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Sammanfattning 
I september 2014 meddelade EUD domslut i C-7/13 Skandiamålet. Målet behandlade 

tjänstetransaktioner mellan en huvudetablering i tredje land och dess svenska filial. Filialen 

var medlem i en mervärdesskattegrupp i Sverige. EUD fastslog att medlemskapet medförde 

att mervärdesskattegruppen ansågs som en enda beskattningsbar person vilket innebar att 

tjänsterna ansågs tillhandahållna själva mervärdesskattegruppen och inte den enskilda med-

lemmen. Därmed var transaktionerna beskattningsbara. Syftet med uppsatsen är att analy-

sera EUD:s bedömning och dom i Skandiamålet, samt hur domslutet påverkar art. 11 mer-

värdesskattedirektivet angående mervärdesskattegrupper. 

I art. 11 mervärdesskattedirektivet stadgas en möjlighet för EU:s medlemsstater att införa 

regler som gör det möjligt för flera personer, vid uppfyllande av ett antal kriterier, att be-

tecknas som en enda beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende. I Sverige har 

dessa regler implementerats i 6 a kap. ML. Bestämmelserna angående mervärdesskatte-

grupper har vidare utvecklats och tolkats genom rättspraxis från EUD. 

Uppsatsen visar att Skandiamålet bekräftar principer som uppkommit genom tidigare rätts-

praxis, samt utvecklar nya principer angående tillämpningen av art. 11 mervärdesskattedi-

rektivet. Vi drar slutsatsen att rättsutvecklingen, i relation till EUD:s domslut i Skandiamå-

let, visar på en utveckling som indikerar att art. 11 ska bedömas självständigt och inte på-

verkas av andra artiklar i mervärdesskattedirektivet. Vi anser även att Skandiamålet tyder på 

att den territoriella begränsningen av art. 11 mervärdesskattedirektivet innebär att en per-

son måste vara fysiskt etablerad i en medlemsstat för att kunna ingå i en mervärdesskatte-

grupp i den medlemsstaten. Slutligen drar vi slutsatsen att Skandiamålet indikerar att EUD 

hämtat inspiration från det internationella samarbetsorganet OECD. En sådan utveckling 

är intressant eftersom en korrelation mellan dessa organ skulle leda till större förutsägbar-

het och rättssäkerhet på ett internationellt plan. 
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Abstract 
In September 2014 the ECJ issued its decision in C-7/13 the Skandia case. The case con-

cerned service transactions made between a main establishment in a third country and its 

Swedish branch. The branch was a member of a VAT group in Sweden. The ECJ estab-

lished that the membership resulted in that the VAT group was considered as one taxable 

person which meant that the services was considered provided to the group itself and not 

the separate member. Therefore the transactions were deemed taxable. The purpose of this 

thesis is to analyse the ECJ’s assessment and judgment of the Skandia case, and how the 

decision affect art. 11 of the VAT Directive about VAT groups.   

The art. 11 of the VAT Directive provides a possibility for Member States of the EU to in-

troduce rules that makes it possible for more than one person, if they meet certain criteria, 

to qualify as a single taxable person. In Sweden, these rules are implemented in chapter 6 a 

of the Swedish VAT Law. The rules on VAT groups have been further developed and in-

terpreted by case law from the ECJ. 

The thesis shows that the Skandia case confirms some of the principles from previous case 

law, and develops new principles for the application of art. 11 of the VAT Directive. We 

draw the conclusion that the development of the law in relation to the ECJ's decision in the 

Skandia case, indicates that art. 11 of the VAT Directive should be assessed independently 

and not be influenced by other articles of the VAT Directive. We also believe that the 

Skandia case suggest that the territorial limitation of art. 11 means that a person must be 

physically established in a Member State to be able to be a member of a VAT group in that 

Member State. Finally, we draw the conclusion that the Skandia case indicates that the ECJ 

has taken inspiration from the international co-operation organ OECD. Such development 

is interesting because a correlation between these two organs would lead to a greater pre-

dictability and legal certainty on an international level. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett av de grundläggande målen i Europeiska Unionen (EU) är att skapa och upprätthålla en 

inre marknad.1 En viktig del för att genomföra detta är genom harmonisering av mervär-

desskatteområdet, vilket främst har skett genom mervärdesskattedirektivet2.3 I art. 9 mer-

värdesskattedirektivet behandlas vem som anses vara beskattningsbar person i mervär-

desskattehänseende. En beskattningsbar person ska enligt huvudregeln i art. 2 mervär-

desskattedirektivet beskattas enskilt. I och med sjätte direktivet4 infördes dock ett alterna-

tivt undantag från denna huvudregel, vilken innebar en möjlighet för flera personer att be-

tecknas som en enda beskattningsbar person. Denna möjlighet stadgas i nuvarande art. 11 

mervärdesskattedirektivet. Sverige har utnyttjat denna möjlighet genom att år 1998 imple-

mentera bestämmelsen i 6 a kap. mervärdesskattelagen (ML)5.6 Enligt 6 a kap. 1 § 1 st. ML 

benämns denna möjlighet mervärdesskattegrupp. Den mervärdesskatterättsliga konsekven-

sen av att nära förbundna personer bildar en mervärdesskattegrupp, blir att deras interna 

transaktioner inte mervärdesbeskattas.7 

Bestämmelserna angående mervärdesskattegrupper har vidare utvecklats och tolkats genom 

ett antal domar från EU-domstolen (EUD), bland annat Tolsmamålet8, FCE Bankmålet9, 

                                                 
1 Fördraget om Europeiska Unionen (EU-fördraget), art. 3 3 st. 

2 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt 
(mervärdesskattedirektivet). 

3 Kleerup, Jan, Kristoffersson, Eleonor, Melz, Peter, Öberg, Jesper, ”Mervärdesskatt i teori och praktik”, 4:e upp-
lagan, 2014, s. 22.  

4 Rådets Direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rö-
rande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (sjätte direkti-
vet). 

