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Sammanfattning 
2010 lämnade EU-domstolen ett förhandsavgörande i mål C-88/09 Graphic Procédé gällande 

huruvida vissa tryckeriprodukter ska anses utgöra varor eller tjänster enligt EU:s mervär-

desskattedirektiv. Domen innebar för svensk lagstiftning att mervärdesskattesatsen för vissa 

tryckeriprodukter sänktes från 25 procent till 6 procent. Konsekvensen blev att skatteverket 

fick återbetala miljonbelopp till svenska tryckerier på grund av att de redovisat för hög mer-

värdesskatt. Skatteverket godtog återbetalning till tryckerierna utan att kreditering till trycke-

rikunder krävdes. Skatteverket bestämde sig för att efterbeskatta tryckerikunderna genom 

följdändring med motsvarande belopp som tryckeriet erhållit i återbetalning. Frågan kom att 

prövas av HFD. HFD ansåg att kriterierna för följdändring är uppfyllda och att efterbeskatt-

ning inte är uppenbart oskäligt. HFD:s dom bygger på antagandet att tryckerikunderna har en 

civilrättslig fordran på tryckerierna. Syftet med uppsatsen är att utreda konsekvenserna av 

HFD:s bedömning avseende följdändringsbestämmelsen och oskälighetsrekvisitet i 66 kap. 

27 § 4 p. a) och 66 kap. 28 § Skatteförfarandelag (2011:1224).  

HFD har genom sin dom i tryckerimomsmålen utvidgat möjligheten att efterbeskatta genom 

följdändring. Domen brister i rättssäkerhet med anledning av HFD:s opreciserade domskäl. 

Det föreligger ett osäkert rättsläge avseende huruvida tryckerikunden har en civilrättslig ford-

ran på tryckeriet, varför HFD:s antagande även i detta avseende brister ur rättsäkerhetper-

spektiv. Det finns dock ett visst stöd för antagandet att det föreligger en fordran enligt 36 § 

AvtL, principerna om condictio indebiti och obehörig vinst. Oavsett om HD klargör rättslä-

get angående fordrans existens har HFD:s bedömning orsakat ekonomiska bördor för 

tryckerikunder som är oförsvarliga ur rättssäkerhetsperspektiv.  
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Abstract 
In 2010 the CoJ submitted a preliminary ruling in C-88/09 Graphic Procédé regarding 

whether certain printing products should be considered as goods or services in accord-

ance with the VAT Directive. The implication of the ruling for Swedish legislation was 

that the tax rate for certain printing product was reduced from 25 to 6 percent. The 

consequence was that the tax office had to repay millions of Swedish crowns to print-

ing houses because the VAT payments had been too high. The Tax Agency repaid the 

VAT without demanding that the printing houses issued a credit note to their custom-

ers. Due to their repayments, the Tax Agency reclaimed the incorrectly charged VAT 

from the printing houses’ customers. The issue came to be considered by the Swedish 

Supreme Administrative Court (the court). It considered that the criteria for reclaiming 

VAT was met and that the reclaiment is not evidently unreasonable. The court's judg-

ment is based on the assumption that the customers have a claim on the printing 

houses. The purpose of the thesis is to investigate the consequences of the court's 

judgment concerning additional tax assessment and the criterion of unreasonableness. 

The court’s judgment has led to extended possibilities to make additional assessment.  

The judgment fails in legal certainty due to its unspecified grounds. There is an uncer-

tain legal position as to whether the customers has a claim against the printing house, 

which is why the court's assumption in this matter lacks of legal certainty. However, 

there is some support for the assumption that there is a claim under § 36 AvtL, the 

principles of condictio indebiti and unjust enrichment. Irrespective of whether the Su-

preme Court will clarify the legal situation regarding the claim, the court's judgment 

has caused economic burdens for customers that are inexcusable from a legal certainty 

perspective.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

2010 lämnade EU-domstolen (Europeiska Unionen) ett förhandsavgörande i dom C-88/09 

Graphic Procédé gällande huruvida vissa tryckeriprodukter ska anses utgöra varor eller tjänster 

enligt EU:s mervärdesskattedirektiv1. I avgörandet anges att samtliga omständigheter ska 

ligga till grund för bedömningen av om verksamheten ska utgöra leverans av vara eller tjänst. 

Verksamheten ska anses utgöra leverans av en vara om kopieringsverksamheten är den hu-

vudsakliga delen av leveransen. Om diverse tilläggstjänster såsom rådgivning, anpassning, 

omarbetning och ändring av originalet etc. är överordnade i förhållande till kopieringsverk-

samheten, ska verksamheten anses utgöra leverans av tjänst.2  

I Sverige har det sedan år 2002 tillämpats en skattesats om 6 procent på bland annat böcker 

och tidskrifter.3 När EU-domstolen lämnade sitt förhandsavgörande innebar det att skatte-

satsen om 6 procent blev tillämpligt även på vissa tryckeritjänster.4 Konsekvensen blev att 

Skatteverket fick återbetala miljonbelopp till svenska tryckerier på grund av för högt redovi-

sad mervärdesskatt.5 I nuvarande mervärdesskattelagstiftning uppställs som krav för att åter-

betalning av felaktigt debiterad mervärdesskatt ska ske att en kreditfaktura ska vara utställd 

till köparen. Detta krav, som har sin bakgrund i artikel 203 i mervärdesskattedirektivet6, in-

förlivades först år 2008.7 Skatteverket medgav därför återbetalning till tryckerierna av felakt-

igt betald mervärdesskatt avseende omsättningar som skett innan år 2008, utan krav på ut-

ställande av kreditfaktura till tryckerikunderna.8  

Efter att Skatteverket fått återbetala miljonbelopp till tryckerierna meddelade Skatteverket i 

början av 2011 att tryckerikundernas avdrag för ingående mervärdesskatt skulle minskas i 

                                                 
1 Dir. 2006/112/EG. 

2 C-88/09 Graphic Procédé p. 31-32. 

3 7 kap. 1 § 3 st. 1 p. Mervärdesskattelagen (1994:200) (ML). 

4 Skatteverkets ställningstagande om framställning av tryckta produkter. 

5 Hedström, Skattenytt, 2013, s. 703.  

6 Dir. 2006/112/EG.  

7 1 kap. 1 § 3 st., 1 kap. 2 e) § och 13 kap. 28 § ML. 

8 Hedström, Skattenytt, 2013, s. 702-703.  
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motsvarande mån som tryckerierna fått återbetalning av mervärdesskatt. Skatteverket argu-

menterade att beslutet var en direkt konsekvens av ändringen av tryckeriernas utgående mer-

värdesskatt. Skatteverket möjliggjorde således efterbeskattning genom följdändring.9  

Tryckerikunderna överklagade Skatteverkets beslut och frågan kom att behandlas i flera mål 

runt om i Sverige. Underrätterna hade en splittrad bild om hur regeln om följdändring skulle 

tolkas vilket skapade ett osäkert rättsläge.10 Besluten överklagades till Högsta förvaltnings-

domstolen (HFD). HFD ansåg att kriterierna för följdändring var uppfyllda och att begräns-

ningen för att underlåta en följdändring är när det är uppenbart oskäligt. HFD anförde att oskä-

lighetsrekvisitet är uppfyllt när tryckerikunden visar att det är omöjligt eller orimligt svårt att få 

ersättning av tryckeriet. Detta har gett tryckerikunderna ett mycket litet utrymme att undgå 

efterbeskattning. 11 I oktober 2014 kom ytterligare en dom från HFD. I domen tydliggjorde 

HFD att det inte är tillräckligt att skriftligen ha riktat krav och påminnelser till tryckeriet för 

att visa att det är omöjligt eller orimligt svårt att återfå den felaktigt debiterade mervärdesskat-

ten.12 Domarna har varit föremål för kritik från flera håll, med den huvudsakliga innebörden 

att möjligheten till efterskattning genom följdändring har utvidgats genom HFD:s domar. 

Ytterligare kritik har riktats mot att HFD:s bedömning tycks ha grund i antagandet att trycke-

rikunderna har en civilrättslig fordran på tryckerierna.13 

Vid sidan av HFD:s domar har det i allmän domstol prövats huruvida tryckerikunderna fak-

tiskt har en fordran på tryckerierna enligt civilrättsliga principer. De allmänna domstolarna 

har varit oeniga i frågan, och endast i en dom har fordran ansetts föreligga för tryckerikun-

den.14 I dagsläget riskerar flertalet tryckerikunder att bli återbetalningsskyldiga med miljard-

belopp till Skatteverket på grund av den ändrade mervärdesskattesatsen.15 I nuläget ligger 

                                                 
9 Se Östlund, ”Skatteverket massöverklagar tryckerimoms-kräver 730 mkr”, och Skatteverkets pressmeddelande 

”Ändrad moms för tryckerier påverkar kunderna”. 

10 Se exempelvis Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6717-12 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6866-12. 

11 Mål nr 3499-13 och mål nr 3291-13.  

12 Mål nr 3336-3338-13.  

13 Se exempelvis Hedström, Skattenytt, 2013 och Hedström, Skattenytt, 2014 samt Westberg, Analys: är Högsta 
förvaltningsdomstolens domar om den s.k. tryckerimomsen uppenbart oskäliga? 

14 Stockholms tingsrätt mål nr T 9633-12, Svea hovrätt mål nr T 3478-13, Nyköpings tingsrätt mål nr T 3118-
12 och Göteborgs tingsrätt T 1176-14. 

15 Winberg, ”tryckerimoms till debatt i riksdagen – igen”. 
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minst 50 tvister i avvaktan på prövning i allmän domstol. Ännu har inte Högsta Domstolen 

(HD) tagit upp frågan, men sannolikt är att frågan kommer att behandlas av HD.16 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda konsekvenserna av HFD:s bedömning i de s.k. tryckeri-

momsmålen avseende följdändringsbestämmelsen och oskälighetsrekvisitet i 66 kap. 27 § 4 

p. a) och 66 kap. 28 § Skatteförfarandelag (2011:1224) (SFL). Utredningen kommer i första 

hand ta sikte på följande frågeställningar:  

- Har möjligheten att efterbeskatta genom följdändring blivit större till följd av HFD:s 

bedömning?  

- Vilka konsekvenser har HFD:s tillämpning av följdändringsbestämmelsen utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv? 

- Finns det enligt civilrättsliga regler och principer stöd för HFD:s antagande att 

tryckerikunderna har en fordran på tryckerierna? 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsens fokus ligger på efterbeskattning genom följdändring. Efterbeskattning genom 

följdändring kan ske om det föranletts av ett beslut om annan eller samma skatt ”…men för 

en annan redovisningsperiod, ett annat beskattningsår eller en annan person”17 Då tryckerimomsmålen 

berör följdändring på grund av beslut som avser annan person, kommer de övriga följdänd-

ringsmöjligheterna endast kort att presenteras.  

Mervärdesskatterätt är ett stort och komplext område. Vi kommer endast att redogöra för 

de EU-rättsliga principer som är grundläggande för mervärdesbeskattningen, och som har 

diskuteras i tryckerimomsmålen och efterföljande diskussioner. 

Syftets tredje frågeställning, vilket civilrättsligt stöd som HFD har för sin bedömning, är bred.  

Vi har avgränsat oss till att huvudsakligen behandla följande civilrättsliga principer och grun-

der: condictio indebiti, obehörig vinst, förutsättningsläran, tolkning och utfyllning av avtal 

och 36 § Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens om-

råde (AvtL). En avgränsning har varit nödvändig med anledning av uppsatsens tidsomfång, 

                                                 
16 Loxdal, ”TMD TryckeriMomsDagen 2015”. 

17 66 kap. 27 § 4 a) p. SFL.  
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och avgränsningen har skett med ledning av vilka principer som varit uppe till bedömning i 

allmän domstol.  

Vi kommer i uppsatsen att redogöra för rättsfall från allmän domstol. Det har under uppsat-

sens gång tillkommit flera domstolsavgöranden, vi har dock valt att efter den 20 mars 2015 

inte inhämta fler rättsfall på grund av att den tidsram vi har att förhålla oss till i uppsatsskri-

vandet.  

1.4 Metod och material 

Uppsatsen skrivs inom området rättsvetenskap och har skrivits med utgångspunkt i rätts-

dogmatisk metod. EU-rätt, nationell lagstiftning, nationella förarbeten, nationell praxis och 

doktrin värderas i den hierarkiska ordning som nämnts.18  

Mervärdesskattedirektivet och EU-rättslig praxis har använts för att ge en bakgrund till mer-

värdesskattelagstiftningen. Lagtext har primärt använts för att utreda och beskriva rättsläget. 

I andra hand har förarbeten använts för att utfylla och uttolka syftet med lagtexten. Därefter 

har praxis använts för att uttolka hur lagtext och förarbeten har tillämpats inom området. 

Inom området finns flera tongivande rättsfall, vilka har skapat osäkerhet kring rättsläget och 

skapat en diskussion. Rättsfallen är av stor betydelse för syftets besvarande och har därför 

diskuterats och analyserats. Slutligen har doktrin använts för att ge perspektiv på rättsområ-

det samt för att ge en bild av den grundläggande teoretiska systematiken på området. 

Skatterätten påverkas påtagligt av Sveriges medlemskap i EU och mervärdesskatten är ett av 

de verktyg som används för att skapa en harmoniserad marknad.19 Uppsatsen kommer att 

behandla tre framträdande EU-rättsliga principer inom mervärdesskatten, neutralitetsprinci-

pen, reciprocitetsprincipen och effektivitetsprincipen. Dessa principer är av vikt för att förstå 

mervärdesskattens uppbyggnad och för förståelsen av varför tryckerimomsmålen skapat en 

problematik. Uppsatsen kommer även behandla viss EU-rättslig praxis. EU-rättslig praxis 

har använts för att beskriva de EU-rättsliga principer som har betydelse för mervärdesbe-

skattningen.  

                                                 
18 Sandgren, 2007, s. 66.   

19 Ståhl m.fl. 2011, s. 17 och Kleerup m.fl. 2014, s. 23.  
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Vi utreder följdändringsbestämmelsen och oskälighetsrekvisitet med utgångspunkt i lagtex-

ten. Detta eftersom lagtext är den primära källan i svensk rätt och följdändringsbestämmel-

sens och oskälighetsrekvisitets lydelse är av central betydelse för att kunna besvara syftet med 

uppsatsen. Förarbeten till följändringsbestämmelsen och oskälighetsrekvisitet kommer att 

utredas för att få en förståelse för skälen bakom bestämmelserna. Vi redogör för de äldre 

motiven till bestämmelsen för att ge läsaren en inblick i utvecklingen av bestämmelsen.  

I uppsatsen redogör vi för flera rättsfall från underrätter, HFD och HD. Rättsfall har inhäm-

tats för att visa den praktiska tillämpningen av lagstiftningen. Då problematiken bakom syftet 

uppkom i samband med att HFD avgjorde frågan om efterbeskattning genom följdändring 

är det av vikt att redogöra för dessa mål i referatform. I uppsatsen har domar från under-

rättsinstanser använts till stor del. Det är viktigt att poängtera att det kan vara problematiskt 

då de inte utgör prejudikat. Dock är de intressanta att analysera då de belyser olika synsätt 

och argument. Därför har vi redogjort för även dessa i referatform. Vi har valt att redogöra 

för de två mål från Kammarrätten i Göteborg (KRG)20 som ligger till grund för HFD:s do-

mar. Dessutom har vi valt att redogöra för Kammarrätten i Stockholms (KRS) dom21, då 

avgörandet gett uttryck för en motsatt syn på saken jämfört med KRG:s och HFD:s domar 

som varit intressant att belysa. Det finns fler fall som har varit föremål för prövning i för-

valtningsrättsliga domstolar. Vi finner det dock inte nödvändigt att redogöra för fler mål, då 

vi anser att dessa mål fångar upp den problematik som uppstår vid bedömningen av om 

efterbeskattning genom följdändring föreligger. 

Vad gäller den civilrättsliga bedömningen av huruvida en fordran föreligger för tryckerikun-

den är den problematisk då frågan inte varit upp för bedömning i HD ännu. Rättsläget är 

därmed fortfarande oklart. Vi har valt att redogöra för och analysera de domar som avkun-

nats i allmän domstol angående huruvida en civilrättslig fordran föreligger, för att ge läsaren 

en bild av och en indikation på, hur de civilrättsliga principerna och reglerna kan bedömas. 

Vi vill förtydliga att begränsade slutsatser kan dras från avgörandena i allmän domstol. 

Doktrin har använts för att ge ett teoretiskt perspektiv på området. I urvalet av doktrin har 

juridiska artiklar ansetts relevanta för att problematisera rättsläget. Artiklarna, i det urvalet 

                                                 
20 KRG mål nr 6717-12 och mål nr 6718-12. 

21 KRS mål nr 6866-12 
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som gjorts, har lika stort rättskällevärde som doktrin i traditionell mening. Artiklar som kom-

menterat de problem som HFD:s domar gett upphov har fått stort utrymme i uppsatsen. 

Artiklarna har behandlat rättsläget ingående, och har använts för att skapa att djupare per-

spektiv och underlag för resonemang. 

1.5 Disposition 

Med undantag från uppsatsens första, åttonde och nionde kapitel påbörjas varje kapitel med 

en inledning och avslutas med en sammanfattning.  

 

Kapitel 1  Uppsatsens inleds med en bakgrund till problematiken. I ka-

pitlet framställs även uppsatsens syfte och avgränsning, samt 

den metod och det material som använts vid utformningen av 

uppsatsen. 

Kapitel 2 I uppsatsens andra kapitel redogörs för EU-rätten och mer-

värdesskattens grundläggande regler och principer. Även en 

framställning av mervärdesskatt för tryckerier samt betydelsen 

av kreditfaktura görs. 

Kapitel 3 I det tredje kapitlet beskrivs följdändringsbestämmelsen bak-

grund och utveckling samt hur den är utformad i dagens lag-

stiftning. Kapitlet behandlar även oskälighetsrekvisitet. 

Kapitel 4 I uppsatsens fjärde kapitel redogörs för hur tryckerimoms har 

behandlats i förvaltningsrättslig domstol. Både KRS:s, KRG:s 

och HFD:s bedömningar presenteras.  

Kapitel 5 I det femte kapitlet redogörs för de reaktioner och kritik som 

uppkommit efter HFD:s domar. 

Kapitel 6 I det sjätte kapitlet presenteras de civilrättsliga principerna 

Condictio Indebiti, obehörig vinst, tolkning och utfyllning av 

avtal, förutsättningsläran samt 36 § AvtL.  
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Kapitel 7 I sjunde kapitlet redogör vi för allmän domstols bedömning i 

tvisterna mellan tryckerikunderna och tryckerierna. Vi presen-

terar allmän domstols bedömning angående vilken rättsregel 

eller princip som kan tillämpas för att tryckerikunderna ska 

återfå den för högt debiterade mervärdesskatten. 

Kapitel 8  I det åttonde kapitlet presenteras analysen. Analysen inleds 

med en presentation av följdändringsbestämmelsens syfte och 

tillämpningsområde innan tryckerimomsmålen. Därefter re-

dogör vi för HFD:s bedömning, och vilken betydelse den har 

nu och i framtiden. I samband med detta diskuterar vi även 

vilka konsekvenser HFD:s bedömning får ur förutsägbarhets- 

och rättssäkerhetsperspektivet. Slutligen diskuterar vi vilket 

stöd HFD: har för sitt antagande att tryckerikunderna har en 

civilrättslig fordran på tryckerierna.  

Kapitel 9 I det nionde och sista kapitlet sammanfattas analysen och vi 

återanknyter och besvarar uppsatsens syfte.  



 

 
8 

2 Mervärdesskatt 

2.1 Inledning 

För att ge läsaren möjlighet att förstå problematiken bakom syftet med uppsatsen kommer 

vi i kapitlet ge en redogörelse för de grundläggande regler och principer som finns inom 

mervärdesbeskattningen. Vi anser att det är av vikt för läsaren att förstå dessa regler och 

principer för att kunna bilda sig en uppfattning om mervärdesskattens mekanismer och kom-

plexitet. Kapitlet inleds med en redogörelse av EU-rätten, därefter följer en beskrivning av 

svensk lagstiftning och en redogörelse för mervärdesskatteutvecklingen för tryckerier och 

betydelsen av kreditfaktura.  

2.2 Grundläggande om mervärdesskatten och dess historik 

Sverige införde 1 januari 1969 den första mervärdesskattelagen och ersatte därmed den all-

männa varuskatten. Syftet med mervärdesskatten är att den ska fungera som en generell kon-

sumtionsskatt. Principen är att skatten ska utgå vid omsättning av varor och tjänster och ska 

debiteras slutkonsumenten. Mervärdesbeskattningen har successivt skärpts i Sverige och idag 

är skattesatsen 25 procent med undantag för två reducerade skattesatser om 6 respektive 12 

procent.22 Skattesatsen om 6 procent tillämpas bland annat på omsättning av böcker och 

tidskrifter, medan 12 procents skattesats tillämpas bland annat på restaurang, catering och 

hotellrörelse.23  

Med anledning av Sveriges medlemskap i EU har skatterätten påverkats påtagligt och mer-

värdesskatten är ett av de verktyg som används för att skapa en harmoniserad marknad.24 

Den 28 november 2006 ersattes de tidigare mervärdesskattedirektiven i EU med ett gemen-

samt system för mervärdesskatt inom EU, det s.k. mervärdesskattedirektivet.25  

                                                 
22 7 kap. 1 § ML och Kleerup m.fl. 2014, s. 17, 22-23. 

23 7 kap. 1 § 2 st. 1 och 5 p. samt 7 kap. 1 § 3 st. 1 p. ML. 

