 2007 s. I-2425, p. 41 och 42; se även mål C-94/10 Danfoss och Sauer-Danfoss, REG 2011
s. I-9963, p. 28 och 38; C-427/10 Banca Antoniana Popolare Veneta, REG 2011 s. I-0000, p. 28.

8 Se mål C-427/10 Banca Antoniana Popolare Veneta, REG 2011 s. I-0000, p. 31.
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