5 Mervärdesskattelagen (1994:200).  

6 Regeringens proposition 1997/98:148 Gruppregistreringen i mervärdesskattesystemet, m.m. (Prop. 
1997/98:148), s. 25.  

7 Westberg, Björn, Mervärdesskattedirektivet (hämtad 15 februari 2015, Karnov), lagkommentar till art. 11 p. 
1. 

8 C-16/93 R. J. Tolsma mot Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden EU:C:1994:80 (Tolsmamålet). 

9 C-210/04 Ministerio dell’Economia e delle Finanze, Agenezia delle Entrate mot FCE Bank plc 
EU:C:2006:196 (FCE Bankmålet).  
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Amplifinmålet10 och Irlandmålet11. I september 2014 meddelade EUD domslut i Skandia-

målet12. Målet behandlade art. 9 och 11 mervärdesskattedirektivet i samband med frågan 

om transaktioner från en huvudetablering i tredje land till dess filial i Sverige, som ingår i en 

svensk mervärdesskattegrupp, ska anses vara beskattningsbara transaktioner.13 EUD fann 

att det faktum att filialen var medlem i en mervärdesskattegrupp resulterade i att den till-

sammans med medlemmarna i gruppen utgjorde en enda beskattningsbar person. Därmed 

kunde transaktionerna mellan huvudetableringen i tredje land och den svenska filialen mer-

värdesbeskattas.14 

Eftersom Skandiamålet har prövats av EUD medför det ett stort intresse bland olika aktö-

rer inom och utom EU, vilket också gett upphov till att flera olika aspekter av målet disku-

terats i doktrinen. Eftersom Skandiamålet behandlade art. 11 mervärdesskattedirektivet är 

det intressant att se till hur Skandiamålet påverkar bestämmelserna angående mervär-

desskattegrupper enligt art. 11 mervärdesskattedirektivet. Vidare är domslutet i Skandiamå-

let kort och vagt formulerat vilket har gett upphov till frågor angående målets tolkning och 

tillämplighet. I samband med detta diskuteras om domslutet ska tolkas extensivt eller re-

striktivt och vad de olika tolkningarna får för konsekvenser?15 En annan intressant aspekt 

som diskuterats i doktrinen är frågan om EUD i sitt domslut kan ha inspirerats av det in-

ternationella ekonomiska samarbetsorganet the Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD)?16 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera EUD:s bedömning och dom i C-7/13 Skandiamålet, samt 

hur domslutet påverkar art. 11 mervärdesskattedirektivet angående mervärdesskattegrup-

per. 

                                                 
10 C-162/07 Amplisicientifica Srl, Amplifin SpA mot Ministerio dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle 

Entrate EU:C:2008:301 (Amplifinmålet).  

11 C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland EU:C:2013:217 (Irlandmålet).  

12 C-7/13 Skandia America Corporation (USA), filial Sverige mot Skatteverket EU:C:2014:2225 (Skandiamå-
let). 

13 C-7/13 Skandiamålet, p. 20. 

14 C-7/13 Skandiamålet, p. 28. 

15 Courjon, Odile, ”New Rules for Head Office to Branch Scenarios – Comments on the Skandia Case”, International 
VAT Monitor, 2015 (volume 26), No 1, p. 5 6-7 st. 

16 Courjon, p. 5 5 st. 
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1.3 Avgränsningar 
Eftersom uppsatsen ämnar besvara det syfte som framställts ovan, kommer vissa avgräns-

ningar att göras. I och med uppsatsen syfte, ligger fokus främst på EU-skatterätt. Vi har 

valt att även belysa delar av de svenska reglerna angående mervärdesskattegrupper, detta 

gör vi för att se exempel på hur art. 11 har implementerats samt för att läsaren ska kunna ta 

del av analysen i avsnitt 7. Dock medtas endast dessa regler i den mån vi anser är nödvän-

digt i samband med uppsatsens syfte. I och med det EU-rättsliga perspektivet kommer 

jämförelser göras med nederländsk rätt, dock ytterst kortfattat. I samband med det EU-

rättsliga perspektivet på mervärdesskattegrupper i art. 11 mervärdesskattedirektivet kom-

mer även art. 9 mervärdesskattedirektivet angående beskattningsbara personer att behand-

las. Detta görs för att läsarens ska förstå den problematik som rättsfallen behandlar och 

som sedan kommer analyseras i avsnitt 7. Angående det svenska perspektivet på beskatt-

ningsbar person har vi valt att bortse från detta eftersom vi anser att det saknar betydelse i 

förhållande till uppfyllandet av uppsatsens syfte. Eftersom uppsatsen syftar till att analysera 

EUD:s bedömning och dom i Skandiamålet, samt hur domslutet påverkar art. 11 mervär-

desskattedirektivet angående mervärdesskattegrupper, har vi valt att inte fokusera på den 

praktiska tillämpningen av reglerna angående mervärdesskattegrupper. 

Eftersom uppsatsens syfte utgår från EU-skatterätt kommer vikt främst att ligga på EU-

rättslig praxis. Därmed behandlas svensk praxis ytterst kortfattat då det har betydelse för 

framställningen. Vid val av rättsfall har vi valt att redogöra för de fall där EUD utvecklat 

viktiga principer och som ger en komplett bild av rättsläget i förhållande till syftet. Vidare 

kommer endast de rättsfrågor i domsluten som är av vikt för besvarandet av uppsatsens 

syfte att redogöras för. I samband med redogörelsen för Skandiamålet har vi valt att även 

presentera generaladvokatens förslag till domslut. Dock görs detta endast i detta mål då vi 

anser att den tillför substans i förhållande till vårt syfte och vår analys. 

I uppsatsen görs vissa kopplingar till det internationella ekonomiska samarbetsorganet 

OECD. Med hänsyn till uppsatsens syfte och omfång har vi dock valt att inte beskriva 

detta organ närmare, utom i de fall det är nödvändigt för läsaren för att denne ska kunna ta 

del av det resonemang som förs genom uppsatsen. 

I maj 2014 presenterade dåvarande regeringen en lagrådsremiss där ett avskaffande av mer-

värdesskattegruppsreglerna föreslogs. För att läsaren ska få en enhetlig bild av rättsläget har 

vi valt att kort presentera detta förslag. Med hänsyn till uppsatsens syfte och omfång kom-
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mer denna presentation vara kortfattad och inte analyseras. Vidare skrivs uppsatsen under 

våren 2015 och hänsyn tas endast till hur rättsläget ser ut fram till mars 2015. Förändringar 

av rättsläget som sker därefter lämnas utanför framställningen av denna uppsats. 