24 Ståhl m.fl. 2011, s. 17 och Kleerup m.fl. 2014, s. 23. 

25 Dir. 2006/112/EG. 
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2.3 EU-rättsliga principer inom mervärdesskatterätt 

2.3.1 Neutralitetsprincipen 

Neutralitetsprincipen kan sägas vara den viktigaste principen vid utformningen av mervär-

desregleringen inom EU. Mervärdesbeskattningen ska i minsta möjliga mån påverka de en-

skildas val och därmed vara neutral.26  

Det är stadgat i mervärdesskattedirektivet att även om skattesatserna inom EU inte är har-

moniserade, ska mervärdesskatten vara konkurrensneutral inom varje medlemsstats territo-

rium.27 Det finns två kategorier inom neutralitetsprincipen, konsumtionsneutralitet och pro-

duktionsneutralitet. Konsumtionsneutraliteten innebär att konsumenters val av vara eller 

tjänst inte ska påverkas av mervärdesskatten. Produktionsneutralitet innebär att det ska råda 

neutralitet vid val av företagsform, produktionsfaktorer, leverantör etc. Det som sker vid 

brister i konsumtions- och produktionsneutraliteten är att vissa producenter gynnas framför 

andra, vilket ger en bristande konkurrensneutralitet, samt att producenter fördyrar sin pro-

duktion.28 

Inom svensk mervärdesbeskattning har neutralitetsprincipen och dess överväganden varit av 

central betydelse redan vid början av dess utformning. Det framhölls i tidigt skede att kon-

sumtionsbeskattningen ska vara konsumtionsneutral, med vilket menas att samtliga kon-

sumtionsvaror och tjänster belastas lika i förhållande till priset.29 

2.3.2 Reciprocitetsprincipen  

Inom mervärdesskatten råder reciprocitet, vilket innebär att mervärdesskatten ska framvält-

ras mellan skattskyldiga subjekt. Reciprocitetsprincipen visas i praktiken genom att köparens 

avdragsrätt av ingående mervärdesskatt motsvarar säljarens utgående mervärdesskatt. Syftet 

med reciprocitetsprincipen är att ingen skatt ska erhållas som ren vinst av staten innan varan 

eller tjänsten nått slutkonsumenten.30 Det är således genom reciprocitetsprincipen som man 

                                                 
26 Dir. 2006/112/EG samt C-89/81 Hong Kong Trade, p. 6 och Kleerup m.fl. 2014, s. 24.  

27 Dir. 2006/112/EG, st. 7 i ingressen.  

28 Melz, 1990, s. 69.  

29 SOU 1964:25 s. 100.  

30 Melz, 1990, s. 142-143. 
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uppnår den mervärdesskatterättsliga neutralitet som direktivet vill garantera.31 Det har även 

i praxis föreskrivits att det ska vara en huvudprincip för mervärdesskatten att utgående och 

ingående mervärdesskatt för säljare respektive köpare ska uppgå till samma belopp.32  

2.3.3 Effektivitetsprincipen  

En av EU:s främsta egenskaper är att det ger ett starkt rättslig skydd för den enskilda perso-

nen. En naturlig följd av denna egenskap är att det inom beskattningsområdet ger den en-

skilde rätten att få tillbaka felaktigt debiterad skatt. Rätten att få tillbaka felaktigt debiterad 

skatt är en s.k. restitution. Detta innebär att när nationell skatt uttagits i strid med EU-rätten 

har den enskilda rätten att få tillbaka den inbetalda skatten. Tillämpningen av principen in-

nebär att det är nationella restitutionsregler som gäller och således nationell domstol som ska 

användas. Dock får inte nationella regler på ett orimligt sätt försvåra för enskilda att yrka på 

de rättigheter som EU-rätten medför. Enskilda ska således åtnjuta ett effektivt rättsligt skydd, 

genom den s.k. effektivitetsprincipen.33 

Medlemsstaterna inom EU är enligt effektivitetsprincipen skyldiga att möjliggöra nödvändiga 

åtgärder för att köparen ska kunna få ersättning för felaktig debiterad skatt. EU-domstolen 

har i mål C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken uttalat att det enligt principerna om effektivitet, 

neutralitet och medlemsstaternas självbestämmanderätt i processuella frågor kan: 

”…om det blir omöjligt eller orimligt svårt att återfå erlagd mervärdesskatt, särskilt vid leverantörens insol-

vens, krävas att köparen av tjänster kan rikta sina återbetalningskrav direkt mot skattemyndigheterna. 

Medlemsstaterna måste således föreskriva nödvändiga instrument och förfaranderegler för att möjliggöra för 

köparen att återkräva den skatt som felaktigt faktureras, så att effektivitetsprincipen iakttas.”34 

2.4 Svensk mervärdesskatterätt 

2.4.1 Utgående och ingående mervärdesskatt  

De vanligaste termerna som används inom mervärdesskatten är ingående och utgående mervär-

desskatt. I enlighet med lagstiftningen får den som bedriver en skattepliktig verksamhet göra 

                                                 
31 Westberg, 2009, s. 7. 

32 Rå 1988 ref. 102, se även Westberg, 1997, s 314. 

33 Ståhl m.fl. 2011, s. 58-59.  

34 C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken p. 41. 
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avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten.35 

Den ingående mervärdesskatten ska utgöras av det belopp som hänför sig till ersättningen 

för förvärv av varan eller tjänsten.36 Tillämpningen innebär att ingående mervärdesskatt inte 

utgör en kostnad för näringsidkare. Utgående mervärdesskatt aktualiseras när näringsidkare 

omsätter skattepliktiga varor eller tjänster.37 Med omsättning förstås att en vara eller tjänst 

överlåts mot ersättning eller tas i anspråk genom uttag.38 Det skattepliktiga beloppet beräknas 

på ersättningen för varan eller tjänsten och ska betalas in till staten av näringsidkaren.39  

2.4.2 Avdragsrätt 

En grundbult i det mervärdesskatterättsliga systemet är att avdragsrätten ska vara proport-

ionerlig med priset av varan eller tjänsten i varje transaktionssteg i produktionskedjan.40 En-

ligt svensk lagstiftning får en näringsidkare göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som 

hänför sig till förvärv eller import i verksamheten.41 Avdragsrätten är central inom mervär-

desskatteområdet och är en viktig del för att det i slutändan inte ska uttas mer mervärdesskatt 

i produktionskedjan än vid försäljningen till konsumenten. Därmed har det vid utformningen 

av mervärdesskattedirektivet varit av vikt att skapa en så oinskränkt avdragsrätt som möjligt. 

Den s.k. avdragsmetoden innebär att säljaren redovisar den utgående mervärdesskatten öp-

pet och att det då medges avdrag för köparen till samma belopp såsom ingående mervär-

desskatt.42  

Avdragsrätten är dock inte alltid lika enkel som det verkar. Det kan uppkomma s.k. kumula-

tiva effekter, vilka kan uppstå när en näringsidkare i produktionskedjan saknar avdragsrätt, 

inte är skattskyldig etc. I ett sådant fall uppstår en ej avdragsgill transaktion i produktions-

kedjan och mervärdesskatten blir i slutändan högre än vad som borde erlagts. För att undvika 

dessa problem är det enklast att det genom produktionskedjan råder fullständig avdragsrätt, 

                                                 
35 8 kap. 3 § 1 st. ML. 

36 8 kap. 2 § 1 st. ML. 

37 3 kap. 1 § 1 st. ML.  

38 2 kap. 1 § 1 st. 1-2p. och 2 kap. 1 § 3 st. 1-2 p. ML.   

39 1 kap. 1 § 1 st. ML och 7 kap. 3 § 1 st. 1 p ML. 

40 Dir. 2006/112/EG art. 167-183 se även C-62/93 BP Soupergaz jmf Ståhl m.fl. 2011 s 229. 

41 8 kap. 3 § 1 st. ML. 

42 8 kap. 6 § 1 st. ML och Kleerup m.fl. 2014, s. 19-20. 
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vilket kräver att de näringsidkare som deltar i förädlingen ska vara skattskyldiga liksom att de 

varor och tjänster som omsätts ska vara skattepliktiga.43  

Vissa näringsidkare bedriver verksamhet av naturen att den endast delvis avser förvärv eller 

import som medför avdragsrätt, eller att förvärv eller import görs gemensamt för verksam-

heter av vilka någon inte medför skattskyldighet. I dessa händelser får endast avdrag göras 

till den del av ersättningen som hänför sig till den skattepliktiga delen. Finns svårigheter att 

fastställa avdragsbelopp ska det istället bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.44 

2.4.3 Mervärdesskatteutvecklingen för tryckerier 

När regeringen år 2001 lämnande sin proposition om sänkning av mervärdesskatten för 

böcker m.m. om 6 procent, slog de fast att framställningstjänster inte skulle beröras av 

lagändringen. Således skulle mervärdesskattesatsen fortsättningsvis vara 25 procent när en 

förläggare anlitade ett tryckeri och betalde för en tryckeritjänst.45 

År 2010 kom EU-domstolen med ett avgörande i målet Graphic Procédé, vilket förtydligade 

tolkningen av artikel 5.1 i mervärdesskattedirektivet.46 EU-domstolen anförde att artikel 5.1 

ska tolkas så att viss kopieringsverksamhet ska utgöra leverans av varor, när rätten att förfoga 

över kopiorna överförs från det tryckeri som utfört kopieringen direkt till kund. I de fall vissa 

tilläggstjänster, såsom rådgivning, anpassning, omarbetning och ändring av original utgör den 

huvudsakliga delen av leveransen ska det dock ses som tjänst.47 Skatteverket konstaterade i 

ett ställningstagande beträffande tolkningen av EU-domen att dess uppfattning var att fram-

ställning och leverans av tryckta produkter ska anses utgöra omsättning av vara. Eftersom 

Sverige sedan tidigare tillämpade en skattesats om 6 procent på böcker m.m. innebar EU-

domstolens avgörande att skattesatsen för vissa tryckeriprodukter sänktes från 25 procent till 

6 procent.48 

                                                 
43 Kleerup m.fl. 2014, s. 20. 

44 8 kap. 13 och 14 §§ ML.  

45 Prop. 2001/02/45 s. 47. 

46 C-88/09 Graphic Procédé. 

47 C-88/09 Graphic Procédé p. 31-33.  

48 Skatteverkets ställningstagande om framställning av tryckta produkter. 
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Det framgår av EU-praxis att EU-domstolens tolkningar av gemenskapsrättsliga regler har 

rättsverkan från den tidpunkten reglerna trädde i kraft. I förevarande fall kom EU-domstolen 

med avgörandet 2010, men dess rättsverkningar är tillämpliga tillbaka i tiden. Kopierings-

verksamhet ska därmed ses som leverans av vara även tiden före 2010, vilket resulterat i att 

den skattesats om 25 procent som tryckerier betalt till staten är materiellt fel. Motsatsvis blir 

även tryckerikundernas ingående mervärdesskatt materiellt fel.49 

2.4.4 Kravet på kreditfaktura och dess betydelse i tryckerimomsmålen 

År 2002 föreslogs att en regel om betalningsskyldighet för felaktiga debiteringar skulle införas 

i svensk lagstiftning, då en obligatorisk bestämmelse med detta krav fanns i art. 21.1 d i sjätte 

direktivet50. Den nya regeln skulle korrigera effekterna av feldebiteringar, vid exempelvis de-

bitering av mervärdesskatt till en ej skattskyldig eller debitering av en felaktig skattesats.51 

Förslaget fick inte genomslagskraft förrän år 2008.52 

Vid ändring av mervärdesskattebelopp på grund av felaktig skattesats uppställs det idag i 

svensk lagstiftning krav på kreditering av faktura för att kunna återfå den för högt debiterade 

mervärdesskatten.53 Innebörden av kravet på kreditfaktura är att säljaren måste kompensera 

köparen, om denne fakturerats med ett för högt mervärdesskattebelopp för att kunna återfå 

pengar från staten. För köparen innebär detta att denne är skyldig att minska sitt tidigare 

avdrag för ingående mervärdesskatt.54 Bestämmelsen om kreditfaktura infördes först år 2008, 

vilket innebär att Skatteverket för åren innan 2008 måste återbetala felaktigt debiterad mer-

värdesskatt till tryckerier även om ingen kreditfaktura utställts.55   

Den skattskyldige kan begära omprövning av beslut upp till sex år från utgången av det ka-

lenderår då beskattningsåret har gått ut.56 Innebörden för tryckerimomsmålen är att trycke-

rierna har kunnat begära rättelse av felaktig betald mervärdesskatt mellan åren 2004 till 2010. 

                                                 
49 Jmf Westberg, Skattenytt, 2012, s. 693 och C-61/79 Denkavit Italiana p. 16.  

50 Dir. 77/388/EEG. 

51 SOU 2002:74 s. 618, nuvarande bestämmelse återfinns i dir. 2006/112/EG art. 203.  

52 Hedström, Skattenytt, 2013, s. 702. 

53 11 kap. 10 § ML.  

54 Prop. 2007/08:25 s. 94-96, se även Alvemalm, Svensk Skattetidning, 2011, s. 430.  

55 Skatteverket, ”Särskilda regler för vissa varor och tjänster”. 

56 66 kap. 7 § SFL. 
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Mellan åren 2004 till 2008 har tryckerierna kunnat begära återbetalning utan att vara skyldiga 

att utställa en kreditfaktura. 

2.5 Sammanfattning 

Det är en grundförutsättning att mervärdesskatten ska vara neutral och inte påverka de en-

skildas val, och således inte bli en kostnad för de enskilda. Neutralitetsprincipen kan sägas 

vara den viktigaste principen för mervärdesbeskattningen. Reciprocitetsprincipen innebär att 

ingående och utgående mervärdesskatt ska uppgå till samma belopp. Tillämpningen av reci-

procitetsprincipen syftar till att garantera neutralitet och att beskattningen blir materiellt kor-

rekt. Effektivitetsprincipen ställer krav på medlemsstaterna att föreskriva nödvändiga instru-

ment och förfaranderegler för att möjliggöra för köparen att återfå för högt debiterad mer-

värdesskatt. Kravet på kreditfaktura torde kunna ses som ett sätt att garantera att köparen 

återfår för högt debiterad mervärdesskatt, och kan därmed ses som ett uttryck för att säker-

ställa att effektivitetsprincipen efterlevs. Som ett andra steg, om det ändå blir omöjligt eller 

orimligt svårt för köparen att återfå för högt debiterad mervärdesskatt av säljaren, kan köpa-

ren vända sig direkt till skattemyndigheten för ersättning.  

Sverige införlivade krav på kreditfaktura vid återbetalning av felaktigt debiterad mervär-

desskatt först 2008, och därmed införlivades krav på kreditfaktura för sent. Detta resulterade 

i att tryckerierna inte behövde skicka en kreditfaktura till tryckerikunderna för att erhålla 

återbetalning av Skatteverket för de återbetalningarna som gällde åren 2004 till 2008. Trots 

att tryckerierna fått tillbaka för högt debiterad mervärdesskatt, fanns det alltså inget krav på 

att de skulle ersätta sina kunder för deras för högt debiterade mervärdesskatt mellan åren 

2004-2008. 
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3 Efterbeskattning genom följdändring  

3.1 Inledning 

Tryckerimomsmålen kretsar kring följdändringsbestämmelsen i 66 kap. 27 § 4 p. a) SFL och 

oskälighetsrekvisitet i 66 kap. 28 § SFL. HFD har fått utså kritik av den anledningen att de 

ansetts ha tolkat bestämmelsen och rekvisitet felaktigt. Därför är det viktigt att läsaren ges 

en möjlighet att själv kunna bilda sig en uppfattning om bestämmelsens syfte. I kapitlet re-

dogör vi för följändringsbestämmelsens nuvarande och historiska tillämpningsområde. I ka-

pitlets tredje avsnitt görs en framställning av oskälighetsrekvisitet nuvarande och historiska 

tillämpningsområde.  

3.2 Följdändringsbestämmelsen 

Omprövning av beslut till nackdel för den som beslutet gäller får enligt huvudregeln fattas 

inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, enligt 66 kap 21 

§ SFL. Skatteverket får inom denna tvåårsperiod ompröva till nackdel för den person beslutet 

gäller på oförändrat utredningsmaterial.57 Om någon av förutsättningarna för efterbeskatt-

ning är uppfyllda får beslut om efterbeskattning fattas även efter tvåårsfristens utgång, och 

upp till sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Förutsättning-

arna kan utgöras av att en oriktig uppgift har lämnats och att det har fått ett felaktigt beslut 

som följd, eller att efterbeskattningen utgör ett s.k. följdändringsbeslut.58 Följdändringsbeslut 

behandlas i 66 kap 27 § 4 p. SFL. Av punkten a) framgår att omprövningsbeslut av ett beslut 

om skatt som sker till nackdel för den person beslutet gäller får meddelas upp till sex år från 

utgången av kalenderåret då beskattningsåret har gått ut under förutsättning att det har för-

anletts av ett beslut om annan eller samma skatt ”…men för en annan redovisningsperiod, ett annat 

beskattningsår eller en annan person”59 Med följdändringsbeslut avses beslut som sker som en 

direkt följd av ett annat beslut.  Med annat beslut förstås både beslut fattade av Skatteverket 

och av domstol.60  

                                                 
57 RÅ 1996 ref. 102. 

58 Jmf 66 kap. 27 § och prop. 2010/11:165 s 1098. 

59 66 kap. 27 § 4 a) p. SFL.  

60 Prop. 1989/90:74 s.405 och prop. 2010/11:165 s. 1113. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/RR_1996_REF_0102?src=document&versid=163-1-2005
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Följdändringsbeslut får fattas även efter den sexårsperiod under vilken efterbeskattningsbe-

slut normalt får tas, men senast inom sex månader från dagen då huvudbeslutet som föran-

leder ändringen har meddelats, enligt 66 kap. 27 § 4 p. SFL.  

Tidigare reglerades följdändring i 105 § gamla taxeringslagen (1956:623) (GTL). Paragrafen 

reglerade i vilka situationer domstol fick göra rättelse av taxering. Bland annat framgår att 

”om någon befrias från taxering därför att annan person i stället bort taxeras, må rätten överflytta taxeringen 

på denne.”61 I praxis avseende 105 § GTL har det dock fastslagits att när det taxerade beloppet 

inte kunnat påföras den andre personen utan särskild prövning, får rätten inte överflytta tax-

eringen på den andre personen.62  

År 1990 infördes Taxeringslagen (1990:324) (TL). Införandet av TL syftade bland annat till 

att ge Skattemyndigheten möjlighet att fatta följdändringsbeslut. Däremot syftade inte TL till 

att förändra eller utvidga innebörden av följdändringar, vilket illustreras genom förarbetsut-

talandet med lydelsen: ”…de nuvarande förutsättningarna för eftertaxering skall i princip bibehållas”63. 

Dessutom understryks i förarbetena att med följdändring ”…avses en ändring i ett taxeringsbeslut 

som är en direkt konsekvens av "huvudbeslutet"64.  

Även i praxis har det ansetts vara av stor betydelse att ändringen är en mekanisk följd av 

huvudbeslutet och att följdändring inte får ske om särskild prövning krävs.65 Ur rättssäker-

hetssynpunkt är det enligt Wennergren av stor vikt att ordet direkt ges stor betydelse, ef-

tersom den skattskyldige ska åtnjuta ett skydd mot nackdelsbeslut efter att ettårsfristen ut-

gått.66 Wennergren påpekar att taxeringsprocessens sakfrågor inte alltid är renodlade. Om en 

inkomst av en travhäst inte ska påföras skattskyldig A utan skattskyldig B, måste den klassi-

ficeras hos B. Beslut måste tas om inkomsten ska klassificeras som inkomst av näringsverk-

samhet eller hobbyinkomst hos B, och därmed kan inte följdändring ske.67  

                                                 
61 105 § 1 st. GTL.  

62 RÅ 1975 ref. 106.  

63 Prop. 1989/90:74 s. 256.  

64 Prop. 1989/90:74 s. 305. 

65 RRK R 76 1:15 och RÅ 1994 not 393.  

66 Wennergren, 1992, Svensk Skattetidning s. 122. 

67 Wennergren, 1992, Svensk Skattetidning s. 123. 



 

 
17 

Enligt Almgren och Leidhammar hindrar inte kravet på att ändringen ska vara en direkt kon-

sekvens av huvudbeslutet att vissa överväganden görs. Så länge ändringen kan anses vara en 

direkt följd av huvudbeslutet får ändringen ske.68 

Skatteverket konstaterar i sin handledning för skattebetalning från 2010 att följdändringsbe-

slut avseende annan person eller annan redovisningsperiod tas som en mekanisk följd av 

huvudbeslutet. Det medför att utrymmet för bedömningar i ett följdändringsbeslut i princip 

är obefintligt. När det gäller följdändring avseende annan person, måste huvudbeslutet ha 

den klara innebörden att betalningsskyldigheten för en person undanröjs därför att den istäl-

let åläggs en annan person.69 

3.3 Oskälighetsrekvisitet  

Beslut om efterbeskattning får inte ske om det är uppenbart oskäligt, vilket framgår av 66 

kap 28 § SFL. Bestämmelsen kom till med syftet att förhindra att efterbeskattning som kan 

”förefalla stötande för den allmänna rättskänslan”70sker. Av förarbete framgår dock att bestämmel-

sen om oskälighet självklart bara ska användas om exceptionella omständigheter föreligger, 

och ses som en ventil för mycket speciella fall. En sådan tillämpning måste ske för att säker-

ställa att principen om att taxeringsbeslut ska bli så likformiga och riktiga som möjligt ska 

respekteras.71 För att säkerställa att oskälighetsventilen används sparsamt, ska den endast 

tillämpas på situationer som är uppenbart oskäliga. Av förarbetet framgår att det är omöjligt 

att med en entydig bedömningsgrund avgöra om oskälighet föreligger. Till ledning för be-

dömningen framgår dock att tidsaspekten har en avgörande roll. Emellertid är en efterbe-

skattning naturligtvis 

 ”… inte oskälig enbart därför att beslut meddelas sent under det femte året efter taxeringsåret. Har den 

skattskyldige på goda grunder trott sig ha lämnat tillräckliga uppgifter, haft anledning att tro att skattemyn-

dighetens beslut varit riktigt och kanske företagit andra dispositioner i anledning av beslutet kan ett eftertax-

eringsbeslut sent under eftertaxeringsperioden emellertid te sig oskäligt i vissa situationer.”72 

                                                 
68 Almgren och Leidhammar, 2007, en kommentar till 4:13.  

69 Skatteverkets handledning för skattebetalning 2010, s. 638.  

70 Prop. 1991:92/43, s. 91. 

71 Prop. 1991:92/43, s. 91. 

72 Prop. 1991:92/43, s. 91. 
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I förarbetet ges som exempel på när ett beslut om efterbeskattning kan anses vara uppenbart 

oskäligt när en intäkt som tidigare allmänt bedömts vara skattefri efter ett avgörande av re-

geringsrätten anses vara skattepliktig. Om den skattskyldige inte felat i sitt uppgiftslämnande 

bör det i ett sådant fall föreligga oskälighet att efterbeskatta. Uttalandet i förarbetet har skett 

i samband med att oskälighet vid eftertaxering och lämnande av oriktig uppgift diskuteras. 