1.4 Metod och material  
I uppsatsen används en rättsvetenskaplig metod vilket innebär att vi utreder samt analyserar 

gällande rätt i enlighet med rättskälleläran.17 Rättskälleläran innebär att vi värderar rättskäl-

lorna i enlighet med rättshierarkin.18 Sveriges medlemskap i EU innebär att EU-rätten har 

företrädesrätt framför nationell rätt enligt företrädesprincipen.19 Därmed ska fördrag och 

direktiv ges rättslig verkan i Sverige.20 I enlighet med företrädesprincipen och rättskällehie-

rarkin kommer rättskällorna i denna uppsats att värderas enligt följande ordning: EU-rätt, 

nationell lagstiftning, nationella förarbeten, nationell rättspraxis och slutligen doktrin.  

I avsnitt 2.2.2 samt avsnitt 6 förekommer en kortare diskussion angående OECD:s Guide-

lines, vilket även behandlas i vår analys i avsnitt 7. OECD är ett internationellt organ för 

ekonomisk utveckling och samarbete.21 För närvarande är 34 stater medlemmar av OECD, 

däribland Sverige.22 OECD har utvecklat en modell för hur skatteavtal mellan länder kan 

utformas. Sverige följer till stor del OECD:s modellavtal i sina skatteavtal med andra län-

der.23 Eftersom OECD är ett internationellt samarbetsorgan och deras modell följs av 

många länder, anser vi att deras akter har ett rättskällevärde. Dock har de inte bindande ef-

fekt24 förutom för de länder som tecknat avtal med varandra. Men i och med att många 

länder tillämpar OECD:s principer, anser vi tyder på att de är internationellt accepterade.  

Som tidigare nämnts är mervärdesskatteområdet till stor del harmoniserat inom EU. På 

grund av att EU-rätten har företrädesrätt framför nationell rätt, och dessutom för att upp-

satsen till största del bygger på EU-skatterätt, ska ett antal EU-rättsliga källor tas i beak-
                                                 
17 Sandgren, Claes, ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare”, 2:a upplagan, 2007, s. 39. 

18 Sandgren, s. 36. 

19 C-6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. EU:C:1964:66, s. 218 4 st.  

20 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen, 2 §. 

21 OECD, About the OECD, http://www.oecd.org/about/, hämtad 22 mars 2015. 

22 OECD, Members and partners, http://www.oecd.org/about/membersandpartners/#d.en.194378, hämtad 
22 mars 2015. 

23 Dahlberg, Mattias, ”Internationell beskattning”, 3:e upplagan, 2012, s. 23.  

24 Dahlberg, s. 241.  
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tande. Inom EU-rätten förekommer de mest betydelsefulla källorna för mervärdeskatten 

inom sekundärrätten, vilket består av förordningar, direktiv och beslut.25 Därmed kommer 

sekundärrätten i första hand rådgöras där den mest centrala källan är mervärdesskattedirek-

tivet. Några renodlade motsvarigheter till de svenska förarbetena förekommer inte inom 

EU-rätten, dock går det inte att bortse från de olika typer av meddelanden samt förslag till 

direktiv som kommissionen utkommer med. Även om dessa typer av källor inte har uttalat 

rättskällevärde, måste de ändå anses vara av vikt för att förstå det bakomliggande syftet 

med direktiven. Därmed har vi valt att beakta dessa källor, dock endast i den mån de är re-

levanta i förhållande till syftets uppfyllande. EUD är den främsta uttolkaren av EU-rätten.26 

Därmed är praxis från EUD av stor vikt för att komplettera, tolka och förstå fördragen, di-

rektiven och övriga rättsakter som beslutats av EU.27 Eftersom många principer kring mer-

värdesskattegrupper har utvecklats genom praxis av EUD, kommer stor vikt därmed att 

läggas vid denna praxis.  

Angående svensk nationell mervärdesskatterätt är den främsta rättskällan ML. I den mån 

det är nödvändigt, kommer förarbeten rådfrågas i syfte att få en ökad förståelse för lagstift-

ningens utformning och betydelse. Nationell praxis tolkar och utvecklar den nationella rät-

ten, men i förhållande till vårt syfte har nationell praxis begränsad betydelse eftersom det 

saknas rättsfall som har relevans för vår uppsats.  

Slutligen används doktrin som komplement i de fall rättskällor av högre värde inte finns att 

tillgå samt för att fördjupa kunskapen om ovan nämnda rättskällor. En betydande del av 

den doktrin vi använder oss av har sitt ursprung i tidskrifter. Vi är medvetna om att det kan 

föreligga en risk med tillförlitligheten av artiklar. Dock vill vi påpeka att vi under urvalspro-

cessen har varit noga med att använda artiklar från tidskrifter med högt skatterättsligt anse-

ende. I samband med att Skandiamålet presenteras har vi valt att även beakta generaladvo-

katens förslag till domslut. Generaladvokatens uppgift är att lägga fram motiverande ytt-

randen innan målet tas upp till prövning.28 Dock anser vi att det är viktigt att ha i åtanke att 

generaladvokatens förslag till domslut är framställt av en person vilket innebär att den kan 

vara subjektiv. Därmed anser vi att generaladvokatens förslag till domslut kan jämställas 

                                                 
25 Kleerup, Kristoffersson, Melz, Öberg, s. 29. 

26 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF-fördraget), art. 267. 

27 Kleerup, Kristoffersson, Melz, Öberg, s. 29. 

28 EU-fördraget, art. 252 2 st.  
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med doktrin. 

1.5 Disposition 

I uppsatsen inleds varje avsnitt, med undantag från avsnitt 1 och 8, med en kort inledning. 

Med undantag från avsnitt 1, 7 och 8 avslutas även varje avsnitt med en sammanfattning. 

Detta görs för att ge läsaren en inledande förståelse för det område som avsnittet ska be-

handla och slutligen för att få en sammanfattning av de viktigaste delarna som avsnittet be-

rört. 

Avsnitt 1  I inledningen av uppsatsen presenteras en bakgrund till den proble-

matik som ligger till grund för syftet med uppsatsen. Därefter stad-

gas uppsatsen syfte samt de avgränsningar som gjorts. Därefter re-

dogörs för den metod och material som uppsatsens framställning 

bygger på. Slutligen presenteras dispositionen. 

Avsnitt 2  I 2:a avsnittet beskriver vi gällande rätt avseende de EU-rättsliga be-

stämmelserna om beskattningsbar person i art. 9 mervärdesskattedi-

rektivet samt bestämmelserna kring mervärdesskattegrupper i art. 11 

mervärdesskattedirektivet. Detta gör vi för att ge läsaren en bak-

grund till de EU-rättsliga bestämmelserna som ligger till grund för 

ramverket angående mervärdesskattegrupper, vilket är betydande för 

uppsatsens analys. 

Avsnitt 3  I uppsatsens 3:e avsnitt redogör vi för gällande rätt avseende de 

svenska bestämmelserna angående mervärdesskattegrupper enligt 6 

a kap. ML. Syftet med denna framställning är att komplettera den 

föregående EU-rättsliga redogörelsen för mervärdesskattegrupper 

och därmed ge läsaren förståelse för delar av analysen. 

Avsnitt 4 I avsnitt 4 presenterar vi fyra rättsfallsreferat som vi anser har varit 

viktiga för utvecklingen av rättsläget kring mervärdesskattegrupper 

innan Skandiamålets avgörande.  

Avsnitt 5  I avsnitt 5 redogör vi för Skandiamålet samt generaladvokat 

Wathelets förslag till domslut. Eftersom syftet med uppsatsen är att 

analysera domslutet i förhållande till art. 11 mervärdesskattedirekti-
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vet gällande mervärdesskattegrupper är det av vikt att läsaren är väl 

införstådd i domslutet och den argumentation som domstolen för. 

Generaladvokaten för många intressanta resonemang i sitt förslag till 

domslutet som är av intresse för den diskussionen vi för i analysen.   

Avsnitt 6 I uppsatsens 6:e avsnitt framställer vi de svenska samt internationella 

artiklar som har behandlat och diskuterat Skandiamålet. Denna 

framställning syftar till att fördjupa problematiken kring Skandiamå-

let.  

Avsnitt 7 I avsnitt 7 analyserar vi de föregående avsnitten i förhållande till 

uppsatsens syfte. 

Avsnitt 8 I uppsatsens sista avsnitt 8 sammanfattas den föregående analysen i 

en slutsats där vi besvarar uppsatsens syfte. 
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2 EU – Beskattningsbar person och mervärdesskatte-
grupper 

2.1 Inledning 
Enligt art. 2 mervärdesskattedirektivet ska transaktioner som utförs av beskattningsbara 

personer mervärdesbeskattas. Vem som är beskattningsbar person definieras i art. 9 mer-

värdesskattedirektivet. I art. 11 mervärdesskattedirektivet stadgas möjligheten för en med-

lemsstat att införa nationella bestämmelser där personer erhåller möjligheten att tillsam-

mans bilda mervärdesskattegrupper. Konsekvensen av att nära förbundna personer bildar 

en mervärdesskattegrupp, blir att deras interna transaktioner inte mervärdesbeskattas.29 Ef-

tersom uppsatsen syfte bland annat bygger på art. 11 mervärdesskattedirektivet kommer vi i 

detta avsnitt redogöra närmare för denna artikel. För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig 

analysen i avsnitt 7, kommer vi även att redogöra för art. 9 mervärdesskattedirektivet. Av-

snittet avslutas med att beskriva sambandet mellan de båda föregående artiklarna. Detta 

görs för att läsaren ska få en enhetlig överblick av rättsläget angående mervärdesskatte-

grupper samt kunna ta del av analysen i avsnitt 7. 

2.2 Art. 9 beskattningsbar person 

2.2.1 Innebörd 
I art. 9 mervärdesskattedirektivet stadgas att den som självständigt bedriver ekonomisk 

verksamhet ska anses vara en beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende. Av arti-

keln framgår även att vid bedömningen av om en person uppfyller kraven för att anses vara 

en beskattningsbar person, läggs ingen vikt vid var verksamheten är belägen eller vilket 

syfte eller resultat verksamheten har. Detta har även fastslagits i EUD:s rättspraxis.30 Be-

greppet beskattningsbar person ska tolkas enhetligt i alla medlemsstater och tillämpas ex-

tensivt. För att uppnå skatteneutralitet uppmanas medlemsstaterna att utforma begreppet 

så att även de personer som utför transaktioner under korta perioder och vid enstaka till-

fällen omfattas.31 Vidare är det viktigt att notera att begreppet beskattningsbar person end-

                                                 
29 Westberg, lagkommentar till art. 11 p. 1.  

30 Se exempel C-255/02 Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property In-
vestments Ltd mot Commissioners of Customs & Excise EU:C:2006:121, p. 55. 

31 Westberg, lagkommentar till art. 9 1 st. p. 1.  
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ast är mervärdesskatterättsligt och är därmed inte identiskt med andra nationella civilrätts-

liga eller inkomstskatterättsliga begrepp.32 

2.2.2 Fast driftställe och fast etableringsställe 
En huvudetablering utgör, tillsammans med sina fasta driftställen i samma medlemsstat el-

ler andra medlemsstater, en enda beskattningsbar person.33 Begreppet fast driftställe före-

kommer i det internationella modellavtalet OECD. Här stadgas bland annat att ett fast 

driftställe innebär en stadigvarande plats varifrån affärsverksamheten helt eller delvis bed-

rivs.34 Begreppet definieras även i 2 kap. 23 § inkomstskattelagen (IL)35 där det stadgas att 

begreppet fast driftställe innefattar bland annat  

- ”plats för företagsledning, 

- filial, 

- kontor, 

- fabrik, 

- verkstad, 

- gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar, 

- plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet,  

- fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet.” 

 

Som nämnts ovan är ett fast driftställe tillsammans med sin huvudetablering, en enda be-

skattningsbar person. Detta har samband med självständighetskriteriet som uppställs i art. 9 

1 st. mervärdesskattedirektivet. EU-rättslig praxis har genom FCE Bankmålet fastslagit att 

självständighetskriteriet inte är uppfyllt om det är fråga om ett fast driftställe, som inte an-

ses vara en särskild juridisk person, som är beläget i en annan medlemsstat än dess huvud-

etablering och som genomför transaktioner med denna.36 Detta rättsfall presenteras mer ut-

förligt i uppsatsens avsnitt 4.3.  