Det tilläggs dock att om den skattskyldige inte brustit i sin uppgiftsplikt när en inkomst har 

omklassificerats kan en tillämpning av oskälighetsbestämmelsen bli aktuell.73 

I ett äldre förarbete gällande skatteförfarande framgår att vid följdändringar när intressege-

menskap föreligger mellan den huvudbeslutet avser och den följdändrade, skulle en underlå-

telse att efterbeskatta vara orimlig eftersom det finns en så stark gemenskap mellan perso-

nerna. I ett fåtal fall kan en efterbeskattning i alla fall anses oskälig. Ett exempel är om ett 

efterbeskattningsbeslut tas långt efter det att den period har gått ut under vilken ett nackdels-

beslut normalt kan fattas.74 

Skatteverkets synsätt på oskälighet framgår i deras handledning för skattebetalning från 2010. 

Det har där uttalats att en efterbeskattning genom följdändring endast är oskälig om följande 

kumulativa förutsättningar är uppfyllda:  

− att efterbeskattningen aktualiseras efter utgången av sexårsfristen 

− att följdändringsbeslutet avser annan skattskyldig än vilken huvudbeslutet avser.  

− att intressegemenskap mellan de skattskyldiga inte föreligger.75 

3.4 Sammanfattning 

Efterbeskattning genom följdändring har reglerats i ett flertal olika lagar genom åren och 

med anledning av det har syftet till bestämmelsen kommenterats i flera av de förarbeten som 

föregått lagstiftningen. Det har framgått av förarbetet till följdändringsbestämmelsens tidig-

aste lydelse att ingen efterbeskattning får ske om det kräver en särskild prövning. Av senare 

förarbeten framgår inte att detta krav har frångåtts. Av förarbeten framgår inte när särskild 

prövning är nödvändig i mervärdesskattehänseende.  

                                                 
73 Prop. 1991:92/43, s. 92.  

74 Prop. 1989/90:74 s. 313.  

75 Skatteverkets handledning för skattebetalning 2010 s. 642. 
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Oskälighetsrekvisitets syfte är att förhindra att efterbeskattning som är stötande för den all-

männa rättskänslan sker. Det framgår att oskälighetsrekvisitet bara ska användas på uppen-

bart oskäliga situationer vilket ger rekvisitet ett snävt tillämpningsområde. Vad som emeller-

tid ska tillmätas stor betydelse är tidsaspekten. Förarbetsuttalanden har också gett som ex-

empel på när en situation kan vara oskälig när en tidigare skattefri intäkt efter ändrad praxis 

blir skattepliktig och en skattskyldig har lämnat riktiga uppgifter vid deklarationstillfället. Det 

finns visserligen ett utrymme för att ifrågasätta exemplet, då det uttalats i samband med dis-

kussion om lämnande av oriktig uppgift. Dock är uttalandet enligt vår mening tillämpligt 

även vad gäller efterbeskattning genom följdändring, eftersom exemplet förutsätter att riktig 

uppgift lämnats. Genom detta exempel får det ändå anses vara förhållandevis tydligt när be-

stämmelsen kan tillämpas. 

Vid intressegemenskap är tillämpligheten av oskälighetsrekvisitet mer restriktiv än om ingen 

intressegemenskap föreligger, men även i dessa fall kan oskälighet föreligga om det förflutit 

lång tid sedan den tvåårsperiod under vilken nackdelsbeslut normalt kan fattas.  
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4 Tryckerimomsmålen 

4.1 Inledning 

Efter besked från Skatteverket blev tryckerikunder efterbeskattade genom följdändring med 

motsvarande belopp som tryckerier medgetts nedsättning av utgående mervärdesskatt.76 

Detta blev startskottet för flertalet processer runt om i landet mellan tryckerikunder och 

Skatteverket. I kapitlet redogörs för tre mål från kammarrätterna och de två mål från HFD 

vilka skapat ett oklart rättsläge avseende tryckerimoms.  

4.2 Kammarrätternas bedömning 

4.2.1 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6866-12 

KRS avkunnade dom i efterbeskattningsfrågan den 28 februari 2013, parter i målet var Skat-

teverket och Fora AB. Skatteverket har, efter att förvaltningsrätten i Stockholm avgjort ett 

mål, överklagat denna dom till KRS.77 Bakgrunden till tvisten är att det tryckeri vilket Fora 

AB köpt tryckta produkter av medgivits sänkning av dess utgående mervärdesskatt. Skatte-

verket har därmed beslutat att efterbeskatta Fora AB med motsvarande belopp.78  

Skatteverket anför inledningsvis i målet att: 

”Grunden för ett följdändringsbeslut är att det finns ett huvudbeslut som föranleder konsekvenser för andra 

beslut. Regeln om följdändring förutsätter inte att ett beslut ska kunna fattas utan utredning. Det ska 

däremot i princip inte finnas något utrymme för bedömningar i följdändringsärendet utan det ska vara en 

mekaniskt följd av huvudbeslutet.”79  

Vidare anför Skatteverket att de stödjer sitt beslut på att mervärdesskatten är utformad för 

att åstadkomma reciprocitet vid beskattningen, vilket innebär att ingående skatt ska minskas 

i motsvarande mån som den utgående skatten minskats. Skatteverket anför att i detta fall 

framgår alla uppgifter i huvudbeslutet som behövs för att identifiera tryckerikunden och dess 

transaktioner. Samma transaktioner som ligger till grund för återbetalningen av tryckeriets 

                                                 
76 Skatteverkets pressmeddelande ”Ändrad moms för tryckerierna påverkar kunderna”. 

77 KRS mål nr 6866-12, s. 1. 

78 Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 3420-12, s. 2. 

79 KRS mål nr 6866-12, s. 2. 
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utgående mervärdesskatt ligger även till grund för efterbeskattningen av Fora AB. Skattever-

ket anför även att det i enlighet med god redovisningssed är sannolikt att Fora AB gjort fullt 

avdrag för de transaktioner som ligger till grund för följdändringsbeslutet. Skatteverket anser 

inte att det är oskäligt att efterbeskatta Fora AB, då bolaget har möjlighet att kräva tryckeriet 

på beloppet.80   

Fora AB stödjer sitt anförande på följande. Skatteverket har endast antagit att bolaget faktiskt 

gjort avdrag för mervärdesskatten och uppgifterna som Skatteverket har är begränsade till de 

fakturor som tryckeriet utställt. Därmed kan inte Skatteverket med säkerhet veta att avdrag 

faktiskt gjorts. Fora AB anför även att Skatteverket har företagit en utredning inför besluts-

fattandet, vilket de även medgett, därmed kan det inte vara fråga om en följdändring. Att 

mervärdesskattesystemet bygger på reciprocitet har enligt Fora ingenting att göra med om 

följdändringsbeslutet är en mekanisk följd av huvudbeslutet.81 

KRS har gjort följande bedömning. KRS anser inte att efterbeskattning genom följdändring 

enbart ska grundas på reciprocitetsprincipen, de är av uppfattningen att det finns fall där 

ingående och utgående mervärdesskatt inte är reciproka i förhållande till varandra. KRS anför 

att bedömningen istället ska göras enligt nationella förfaranderegler.82 KRS fastställer att det 

enligt förarbeten har understryks att en följdändring måste vara en omedelbar konsekvens av 

huvudbeslutet. 83 Domstolen argumenterar att det enligt rättspraxis framgått att efterbeskatt-

ning genom följdändring endast kan vara tillämplig om den inte förutsätter någon särskild 

prövning.84 Enligt KRS har Skatteverket inte konstaterat om tryckerikunden har varit berätti-

gad till avdrag, om det utnyttjas och vid vilken period det utnyttjats. Mot bakgrund av detta 

konstaterade KRS att en särskild prövning skulle förelegat och att det därmed inte funnits för-

utsättningar för Skatteverket att besluta om efterbeskattning.  

                                                 
80 KRS mål nr 6866-12, s. 2-3. 

81 KRS mål nr 6866-12, s. 4. 

82 KRS mål nr 6866-12, s. 7. 

83 KRS mål nr 6866-12, s. 8 jmf prop. 1989/90:74 s. 405. 

84 KRS mål nr 6866-12, s. 7, se exempelvis, RÅ 1975 ref. 106, RÅ 81 1:15 och RÅ 1994 not. 393.  
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4.2.2 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6717-12 

KRG avkunnade en dom i efterbeskattningsfrågan den 6 mars 2013, part i målet var Aller 

Media AB och Skatteverket. Överklagande kom in till KRG efter att dom avgjorts av För-

valtningsrätten i Malmö. Aller Media AB har genom fusion övertagit Allers Förlag i Helsing-

borg AB, vilka varit föremål för efterbeskattning.85 Nedan kommer tryckerikunden benäm-

nas Aller Förlag AB. Bakgrunden till målet är att Skatteverket beslutat att genom efterbe-

skattning sänka Allers Förlag AB:s avdragsgilla ingående mervärdesskatt, i motsvarande mån 

som tryckeriets utgående mervärdesskatt sänkts. I detta fall var tryckeriet och Aller Förlag 

AB inom samma koncern.86 

Aller Förlag AB anför följande. Skatteverkets beslut om att efterbeskatta utgör inte en direkt 

konsekvens av huvudbeslutet och därmed föreligger inte något rättsligt stöd för beslutet. 

Allers Förlag AB påpekar att den bestämmelse Skatteverket hänvisar till ska tillämpas restrik-

tivt. Det är Skatteverket som ska utreda om det föreligger förutsättningar för att efterbe-

skatta, dock har inga krav om underlag som visar att bolaget faktiskt gjort avdrag för mer-

värdesskatten inkommit från Skatteverket. Aller Förlag AB berör att det finns fall där bolag 

av misstag inte yrkar avdrag för mervärdesskatten av ett förvärv och för att kunna bestrida 

att avdrag gjorts måste bolaget gå igenom sin bokföring för år 2004. Därmed skulle bevis-

bördan läggas på Aller Förlag AB, vilket det aldrig kan göras i ett efterbeskattningsärende. 

Aller Förlag AB anför att det i vart fall är oskäligt att efterbeskatta. Skatteverket har fattat sitt 

beslut efter den normala efterbeskattningsfristen och nästan sju år efter den aktuella redovis-

ningsperioden. Det framstår därmed inte som förutsägbart för bolaget att efterbeskattnings-

beslut ska fattas. Aller Förlag AB framhåller även att mervärdesskatten kan bli en kostnad 

för bolaget till följd av efterbeskattningsbeslutet, vilket strider mot mervärdesskattesystemets 

syfte. En tvingande regel om kreditering infördes år 2008. Det faktum att Aller Förlag AB 

ingår i samma koncern som tryckeriet ska inte påverka beslutet. Bolagen är två separata juri-

diska personer och ska behandlas likadant som externa bolag.87 

Skatteverket vidhåller sitt efterbeskattningsbeslut och anför följande. Eftersom Aller Förlag 

AB är mervärdesskattepliktiga förutsätter Skatteverket att avdrag faktiskt gjorts för ingående 

                                                 
85 KRG mål nr 6717-12, s. 1.  

86 Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 3519-12, s. 2 och 5.  

87 Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 3519-12, s. 3-5. 
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mervärdesskatt. Eftersom huvudbeslutet avser det tryckeri som Aller Förlag AB har varit 

kund hos och mervärdesskattepliktiga transaktioner skett sinsemellan, ska följdändringsbe-

slutet anses vara en direkt konsekvens av huvudbeslutet. Skatteverket medhåller att en efter-

beskattning inte få ske om det är uppenbart oskäligt, dock är det en undantagsregel. Aller 

Förlag AB:s ingående mervärdesskatt ändras som en direkt konsekvens av att tryckeriets ut-

gående mervärdesskatt justerats. Därmed kan mervärdesskattens reciprocitet inte medföra 

att beslutet generellt sett bedöms som uppenbart oskäligt. Skatteverket anser även att den 

intressegemenskap som råder mellan Aller Förlag AB och tryckeriet har betydelse vid frågan 

om det är uppenbart oskäligt att efterbeskatta.88 

KRG anför att det föreligger en direkt koppling mellan Skatteverkets huvudbeslut om tryck-

eriernas utgående mervärdesskatt och tryckerikundernas ingående mervärdesskatt. KRG 

stödjer sitt beslut på reciprocitetsprincipen; utgående och ingående mervärdesskatt speglar 

två sidor av samma transaktion. Vidare anför domstolen att det krävs exceptionella omstän-

digheter för att efterbeskattning ska anses oskäligt.89  

KRG konstaterar att endast de kunder till tryckerierna som ansökt och erhållit återbetalning av 

utgående mervärdesskatt ska bli föremål för efterbeskattningsprocess. Vidare anför KRG att 

de tryckerikunder som efterbeskattas genom följdändring och inte erhåller en återbetalning 

av tryckerierna får en avsevärd ekonomisk börda. Detta kan enligt KRG vara i strid med neutra-

litetsprincipen. KRG fastställer dock inte detta, då det inte är inom ramen för processen. 

Domstolen anför att det inte får bli omöjligt eller orimligt svårt att återfå den felaktig debiterade 

mervärdesskatten av en säljare. Därmed måste det föreskrivas nödvändiga åtgärder för att 

möjliggöra för en köpare att återfå den skatt som felaktigt fakturerats. Detta för att effekti-

vitetsprincipen ska följas. KRG fastställer att en utebliven kompensation för en tryckerikund 

kan stå i strid med unionsrätten, speciellt i de fall en tryckerikund helt enkelt anlitat ”fel” 

tryckeri. KRG fastslår dock att efterbeskattning inte ska anses oskäligt eftersom Aller Förlag 

AB och tryckeriet är i intressegemenskap, och det då kan anses vara ett nollsummespel.90 

                                                 
88 Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 3519-12, s. 3, 5-6. 

89 KRG mål nr 6717-12, s. 4-5. 

90 KRG mål nr 6717-12, s. 6-7. 
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4.2.3 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6718-12 

KRG avkunnade ytterligare en dom den 6 mars 2013 i efterbeskattningsfrågan, även i detta 

mål var Aller Media AB part och motpart var Skatteverket. Aller Media AB hade även här 

genom fusion övertagit en tryckerikund, Aller Magazine AB.91 Omständigheterna och yrkan-

dena i detta mål var nästan identiska som i KRG:s mål nr 6717-12. Skatteverket hade även i 

detta fall beslutat att genom efterbeskattning sänka Aller Magazine AB:s ingående mervär-

desskatt som en direkt konsekvens av att det tryckeri de anlitat fått en sänkning av sin utgå-

ende mervärdesskatt. Aller Magazine AB ansåg inte att efterbeskattningsbeslutet utgör en 

direkt konsekvens av huvudbeslutet.92 Skillnaderna jämfört med det andra målet är att i detta 

mål var inte Aller Magazine AB i intressegemenskap med tryckeriet. Aller Magazine AB an-

förde även att de inte mottagit en kreditfaktura från tryckeriet.93 

KRG förde samma argumentation i detta mål som i målet ovan beskrivet, de anser att följd-

ändring i förevarande fall förvisso är möjlig. Även KRG:s diskussion om oskälighetsrekvisitet 

var i princip densamma som i målet ovan beskrivet. Den avgörande skillnaden i detta fall var 

att Aller Magazine inte var i intressegemenskap med tryckeriet. Med den förutsättningen an-

förde KRG med anledning av att Aller Magazine AB inte brustit i sin uppgiftsplikt vid de-

klarationen och vad som diskuterats kring oskälighetsrekvisitet att det är uppenbart oskäligt 

att följdändra bolaget. KRG anför även att deras bedömning ligger i linje med EU-rättslig 

praxis rörande principen om berättigade förväntningar.94 

4.3 HFD:s bedömning  

4.3.1 Bakgrund och yrkanden 

Efter att KRG avkunnat sina domar överklagades de till HFD, och i februari 2014 avkunna-

des två domar i mål rörande efterbeskattningsfrågan.95 Målen i HFD omfattar samma trycke-

rikund, närmare bestämt Aller Media AB. Anledningen till att Aller Media AB är part i båda 

avgörandena är att de bolag, Aller Magazine AB och Aller Förlag AB, som blivit föremål för 

                                                 
91 KRG mål nr 6718-12, s. 1.  

92 Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 3522-12, s. 2-3. 

93 Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 3522-12, s. 4. 

94 KRG mål nr 6718-12, s. 7.  

95 Mål nr 3291-13 och mål nr 3499-13. 
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efterbeskattning genom fusion övertagits av Aller Media AB. I beskrivningen av målen kom-

mer inte en åtskillnad göras eftersom HFD bedömt de båda fallen lika. Frågeställningen i 

målen är identiska med varandra, med skiljaktigheten att i det ena fallet var tryckeriet en 

utomstående leverantör medan i det andra fallet var tryckeriet i intressegemenskap med Aller 

Media AB.96 

Aller Media AB anser inte att det föreligger någon grund för efterbeskattning genom följd-

ändring. Detta med anledning av att det enligt förarbetena understryks att en följdändring 

ska vara en omedelbar konsekvens av huvudbeslutet. Således anför bolaget att en förutsätt-

ning för att ett följändringsbeslut ska vara korrekt är att bolaget faktiskt ska ha gjort avdrag 

för den ingående mervärdesskatten. Huvudbeslutet angående tryckeriet innehåller inte sådan 

information om hur bolaget hanterat sin ingående mervärdesskatt. Vidare anför Aller Media 

AB att det inte finns något rättsligt stöd för att de med framgång ska kunna återkräva den 

för högt debiterade mervärdesskatten från tryckeriet. Detta skulle leda till att mervärdesskat-

ten skulle bli en kostnad för bolaget och att det därmed är uppenbart oskäligt att efterbeskatta 

samt att beslutet skulle vara oförenligt med neutralitetsprincipen.97  

Skatteverket anför i domstolen att reciprocitet ska råda vid mervärdesbeskattning, utgående 

och ingående skatt ska vara två sidor av samma transaktion. Skatteverket uppger att möjlig-

heten till efterbeskattning genom följdändring är omfattande och syftet är att få ett materiellt 

riktigt beslut. Vidare argumenterar Skatteverket att ett följdändringsbeslut inte ska kunna 

fattas utan utredning, dock krävs det inte nya prövningar.98 

Angående oskälighetsrekvisitet är Skatteverket av åsikten att utgångspunkten är att köpare 

som felaktigt debiterats skatt har rätt att få tillbaka denna från säljaren. Köparen ska återkräva 

mervärdesskatten och det kan då inte anses vara oskäligt att efterbeskatta. I det aktuella fallet 

anser Skatteverket att tryckerikunden inte förgäves har försökt att återfå den felaktigt debi-

terade mervärdesskatten. I den situationen när tryckerikunden och tryckeriet är i intressege-

menskap ska det inte enligt förarbeten anses oskäligt att efterbeskatta. Skatteverket anför 

även att tidsaspekten inte har betydelse vid oskälighetsbedömningen.99  

                                                 
96 Mål nr 3291-13 s. 2 och mål nr 3499-13 s. 2.  

97 Mål nr 3291-13 s. 3-4 och mål nr 3499-13 s. 3. 

98 Mål nr 3291-13 s. 3 och mål nr 3499-13 s. 3.  

99 Mål nr 3291-13 s. 3 och mål nr 3499-13 s. 4.  
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4.3.2 Domskäl 

HFD anför att utgående och ingående mervärdesskatt definitionsmässigt uppgår till samma 

belopp i enlighet med 8 kap 6 § ML. I det fall tillämpliga förfarandebestämmelser ger ut-

rymme för en sådan följdändring, ska den ingående mervärdesskatten hos tryckerikunden 

begränsas till att motsvara den utgående mervärdesskatten som fastställs för tryckeriet. Vi-

dare anför domstolen med hänvisning till förarbeten att en sådan följdändring måste vara en 

omedelbar konsekvens av huvudbeslutet.100 Enligt HFD är det huvudbeslutet för tryckeriet 

som leder till den omedelbara konsekvensen att tryckerikundernas ingående mervärdesskatt 

ändras i motsvarande mån som tryckeriets utgående mervärdesskatt. Detta grundar HFD på 

det materiella och formella sambandet mellan säljarens utgående mervärdesskatt och köpa-

rens ingående mervärdesskatt. Domstolen anför att det därmed inte behövs en ytterligare 

prövning av storleken på tryckerikundens ingående mervärdesskatt. Enligt HFD kan det pre-

sumeras att ett bolag som är mervärdesskattskyldig faktiskt har utnyttjat sin rätt till avdrag 

för sin ingående mervärdesskatt. Vidare argumenterar HFD att de omständigheterna att 

tryckerikunderna inte gjort gällande att avdragen faktiskt skulle ha åsidosatts och att Skatte-

verket inte gjort en utredning kring hur tryckerikunderna hanterat sin mervärdesskatt, inte 

medför att en följdändring ska underlåtas.101  

HFD finner följaktligen att förutsättningar för efterbeskattning genom följdändring förelig-

ger. Emellertid ska avgöras huruvida det är oskäligt att efterbeskatta i förevarande fall.102  

Domstolen bygger sin bedömning av huruvida oskälighet föreligger på förarbeten, och anför 

att: 

”…det krävs exceptionella omständigheter för att det ska anses uppenbart oskäligt att eftertaxera när övriga 

rekvisit är uppfyllda, och att regeln bör ses som en ventil för mycket speciella fall. En annan tillämpning 

skulle innebära ett avsteg från principen att taxeringsbesluten ska bli så likformiga och riktiga som möjligt. 