 

I mervärdesskattedirektivet förekommer istället begreppet ”fast etableringsställe”. Begrep-

                                                 
32 Westberg, lagkommentar till art. 9 1 st. p. 2. 

33 Westberg, lagkommentar till art. 9 1 st. p. 2. 

34 OECD Model Convention with respect to taxes on Income and on Capital, 2014, art. 5 1 st.  

35 Inkomstskattelagen (1999:1229). 

36 C-210/04 FCE Bankmålet, p. 41. 
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pet används vid bedömningen av vilket land som ska anses som omsättningsland, exempel-

vis enligt art. 43 mervärdesskattedirektivet. Viktigt att notera är att begreppen ”fast drift-

ställe” och ”fast etableringsställe” inte är identiska med varandra.37 Exempelvis ska begrep-

pet ”fast etableringsställe” vid en tillämpning av art. 44 mervärdesskattedirektivet definieras 

som ”varje annat etableringsställe,……., som har en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struk-

tur avseende personella och tekniska resurser för att kunna ta emot och använda de tillhandahållna tjäns-

terna för sitt eget behov.”38 Begreppen ”fast driftställe” och ”fast etableringsställe” ska tolkas 

självständigt.39 

2.3 Art. 11 mervärdesskattegrupper 

2.3.1 Innebörd 
I art. 11 1 st. mervärdesskattedirektivet stadgas de EU-rättsliga bestämmelserna angående 

mervärdesskattegrupper. Artikeln ger medlemsstaterna möjligheten att betrakta flera perso-

ner som en enda beskattningsbar person, trots deras rättsliga oberoende. Artikeln anger 

även att om medlemsstaterna väljer att implementera denna möjlighet i deras nationella lag-

stiftningar, måste de först samråda med den rådgivande kommittén för mervärdesskatt 

(Mervärdesskattekommittén). Art. 11 1 st. stadgar även att de personer som ska ingå i en 

mervärdesskattegrupp måste vara etablerade i den aktuella medlemsstaten samt vara ”nära 

förbundna med varandra genom finansiella, ekonomiska och organisatoriska band”. Dessa rekvisit är 

kumulativa och måste vara uppfyllda under hela medlemskapet.40 För att rekvisitet ”finansi-

ella band” ska vara uppfyllt ska ett av företagen besitta den faktiska kontrollen över ett an-

nat. Kommissionen har definierat att en sådan faktiskt kontroll ska bedömas med utgångs-

punkt i den procentandelen i aktiekapital eller rösträttigheter på mer än 50 %, eller i ett 

franchiseavtal. För att uppfylla rekvisitet ”ekonomiska band” ska det förekomma en form 

av ekonomiskt samarbete mellan företagen. För att uppfylla rekvisitet ”organisatoriska 

band” måste det finnas en gemensam eller till viss del gemensam ledningsstruktur.41 Den 

                                                 
37 Svanberg, Marianne, Mervärdesskattelagen (hämtad 17 februari 2015, Karnov), lagkommentar 221 till 6 a 

kap. 2 § 2 st. 

38 Rådets Genomförandeförordning (EU) nr 282/2011, art. 11. 

39 Svanberg, lagkommentar 221 till 6 a kap. 2 § 2 st.  

40 KOM (2009) 325, Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet om möjligheten att till-
låta mervärdesskattegrupper enligt artikel 11 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt (KOM (2009) 325), p. 3.3.4 1 st. 

41 KOM (2009) 325, p. 3.3.4 4-5 st. 
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mervärdesskatterättsliga konsekvensen av att nära förbundna personer bildar en mervär-

desskattegrupp, blir att deras interna transaktioner inte mervärdesbeskattas.42 

I art. 11 2 st. mervärdesskattedirektivet uppställs vidare att de medlemsstater som väljer att 

införa möjligheten att bilda mervärdesskattegrupper, får uppställa ”de åtgärder som är nödvän-

diga för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt” till följd av att personer använder sig 

av möjligheten att bilda mervärdesskattegrupper. Enligt kommissionen innebär detta att 

medlemsstaterna är tillåtna att förhindra rent artificiella arrangemang som kan uppkomma i 

och med utnyttjandet av mervärdesskattegrupper. Dock måste detta ske med beaktande av 

proportionalitetsprincipen.43 Vidare stadgar kommissionen i sitt meddelande att kravet på 

samråd som stadgas i art. 11 1 st., även gäller vid tillämpningen av 2 st. Som grund för detta 

konstaterande anför kommissionen att nämnda stycke är en integrerad del av det första 

stycket.44  

2.3.2 Regelns syfte 
Medlemsstaternas möjlighet att implementera nationella bestämmelser angående bildandet 

av mervärdesskattegrupper infördes i och med det sjätte direktivet.45 I detta direktiv stad-

gades endast nuvarande art. 11 1 st. mervärdesskattedirektivet vilken fastslår möjligheten 

att bilda en mervärdesskattegrupp.46 Motiveringen till införandet av denna bestämmelse be-

skrevs i EU kommissionens förslag till sjätte direktivet. Där stadgades att syftet med regeln 

är att förenkla de administrativa kostnaderna samt förhindra missbruk som exempelvis kan 

uppkomma genom att företag delar upp sig i olika beskattningsbara personer för att ta del 

av en speciell ordning. I dessa fall är inte medlemsstaterna skyldiga att betrakta, de personer 

vars oberoende av varandra endast är av rättslig teknikalitet, som separata skattskyldiga per-

soner.47 Genom införandet av det nu gällande mervärdesskattedirektivet tillades ett andra 

stycke, nuvarande art. 11 2 st.48 Detta stycke syftar till att ge medlemsstaterna möjligheten 

                                                 
42 Westberg, lagkommentar till art. 11 p. 1. 

43 Westberg, lagkommentar till art. 11 p. 7. 

44 KOM (2009) 325, p. 3.1 3 st.  

45 COM (73) 950, Common system of value added tax: uniform basis of assessment. Proposal for a sixth 
Council Directive on the harmonization of Member States concerning turnover taxes (COM (73) 950). 

46 Se art. 4.4 2 st. sjätte direktivet.  

47 COM)(73) 950, s. 8 kolumn 2 4 st.  

48 Rådets direktiv 2006/69/EG om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller vissa åtgärder för att för-
enkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande samt om upp-
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att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra att tillämpningen av art. 11 1 st. 

leder till att de beskattningsbara personerna som bildar mervärdesskattegrupper otillbörligt 

gynnas eller missgynnas.49  

I kommissionens meddelande från 2009, KOM (2009) 325, klargjordes dess ståndpunkt 

angående möjligheten att tillåta mervärdesskattegrupper genom art. 11 mervärdesskattedi-

rektivet. I meddelandet fastslår kommissionen att det är av vikt att art. 11 tillämpas mot 

bakgrund av de ursprungliga syften som uppställts i den ovan nämnda motiveringen till 

sjätte direktivet.50 Enligt kommissionen innebär bildandet av en mervärdesskattegrupp att 

medlemmarna tillsammans blir en enda beskattningsbar person, vilket leder till att de upp-

hör att vara separata beskattningsbara personer i mervärdesskattehänseende, vilket också är 

huvudsyfte med art. 11.51 Denna princip fastslog EUD genom Amplifinmålet som redogörs 

för i avsnitt 4.4 i uppsatsen. Vidare menar kommissionen att en mervärdesskattegrupp är 

”en särskild typ av beskattningsbar person som endast existerar för mervärdesskatteändamål”52. Även 

om gruppmedlemmarna behåller sin juridiska form får mervärdesskattegruppen som sådan 

företräde i mervärdesskatteändamål, framför ex. civilrätt.53 Detta synsätt styr även var be-

skattningen av transaktionerna ska ske, då bedömningen görs med hänsyn till mervär-

desskattegruppen och inte till de enskilda beskattningsbara personerna.54 

2.3.3 Den territoriella begränsningen 
I art. 11 mervärdesskattedirektivet stadgas att de personer som får ingå i en mervär-

desskattegrupp i medlemsstaten måste vara etablerade inom medlemsstaten. Enligt kom-

missionen är det avgörande vilken person som anses ”etablerad” i den mening som art. 11 

innebär.55 Vidare stadgar kommissionen att det inte finns någon vägledning i hur begreppet 

                                                                                                                                               
hävande av vissa beslut om tillstånd till avvikelser, s. 10. 

49 KOM (2005) 89 slutlig, Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller vissa 
åtgärder för att förenklad uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skattefusk eller skatteundandra-
gande samt om upphävande av vissa beslut om tillstånd till avvikelser (KOM(2005) 89 slutlig), s. 5 1 st.  

50 KOM (2009) 325, p. 3.  

51 KOM (2009) 325, p. 3.2 1 st.  

52 KOM (2009) 325, p. 3.2 2 st. 

53 KOM (2009) 325, p. 3.2 2 st. 

54 Westberg, lagkommentar till art. 11 p. 2. 

55 KOM (2009) 325, p. 3.3.2.1 1 st. 
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”etablerad” ska tolkas eftersom förklaringen till förekomsten av begreppet utelämnas i mo-

tiveringen till sjätte direktivet.  

Dock gör kommissionen en tolkning som leder till att följande personer anses etablerade i 

enlighet med art. 11 mervärdesskattedirektivet.  

- Personer med säte för sin ekonomiska verksamhet i medlemsstaten A 

- ovan nämnda personers fasta etableringsställe i medlemsstat A, samt 

- utländska personers fasta etableringsställe i samma medlemsstat A. 

Därmed menar kommissionen att det bara är personer som är fysiskt etablerade i medlems-

staten som kan ingå i en mervärdesskattegrupp i den medlemsstaten.56 Kommissionen 

framlägger tre argument för denna tolkning. För det första anser den att det är i enlighet 

med ordalydelsen av art. 11. För det andra menar den att om gruppens medlemmar omfat-

tas av ett och samma regelverk är det lättare att kontrollera dem. Det slutliga argumentet 

berör det faktum att begreppet ”etablerad” i art. 11 står i konformitet med andra etable-

ringsbegrepp i mervärdesskattedirektivet.57 Kommissionen betonar särskilt att det är perso-

nernas fysiska närvaro i medlemsstaten som bestämmer om de anses etablerade eller ej. 

Detta leder till att utomlands etablerade fasta etableringsställen som tillhör personer med 

säte för sin ekonomiska verksamhet i medlemsstaten, inte kan ingå i mervärdesskattegrup-

per i den medlemsstat där sätet är etablerat. Detta menar kommissionen leder till att perso-

ner inte kan ingå i flera mervärdesskattegrupper i olika medlemsstater, vilket skulle leda till 

svårigheter ur kontrollsynpunkt och bli arbetsamt för de nationella förvaltningsmyndighet-

erna. I samband med detta menar kommissionen att dessa konsekvenser inte är önskvärda 

eftersom de inte är förenliga med de grundprinciper som mervärdesskattedirektivet står 

för.58  

Kommissionen påpekar att den territoriella begränsningen av art. 11 kan anses strida mot 

den fastslagna principen i FCE Bankmålet, vilken är att ett tillhandahållande mellan en hu-

vudetablering och dess fasta etableringsställe i en annan medlemsstat inte ska anses som ett 

tillhandahållande mellan två beskattningsbara personer. FCE Bankmålet behandlas mer i 

avsnitt 4.3. Dock påpekar kommissionen att EUD i domslutet inte hänvisar till situationen 

                                                 
56 KOM (2009) 325, p. 3.3.2.1 3 st. 

57 KOM (2009) 325, p. 3.3.2.1 4 st.  

58 KOM (2009) 325, p. 3.3.2.1 5-6 st.  
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angående mervärdesskattegrupp. Kommissionen menar också att i och med att en beskatt-

ningsbar person genom medlemskapet i en mervärdesskattegrupp blir del av en ny beskatt-

ningsbar person, klipps banden med utomlands belägna fasta driftställen ur mervärdesskat-

tesynpunkt. Därmed anses ett tillhandahållande, mellan en beskattningsbar person som är 

medlem i en mervärdesskattegrupp och dess utomlands belägna fasta driftställe, som ett 

tillhandahållande mellan två separata beskattningsbara personer. Även detta resonemang 

pekar på att ett uteslutande av utomlands belägna fasta etableringsställen inte strider mot 

FCE Bankmålet.59 

2.4 Sambandet mellan art. 11 och art. 9 
Det föreligger en terminologisk skillnad mellan art. 11 och art. 9 mervärdesskattedirektivet. 