Tidsaspekten, beskattningsfrågans komplexitet samt sjukdom m.m. är exempel på omständigheter som an-

getts kunna vara av betydelse...”103 

                                                 
100 Prop. 1989/90:74 s. 304 och 405.  

101 Mål nr 3291-13 s. 5-6 och mål nr 3499-13 s. 5-6.  

102 Mål nr 3291-13 s. 7 och mål nr 3499-13 s. 7.  

103 Mål nr 3291-13 s. 7 och mål nr 3499-13 s. 7 jmf prop. 1991/92:43 s. 91-92. 
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HFD bygger sin argumentation på att mervärdesskatten är en flerledsskatt, mervärdesskatten 

övervältras i varje omsättningsled och det är slutkonsumenten som står för skattebördan. 

Det förutsätts att säljaren debiteras utgående skatt och att köparen erhåller samma skattebe-

lopp från staten, vilket medför en skatteneutralitet. Domstolen anför att Skatteverkets hu-

vudbeslut bygger på att den skatt som återbetalats till tryckeriet redan vid huvudleveransen 

fakturerats till kunderna, som således har ersatt tryckeriet för den utgående mervärdesskatten. 

Därmed framhåller domstolen att det får antas att Skatteverkets beslut bygger på antagandet 

att tryckeriet kommer att återbetala skatten till kunden och att mervärdesskatten därmed inte 

kommer bli en utgift för någon av parterna. Dock påpekar HFD att om tryckeriet inte åter-

betalar kundens ingående mervärdesskatt, skulle det ge ett materiellt oriktigt beslut.104  

Vidare hänvisar HFD till EU-rättens effektivitetsprincip och att den som förvärvat en vara 

eller tjänst har ett anspråk på att kunna få en inkorrekt mervärdesskattedebitering rättad. För 

köparen innebär det att denne har rätt att återfå den felaktigt betalda mervärdesskatten från 

säljaren. Vidare anför domstolen med hänvisning till EU-rättslig praxis att medlemsstaterna 

ska möjliggöra att köparen kan få återkräva mervärdesskatten direkt från skattemyndigheten, 

om det är omöjligt eller orimligt svårt att återfå den felaktigt debiterade mervärdesskatten från 

säljaren.105 

HFD prövade huruvida den följdändrade tryckerikunden i målet har omöjligt eller orimligt svårt 

att återfå den felaktigt betalda mervärdesskatten från tryckeriet. Bolaget hade inte riktat något 

krav till tryckeriet utan gjort gällande att det inte fanns något rättsligt stöd för ett sådant 

ersättningsanspråk. HFD uttalade att det inte finns någon grund för slutstaten att det skulle 

vara omöjligt eller orimligt svårt för tryckerikunden att återfå den felaktigt betalda mervärdesskat-

ten från tryckeriet. Domstolen anför att det således inte kan anses uppenbart oskäligt att 

efterbeskatta tryckerikunden.106  

HFD meddelande i en senare dom i oktober 2014 att det inte är tillräckligt att tryckerikunden 

skriftligen riktat krav och skickat påminnelser till tryckeriet för att det ska anses vara omöjligt 

eller orimligt svårt att återfå den felaktigt debiterade mervärdesskatten.107  

                                                 
104 Mål nr 3291-13 s. 8 och mål nr 3499-13 s. 7-8. 

105 Mål nr 3291-13 s. 8 och mål nr 3499-13 s. 8 jmf C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken, p. 39 och 41.  

106 Mål nr 3291-13 s. 8-9 och mål nr 3499-13 s 8-9.  

107 Mål nr 336-3338-13 s. 5.  
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4.4 Sammanfattning 

Inledningsvis kan det konstateras att det är anmärkningsvärt att de olika instanserna har gjort 

vitt skilda bedömningar av både följdändringsbestämmelsen och oskälighetsrekvisitet. Det är 

klart att efterbeskattning inte får ske om en särskild prövning krävs. Det råder dock delade 

meningar om huruvida särskild prövning krävs i detta fall. En intressant fråga som tas upp i 

KRG är om inte en efterbeskattning som ger en avsevärd ekonomisk börda står i strid med 

neutralitetsprincipen. Någon slutlig bedömning görs dock inte av denna fråga, då det anses 

stå utanför processen i fråga. Inte heller HFD tar upp den frågan till bedömning. HFD gör i 

domarna ingen åtskillnad på om tryckerikunden och tryckeriet är i intressegemenskap med 

varandra eller inte, de anser inte att oskälighet föreligger i något av fallen.  

Bara om tryckerikunden kan visa att det är omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning för 

den för högt debiterade mervärdesskatten från tryckeriet, kan efterbeskattning anses vara 

oskäligt. Som stöd för sitt ställningstagande hänvisar HFD till effektivitetsprincipen. Det är 

klart att skriftliga krav och påminnelser gentemot tryckeriet inte är tillräckligt för att visa att 

det är omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning. Dock är det oklart när det kan anses vara 

omöjligt eller orimligt svårt att återfå den felaktigt debiterade mervärdesskatten. HFD:s tolk-

ning av effektivitetsprincipen, som den uttrycks i EU-praxis, resulterar i att det ställs höga 

krav på de skattskyldiga innan de kan åtnjuta skyddet som EU-rätten medför. 

Att HFD presumerar att tryckerikunden kan få betalt från tryckeriet, samtidigt som de har 

tagit ställningen att det inte är omöjligt eller orimligt svårt att få betalt av tryckeriet, måste 

tolkas som att HFD har gjort den civilrättsliga bedömningen att en fordran existerar. Dom-

stolens bedömning tycks bygga på detta civilrättsliga antagande.  
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5 Reaktioner på domstolsbesluten 

5.1 Inledning  

Till följd av tryckerimomsmålen har kritik uppkommit mot HFD. Kritiken har framförallt 

haft innebörden att HFD ansetts utvidgat följdändringsbestämmelsen och att oskälighetsrek-

visitet fått en snävare tillämpning än vad som är syftet med den.108 Vi kommer i följande 

kapitel redogöra för den kritik som framkommit, för att belysa de olika synsätt som finns på 

tolkningen av följdändringsbestämmelsen och oskälighetsrekvisitet.  

5.2 Reaktioner på bedömningen av följdändringsbestämmel-

sen  

Hedström har kommenterat tryckerimomsmålen i två artiklar.109 Hedström gör samma be-

dömning som KRS, nämligen att efterbeskattning genom följdändring inte kan tillämpas i 

förevarande fall, då följdändring förutsätter en särskild prövning av tryckerikundernas han-

tering av ingående mervärdesskatt. Hedström delar inte HFD:s och KRG:s bedömning. 

HFD anför att eftersom inga omständigheter som visar att tryckerikunderna skulle underlåtit 

att göra avdrag av ingående mervärdesskatt föreligger, kan det presumeras att avdrag gjorts. 

Därmed anser HFD att ingen särskild prövning krävs i förevarande fall. Hedström är av 

åsikten att HFD gör en mer utvidgad tolkning av följändringsbestämmelsen jämfört med 

tidigare tolkning av bestämmelsen.110 

Kristoffersson har i en artikel angående tryckerimomsmålen kommenterat dels bedömningen 

av följdändringsbestämmelsen och dels bedömningen av oskälighetsrekvisitet.111 Kristoffer-

son är av åsikten, likt Hedström, att följdändringsbestämmelsens tillämpningsområde har fått 

en viss utvidgning jämfört med vad som tidigare varit fallet.112 

                                                 
108 Se exempelvis Hedström, Skattenytt, 2013 samt Hedström, Skattenytt, 2014, Kristoffersson, Svensk skatte-

tidning, 2014 och Westberg, Analys: är Högsta förvaltningsdomstolens domar om den s.k. tryckerimomsen uppenbart 
oskäliga? 

109 Hedström, Skattenytt, 2013 och Hedström, Skattenytt, 2014.  

110 Hedström, Skattenytt, 2014, s. 246-247. 

111 Kristoffersson, Svensk skattetidning, 2014.  

112 Kristoffersson, Svensk skattetidning, 2014, s. 243.  
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Angående den särskilda prövningen, vilket Kristoffersson benämner som sambandsrekvisi-

tet, anser Kristoffersson att det är vad som faktiskt ska prövas som är den mest intressanta 

frågeställningen. Vid prövning av sambandsrekvisitet kan det antingen göras för en generell 

situation eller för det enskilda fallet. Vid följdändring är det ett materiellt korrekt resultat som 

vill uppnås, och således är det direkta sambandet en avvägning mellan den enskildas intressen 

och det materiellt riktiga beslutet.113 

Hedström är av uppfattningen att HFD borde ha kommenterat de bakomliggande skälen 

och de frågetecken vilka uppkommit med anledning av domstolsbeslutet. Exempelvis berör 

HFD inte den omständigheten att efterbeskattningsbeslut till nackdel för enskilda ska tilläm-

pas med försiktighet. Det faktum att HFD inte kommenterar det förhållandet gör att fråga 

uppkommer huruvida HFD anser att rättssäkerhet och förutsebarhet inte ska beaktas när ett 

bevarande av systematiken i mervärdesskattesystemet kräver det.114 Kristofferssons bedöm-

ning av HFD:s dom är att domstolen har gått något längre än vad syftet med följdändrings-

bestämmelsen är. Konsekvensen av domarna är att kravet på följdändringsbestämmelsens 

direkta konsekvens av huvudbeslutet har sänkts och gränsdragningen tycks vara en gråzon.115 

Hedström tycker även att det är märkligt att HFD inte kommenterar det samband mellan 

Sveriges brister i lagstiftningen angående kreditering och Skatteverkets följdändringslinje. Vi-

dare anser Hedström att de svenska reglerna om efterbeskattning är klara och avsiktliga av-

steg från reciprocitetsprincipen, och att avstegen är förenliga med EU-rätten. EU-rätten tar 

ju sikte på att bevara enskildas intresse och skydd, snarare än det allmännas intresse. Hed-

ström anser att det är märkligt att HFD inte kommenterat detta faktum, särskilt med tanke 

på att HFD grundar sitt beslut på att reciprocitet ska råda.116 

5.3 Reaktioner på bedömningen av oskälighetsrekvisitet 

Vad gäller oskälighetsrekvisitet är Hedström åter oenig med HFD. Domstolen har i sin be-

dömning av oskälighetsrekvisitet utelämnat vissa delar av förarbetsuttalandet som ligger till 

grund för rekvisitet. Enligt Hedström väcker detta vissa frågor. Hedström frågar sig huruvida 

                                                 
113 Kristoffersson, Svensk skattetidning, 2014, s. 244.  

114 Hedström, Skattenytt, 2014 s. 246-247. 

115 Kristoffersson, Svensk skattetidning, 2014, s. 245. 

116 Hedström, Skattenytt, 2014, s. 246-247. 
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HFD vill att utelämnandet av vissa delar av förarbetet ska ses som en utvidgning av oskälig-

hetsrekvisitet och frågar vilka rättsprinciper domstolen har till grund för skärpningen. Det 

förhållandet att HFD i domskälen anför att det får presumeras att tryckerikunderna kommer 

att erhålla kompensation från tryckerierna väcker ytterligare frågor. Innebär detta att Skatte-

verket löpande får besluta om efterbeskattning av kunderna, och att kunderna därefter får 

kräva tryckerierna på kompensation? I det fallet kunderna inte skulle få kompensation trots 

upprepade krav och civilrättslig talan, frågar sig Hedström om kunderna i det läget har rätt 

att få kompensation för skattekostnaden av staten? Hedström tolkar domen som att ansvaret 

att erhålla kompensation för efterbeskattningen ska läggas på köparen. Detta är enligt Hed-

ström ett unikt synsätt som är så stötande att det enbart kan tolkas som en tydlig skärpning 

av oskälighetsrekvisitet.117 

Kristoffersson behandlar också oskälighetsrekvisitet i sin artikel och anför att det är förvå-

nande att HFD har dömt de båda fallen lika. Enligt Kristofferssons uppfattning skulle en 

intressegemenskap mellan köpare och säljare alltid i enlighet med förarbeten innebära att det 

inte är uppenbart oskäligt att efterbeskatta. Däremot när det inte föreligger en intressege-

menskap, skulle det finnas skäl till att det ska anses uppenbart oskäligt att efterbeskatta. Det 

faktum att HFD inte gör en åtskillnad på de båda situationerna skulle, enligt Kristoffersson, 

kunna tolkas som att de helt enkelt inte anser att det var uppenbart oskäligt att efterbeskatta 

i någon av situationerna. Kristoffersson anser att tryckerikunderna hade kunnat åberopa ti-

den mellan beskattningsbeslutet och följdändringsbeslutet som argument för att det ska anses 

oskäligt att efterbeskatta. Detta har dock inte HFD ansett varit av någon betydelse. Även det 

faktum att när avdrag gjordes för ingående mervärdesskatt var tryckerier, tryckerikunder och 

Skatteverket helt överens om att den gällande mervärdesskattesatsen var 25 procent och att 

situationen uppkom med anledning av tryckeriernas agerande, kan ses som skäl nog för att 

det ska anses som uppenbart oskäligt att efterbeskatta.118  

Att HFD framför att det ska vara omöjligt eller orimligt svårt för tryckerikunden att få betalt 

av tryckeriet för att det ska anses oskäligt att efterbeskatta, anser Hedström lämnar ett visst 

tolkningsutrymme om vad som krävs av kunderna. HFD har inte, enligt Hedström, visat vad 

som krävs för att påvisa att det är omöjligt eller orimligt svårt att erhålla kompensation. Det 

är endast visat att om inga krav alls har riktats till tryckerierna kan det inte anses uppenbart 

                                                 
117 Hedström, Skattenytt, 2014, s. 248-249. 

118 Kristoffersson, Svensk skattetidning, 2014, s. 245-246. 
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oskäligt att efterbeskatta.119 Även Kristoffersson anser att det inte är helt självklart vem som 

ska ha rätt till för högt debiterad mervärdesskatt, och att det är svårt att få ett tydligt svar i 

avtal och mervärdesskattelagstiftning.120  

Hedström för även diskussion kring HFD:s antagande att tryckerikunderna har rättslig möj-

lighet att återfå den högt debiterade mervärdesskatten av tryckerierna. HFD har antagit att 

tryckerikunderna har en fordran på tryckerierna, men det har senare konstaterats i tingsrätten 

att ingen fordran föreligger enligt principen om condictio indebiti121. Hedström anser att 

HFD borde ha inväntat avgöranden i allmän domstol, eftersom kundernas civilrättsliga möj-

lighet att få betalt har betydelse för bedömningen av oskälighetsrekvisitet.122 Att situationen 

har blivit att tryckerikunder få föra process i både förvaltningsrätt och allmändomstol, anser 

Kristoffersson vara en stor ekonomisk risk för vissa av tryckerikunderna. Alla har inte de 

ekonomiska resurserna som behövs för att inleda processerna.123 

Avslutningsvis kommenterar Hedström att det är anmärkningsvärt att HFD som en förvalt-

ningsrättslig domstol gör en bedömning av kundernas civilrättsliga möjligheter att i domstol 

påvisa att det faktiskt existerar en fordran på tryckerierna. HFD borde enligt Hedström åt-

minstone ha inväntat den pågående civilrättsliga prövningen.124 Kristoffersson är av samma 

uppfattning och anför att skulle det visa sig att den civilrättsliga bedömningen i HD skulle 

vara att en fordran inte föreligger för tryckerikunderna, skulle HFD:s bedömning vara fel-

aktig.125 

5.4 Sammanfattning 

Vi kan konstatera att HFD:s bedömning har fått bemöta mycket kritik från olika håll. Det 

har kommenterats att HFD inte tar hänsyn till att följdändring till nackdel för enskilda ska 

ske med försiktighet. Hedström anser att HFD inte tar rättssäkerheten och förutsägbarheten 

i beaktande, utan att HFD menar att mervärdesskattens systematik är av större betydelse. 

                                                 
119 Hedström, Skattenytt, 2014, s. 250. 

120 Kristoffersson, Svensk skattetidning, 2014, s. 246. 

121 Condictio Indebiti tar sikte på misstagsbetalningar, se kap. 6.2. 

122 Hedström, Skattenytt, 2014, s. 250. 

123 Kristoffersson, Svensk skattetidning, 2014, s. 246-247. 

124 Hedström, Skattenytt, 2014, s. 250. 

125 Kristoffersson, Svensk skattetidning, 2014, s. 247. 
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Vidare har Hedström kommenterat att det är märkligt att HFD inte kommenterat att Sverige 

införlivat krediteringsregeln för sent i svensk lagstiftning.  

HFD:s bedömning av den särskilda prövningen eller sambandsrekvistet som Kristoffersson 

benämnt det, har fått utstå mycket kritik. Hedström anser att det inte kan presumeras att 

tryckerikunderna faktiskt utnyttjat sin avdragsrätt och att det således ska föreligga en särskild 

prövning. Kristoffersson anser att det ska ske en prövning i varje enskilt fall, för att veta hur 

köpare har hanterat sin ingående mervärdesskatt. Detta med anledning av att i de fall det sker 

en efterbeskattning och avdrag för ingående mervärdesskatt aldrig gjorts av köparen, sker 

efterbeskattningen utan rättslig grund. Därmed tycks HFD bedömning ha skapat en gråzon 

för vad som ska anses som en direkt konsekvens av huvudbeslutet.  

Kritikerna av HFD:s bedömning är av samma uppfattning angående oskälighetsrekvisitet, 

nämligen att domstolen har gjort en tydlig skärpning av rekvisitet. Domstolen har enligt Hed-

ström utelämnat stora delar ur förarbeten, vilket HFD vilar sin bedömning på, detta tycks 

tyda på en skärpning av rekvisitet. För att det ska ses som uppenbart oskäligt att efterbeskatta 

ska tryckerikunderna visa att de har det omöjligt eller orimligt svårt att återfå den för högt 

debiterade mervärdesskatten av tryckerierna. HFD anser att tryckerikunderna i dessa fall inte 

har visats att det är omöjligt eller orimligt svårt, även i de fall de skickat påminnelser och krav 

till tryckerierna. Kritikerna har anfört att det är märkligt att HFD som förvaltningsrättslig 

domstol gör en civilrättslig bedömning av huruvida tryckerikunderna faktiskt har en fordran 

på tryckerierna. Konsekvensen av att HFD inte inväntade allmän domstols bedömning av 

huruvida en fordran föreligger är att tryckerikunderna tvingas föra process både i förvalt-

ningsrättslig domstol och allmän domstol. Detta får två konsekvenser enligt Hedström och 

Kristoffersson, det ena är att det läggs en stor ekonomisk börda på tryckerikunderna när de 

tvingas driva två processer och det andra är att HFD:s domslut riskerar att bli felaktig om 

HD i framtiden bedömer att det inte föreligger en fordran för tryckerikunderna på tryckeri-

erna.  
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6 Civilrättsliga aspekter 

6.1 Inledning  

Till följd av HFD:s domar har civilrättsliga frågor uppkommit. En diskussion har förts om 

huruvida en fordran kan anses existera utifrån principen om condictio indebiti eller principen 

om obehörig vinst. I allmän domstol har det prövats om en fordran föreligger för tryckeri-

kunderna enligt principen om condictio indebiti, obehörig vinst och andra civilrättsliga rätts-

principer. I kapitlet redogörs först för principerna om condictio indebiti och obehörig vinst. 

Därefter redogörs för tolkning och utfyllning av avtal, förutsättningsläran och 36 § AvtL. 

6.2 Principen om condictio indebiti  

6.2.1 Allmänt om principen 

Principen om condictio indebiti är tillämplig på misstagsbetalningar och tillämpas för att be-

döma huruvida en misstagsbetalning ska återgå eller inte.126 Principen finns inte reglerad i 

lag, utan återfinns i praxis samt i doktrin.127 I principen ryms flera olika synsätt varav två av 

dem har störst betydelse. Enligt det första synsättet ska en misstagsbetalning återgå då den 

är oriktig. Enligt det andra synsättet ska mottagaren av misstagsbetalningen kunna räkna med 

att misstagsbetalningen är riktig, och den ska därför inte återgå. Det andra synsättet ger ut-

tryck för att hänsyn till omsättningen måste tas.128 I svensk rätt har det funnits en tendens att 

ofta låta hänsyn till omsättningen styra bedömningen, men under senare år har trenden 

vänt.129 Hänsyn till att mottagaren varit i god tro har under senare år fått ge vika för hänsyn 

till den ekonomiska förlust som betalaren gör.130  

Första rekvisitet för condictio indebiti är att en misstagsbetalning har skett. I NJA 2011 s. 