I art. 9 stadgas vem som utgör ”beskattningsbar person”, vilken också utgör grunden för 

vilka transaktioner som omfattas av mervärdesskatt i art. 2 mervärdesskattedirektivet. I art. 

11 stadgas att ”personer” kan bilda en mervärdesskattegrupp och därmed anses vara en 

enda beskattningsbar person. Därmed innefattar art. 11 och art. 9 mervärdesskattedirektivet 

olika personbegrepp. I KOM (2009) 325 beskriver kommissionen dess syn på vilka perso-

ner som omfattas av formuleringen i art. 11. Begreppet ”personer” menar kommissionen 

innefattar alla som omfattas av begreppet ”beskattningsbar person” i art. 9 1 st. mervär-

desskattedirektivet. De personer som inte uppfyller de kriterier som uppställs för att anses 

som en ”beskattningsbar person” kan inte ingå i en mervärdesskattegrupp enligt kommiss-

ionen.60 Kommissionen motiverar detta med att art. 11 är placerad i kapitel tre under rubri-

ken ”Beskattningsbara personer” i mervärdesskattedirektivet. Detta, samt det faktum att 

syftet med möjligheten att bilda mervärdesskattegrupp är att gruppera de personer som fak-

tiskt utför verksamheter som omfattas av mervärdesskattedirektivet, gör det logiskt att end-

ast beskattningsbara personer kan ingå i en mervärdesskattegrupp.61  

Förklaringen till varför art. 11 terminologiskt sett innehåller benämningen ”personer” istäl-

let för benämningen ”beskattningsbara personer” menar kommissionen beror på att lagstif-

taren inte önskade upprepa den sistnämnda benämningen.62 Vidare har rättspraxis stadgat 

att begreppet ”beskattningsbar person” endast ska bedömas i enlighet med kriteriet i art. 9 

                                                 
59 KOM (2009) 325, p. 3.3.2.2 1-2 st.  

60 KOM (2009) 325, p. 3.3.1 1 st.  

61 KOM (2009) 325, p. 3.3.1 3 st. 

62 KOM (2009) 325, p. 3.3.1 5 st.  
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mervärdesskattedirektivet, eftersom syftet med mervärdesskattedirektivet är att upprätta ett 

enhetligt mervärdesskattesystem med utgångspunkt i en likformig definition av begreppet 

”beskattningsbar person”.63 I samband med detta drar kommissionen slutsatsen att be-

dömningen av om en person anses uppfylla kriterierna för ”beskattningsbar person” ska 

ske självständigt och inte påverkas av tillämpandet av mervärdesskattegrupper. Vidare me-

nar kommissionen att om icke beskattningsbara personer skulle få ingå i en mervär-

desskattegrupp skulle det leda till att dessa personer blir del i den ”enda beskattningsbara 

personen” som mervärdesskattegruppen utgör. Detta skulle resultera i att en icke beskatt-

ningsbar person erhåller de rättigheter och skyldigheter som finns stadgade i mervär-

desskattedirektivet endast genom att bli del i en mervärdesskattegrupp. Detta, menar 

kommissionen inte är önskvärt eftersom det innebär ett kringgående av kriterierna för ”be-

skattningsbar person” enligt art. 9 mervärdesskattedirektivet.64 

Dock har denna ståndpunkt motbevisats genom senare års praxis från EUD. I Irlandmålet 

fastslog EUD att det med hänsyn till lydelsen, sammanhanget och målet av art. 11 mervär-

desskattedirektivet, inte strider mot artikeln att tillåta icke-beskattningsbara personer att 

ingå i en mervärdesskattegrupp.65 Detta är även Westbergs tolkning av ordalydelsen av art. 

11 1 st. Han menar även att denna uppfattning stöds av de svenska, franska och engelska 

översättningarna av mervärdesskattedirektivet.66 Principerna som Irlandmålet resulterat i 

presenteras närmare i avsnitt 4.5. 

2.5 Sammanfattning 
I art. 9 mervärdesskattedirektivet stadgas att den som självständigt bedriver ekonomisk 

verksamhet ska anses vara en beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende. Detta 

begrepp ska tolkas enhetligt samt tillämpas extensivt i medlemsstaterna. En beskattningsbar 

person utgörs av en huvudetablering inklusive dennes eventuella fasta driftställen. I detta 

begrepp ingår bland annat filialer. I art. 11 1 st. mervärdesskattedirektivet stadgas möjlig-

heten för medlemsstaterna att införa nationella bestämmelser angående mervärdesskatte-

grupper. En sådan implementering kräver samråd med Mervärdesskattekommittén. Den 

mervärdesskatterättsliga konsekvensen av att flera nära förbundna personer ingår i en mer-
                                                 
63 C-186/89, W . M . van Tiem mot Staatssecretaris van Financiën EU:C:1990:429, p. 25.  

64 KOM (2009) 325, p. 3.3.1 7 st.  

65 C-85/11 Irlandmålet, p. 50. 

66 Westberg, lagkommentar till art. 11 1 st. p. 5.  
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värdesskattegrupp är att deras interna transaktioner undviker mervärdesbeskattning. Be-

stämmelsen är beroende av att tre kumulativa rekvisit är uppfyllda. Personerna måste vara 

nära förbundna med varandra genom finansiella, ekonomiska och organisatoriska band. I 

art. 11 2 st. mervärdesskattedirektivet stadgas även en möjlighet för medlemsstaterna att i 

samband med implementeringen av 1 st., att uppställa bestämmelser som förhindrar skat-

teundandragande eller skatteflykt. Art. 11 mervärdesskattedirektivet infördes i och med in-

förandet av sjätte direktivet och syftade då till att förenkla de administrativa kostnaderna 

samt förhindra det missbruk som kan uppkomma om företag delar upp sig i olika beskatt-

ningsbara personer för att ta del av en viss ordning. Slutligen kan nämnas den terminolo-

giska skillnad som föreligger mellan personomfånget i art. 9 och art. 11 mervärdesskattedi-

rektivet. Art. 9 stadgar om ”beskattningsbara personer”, medan art. 11 stadgar om ”perso-

ner”. Dock är kommissionen av den meningen att den terminologiska skillnaden inte har 

någon betydelse för dess innebörd och att alla som faller in under begreppet ”beskattnings-

bara personer” i art. 9 omfattas av begreppet ”personer” i art. 11. Dock har EUD i Irland-

målet utökad personkretsen av art. 11 till att även omfatta icke-beskattningsbara personer, 

såsom filialer. 
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3 Sverige – Mervärdesskattegrupper 