739 uttalar HD att ” frågan om principen om condictio indebiti är tillämplig är inte beroende av vilken typ 

                                                 
126 Schultz, Svensk skattetidning 2012, s.578.  

127 Gorton, 2009, s. 162, för praxis se bland annat NJA 2005 s. 142. 

128 Gorton, 2009, s. 152. 

129 Gorton, 2009, s. 153. 

130 Gorton, 2009, s. 163.  
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av fel som orsakat betalningen. Avgörande för frågan om principen om condictio indebiti är tillämplig är om 

betalningen skett utan rättsgrund.”131 

Principen får tillämpas på misstag i bemärkelsen att det blivit ett missförstånd om skuldens 

existens och skuldens omfattning. Om en person betalat i tron att en skuld finns till en person 

men skulden i realiteten inte finns, kan principen tillämpas. Dessutom tillämpas principen då 

ett för stort belopp erlagts.132 

Det är inte klart när missförståndet ska ha skett för att principen ska vara tillämplig.133 Schultz 

belyser en speciell situation när frågan aktualiseras: 

 ”Mer intressant är den omvända situationen, att något missförstånd inte egentligen kan sägas ha förelegat 

då betalningen skedde men då senare inträffade omständigheter kastar ett annat ljus över situationen kring 

betalningen. Kan ett misstag, i den bemärkelse ordet ges i samband med bedömningen av misstagsbetalningar, 

uppkomma genom att något har förändrats efter att betalningen gjorts?”134 

Schultz är av uppfattningen att det är rimligast att förutsätta för att principen ska tillämpas 

att misstaget förelåg vid betalningstillfället, och att senare omständigheter inte ska beaktas 

vid bedömningen. Schultz framhåller att senare omständigheter kan beaktas vid en tillämp-

ning av 36 § AvtL, men att det inte är rimligt vad gäller condictio indebiti. 135  

HD har i flera mål uttryckt att huvudregeln är att misstagsbetalning ska återgå till betalaren.136 

Även i doktrin tycks uppfattningen vara att misstagsbetalning i regel ska återgå.137 Huvudre-

geln har dock, med hänsyn till de motstående intressen som omgärdar condictio indebiti, 

behäftats med många undantag. Exempelvis görs undantag om mottagaren varit i god tro 

om betalningen och inrättat sig därefter. Ju mer tid som förflyter innan ett återkrav av betal-

ningen görs, desto större anledning har betalningsmottagaren att räkna med att betalningen 

är slutgiltig. Vid bedömningen av vilket av de motstående intressena som ska ha förtur, har 

                                                 
131 NJA 2011 s. 739.  

132 Gorton, 2009, s. 152.  

133 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 579. 

134 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 579. 

135 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 579. 

136 Se NJA 1999 s. 575, NJA 2001 s. 353 och NJA 2005 s. 142. 

137 Se exempelvis Schultz, Svensk skattetidning, 2012 och Gorton, 2009, s. 152. 
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omständigheter som vårdslöshet och vilken av parterna som haft störst bedömning att över-

blicka situationen betydelse.138 Olika bedömningar görs också beroende på vem som är be-

talningsmottagare och betalare. Om en bank gör en misstagsbetalning är det mycket svårt för 

den att få rätt till återbetalning enligt condictio indebiti.139 HD har också intagit ställningen 

att staten mera sällan kan anses ha inrättat sig efter en mottagen misstagsbetalning jämfört 

med andra betalningsmottagare.140  

6.2.2 Principens tillämplighet för tryckerikunder 

Huruvida principen om condictio indebiti kan tillämpas av tryckerikunderna för att påvisa 

att de har en fordran på tryckerierna har ifrågasatts i doktrin.141 Schultz har framhållit att 

principen om condictio indebiti inte kan tillämpas eftersom det första kriteriet, att ett misstag 

ska ha skett, inte kan anses uppfyllt. Schultz är, vilket framgått tidigare, av åsikten att missta-

get måste föreligga vid betalningstillfället och således att ”…en senare inträffad villfarelse gör inte 

en betalning till en misstagsbetalning”142. Vid tiden då tryckerikunden erlade betalning till tryckeriet 

var båda parter överens om att rätt mervärdesskatt tillämpades. Schultz menar fortsättnings-

vis att om condictio indebiti i och för sig ska anses tillämplig, kan en fordran ändå inte anses 

föreligga, eftersom mottagaren inrättat sig efter beslutet. Dock är det ingen självklar slutsats. 

Inrättandet kan i samband med att rättsläget ändrades och återbetalning till tryckerierna skett, 

eventuellt anses ha upphävts. Enligt Schultz är ett sådant synsätt dock inte rimligt, eftersom 

syftet med att låta förekomsten av inrättande ha sådan betydelse i bedömningen är att en 

betalningsmottagare ska kunna räkna med att en betalning är slutgiltig. Dessutom gör om-

ständigheten att mycket lång tid förflutit sedan betalningen skedde att det blir svårt att rätt-

färdiga en återbetalning enligt principen om condictio indebiti.143 

Enligt detta resonemang saknar vårdslöshetsfaktorn betydelse i detta fall, eftersom det är 

klart att alla parter haft samma uppfattning om mervärdesskattesatsen. Av den anledningen 

                                                 
138 NJA 2005 s. 142. 

139 Jmf Gorton, 2009, s. 166 och NJA 1999 s. 575. 

140 NJA 2011 s.739.  

141 Se exempelvis Schultz, Svensk skattetidning, 2012 och Hedström, Skattenytt, 2014.  

142 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 588. 

143 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 588-590. 
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kan inte heller bedömningen göras genom att jämföra vilken av parterna som haft störst 

möjlighet att avgöra huruvida betalningen var riktig.144  

Sammanfattningsvis anser Schultz att principen om condictio indebiti inte bör kunna tilläm-

pas eftersom missförstånd inte förelåg vid betalningstillfället. Om principen om condictio 

indebiti ändå skulle anses kunna tillämpas, medför den inte en återbetalningsskyldighet för 

tryckeriet, då de inrättat sig efter betalningen. 

6.3 Principen om obehörig vinst och dess tillämpning  

6.3.1 Allmänt om principen 

Principen om obehörig vinst är en princip som flertalet gånger fastslagits vara en autonom 

rättsprincip i svensk rätt.145 Principen återfinns i flera länders lagstiftningar, men dess inne-

börd och tillämplighet är inte helt klarlagd i svensk rätt.146 I svensk rätt ska principen om 

obehörig vinst tillämpas restriktivt som stöd för att en fordran föreligger. Detta tyder på att 

det kan ställs höga krav för att en betalningsskyldighet föreligger med stöd av principen om 

obehörig vinst.147 

De första förutsättningarna för principens om obehörig vinst tillämplighet är att vinst måste 

ha uppstått hos någon, och att vinsten i fråga ska ha varit obehörig. Redan den första förutsätt-

ningen, att vinst ska ha uppstått hos någon, skapar bedömningsproblem. Exempelvis upp-

kommer fråga om vilken tidpunkt bedömningen ska avse? Ska bedömningen avse tidpunkten 

när förmögenhetsöverföringen skedde eller en annan tidpunkt? Vad gäller den andra förut-

sättningen, att vinsten i fråga ska vara obehörig, ska först framföras att det är förmögenhets-

förskjutningen som ska vara obehörig, inte vinsten i sig.148 Handlingar som är kriminaliserade 

eller sanktionerade är normalt att anse som obehöriga. I vilken utsträckning övriga handlingar 

ska anses obehöriga är emellertid inte klart i svensk rätt. Synsättet som har haft störst till-

lämplighet i svensk rätt är transaktioner måste ha ett stöd för att anses giltiga. Bedömningen 

                                                 
144 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 589. 

145 Se NJA 1993 s. 13 jämte NJA 2007 s. 519. 

146 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 585.  

147 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 590. 

148 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 592. 
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enligt detta synsätt är allmänt hållen.149 Vad som menas med att transaktioner måste ha ett 

stöd för att vara giltiga, eller som Hellner uttrycker det, ha rättsgrund, har vållat stora defi-

nitionsproblem inom doktrin. Hellner menar att det är praktiskt taget omöjligt att finna en 

gemensam nämnare för alla situationer där obehörighet ansetts föreligga på grund av att 

rättsgrund för transaktionen saknas.150 Det är svårt att förklara varför en vinst som gjorts på 

annans bekostnad ska återbetalas i vissa fall, men inte i andra. En avtalsrelation som regleras 

av regler som inte syftar till att reglera parternas ekonomiska relationer, men som ändå leder 

till en förlust för den ena parten och en vinst för den andra parten, kan dock anses omfattas 

av principen om obehörig vinst.151  

Den tredje förutsättningen är att vinsten ska ha skett på annans bekostnad, även om detta 

rekvisit med tveksamhet ska tillmätas självständig betydelse. Att en förlust skett är ju endast 

en annan sida av myntet av att en vinst uppstått.152 Att vinsten ska ha skett på annans be-

kostnad innebär inte att vinsten måste uppgå till samma belopp som förlusten. Däremot har 

framkommit att kausalitet mellan vinsten och förlusten ska föreligga.153 Den förfördelade ska 

ha haft ett rättsligt skyddat intresse ur vilket vinsten uppkommit. Den fjärde och sista förut-

sättningen för att en obehörig vinst ska anses föreligga är att inga ansvarsfriande grunder ska 

kunna åberopas av den berikade parten.154  

6.3.2 Principens tillämplighet för tryckerikunderna 

Schultz har gjort en djupgående bedömning av huruvida principen om obehörig vinst kan 

tillämpas för att påvisa att tryckerikunderna har en fordran på tryckerierna. För att följa hans 

argumentation ska först frågan huruvida en vinst uppstått besvaras. Svaret på frågan är ja, en 

vinst har uppstått för tryckerierna.155  

Vad gäller obehörighetsbedömningen, ser Schultz denna ur tre perspektiv. Det första per-

spektivet är att en bedömning ska göras av förhållandena som förelåg vid betalningstillfället, 

                                                 
149 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 585-586. 

150 Hellner, 1950, s. 174. 

151 Hellner, 1950, s. 178-179. 

152 Hellner, 1950 s. 170-171.  

153 Jmf Schultz, Svensk skattetidning,2012, s. 591-592 och Hellner, 1950, s. 163. 

154 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 587. 

155 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 590. 
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med andra ord den tid då tryckerikunderna erlade betalning till tryckeriet. Det andra perspek-

tivet är att hänsyn ska tas till senare inträffade omständigheter. Ett tredje perspektiv är att 

bedöma situationen med en helhetssyn. Återigen är Schultz av åsikten att det är rimligast att 

göra bedömningen utifrån hur omständigheterna såg ut vid betalningstillfället. Då det fanns 

rättslig grund för betalningen vid betalningstillfället kan vinsten inte anses vara obehörig. Det 

är enligt Schultz åsikt inte rimligt att ta hänsyn till senare inträffade omständigheter. Att be-

döma situation med en helhetssyn blir enligt Schultz åsikt skönsmässigt. Schultz anser där-

med inte att den vinst som tryckerierna gör är obehörig.156 

Det nästa kriteriet, att vinsten ska ha skett på någon annans bekostnad är enligt Schultz kom-

plicerad, och lämnas utan en slutlig bedömning. Det står förvisso klart att det måste finnas 

ett orsakssamband mellan förlusten som sker och vinsten som uppstår. I detta fall är det 

fråga om ett trepartsförhållande där den ena parten omfattas av offentligrättsliga regler, vilket 

gör att kausalitetsbedömningen blir svår att utföra. Det är ju först i och med betalningen från 

Skatteverket som en vinst uppstår, och inte i samband med att tryckerikunden betalar till 

tryckeriet. Det är därmed oklart hur detta kriterium ska bedömas.157 

Resonemanget ovan avser situationen att ingen efterbeskattning av tryckerikunderna sker. 

Om efterbeskattning av tryckerikunderna sker är det inte givet att samma bedömning görs. 

Principen om obehörig vinst får troligtvis ändå inte till följd att en fordran kan anses före-

ligga. Förmögenhetsförskjutningen i sig är ju inte obehörig, utan det resultat som följer av 

att EU-praxis uppstått senare.158 Schultz bedömning är således att det sannolikt inte finns 

stora utsikter för tryckerikunderna att nå framgång genom principen om obehörig vinst, oav-

sett om tryckerikunden blir efterbeskattad av Skatteverket.  

6.4 Relationen mellan principen om obehörig vinst och con-

dictio indebiti 

Relationen mellan principen om obehörig vinst och condictio indebiti är svår att identifi-

era.159 Som framgått av ovanstående redogörelse är principen om obehörig vinst och princi-

pen om condictio indebiti två från varandra skilda, autonoma rättsprinciper i svensk rätt. 

                                                 
156 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 591. 

157 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 590. 

158 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 591-592. 

159 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 582. 
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Sambandet mellan principerna består bland annat i att principen om condictio indebiti kan 

motiveras med obehörig vinst-resonemang.160 Detta kan belysas av ett uttalande i NJA 1999 

s. 575:  

 ”Ett av de huvudargument som har brukat åberopas för den principiella återkravsrätten vid traditionella 

condictio indebiti-situationer är att det, om betalningsmottagaren får behålla vad han har uppburit, uppkom-

mer en förmögenhetsförskjutning till hans förmån utan rättsgrund: han gör en obehörig vinst.”161 

6.5 Tolkning och utfyllning av avtal 

Avtalstolkning sett ur ett vidsträckt perspektiv innefattar både tolkning och utfyllning. Att 

åtskillnad mellan tolkning och utfyllning görs är väl förankrat, men en diskussion har förts 

kring gränsdragningen mellan de båda begreppen.162 Ett exempel på när tolkning av avtal kan 

krävas är när det är klart vad som har avtalats, men det som avtalats är tvetydigt eller vagt 

formulerat. Ett fall som belyser detta är när det i avtal föreskrivs att vara ska levereras ”inom 

skälig tid”. Utfyllning av avtal aktualiseras när en tvist uppstår om något som avtalet lämnar 

öppet. Det kan exempelvis röra sig om ett avtal som saknar regler om köpares rätt att häva 

avtalet vid säljarens dröjsmål.163  

När fråga är om bedömning av de regler som framgår av ett avtal och det finns material 

hänförligt till den specifika avtalssituationen att stödja bedömningen på, är det fråga om av-

talstolkning. När ledning för bedömningen av avtalets innebörd måste sökas i fall utanför 

den specifika situationen, såsom exempelvis rättsregler och sedvänja, är det istället fråga om 

utfyllning av avtalet.164 Denna gränsdragning mellan avtalstolkning och utfyllning har dock 

kritiserats, eftersom den anses stämma bara på de typiska fallen av avtalstolkning och utfyll-

ning.165 Huvudregeln är att tolkning har företräde framför utfyllning av avtal, då det parterna 

har ansetts avtalat bedöms vara av störst betydelse. Adlercreutz och Gortons uppfattning 

utifrån praxis är dock att när parterna är oeniga om avtalets innebörd är domstolar benägna 

att döma utifrån rättsregler, snarare än partsviljan. De är därmed benägna att utfylla avtalet i 

                                                 
160 Schultz, Svensk skattetidning, 2012, s. 582. 

161 NJA 1999 s. 575. 

162 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 15. 

163 Lehrberg, 2014, s. 14. 

164 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 15-17. 

165 Lehrberg, 2014, s. 21.  
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stället för att tolka det.166 Typisk tolkningsverksamhet utgörs av ojuridiska metoder. Natur-

lagar, kriterier och kunskaper från andra vetenskaper såsom psykologi och språkvetenskap 

används för att tolka avtalet. Dock förekommer det i de mer otypiska fallen av avtalstolkning 

att bedömningen är juridisk. I vissa fall förekommer även ren rättstillämpning.167 

Vid utfyllning av avtal används både dispositiva rättsregler, såsom exempelvis Köplagen 

(1990:931) och Kommissionslagen (2009:865), och tvingande lagregler såsom i tillämpliga 

fall Konsumentköplagen (1990:932), Konsumentkreditlagen (2010:1846) och Konsument-

tjänstlagen (1985:716) och 36 § AvtL. Resultatet av en utfyllning får inte strida mot en tving-

ande lagstiftning.168 

6.6 Förutsättningsläran  

Förutsättningsläran kompletterar avtalslagens regler om avtals ogiltighet. Avtalsparter kan 

genom förutsättningsläran frångå avtal om felaktiga förutsättningar föreligger, i större ut-

sträckning än genom avtalslagens ogiltighetsregler.169 Enligt Lehrberg är förutsättningsläran 

en självständig, utfyllande rättsregel. Den används av parterna för att frångå avtal när oför-

utsedda eller okända omständigheter, som inte regleras i avtalet, föreligger. Den tillämpas 

dels när oriktiga förutsättningar föreligger, och dels när bristande förutsättningar föreligger. 

Begreppet bristande förutsättningar avser oförutsedda förhållanden.170 

Begreppet förutsättningar har varit svårdefinierat inom doktrin. En förutsättning har många 

gånger beskrivits som ett antagande, men enligt Lehrberg omfattar begreppet också förut-

sättningar som varit omedvetna. Förutsättningar kan utgöras av omständigheter som par-

terna inte haft kunskap om eller förväntat sig, eller en förväntad händelse som uteblivit.171  

Det finns rekvisit för att förutsättningar ska kunna tillmätas värde ur ett rättsligt perspektiv. 

Enligt både Lehrberg, Adlercreutz och Gorton krävs att väsentlighetsrekvisitet och synbar-

hetsrekvisitet är uppfyllda. Väsentlighetsrekvisitet innebär att förutsättningen ska ha haft en 

                                                 
166 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 21. 

167 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 23. 

168 Lehrberg, 2014, s. 25. 

169 Lehrberg, 2014, s. 247-248. 

170 Lehrberg, 2014, s. 248. 

171 Lehrberg, 2014, s. 248. 



 

 
42 

väsentlig påverkan på det beslut som tas av den som företar rättshandlingen. Synbarhetsrek-

visitet innebär att förutsättningens existens, och dess väsentliga betydelse, skall ha varit möjlig 

att se för mottagaren av rättshandlingen. Medkontrahenten ska alltså insett, eller bort insett 

att den rättshandlande utgick från en förutsättning, och att den förutsättningen var av vä-

sentlig betydelse.172 Enligt Lehrberg finns ytterligare ett rekvisit som ska vara uppfyllt: risk-

rekvisitet. Enligt detta rekvisit måste en relevansbedömning göras som innefattar övriga be-

tänkanden. I denna bedömning finns två dominerande teorier som benämns subjektiv förut-

sättningsteori och objektiv förutsättningsteori. Den subjektiva teorin tar sikte på att under-

söka hur en eventuell felaktighet skulle reglerats, om den hade tagits upp till reglering under 

avtalsförhandlingen. I det fall avtalet hade villkorats av förutsättningens riktighet, kan förut-

sättningen anses vara relevant. Vid tillämpningen av den objektiva teorin undersöks om en 

förutsättning kan anses vara relevant genom att ta stöd i vad som är billigt och rättvist, ex-

empelvis.173 Det finns också möjlighet att kombinera de båda teorierna.  

Förutsättningsläran är huvudsakligen inordnad under ogiltighetsläran.174 Den mest relevanta 

rättsföljden av att förutsättningar slår fel är att rättshandlingen blir ogiltig.175 I doktrin har 

framhållits att det är ovanligt att förutsättningsläran får ny förpliktelse som rättsföljd. Lehr-

berg har till och med anfört att förutsättningsläran inte kan ge nya förpliktelser som rätts-

följd.176 Däremot kan förpliktelser som redan framgår av avtalet jämkas med stöd av förut-

sättningsläran, även om 36 § AvtL är ett vanligare stöd för sådana jämkningar.177 Förutsätt-

ningsläran är inte heller dominerande för att bestämma avtalsparts biförpliktelser. För att 

bestämma biförpliktelser har däremot utfyllning av avtalet används.178 

Huvudregeln är att en avtalspart själv får stå risken för att sina förutsättningar skulle visa sig 

felaktiga. I vissa fall kan det dock vara befogat att den andra avtalsparten får bära risken för 

förutsättningens felaktighet. En objektiv bedömning krävs för att visa att motparten bör bära 

                                                 
172 Jmf Lehrberg, 2014, s. 250 och Adlercreutz och Gorton, 2011, s. 292. 

173 Lehrberg, 2014, s. 248. 

174 Jmf Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 149. 

175 Jmf Lehrberg, 2014, s. 266 och Adlercreutz och Gorton, 2011, s. 148.  

176 Jmf Lehrberg, 2014, s. 266 och Adlercreutz och Gorton, 2011, s. 149. 

177 Lehrberg, 2014, s. 266. 

178 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 151. 
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risken.179 Vid en objektiv bedömning görs en riskfördelning utifrån vad som anses lämpligt. 

Bedömningen innefattar rättsliga överväganden hänförliga till rättshandlingens art, förutsätt-

ningens beskaffenhet, parternas förmåga att överblicka riskerna, omständigheter som inträf-

fat vid ingåendet av avtalet, samt vem som bör bära risken.180   

6.7 36 § AvtL 

36 § AvtL är en s.k. generalklausul som ska gälla över hela förmögenhetsrättens område.181 

Syftet med 36 § AvtL är att skydda konsumenter och andra underlägsna avtalsparter gente-

mot näringsidkare. 36 § AvtL tar även sikte på avtal mellan två jämbördiga avtalsparter, 

såsom näringsidkare.182  

36 § 1 st. AvtL stadgar att: 

”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets 

innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna vid 

avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse 

för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet 

jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.”183 

Domstolarna får med stöd av 36 § AvtL välja att ogiltigförklara eller jämka ett avtal. Är ett 

avtal oskäligt kan domstolarna välja att åsidosätta det helt, men det föredras att domstolarna 

i första hand jämkar avtalet.184 Domstolarna ska i enlighet med 36 § AvtL beakta avtalets eller 

avtalsvillkorets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållan-

den och omständigheterna i övrigt.185 Det är att föredra jämkning i de fall en oväntad eller 

                                                 
179 Adlercreutz och Gorton, 2011, s. 292-293, samt NJA 1999 s. 575. 

180 Adlercreutz och Gorton, 2011, s. 293. 

181 Prop. 1975/76:81, s. 35. 

182 Prop. 1975/76:81, s. 25 och 29.  

183 36 § 1 st. AvtL. 

184 Prop. 1975/76:81, s. 110-111. 

185 Adlercreutz och Gorton, 2011, s. 312. 
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oförutsedd situation inträder.186 Enligt förarbetet till 36 § AvtL är det förenligt ur rättssäker-

hetsperspektiv att jämka avtalsvillkor som vid oförutsedda händelser medför fördelar för ena 

parten och en lika stor förlust för den andra parten.187  

Vid bedömningen av avtalets innehåll finns det olika aspekter att ta hänsyn till, vilka kan 

föranleda jämkning av avtalet. Exempelvis avtalsvillkoren, och då vem av parterna som har 

haft rätten att bestämma över villkoren. I bedömningen av avtalsvillkoren ska även beaktande 

tas till parternas förmåner enligt avtalet och hur förmånerna är uppdelade. Det kan bedömas 

som oskäligt i de fall en part har haft bestämmanderätt över vissa villkor, vilket har varit till 

stor fördel för denne part. Även kontraktsbrott ska tas i beaktande vid bedömningen av 

huruvida oskälighet föreligger.188 Vid bedömningen av 36 § AvtL:s tillämplighet ska hänsyn 

tas till omständigheterna vid avtalets tillkomst. Framförallt i de fall när det är omständigheter 

som har samband med avtalsvillkor som är föremål för jämkning. Exempelvis ska hänsyn tas 

till huruvida ocker, tvång eller någon annan form av missbruk förekommit. Det kan även 

röra sig om fall där en part agerat i god tro. Exempelvis när en part uttalat sig om att agera 

på ett visst sätt med anledning av rådande förhållande, men på grund av senare yttre inträf-

fande omständigheter agerat på ett annat sätt än vad denne räknat med vid avtalets ingå-

ende.189 

De ändrade förhållanden ska göra så att avtalsvillkoret framstår som oskäligt, för att det ska 

kunna föranleda jämkning. Det har framhållits i förarbetet till 36 § AvtL att det finns starka 

skäl för jämkning i de fall avtal slutits på lång tid, snarare än när avtalet är slutet för kortfristiga 

åtaganden. Parternas möjlighet att överblicka avtalsvillkor i samband med dess ingående har 

nära samband med möjligheterna att kunna jämka ett avtalsvillkor vid ändrade förhållanden. 

Det är som regel inte möjligt att jämka i de fall parterna har räknat med att oförutsedda 

händelser kan ske och även avtalat om vem som ska bära risken i fall detta sker. En jämkning 

kan även ske till fördel för den starkare parten i avtalet.190 

                                                 
186 Prop. 1975/76:81, s. 110-111. 

187 Prop. 1975/76:81, s. 39 och 109.  

188 SOU 1974:83, s. 149-153.  

189 SOU 1974:83, s. 132-133. 

190 Prop. 1975/76:81, s. 127.  
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Som nämnts ska även domstolarna ta hänsyn till omständigheterna i övrigt vid bedömningen 

av huruvida ett avtal eller avtalsvillkor ska åsidosättas eller jämkas. Det finns olika omstän-

digheter att ta hänsyn till i varje enskilt fall. Exempelvis ska hänsyn tas till affärspraxis, gott 

affärsskick, andra lagbestämmelser och förhållandet mellan olika avtal. Domstolarna ska se 

till det enskilda fallet och således göra en helhetsbedömning.191 

6.8 Bedömningen vid senare inträffade omständigheter 

Efter avtalsslut kan oförutsedda händelser och omständigheter inträffa, vilket kan leda till att 

problem kring avtalet uppstår. Detta är inte ett ovanligt fenomen och kan ske antingen på 

grund av att förhållandena ändrats efter parterna ingått avtal eller att parterna inte beaktat 

vissa omständigheter som kan ha betydelse för avtalet i framtiden. Exempel på sådana om-

ständigheter är kostnadsförändringar, ny teknik och ny lagstiftning. I doktrin har två lös-

ningar nämnts på dessa problem. Den ena lösningen är att avtal ska hållas till varje pris, pacta 

sunt servanda. Den andra lösningen är att varje avtal ska ha slutits med förbehåll om oföränd-

rade förhållanden, en clausula rebus sic stantibus. Adlercreutz och Gorton anser att lösningarna, 

om de används åtskilt medför stor fara för rättssäkerheten och att mer nyanserade lösningar 

är att föredra. Att generellt bestämma en lämpad lösning är en svår uppgift och det vore 

välkommet att slå fast regler som på ett objektivt sätt fastställer när sådana obeaktade om-

ständigheter helt eller delvis ger befrielse från avtalet.192 

Det finns både lagregler och andra metoder som kan användas i situationer när det uppstår 

oförutsedda händelser. Metoderna används i de situationer då det inte finns uttryckliga regler 

i varken lag eller avtal om hur en oförutsedd händelse ska hanteras. Tolkningsmetoden an-

vänds när lösning söks i avtalets lydelse. Förutsättningsläran ska användas vid bristande och 

oriktiga förutsättningar och leder huvudsakligen till ogiltighet.193 36 § AvtL tar däremot sikte 

på jämkning av avtal och avtalsvillkor, när ändrade förhållanden inträffat efter avtalets ingå-

ende.194 Det finns inga klara riktlinjer att följa när oförutsedda och obeaktade situationer 

uppstår. Enligt Adlercreutz och Gorton ska utgångspunkt ligga i avtalets lydelse, även i de 

                                                 
191 Prop. 1975/76:81, s. 119-129.  

192 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 154-155. 

193 Jmf Lehrberg, 2014, s. 266 och Adlercreutz och Gorton, 2011, s. 148. 

194 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 155-156. 
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fall händelsen ligger utanför parternas aningar. Detta med beaktande av att det finns situat-

ioner som kan täckas av avtalet, utan att parten vet att de avtalat om detta. Därmed är tolk-

ningen av avtalet en betydande del i avgörandet. Även sådana omständigheter som till exem-

pel en parts agerande vid avtalsslut kan påverka bedömningen. I enlighet med förutsättnings-

läran kan en parts frambringande av en felaktig förutsättning ge skäl av tillskriva agerandet 

betydelse. Adlercreutz och Gorton anför att det är svårt att bedöma i vilken utsträckning 36 

§ AvtL ska ha betydelse vad gäller senare inträffade omständigheter. 36 § AvtL ska inte ha 

trängt undan tidigare använda metoder, tolkning och utfyllning torde fortfarande spela en 

stor roll för lösningen av sådana problem.195 I enlighet med förarbetena till 36 § AvtL är inte 

generalklausulen tilltänkt att utelämna tillämpningen av förutsättningsläran, även om princi-

pens användningsområde har minskat.196 36 § AvtL har som avsikt att öka möjligheterna till 

att jämka avtalsvillkor. Dock anser Adlercreutz och Gorton att avsikten med 36 § AvtL inte 

borde ha varit att ta hänsyn till vilka oförutsedda händelser som helst, utan istället borde 

bedömningen vara av vem av parterna som bör stå risken för den oförutsedda händelsen och 

vem av parterna som bör stå risken för att frågan inte reglerats i avtalet ha betydelse.197 

6.9 Sammanfattning 

Det är oklart om condictio indebiti kan tillämpas för att visa att tryckerikunderna har en 

fordran gentemot tryckerierna. Från praxis kan inte utläsas annat än att en generell bedöm-

ning av principens tillämplighet ska ske. Har betalningen skett utan rättsgrund är det tillräck-

ligt för att misstagsbetalning ska föreligga, och ingen utredning av när missförståndet förelåg 

är nödvändig. Schultz anser att condictio indebiti inte bör kunna tillämpas när misstaget be-

ror på senare inträffade händelser. Synsättet har inget stöd i HD:s uttalande om när condictio 

indebiti kan tillämpas. Vad gäller nästa steg, bedömningen av huruvida condictio indebiti ska 

medföra betalningsskyldighet, är denna beroende av omständigheterna i det specifika fallet. 

Hur stor hänsyn som ska tas till omsättningsskyddet måste bedömas från fall till fall. I doktrin 

har det framförts att hänsyn måste tas till att tryckeriet var i god tro vid betalningstillfället 

och därefter inrättat sig efter betalningen, genom att redovisa mervärdesskatten till Skatte-

                                                 
195 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 167.  

196 Prop. 1975/76:81 s. 128.  

197 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 168. 
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verket. Att tryckeriet har fått tillbaka pengarna har ingen betydelse för det förhållandet; in-

rättandet kan inte anses upphävas av återbetalningen. Enligt detta synsätt föreligger alltså 

ingen fordran för tryckerikunderna.  

Det är mycket oklart om principen om obehörig vinst medför betalningsskyldighet för tryck-

erierna gentemot tryckerikunderna. I doktrin har dess tillämplighet ifrågasatts dels på grund 

av att det är tveksamt om orsakssamband mellan tryckerikundens förlust och tryckeriets vinst 

föreligger, och dels då det är oklart om vinsten är obehörig. Vad gäller obehörigheten har i 

doktrin också anförts att den kan uppstå när regler som inte syftar till att reglera parternas 

ekonomiska förhållanden leder till en vinst för den ena parten och en förlust för den andra. 

36 § AvtL, tolkning och utfyllning av avtal samt förutsättningsläran tillmäts betydelse i de fall 

som en oförutsedd händelse inträffar. Det har diskuterats i doktrin vilken av dessa principer 

som är att föredra i de fall senare inträffade omständigheter sker. Adlercreutz och Gorton 

anför att det inte finns klara riktlinjer att följa, men att tolkning av avtalet och förutsättnings-

läran bör ha stor betydelse även fortsättningsvis. De har även anfört att det är svårt att avgöra 

vilken betydelse 36 § AvtL har vid bedömningen av senare inträffade omständigheter, och 

att den inte borde trängt undan tidigare använda metoder. Avsikten med 36 § AvtL är inte 

att minska förutsättningslärans tillämpningsområde, men den vidgar möjligheterna till att 

jämka avtalsvillkor. Det är enligt förarbeten till 36 § AvtL förenligt att ur rättssäkerhetssyn-

punkt jämka avtalsvillkor, framförallt när det vid oförutsedda händelser medför en vinst för 

ena parten och en lika stor förlust för andra. Intressant är att Adlercreutz och Gorton påpekat 

att vid bedömningen av senare inträffande händelser med 36 § AvtL som stöd bör inte hän-

syn tas till vilka händelser som helst. Istället ska bedömningen ske utifrån vem av parterna 

som bör stå risken för den oförutsedda händelsen och vem av parterna som bör stå risken 

för att frågan inte reglerats i avtalet.  



 

 
48 

7 Bedömningen i allmän domstol 

7.1 Inledning 

I allmän domstol har det prövats om en fordran föreligger för tryckerikunderna enligt prin-

cipen om condictio indebiti, principen om obehörig vinst, avtalstolkning, förutsättningsläran 

och 36 § AvtL. I nuläget finns inget avgörande från HD avseende om tryckerikunderna kan 

anses ha en fordran på tryckerierna, varför rättsläget fortfarande är osäkert. I kapitlet nedan 

redogörs för hur underrättsinstanserna i allmän domstol bedömt frågan.  

7.2 Stockholms tingsrätt, mål nr T9633-12 

Stockholms tingsrätt avkunnade den 8 mars 2014 dom avseende huruvida en tryckerikund 

kan kräva återbetalning av för högt debiterad mervärdesskatt från ett tryckeri. Bakgrunden 

till tvisten är att tryckerikunden under 2006 köpte tryckeriprodukter av tryckeriet. Mervär-

desskattesatsen som tryckeriet fakturerade tryckerikunden med uppgick till 25 procent. År 

2010 kom EU-domen C-88/09 Graphic Procédé, vilken fick till följd att mervärdesskattesat-

sen sänktes till 6 procent för de tryckeriprodukter som tillhandahållits av tryckeriet. Skatte-

verket återbetalade den för högt debiterade mervärdesskatten till tryckeriet och Skatteverket 

beslutade om efterbeskattning av tryckerikunden i motsvarande mån som återbetalning skett 

till tryckeriet. Tryckerikunden kräver i målet tryckeriet på detta belopp.198   

I Stockholms tingsrätt åberopar tryckerikunden endast principen om condictio indebiti och 

avstått från att åberopa principen om obehörig vinst som stöd för sin talan. Tryckerikunden 

har anfört att den tvist som är för handen mellan tryckerikunden och Skatteverket (i vilken 

frågan om efterbeskattning av tryckerikunden prövas) inte har någon inverkan på föreva-

rande mål. Detta då Skatteverkets och tryckerikundens relation står utanför avtalsrelationen 

mellan tryckerikunden och tryckeriet.199  

Tingsrätten konstaterar att det i efterhand har visats att den del av betalningen som översteg 

den senare fastställda korrekta mervärdesskattesatsen saknade rättsgrund, vilket gör att prin-

cipen om condictio indebiti i och för sig är tillämplig. Omständigheten att tryckerikunden 

inte lidit någon skada eller förlust har enligt tingsrätten ingen betydelse för principen om 

                                                 
198 Stockholms tingsrätt mål nr T9633-12, s. 2.  

199 Stockholms tingsrätt mål nr T9633-12, s. 4-5.  
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condictio indebitis tillämplighet. Tingsrätten anger emellertid att det i målet är fråga om en 

gemensam rättsvillfarelse och att tryckeriet i god tro mottagit de aktuella beloppet och inrät-

tat sig efter betalningarna senast då redovisningen till Skatteverket skedde. Den senare in-

träffade omständigheten, nämligen EU-domen som resulterade i en ändrad mervärdesskat-

tesats, kan enligt tingsrätten inte få som konsekvens att inrättandet i fråga upphävs. Om ett 

sådant upphävande tillåts på grund av förhållanden som uppstår flera år senare, skulle det få 

orimliga konsekvenser för omsättningen samt skapa en stor osäkerhet i rättslivet. Principen 

om condictio indebiti föranleder således ingen betalningsskyldighet för tryckerierna till 

tryckerikunderna. Ingen fordran anses föreligga enligt Stockholms tingsrätt.200  

7.3 Svea hovrätt, mål nr T3478-13 

Domen från Stockholms tingsrätt överklagades och Svea hovrätts dom kom den 25 juni 

2014. I hovrätten tillade tryckerikunden till stöd för sin talan att dess mervärdesskatteredo-

visning riskerar att ändras till följd av HFD:s domar201, vilket kan få till följd att tryckerikun-

den lider skada och att tryckeriet således gör en obehörig vinst.  

Hovrätten anser inte att tryckerikunden haft giltig ursäkt att inte åberopa denna omständighet 

redan i tingsrätten. Därmed tillåter hovrätten inte att principen om obehörig vinst åberopas 

som stöd för tryckerikundens talan. Bedömning sker endast med utgångspunkt i condictio 

indebiti.202 

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten gällande huruvida principen om condictio 

indebiti ger en betalningsskyldighet för tryckeriet. De anser att principen i och för sig är 

tillämplig, men att tryckeriets goda tro och det faktum att de har inrättat sig utesluter betal-

ningsskyldighet.203 Hovrätten tydliggör att bedömningen av tryckeriets inrättande inte påver-

kas av den omständigheten att tryckeriet efter att mervärdesskatteredovisning gjorts till Skat-

teverket haft möjlighet att begära omprövning av redovisningen. På grund av att så lång tid 

förflutit mellan att tryckeriets mervärdesskatteredovisning skett och att EU-domen kom, kan 

                                                 
200 Stockholms tingsrätt mål nr T9633-12, s. 8-9. 

201 Mål nr 3291-13 och mål nr 3499-13. Målen har behandlats i avsnitt 4.3. 

202 Svea hovrätt mål nr T3478-13, s. 5. 

203 Svea hovrätt mål nr T3478-13, s. 6. 
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domen inte påverka bedömningen av huruvida inrättande skett.204 Saken har enligt uppgift 

överklagats till HD.205 

7.4 Nyköpings tingsrätt, mål nr T 3118-12  

Nyköpings tingsrätt avkunnade dom den 3 mars 2015. I domen prövas huruvida en trycke-

rikund har civilrättsligt stöd för att kräva tryckeriet på den erlagda mervärdesskatten som 

översteg den korrekta mervärdesskatten. Bakgrunden till målet är följande. Tryckerikunden 

förvärvade under år 2004 tryckeriprodukter av tryckeriet. De hade avtalat om pris exklusive 

mervärdesskatt. Skatteverket tog då ut 25 procent mervärdesskatt för förvärvet, vilket tryck-

erierna fakturerade tryckerikunderna i enlighet med. Tryckerikunden betalade i enlighet här-

med, och gjorde avdrag med motsvarande belopp som tryckerierna redovisade och betalade. 

Vid denna tidpunkt var tryckeriet, tryckerikunden och Skatteverket av uppfattningen att mer-

värdesskattesatsen på förvärvet var 25 procent. Med anledning av EU-domstolens avgörande 

C-88/09 Graphic Procédé ändrades mervärdesskattesatsen för vissa tryckeriprodukter till 6 

procent. Tryckeriet fick i och med detta motta en återbetalning av den för högt debiterade 

mervärdesskatten. Därefter har Skatteverket tagit beslut om efterbeskattning av tryckerikun-

den med motsvarande belopp som tryckeriet i återbetalning. Tryckerikunden har överklagat 

detta beslut men det har fastställts i kammarrätten. Däremot har kammarrättens dom inte 

vunnit laga kraft.206 

I målet yrkar tryckerikunden att tryckeriet ska betala mellanskillnaden mellan korrekt mer-

värdesskatt och felaktigt uttagen mervärdesskatt till tryckerikunden, vilket tryckeriet har be-

stridit.207 

Som grund för sin talan åberopar tryckerikunden följande:  

”1. Medlen är redovisningsmedel och ska därför utges till Mediabolaget. 

2. Avtalstolkning ger vid handen att medlen ska utges till Mediabolaget. 

3. Medlen ska utges till Mediabolaget med tillämpning av förutsättningsläran. 

4. Enligt principen om condictio indebiti ska medlen utges till Mediabolaget. 

                                                 
204 Svea hovrätt mål nr T3478-13, s. 7. 

205 Helander, ”Reklambyrå tar tryckerimoms till HD”, hämtad den 2015-04-08. 

206 Nyköpings tingsrätt, mål nr T 3118-12, s. 20-21. 

207 Nyköpings tingsrätt, mål nr T 3118-12, s. 3. 
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5. Enligt principen om obehörig vinst ska medlen utges till Mediabolaget. 

6. Medlen ska utges till Mediabolaget med tillämpning av handelsbruk.”208 

Vad gäller den första åberopade grunden, anför tingsrätten att betalningen inte utgör medel 

i den mening som avses i lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Skuldförhållandet mellan 

tryckeriet och tryckerikunden är inte av det slag som lagen om redovisningsmedel tillämpas 

på, utan är enligt förarbetet att anses som ett vanligt skuldförhållande.209 

Inte heller avtalstolkning medför enligt tingsrättens bedömning någon betalningsskyldighet 

för tryckeriet. Tingsrättens argument är att eftersom tryckerikunden kompenserats för de 19 

procent som felaktigt tagits ut i mervärdesskatt genom avdrag, kan inte avtalstolkning med-

föra betalningsskyldighet för tryckeriet. Eftersom efterbeskattning av tryckerikunden ännu 

inte har skett, påverkar inte Skatteverkets beslut att efterbeskatta avtalstolkningen.210 

Vad gäller den tredje grunden har tryckerikunden åberopat förutsättningsläran. Tingsrätten 

anför, med hänvisning till NJA 1999 s. 575, att en part i ett avtal i regel själv får bära risken 

för att hans förutsättningar brister. Det kan dock vara rimligt att låta motparten bära risken 

för att en förutsättning brister, om en objektiv bedömning visar det. Enligt tingsrätten före-

ligger inte tillräckliga skäl för att låta tryckeriet stå för risken i ifrågavarande fall.211 

Tingsrätten är tveksamma till huruvida principen om condictio indebiti över huvud taget kan 

tillämpas i målet. Men om den skulle kunna tillämpas, medför den inte betalningsskyldighet 

för tryckeriet. Skälen för att tolka principen till tryckerikundens fördel anses nämligen väga 

lätt, eftersom betalningen inte medfört en uppoffring för tryckerikunden. Tingsrättens argu-

mentation grundar sig på den omständighet att tryckerikunden ännu inte blivit efterbeskat-

tad, eftersom kammarrättens dom ännu inte vunnit laga kraft.212 

Även principen om obehörig vinst tillämplighet faller på grund av att efterbeskattning ännu 

inte skett av tryckerikunden. En förutsättning för principens tillämplighet är att en vinst skett 

                                                 
208 Nyköpings tingsrätt, mål nr T 3118-12, s. 7. 

209 Nyköpings tingsrätt, mål nr T 3118-12, s. 18. 

210 Nyköpings tingsrätt, mål nr T 3118-12, s. 19. 

211 Nyköpings tingsrätt, mål nr T 3118-12, s. 20. 

212 Nyköpings tingsrätt, mål nr T 3118-12, s. 20-21. 
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på annans bekostnad. I målet har inte tryckerikunden gjort någon uppoffring, eftersom ingen 

efterbeskattning skett än, och därmed har vinsten inte skett på tryckerikundens bekostnad.213 

Att handelsbruk medför att betalningsskyldighet föreligger avvisas av tingsrätten, då bevis-

ning härom saknas.214 

7.5 Göteborgs tingsrätt, mål nr T 11726-14 

Frågan om en tryckerikund kunde anses ha civilrättsligt stöd för sin fordran behandlades i 

ytterligare i Göteborgs tingsrätts dom med mål nr T 11726-14, som avkunnades den 20 mars 

2015. Bakgrunden till tvisten är att tryckerikunden under år 2005 och år 2006 köpte tryckeri-

tjänster från tryckeriet. Parternas affärer var reglerade dels i ett samarbetsavtal som slöts 

2001, och dels av Standardvillkoren Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer, ALG 

95 och 02. Vid tiden för köpet var mervärdesskatten på tryckeriprodukter 25 procent. Tryck-

eriet fakturerade tryckerikunden för tryckeriprodukterna, med tillägg för mervärdesskatt, och 

tryckerikunden betalade i enligt härmed.215 

År 2010 kom EU-domen som förändrade rättsläget på så sätt att mervärdesskattesatsen på 

vissa tryckeriprodukter blev 6 procent istället för som tidigare 25 procent. Tryckeriet begärde 

återbetalning av den för högt erlagda mervärdesskatten vilket godtogs av Skatteverket. 

Tryckerikunden blev till följd av det efterbeskattade av Skatteverket. Tvisten i målet avser 

frågan om tryckerikunden har rätt att kräva återbetalning av den för högt betalade mervär-

desskatten från tryckeriet.216 

Tryckerikunden har anfört att det samarbetsavtal som träffats mellan parterna hänvisar till 

standardvillkoren ALG 95 och ALG 02, av vilka framgår att priset inte inkluderade mervär-

desskatt. Inte heller inkluderades mervärdesskatt i de priser om angetts på offerterna. I andra 

hand, om inte tingsrätten godtar denna tolkning av avtalet, anför tryckerikunden att det pris 

som betalats har blivit oskäligt högt beroende på omständigheter som inträffat efter avtals-

slutet och att en jämkning enligt 36 § AvtL därför ska ske. Vidare argumenterar tryckerikun-

den att lojalitetsplikten hindrar en tolkning av avtalet som innebär att tryckerikunden ensidigt 

                                                 
213 Nyköpings tingsrätt, mål nr T 3118-12, s. 22-23. 

214 Nyköpings tingsrätt, mål nr T 3118-12, s. 23. 

215 Göteborgs tingsrätt, mål nr T 11726-14, s. 2. 
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får lov att kompensera sig för höjda avgifter, utan att bli skyldiga att ersätta tryckerikunden 

för den efterbeskattning de blir föremål för på grund av att tryckeriet har fått mervärdesskat-

ten återbetald av Skatteverket.217 Dessutom ger enligt tryckerikunden förutsättningsläran vid 

handen att tryckeriet ska betala tillbaka den för högt erlagda mervärdesskatten, eftersom 

tryckerikunden inte hade betalat 25 procent mervärdesskatt om de hade haft kännedom om 

”det riktiga förhållandet”.218 Slutligen anser tryckerikunden att tryckeriets betalningsskyldighet 

stöds av principerna om obehörig vinst och condictio indebiti.219 

Tingsrätten anför inledningsvis att innehållet i avtalen är ostridigt mellan parterna. Av sam-

arbetsavtalet framgår att parterna avtalat om att det är den mervärdesskattesats som gällde 

vid leveranstillfället som ska gälla. Av standardvillkoren framgår att det är beställaren som 

svarar för mervärdesskatt, även när den fastställs senare. Tingsrätten anser att villkoret i stan-

dardvillkoren förvisso med stöd av lojalitetsplikten skulle kunna medföra en betalningsskyl-

dighet för tryckeriet. De hänvisar till NJA 2005 s. 142 som handlade om ett leasingvillkor 

enligt vilket leasingavgiften fick höjas vid ränteuppgång. I målet fastställdes att leasinggivaren 

också hade skyldighet att sänka leasingavgiften vid en räntenedgång på grund av lojalitets-

plikten. Trots att domstolen anser att leasingvillkoret var jämförbart med avtalsvillkoret om 

att beställaren ska svara för senare fastställd mervärdesskatt, finner de att standardvillkoret 

inte får tillmätas betydelse för tolkningen i detta avseende. Av allmänna avtalsrättsliga prin-

ciper följer nämligen att samarbetsavtalet har företräde om dess innehåll står i strid med 

standardvillkorets innehåll. Tolkning av samarbetsavtalet ger enligt tingsrätten inte stöd för 

att betalningsskyldighet föreligger för tryckeriet.220 

Istället kan enligt tingsrätten 36 § AvtL tillämpas för att jämka avtalet. Eftersom en senare 

inträffad händelse har fått en otillfredsställande situation som följd, vilket inte kunde förut-

spås av någon av parterna. Den omständighet att tryckerikunden kommer få betala mervär-

desskatten två gånger om de inte får återbetalning av tryckeriet innebär en uppenbar obalans 

mellan parterna, som inte kunde förutspås av endera parterna. Lojalitetsplikten förpliktar 

parterna att begränsa skador som uppkommer till följd av avtalsförhållandet. I sin bedömning 

tar tingsrätten även hänsyn till mervärdesskattens uppbyggnad och finner att tillämpningen 

                                                 
217 Göteborgs tingsrätt, mål nr T 11726-14, s. 4-5. 

218 Göteborgs tingsrätt, mål nr T 11726-14, s. 5. 

219 Göteborgs tingsrätt, mål nr T 11726-14, s. 5. 
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av 36 § AvtL är i linje med denna, eftersom mervärdesskatten inte ska vara en kostnad för 

näringsidkare.221 

7.6 Reaktioner på allmän domstols bedömning 

Westberg finner i sin artikel angående tryckerimomsmålen att Stockholms tingsrätt dom, mål 

nr T9633-12, inte är helt klargörande. Svagheten i domen är att tingsrätten låter den ur-

sprungliga betalningen år 2006 ligga till grund för bedömningen enligt principen om con-

dictio indebiti och därför finner att god tro och inrättande föreligger. Westberg tycks anse 

att återbetalningen av tryckeriernas utgående mervärdesskatt från Skatteverket ska ligga till 

grund för bedömningen enligt principen om condictio indebiti. Vid återbetalningen förelåg 

ingen god tro för tryckeriet. Han finner det angeläget att frågan om huruvida tryckerikun-

derna faktiskt kan anses ha en fordran på tryckerierna prövas, då HFD i sina domskäl anger 

att ”Skatteverkets återbetalning till tryckerierna får antas vila på antagandet att tryckerierna i sin tur 

kommer att återbetala skatten till bolaget”222 

7.7 Sammanfattning 

Den huvudsakliga bedömningen enligt allmän domstol är att condictio indebiti i och för sig 

kan vara tillämplig för att kräva tillbaka den för högt betalade mervärdesskatten. Dock finns 

viss tveksamhet, men det framgår inte av domarna vad tveksamheten grundar sig i. Även om 

condictio indebiti i och för sig har ansetts tillämplig, har den inte ansetts kunnat leda till 

betalningsskyldighet för tryckeriet. Två olika anledningar till detta har redovisats. Svea hov-

rätt argumenterar att tryckeriet var i god tro om att betalningarna var felaktiga och inrättat 

sig efter betalningen. Att tryckeriet har fått tillbaka pengarna har ingen betydelse för det för-

hållandet; inrättandet kan inte upphävas av återbetalningen från Skatteverket. Nyköpings 

tingsrätt menar att det inte finns tillräckliga skäl att tolka principen åt tryckerikundens fördel 

eftersom tryckerikunden inte gjort någon uppoffring. Att tryckeriet varit i god tro om att 

betalningen var felaktig, och att detta hindrar betalningsskyldighet för dem, har kritiserats i 

doktrin. Det har framhållits att tryckeriet ju inte varit i god tro när de mottagit återbetalning-

arna från Skatteverket. Att tryckerikunden inte gjort någon uppoffring är enligt vår uppfatt-

ning en något märklig utgångspunkt för bedömningen, eftersom HFD genom sin dom klar-

gjort att rättsläget innebär att efterbeskattning i regel sker av tryckerikunder. Stockholms 
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tingsrätt har dessutom yttrat att ett skaderekvisit inte behöver vara uppfyllt vid tillämpning 

av principen om condictio indebiti.  

Det är mycket oklart om principen om obehörig vinst medför betalningsskyldighet för tryck-

erierna gentemot tryckerikunderna. Principens tillämplighet har i allmän domstol avfärdats 

innan en djupgående bedömning skett, av anledningar som inte har med principens egentliga 

tillämplighet att göra. Den har också avfärdats av samma anledning som condictio indebiti 

avfärdats, på grund av att tryckerikunden ännu inte blivit efterbeskattad. 

Avtalstolkning har inte varit ett framgångsrikt stöd för att påvisa att tryckerier är återbetal-

ningsskyldiga. En intressant aspekt som lyftes av Göteborgs tingsrätt är att ett avtalsvillkor 

som tillåter ena parten att kompensera sig vid prisändringar bör kunna tolkas gälla även till 

fördel för den andra parten. Förutsättningsläran har inte heller nått framgång med att påvisa 

betalningsskyldighet för tryckeriet. Det har framhållits att parterna får stå risken för att deras 

förutsättningar brister.  

36 § AvtL har endast åberopats i Göteborgs tingsrätt. Göteborgs tingsrätt har funnit att 36 § 

AvtL är tillämplig på avtalsförhållandet mellan parterna och att senare inträffade omständig-

heter fått en otillfredsställande situation som följd, vilket inte kunde förutspås av någon av 

parterna. I sin bedömning tar tingsrätten även hänsyn till mervärdesskattens uppbyggnad och 

finner att tillämpningen av 36 § AvtL är i linje med denna, eftersom mervärdesskatten inte 

ska vara en kostnad för näringsidkare. Göteborgs tingsrätts hänsynstagande till mervär-

desskattens uppbyggnad visar att de gör en helhetsbedömning och att de har tolkat situat-

ionen i ljuset av den lagstiftning som omgärdar den. 
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8 Analys 

8.1 Inledning 

I kapitlet analyseras den tidigare tillämpningen av efterbeskattning genom följdändring och 

syftet med bestämmelsen. Detta jämförs med hur HFD har tillämpat bestämmelsen i tryck-

erimomsmålen. En analys görs av vilken betydelse HFD:s bedömning ska ges, samt vilka 

konsekvenser bedömningen fått ur förutsägbarhets- och rättssäkerhetsperspektiv. Därefter 

analyseras vilket civilrättsligt stöd HFD:s bedömning har, genom att diskutera såväl allmän 

domstols avgöranden som doktrin och förarbeten avseende de civilrättsliga regler och prin-

ciper som presenterats i uppsatsen.  

8.2 Efterbeskattning genom följdändring - tidigare tillämp-

ningsområde 

Följdändringsbestämmelsens utformning har sett förhållandevis lika ut genom åren. Att följ-

dändringsbeslut ska vara en direkt följd av huvudbeslutet har varit en genomgående förut-

sättning i de förarbeten som reglerat följdändring och i doktrin som behandlar efterbeskatt-

ning genom följdändring. Det har i doktrin påpekats att betoningen på direkt är viktig ur 

rättssäkerhetssynpunkt, som ett skydd mot nackdelsbeslut efter utgången av perioden under 

vilken efterbeskattning normalt kan ske. I förarbetena till följdändringsbestämmelsen finns 

ingen definition av begreppet direkt följd. Det finns dock vissa skillnader i doktrin vad gäller 

åsikten om begreppet direkt följd. Å ena sidan har framhållits att vissa överväganden inryms 

i begreppet, medan det å andra sidan har framhållits att utrymmet för överväganden i princip 

är obefintligt om ett beslut ska anses vara direkt. De olika synsätten har enbart nyansskillna-

der, om ens några skillnader. Enligt vår åsikt är det klart att vissa antaganden eller övervä-

ganden ändå inryms i begreppet direkt följd, men möjligheten till antagande är begränsad. 

Huruvida särskild prövning krävs är den kritiska punkten för att avgöra om efterbeskattning 

genom följdändring kan ske. Om en intäkt måste klassificeras hos en skattskyldig vid följd-

ändring genom särskild prövning, föreligger ingen direkt följd. Det är inte klarlagt hur det i 

en mervärdesskattesituation ska fastställas om särskild prövning krävs, då ingen ledning ges 

i förarbeten och doktrin.  

Kristoffersson har uttryckt att vid bedömningen av om beslutet är en direkt följd görs en 

avvägning av två intressen, å ena sidan det materiellt korrekta resultatet och å andra sidan 

skyddet för enskildas intressen. För att nå det materiellt korrekta resultatet ska en generell 
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bedömning ske och för att skydda enskildas intressen ska en särskild prövning ske. Vi håller 

med om att vid bedömningen av om direkt följd föreligger görs en avvägning av dessa två 

motstående intressena. Av förarbeten framgår inte vilket av dessa intressen som förtjänar 

företräde. Vi finner därmed att en avvägning får göras med ledning av vad som anses lämpligt 

i det enskilda fallet.  

Det står klart att syftet med oskälighetsrekvisitet är att förhindra att efterbeskattning som är 

stötande för den allmänna rättskänslan sker. Rekvisitet har dock ett snävt tillämpningsom-

råde och ska tillämpas bara om exceptionella omständigheter föreligger. Tidsaspekten har 

stor betydelse för att avgöra om oskälighet föreligger. Det finns ingen entydig bedömnings-

grund för att avgöra om oskälighet föreligger, men rättsläget är ändå relativt klart då en tidi-

gare skattefri intäkt efter ändrad praxis blir skattepliktig och en skattskyldig har lämnat riktiga 

uppgifter vid deklarationstillfället. Om en sådan situation föreligger är det oskäligt att efter-

beskatta genom följdändring. Vid intressegemenskap är tillämplighetsområdet för oskälig-

hetsrekvisitet än mer begränsad, men visst utrymme finns att tillämpa rekvisitet om lång tid 

har gått sedan den period under vilken nackdelsbeslut normalt kan fattas.  

Skatteverkets syn, att oskälighet endast föreligger under förutsättning att intressegemenskap 

mellan de skattskyldiga inte föreligger, att följdändringsbeslutet avser annan skattskyldig än 

vad huvudbeslutet avser och att efterbeskattningen aktualiseras efter utgången av sexårsfris-

ten, har inget stöd i förarbetena. Det ska därmed inte tillmätas betydelse för bedömningen 

om oskälighet föreligger. Att det i förarbeten uttalats att det inte går att entydigt bedöma är 

ytterligare en faktor som gör att Skatteverkets syn inte bör tillmätas betydelse.  

8.3 HFD:s tillämpning av följdändringsbestämmelsen i trycke-

rimomsmålen 

HFD har bedömt att det föreligger rätt till efterbeskattning genom följdändring. HFD:s slut-

sats är byggd på reciprocitetsprincipen. HFD tar hänsyn till förarbetsuttalandet att ingen följ-

dändring får ske om särskild prövning krävs, men anser att det i fallet inte krävs en särskild 

prövning. Att ingen särskild prövning krävs motiverar HFD med att det får antas att trycke-

rikunden gjort avdrag, eftersom ingående mervärdesskatt och utgående mervärdesskatt defi-

nitionsmässigt uppgår till samma belopp. Detta antagande bygger på reciprocitetsprincipen, 

det vill säga det formella och materiella sambandet mellan ingående och utgående mervär-

desskatt. HFD anser att det inte behövs information gällande hur den ingående mervär-
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desskatten faktiskt hanterats för att kunna följdändra. HFD tycks vara av åsikten att sanno-

likheten att tryckerikunden inte har utnyttjat avdragsrätten är förhållandevis liten. Det kan 

enligt vår åsikt anses vara ett relativt rimligt antagande. Med tanke på mervärdeskattens upp-

byggnad är det föga troligt att tryckerikunden inte utnyttjat avdragsrätten. Om tryckerikun-

derna inte utnyttjat sin avdragsrätt skulle mervärdesskatten blivit en onödig kostnad för dem, 

som de flesta företag torde vilja undvika. Vi är därmed inte benägna att hålla med i den kritik 

som innebär att HFD i denna bedömning har gjort en extensiv tolkning av följdändringsbe-

stämmelsen. Mervärdesskattens uppbyggnad skiljer sig från direkt beskattning, och det fak-

tum måste tas i beaktande för bedömningen av huruvida särskild prövning krävs.  

HFD:s beslut att tillåta följdändring har fått kritik ur rättssäkerhetssynpunkt. Det har fram-

förts att deras generella bedömning av huruvida det är möjligt att följdändra skett till nackdel 

för den enskilda. I avvägningen mellan det materiellt korrekta resultatet och de enskildas 

intresse har HFD valt att uppnå ett materiellt korrekt resultat. Vi anser att HFD har haft 

goda grunder för sin generella bedömning, och det är därmed berättigat att de enskildas in-

tresse fått stå tillbaka något till fördel för det materiellt korrekta resultatet. Det hade varit 

annorlunda om HFD hade gjort en generell bedömning utan att ha grund för det.  

HFD:s beslut att efterbeskattningen inte anses vara oskälig bygger på att oskälighetsrekvisitet 

endast ska tillämpas på exceptionella fall. HFD har tagit detta uttalande från ett förarbete till 

bestämmelsen. HFD har dock utelämnat andra uttalanden i samma förarbete i sin tillämp-

ning, vilket varit föremål för kritik från flera håll. Exempelvis har HFD inte tagit hänsyn till 

uttalandet att en efterbeskattning som anses stötande för den allmänna rättskänslan kan anses 

vara oskälig. Inte heller har HFD tagit hänsyn till att det i samma förarbete finns exempel på 

oskälig efterbeskattning som faktiskt liknar efterbeskattningen i fallet; nämligen att en intäkt 

som tidigare bedömts vara skattefri efter avgörande bedöms vara skattepliktig. Vi finner, likt 

andra kritiker, att det är märkligt att HFD inte ens nämner dessa uttalanden och ställer oss 

undrande till hur det agerandet ska tolkas. Ska det tolkas som att dessa uttalanden i förarbetet 

inte längre är av vikt för bedömningen? I så fall finner vi det märkligt att HFD inte kommen-

terat det förhållandet. HFD tycks bygga sin argumentation på presumtionen att tryckerikun-

derna har en fordran på tryckerierna, och således ska ersättas av tryckerierna. Med tanke på 

att HFD:s bedömning bygger på detta antagande, finns det en möjlighet att HFD faktiskt 

har tagit hänsyn till uttalandet i förarbetet att oskälighetsrekvisitet kan tillämpas på efterbe-

skattning som anses stötande för den allmänna rättskänslan. De kanske helt enkelt inte anser 

att det är stötande för den allmänna rättskänslan att efterbeskatta i förevarande fall, eftersom 
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tryckerikunderna presumeras få ersättning av tryckerierna. Oavsett om så är fallet är det 

märkligt att HFD inte tar hänsyn till ett klart och tydligt exempel som ges i samma förarbete. 

När exemplet dessutom liknar situationen i förevarande fall, bör det inte ha betydelse om 

tryckerikunden kommer få återbetalning av tryckeriet eller inte. Den rimligaste tolkningen är 

därmed att HFD inte längre finner att dessa uttalanden ska tillmätas betydelse och minskar 

möjligheten att tillämpa oskälighetsprincipen. Det ska dock påpekas att den slutsatsen inte är 

helt självklar, och att ett utelämnande av förklaring av det slag som HFD gör resulterar i 

bristande förutsägbarhet och rättssäkerhet. I förarbeten har det även framgått att vid bedöm-

ningen av oskälighetsrekvisitet har tidsaspekten stor betydelse. HFD för dock ingen diskuss-

ion avseende tidsaspekten i sin bedömning. Att HFD utelämnar tidsaspekten i sina dom 

bidrar ytterligare till att domskälen kan anses svaga ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Då tidsa-

spekten omnämns i förarbeten är det berättigad att förvänta sig att HFD åtminstone för ett 

resonemang kring det.  

Det framgår av förarbeten att om intressegemenskap föreligger mellan två parter kan oskä-

lighet endast i undantagsfall föreligga. I tryckerimomsmålen förelåg det i ena målet intresse-

gemenskap mellan tryckeri och tryckerikund, medan det i andra fallet inte förelåg intressege-

menskap. HFD har i sina domskäl inte överhuvudtaget kommenterat att bedömningen är 

annorlunda beroende på om intressegemenskap föreligger eller inte. Vi tolkar detta som ett 

tecken på att HFD gör en restriktivare tolkning av oskälighetsprincipen.  

Vad som enligt HFD kan göra efterbeskattningen oskälig är om tryckerikunden skulle få 

omöjligt eller orimlig svårt att få ersättning från tryckeriet. Tryckerikunden skulle i så fall 

kunna få ersättning från Skatteverket. HFD har öppnat för denna möjlighet för att säkerställa 

att effektivitetsprincipen efterlevs. Av det uttalande som HFD stödjer sig på följer att effek-

tivitetsprincipen ställer krav på medlemsstaterna att föreskriva nödvändiga instrument och 

förfaranderegler för att möjliggöra för köparen att återfå för högt debiterad mervärdesskatt.  

Som ett andra steg, om det ändå blir omöjligt eller orimligt svårt för köparen att återfå för 

högt debiterad mervärdesskatt av säljaren, kan köparen vända sig direkt till skattemyndig-

heten för ersättning. Vi anser, likt KRG, att kreditfaktura är sådan förfaranderegel som möj-

liggör för tryckerikunden att få tillbaka felaktigt debiterad mervärdesskatt. HFD nämner 

emellertid inte den omständigheten att staten, som första steg, ska föreskriva förfaranderegler 

för att möjliggöra ersättning för felaktigt debiterad mervärdesskatt. Det kan, på grund av vad 

som anförts, ifrågasättas om HFD tolkning av effektivitetsprincipen är korrekt. Istället för 
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att ifrågasätta varför Sverige inte föreskrivit förfaranderegler i tid har HFD genom sin tolk-

ning lagt en stor börda på tryckerikunderna. HFD gör en egen tolkning av att oskälighets-

rekvisitet påverkas av effektivitetsprincipen på detta sätt. Vi anser att HFD väljer att tolka 

effektivitetsprincipen till nackdel för tryckerikunden. En sådan tolkning är inte i linje med 

principen om förutsägbarhet och rättssäkerhet. Vi håller även med i kritiken om att HFD:s 

bedömning läker det faktum att Sverige införlivade krav på kreditfaktura för sent.  

HFD:s krav på att det ska vara omöjligt eller orimligt svårt att få betalt lämnar et stort tolk-

ningsutrymme. HFD har inte tydliggjort mer än att ett skriftligt krav och påminnelser är 

otillräckligt för att visa att det är omöjligt eller orimligt svårt. Krävs det att motparten är 

insolvent? Hur många påminnelser skulle annars krävas? För en tryckerikund är det en stor 

ekonomisk nackdel att inte kunna förutse vad som krävs för att få ersättning av Skatteverket. 

Av allt att döma krävs att tryckerikunden stämmer tryckeriet, åtminstone så länge tryckeriet 

inte gått i konkurs. Att föra talan i allmän domstol kan medföra stora kostnader, som små 

tryckerikunder kanske inte har resurser för. Rättsosäkerheten får således ekonomiska konse-

kvenser, vilka kan vara avgörande i synnerhet för mindre tryckerikunder. I detta avseende är 

det också värt att nämna att HFD:s slutsats grundar sig på reciprocitet. Reciprocitetsprinci-

pen finns bland annat för att garantera neutralitet inom mervärdesbeskattningen, men frågan 

är hur neutralt det blir för tryckerikunden om de får betala samma mervärdesskatt två gånger. 

Även om tryckerikunden i slutändan inte blir efterbeskattad är det en ekonomisk börda för 

tryckerikunden att driva process mot tryckeriet, vilket vi anser strider mot neutralitetsprinci-

pen.  

HFD:s bedömning av oskälighetsrekvisitet bygger av allt att döma på, som tidigare nämnts, 

på antagandet att det existerar en fordran för tryckerikunderna. Av domskälen framgår inget 

annat än att HFD har grundat detta antagande på den reciprocitet och neutralitet som mer-

värdesskattesystemet bygger på. HFD har till synes inte tagit hänsyn till de civilrättsliga rätts-

regler som behandlar en fordrans existens. Ur rättssäkerhetsperspektiv är det berättigat att 

ifrågasätta HFD:s antagande om att tryckerikunderna har en fordran på tryckerierna. Med 

tanke på att allmän domstols bedömning har varit splittrad och att frågan varit omdiskuterad, 

är det märkligt att HFD i egenskap av förvaltningsrättslig domstol gör detta antagande. Vi 

anser att HFD tar sig en frihet att göra en civilrättslig bedömning på tryckerikundernas be-

kostnad för att styrka att det inte är omöjligt eller orimligt svårt för tryckerikunden att få 

betalt av tryckeriet. Som Kristoffersson påpekat blir HFD:s dom felaktig om HD i framtiden 
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gör bedömningen att ingen fordran föreligger. Att det överhuvudtaget finns risk för att do-

men eventuellt är felaktig är inte rättssäkert.  

8.4 Finns civilrättsligt stöd för HFD:s antagande om att ford-

ran existerar? 

8.4.1 Condictio Indebiti 

Principen om condictio indebitis tillämplighet för att styrka att en fordran föreligger har ifrå-

gasatts i doktrin. Det har ansetts orimligt att senare inträffade omständigheter ska kunna få 

principen att bli tillämplig. Enligt praxis rörande condictio indebiti finns dock inget stöd för 

detta synsätt, utan det är tillsynes tillräckligt att betalningen skett utan rättsgrund för att prin-

cipen ska vara tillämplig. I de allmänna domstolarnas avgöranden avseende om condictio 

indebiti kan medföra betalningsskyldighet för tryckerierna, har principen visat sig vara i och 

för sig tillämplig, dock har viss tveksamhet funnits. Enligt vår åsikt torde condictio indebiti 

vara tillämplig i och för sig, även om rättsläget får sägas vara tämligen oklart.  

Nästa steg i bedömningen, att bedöma huruvida condictio indebiti medför betalningsskyl-

dighet för tryckeriet, fordrar hänsynstagande till omständigheter i det enskilda fallet. I be-

dömningen ska hänsyn tas både till omsättningsskyddet å ena sidan, och betalarens intresse 

att återfå en misstagsbetalning å andra sidan. Vilket intresse som har företräde avgörs genom 

att undersöka vem av parterna som har handlat vårdslöst samt vilken av parterna som haft 

störst möjlighet att överblicka situationen. Schultz har framhållit att i situationen i fråga har 

tryckerikunden och tryckerierna typiskt sett inte förfarit vårdslöst, och parterna har haft lika 

stor möjlighet att överblicka situationen. Dessa parametrar kan därmed inte ge någon väg-

ledning till vilket intresse som förtjänar förtur. Både i allmän domstol beträffande situationen 

och i doktrin har framhållits att tryckeriet inrättat sig efter betalningen. Inrättandet kan inte 

ha ansetts upphävt när tryckeriet fick tillbaka mervärdesskatt från Skatteverket efter att rätts-

läget ändrats. Enligt vår åsikt är detta synsätt inte helt självklart. Frågan är om det inte bör 

finnas utrymme för hänsynstagande till mervärdesskatterättens uppbyggnad. Med tanke på 

att mervärdesskatten som tryckeriet mottagit från Skatteverket egentligen aldrig varit trycke-

riets att förfoga över utan endast ska inbetalas till staten, kan det ifrågasättas om inrättandet 

bör tillmätas så stor vikt vid bedömningen. Det finns också anledning att likt Westberg ifrå-

gasätta den goda tro som tryckeriet ansetts vara i. Tryckeriet var ju inte i god tro när de 
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mottog betalningen från Skatteverket. Vi anser att skälen för att tryckerikunden ska få åter-

betalning av den för högt erlagda mervärdesskatten väger tyngre, dels eftersom tryckeriet har 

gjort en obehörig vinst i och med att mervärdesskatten ska vara neutral för företagare, och 

dels eftersom de varit i ond tro när de mottagit återbetalningen från Skatteverket, och egent-

ligen inte inrättat sig innan dess. Vi anser därför att principen om condictio indebiti medför 

återbetalningsskyldighet för tryckeriet.  

Vad gäller Nyköpings tingsrätts bedömning av condictio indebitis tillämplighet baseras den 

på att det ännu inte finns en lagakraftvunnen dom som innebär efterbeskattning för trycke-

rikunden. Tingsrätten anser att då tryckerikunden inte gjort någon uppoffring, väger skälen 

för att erkänna dem rätt till återbetalning lätt. Någon betalningsskyldighet föreligger därmed 

inte för tryckeriet. Av domen är det svårt att dra några slutsatser gällande condictio indebitis 

tillämplighet på den situationen att tryckerikunden faktiskt blir efterbeskattad. Dock är det 

något märkligt att domstolen gjort bedömningen avhängig på huruvida tryckerikunden gjort 

en uppoffring eller inte, eftersom det varken i praxis eller doktrin uppställs krav på att beta-

laren ska ha lidit skada. I Stockholms tingsrätts dom har också framhållits att ett skaderekvisit 

inte finns vad gäller condictio indebiti. Något som också är anmärkningsvärt med att Nykö-

pings tingsrätt avfärdar condictio indebiti är att det faktiskt finns en prejudicerande dom från 

HFD som innebär att efterbeskattning med största sannolikhet kommer att ske. HFD:s dom 

fick till följd att en civilrättslig prövning av huruvida en fordran existerar blev nödvändig och 

tingsrätten väljer då att återigen lämpa över frågan på förvaltningsrättslig domstol, genom att 

göra bedömningen beroende av om efterbeskattning sker eller inte. Domstolarna tycks inte 

ta i problematiken då HFD:s dom görs beroende av civilrättslig prövning, och den civilrätts-

liga prövningen görs beroende av förvaltningsrättslig dom. Tryckerikunderna blir offer för 

domstolarnas oförmåga att faktiskt ta tag i problematiken.  

8.4.2 Obehörig vinst 

Principen om obehörig vinsts tillämplighet för att påvisa betalningsskyldighet för tryckeriet 

har inte prövats fullt ut i allmän domstol. Nyköpings tingsrätt menar att eftersom en förut-

sättning för principens tillämplighet är att en vinst skett på annans bekostnad, kan principen 

inte tillämpas om inte tryckerikunden har efterbeskattats.  

Hur principen hade tillämpats om efterbeskattning av tryckerikunden faktiskt skett är oklart. 

I doktrin har just detta rekvisit, att vinsten ska ha skett på annans bekostnad, ansetts vara 

svårbedömd och då särskilt kausaliteten mellan vinsten och förlusten. Vi finner dock att det 
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är klart att den förlust som tryckerikunden gör när den blir efterbeskattad beror på att tryck-

eriet fått en återbetalning av Skatteverket. Därmed anser vi, under förutsättning att efterbe-

skattning sker av tryckerikunden, att vinsten som uppstått för tryckerierna kan anses ha skett 

på tryckerikundens bekostnad.  

Schultz ger dessutom uttryck för tveksamhet eftersom den vinst som uppstått med stor san-

nolikhet inte kan anses obehörig. Förmögenhetsförskjutningen i sig, vilken skedde när trycke-

rikunden betalade till tryckeriet, var ju inte obehörig. Att rättsläget sedan ändrats, och att 

vinsten som uppstått inte har en rättslig grund, får enligt Schultz synsätt inte påverka bedöm-

ningen. Dock har det i doktrin också framförts att obehörighet kan anses föreligga när regler 

som inte syftar till att reglera parternas ekonomiska förhållanden får till följd att en part gör 

en vinst och den andra parten en förlust. Detta exempel är enligt vår uppfattning direkt till-

lämpligt på relationen mellan tryckerikund och tryckeri. Mervärdesskattelagstiftningen har ju 

inte till syfte att reglera parternas ekonomiska förhållanden, utan mervärdesskatten ska vara 

neutral för företagare. Ändå har mervärdesskattelagstiftningen fått till följd att tryckeriet fått 

en vinst och att tryckeriet harr fått en förlust. I doktrin har också föreskrivits att en helhetssyn 

på obehörigheten krävs. Med beaktande av det speciella förhållande i vilket förmögenhetsö-

verföringar skett i flera steg med mer än två parter inblandade och att relationen påverkas av 

förvaltningsrättsliga aspekter anser vi att vinsten som tryckeriet gjort är obehörig. Vi anser 

därför att principen om obehörig vinst medför återbetalningsskyldighet för tryckeriet.  

8.4.3 Tolkning och utfyllning av avtal 

I Nyköpings tingsrätt har avtalstolkning snabbt avfärdats som möjlig grund eftersom trycke-

rikunden ännu inte blivit efterbeskattad. Det är oklart hur avtalet hade tolkats om tryckeri-

kunden faktiskt hade hunnit bli efterbeskattad innan Nyköpings tingsrätts dom avgjordes. 

En intressant aspekt som lyftes av Göteborgs tingsrätt är att ett avtalsvillkor i ett standard-

avtal som tillåter ena parten att kompensera sig vid mervärdesskatteändringar bör kunna 

medföra betalningsskyldighet med stöd i lojalitetsplikten. I målet skulle detta villkoret dock 

inte beaktas, eftersom det fanns ett samarbetsavtal som fick företräde framför standardvill-

koret.  

Vid tolkning och utfyllning av avtal sker en bedömning av avtalet och omständigheter i det 

specifika fallet, och avtalen är olika beroende på vilket tryckeri och vilken tryckerikund det 

gäller. Det är svårt att i en uppsats som denna utreda huruvida avtalstolkning medför betal-

ningsskyldighet för tryckerierna, eftersom tolkningen ska göras med utgångspunkt av avtalet 
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i det enskilda fallet. Av Göteborgs tingsrätts dom kan emellertid utläsas att betalningsskyl-

dighet kan inträda genom avtalstolkning, om avtalsvillkor medför att beställaren ska svara 

för mervärdesskatten, även när den fastställs i efterhand. 

Vi anser att vid bedömning av fordrans existens bör alltid utgångspunkt tas i tolkning och 

utfyllning av avtalet. Avtalsutfyllning aktualiseras när parter tvistar om något som avtalet inte 

behandlar. I det fall parterna inte avtalat om vem som svarar för senare fastställd mervär-

desskatt, kommer således utfyllning av avtalet att behövas. Vid utfyllning av avtal görs be-

dömningen med stöd av rättsregler. Avtalet bör i sådana fall utfyllas med förutsättningsläran 

och/eller 36 § AvtL.  

8.4.4 Förutsättningsläran 

Utfyllning av avtal kan ske genom tillämpning av förutsättningsläran. Vid oförutsedda för-

hållanden finns möjlighet att ogiltigförklara och i undantagsfall jämka avtal. I doktrin fram-

förs att en avtalspart som huvudregel själv får stå risken för att hens förutsättningar brister, 

men att motparten i undantagsfall kan få stå för konsekvenserna av att en förutsättning bris-

ter om en objektiv bedömning visar detta. Den objektiva bedömningen innebär att prövning 

ska ske med stöd av som är billigt och rättvist. En bedömning ska göras med hänsyn till 

rättshandlingens art, förutsättningens beskaffenhet, parternas förmåga att överblicka ris-

kerna, omständigheter som inträffat vid ingåendet av avtalet samt vem som bör bära risken 

för att oförutsedda händelser sker.  

I Nyköpings tingsrätts dom finner domstolen att det inte finns tillräckliga skäl för att låta 

tryckeriet stå för risken att mervärdesskattesatsen ändrats i efterhand. Nyköpings tingsrätt 

går inte in på om förutsättningen uppfyller synbarhets- och väsentlighetsrekvisitet, utan det 

tycks vara underförstått att förutsättningen uppfyller rekvisiten. Vi anser att denna tolkning 

är korrekt, eftersom förutsättningen att mervärdesskattesatsen var 25 procent var väsentlig 

vid ingående av avtalet. Om skattesatsen hade varit 6 procent vid ingåendet av avtalet, torde 

denna skattesats tillämpas vid betalningen. Vi finner också att detta uppfyller synbarhetsrek-

visitet, eftersom båda parter bör inse att skattesatsen är väsentlig för betalningens storlek.  

Nyköpings tingsrätt anser som nämnts att det inte finns tillräckliga skäl för att tryckeriet ska 

stå risken att tryckerikundens förutsättning brister. Vi finner, i olikhet med Nyköpings tings-

rätt, att det finns skäl för att låta tryckeriet stå risken för att mervärdesskatten ändrats. Detta 
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med hänsyn till att den återbetalade mervärdesskatten faktiskt inte tillhör tryckerierna. Mer-

värdesskatt ska inte påverka ett företags ekonomi, varken med vinst eller förlust, och det 

vore obilligt att låta tryckerierna behålla den för högt debiterade mervärdesskatten. Emeller-

tid leder förutsättningsläran som huvudregel ogiltighetsförklaring av avtal. Att ogiltigförklara 

avtal mellan tryckerier och tryckerikunder är inte den lämpligaste lösningen, utan en jämkning 

är mer eftersträvansvärt i fallet. Vid jämkning av avtal är 36 § AvtL mer lämplig att tillämpa. 

8.4.5 36 § AvtL 

36 § AvtL kan tillämpas för jämkning av avtal eller avtalsvillkor vid en oförutsedd händelse. 

Domstolarna ska i sin bedömning av en specifik situation, i enlighet med 36 § AvtL, titta på 

avtalets innehåll, omständigheter vid avtalets ingående, senare inträffade omständigheter och 

omständigheterna i övrigt. En helhetsbedömning ska därmed göras. Jämkning av avtalsvill-

kor vid oförutsedda händelser är välkommet ur rättssäkerhetsperspektiv i enlighet med för-

arbeten till 36 § AvtL. Detta speciellt i de fall den oförutsedda händelsen medför en vinst för 

ena parten och en lika stor förlust för den andra. Även vid en tillämpning av 36 § AvtL har 

inte avtalstolkning och förutsättningsläran spelat ut sina roller, utan en kombination av reg-

lerna används. De ändrade förhållanden ska göra så att avtalsvillkoret framstår som oskäligt, 

för att det ska kunna föranleda jämkning. Adlercreutz och Gorton anser att en bedömning 

ska ske av vilken av parterna som bör stå risken för den oförutsedda händelsen och vilken 

av parterna som bör stå risken för att frågan inte reglerats i avtalet. Domstolar ska se till 

helheten i det enskilda fallet för att avgöra om oskälighet föreligger.  

I Göteborgs tingsrätt, vars dom avkunnandes så sent som 20 mars 2015, prövades om 36 § 

AvtL medförde betalningsskyldighet för tryckeriet. Göteborgs tingsrätt fann att 36 § AvtL 

medförde betalningsskyldighet för tryckeriet då senare inträffade omständigheterna fått en 

otillfredsställande situation som följd, vilken inte kunde förutspås av någon av parterna. Att 

tryckerikunden får betala mervärdesskatten två gånger gör enligt domstolen att en obalans 

mellan parterna uppstår. Det ligger även inom parternas lojalitetsplikt att begränsa motparts 

skador till följd av avtalet, varför jämkning genom 36 § AvtL är möjlig. Domstolen tar dess-

utom hänsyn till mervärdesskattens uppbyggnad och att mervärdesskatt inte ska vara en kost-

nad för näringsidkare.  

Vi anser att den bedömning som Göteborgs tingsrätt gör är helt i linje med hur 36 § AvtL är 

tänkt att fungera. Vid senare inträffade händelser som leder till att ena parten berikas och 

den andra parten gör en motsvarande förlust, är det förenligt med 36 § AvtL att jämka avtalet. 
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I situationen som råder gör tryckeriet en vinst medans tryckerikunden efter följdändringsbe-

slutet gör en lika stor förlust. Det uppstår, som Göteborgs tingsrätt anfört, en obalans mellan 

parterna. Domstolens hänsynstagande till mervärdesskattens uppbyggnad visar att de gör en 

helhetsbedömning. Inom mervärdesskatten råder reciprocitet och neutralitet; mervärdesskat-

ten framvältras i varje led i produktionskedjan fram till slutkonsumenten och ska således inte 

vara en kostnad för näringsidkare. Göteborgs tingsrätt har tolkat situationen i ljuset av mer-

värdesskattelagstiftningen som har en stor inverkan på situationen. Det är värt att notera att 

Mårten Schultz i sin artikel om condictio indebiti och obehörig vinst gör en kommentar 

angående 36 § AvtL. Schultz skriver att vid bedömningen om condictio indebiti ska inte 

hänsyn tas till senare inträffade omständigheter, men att vid en bedömning av situationen 

jämte 36 § AvtL är detta möjligt. Det kan tolkas som att Schultz ger en indikation på att det 

är den vägen som bör gås.  
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9 Slutsats  

HFD har genom sin dom i tryckerimomsmålen utvidgat möjligheten att efterbeskatta genom 

följdändring. Följändringsbestämmelsen i 66 kap. 27 § 4 p. a) SFL tillämpningsområde har 

enligt vår mening inte nödvändigtvis blivit större, men möjligheten att tillämpa oskälighets-

rekvisitet i 66 kap. 28 § SFL har inskränkts genom HFD:s bedömning.   

HFD har i sin dom begränsat möjligheten att efterbeskatta genom följdändring till de fall då 

det är omöjligt eller orimligt svårt att få återbetalning av tryckerierna. HFD preciserar inte sitt 

uttalande, vilket har tvingat tryckerikunder att stämma tryckerier. HFD:s opreciserade doms-

käl har inneburit stora ekonomiska påfrestningar för tryckerikunder. Vi anser att HFD:s dom 

i detta avseende är oförenlig med förutsägbarhetsintresset. Vi anser att HFD har tolkat ef-

fektivitetsprincipen felaktigt, vilket har inneburit en stor börda för tryckerikunderna eftersom 

de själva måste möjliggöra återbetalning från tryckerierna. Det är inte rättssäkert att tryckeri-

kunder ska behöva driva process för att återfå felaktigt debiterad mervärdesskatt, utan det 

ska åligga Sverige att införa krav på kreditfaktura i tid. HFD har i sin oskälighetsbedömning 

ignorerat förarbetsuttalanden. Vi anser att detta gör domen svårtolkad och leder till att rätts-

läget blir oförutsägbart. Även om vi har tolkat domen som att HFD anser att förarbetsutta-

landen inte ska ha fortsatt betydelse, finns utrymme för viss osäkerhet angående rättsläget. 

HFD har antagit att tryckerikunderna har en fordran på tryckerierna. Endast Göteborgs 

tingsrätt har funnit att en sådan fordran föreligger. Med tanke på det osäkra rättsläget som 

uppenbarligen föreligger avseende huruvida tryckerikunden har en civilrättslig fordran på 

tryckeriet, är det ur rättssäkerhetssynpunkt förödande att HFD har gjort ett sådant antagande. 

Oavsett vilken bedömning som HD gör avseende om en fordran föreligger, har den inle-

dande osäkerheten kostat tryckerikunder stora summor pengar på grund av att de varit 

tvungna att stämma tryckerierna.  

Enligt vår bedömning finns ett visst stöd för HFD:s antagande att det föreligger en fordran 

för tryckerikunden. Att principerna om condictio indebiti och obehörig vinst medför betal-

ningsskyldighet för tryckerier har enligt vår åsikt visst stöd, även om stödet i doktrin och 

allmän domstol är litet. 36 § AvtL har desto mer stöd, eftersom den explicit ska tillämpas för 

att jämka avtal där senare inträffade händelser lett till en obalans mellan parterna och ef-

tersom beaktande av mervärdesskattens uppbyggnad ryms inom den helhetsbedömning som 

ska göras. Tolkning och utfyllning av avtal skulle kunna medföra betalningsskyldighet för 

tryckerierna, men det måste avgöras med utgångspunkt i avtalet i det specifika fallet. 
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Förutsättningsläran bör med fördel kunna tillämpas för att ogiltigförklara avtalet mellan 

tryckerikunder och tryckerier, men då tryckerikunder endast söker återbetalning av den för 

högt erlagda mervärdesskatten är en jämkning med stöd av 36 § AvtL lämpligare. 
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