3.1 Inledning 
Som framgått av avsnitt 2 innebär art. 11 mervärdesskattedirektivet en möjlighet för EU:s 

medlemsstater att införa nationella regler angående mervärdesskattegrupper. I Sverige im-

plementerades dessa regler den 1 juli 1998.67 De svenska bestämmelserna kring mervär-

desskattegrupper stadgas i 6 a kap. ML. Syftet med reglerna var vid införandet att neutrali-

sera de konkurrensmässiga fördelar som man ansåg vissa utländska företag hade på grund 

av deras möjlighet att bilda mervärdesskattegrupper i de länder där de var etablerade. Reg-

lerna i 6 a kap. ML innehåller en begränsning som innebär att möjligheten att bilda mervär-

desskattegrupper endast föreligger för företag i den finansiella sektorn. I detta avsnitt 

kommer ovan nämnda regler att presenteras. Detta görs för att läsaren ska se sambandet 

mellan art. 11 mervärdesskattedirektivet samt den svenska implementeringen i 6 a kap. ML 

och få förståelse för delar av analysen i avsnitt 7.  

3.2 Innebörd 
Enligt 6 a kap. 1 § 1 st. ML får två eller flera beskattningsbara personer anses som en enda 

beskattningsbar person, en så kallad mervärdesskattegrupp. Konsekvensen av att bilda en 

mervärdesskattegrupp är att den verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver ska an-

ses som en enda verksamhet, vilket leder till att det enskilda företagets skattskyldighet 

övergår till mervärdesskattegruppen som är ett eget skattesubjekt.68 Enligt 6 a kap. 1 § 2 st. 

ML ska skattskyldigheten för gruppens verksamhet bedömas enligt de allmänna reglerna i 

ML. Omsättningarna som sker mellan företagen i gruppen ska inte beaktas i mervärdesskat-

tehänseende, eftersom de anses äga rum inom en och samma beskattningsbara person. 

Därav följer att om gruppen endast tillhandahåller externa tjänster som är undantagna från 

skatteplikt blir gruppens verksamhet skattefri.69 

Fram till 1 juli 2013 innehöll paragrafen termen ”näringsidkare”, men för att till större del 

anpassa sig till EU-rätten byttes termen ut mot det unionsrättsliga begreppet ”beskatt-

                                                 
67 Prop. 1997/98:148, s. 2.  

68 Svanberg, lagkommentar 217 till 6 a kap. 1 §.  

69 Svanberg, lagkommentar 217 till 6 a kap. 1 §. 
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ningsbar person”.70 Trots att ordalydelsen av 6 a kap. 1 § 1 st. ML stadgar att bestämmelsen 

ska tillämpas på beskattningsbara personer, har EUD slagit fast att även icke beskattnings-

bara personer tillåts ingå i en mervärdesskattegrupp.71 Rättsfallet behandlas mer i avsnitt 

4.5.  

3.3 Personer som får ingå i en mervärdesskattegrupp 
I 6 a kap. 2 § 1 st. ML begränsas de företag som får ingå i en mervärdesskattegrupp. De fö-

retag som får bilda en mervärdesskattegrupp är finansiella företag, stödbolag eller kommiss-

ionärsföretag. Med finansiella företag aves företag som står under Finansinspektionens till-

syn och får dessutom inte bedriva verksamhet som medför skattskyldighet på grund av att 

de utför omsättningar som avser bank-, värdepappers- samt försäkringstjänster. Med stöd-

bolag menas bolag som till stor del är inriktade på att erbjuda stödtjänster till de finansiella 

företagen.72 Vidare ska, enligt 6 a kap. 2 § 1 st. p. 3 ML, de kommissionärsföretag som kan 

ingå i en mervärdesskattegrupp uppfylla de krav som uppställs i 36 kap. IL. 

Den 5 oktober 2010 väckte kommissionen talan mot Sverige på grunderna att de ansåg att 

Sverige hade åsidosatt art. 11 mervärdesskattedirektivet genom att enbart tillåta vissa typer 

av företag att ingå i en mervärdesskattegrupp. Kommissionen menade att medlemsstaterna 

inte kan begränsa reglerna om vilka företag som kan ingå i en mervärdesskattegrupp endast 

till vissa sektorer, utan reglerna måste omfatta alla typer av verksamheter.73 EUD anförde 

att utöver de villkor som uppställs i art. 11 mervärdesskattedirektivet, får medlemsstaterna 

inte ställa upp andra villkor för att näringsidkare ska få bilda mervärdesskattegrupper.74 

Dock anger EUD att medlemsstaterna får, enligt art. 11 2 st. mervärdesskattedirektivet, 

vidta åtgärder som de anser nödvändiga för att förhindra skatteundandragande och skatte-

flykt med anledning av mervärdesskattegruppsreglerna. I och med denna bestämmelse ges 

medlemsstaterna möjlighet att inskränka art. 11 i syfte att förhindra skatteundandragande 

eller skatteflykt.75 Sverige anförde att begränsningen av tillämpningsområdet av mervär-

                                                 
70 Regeringens proposition 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mer-
värdesskattelagen, s. 1.  

71 C-85/11 Irlandmålet, p. 50.  

72 Fink, Hans, Frennberg, Emil, Jacobsson, Martin, Rabe, Gunnar, Mervärdesskattelagen (30 september 2014, 
Zeteo), kommentar till 6 a kap. 2 §.  
73 C-480/10 Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige EU:C:2013:263 (Sverigemålet), p. 1. 

74 C-480/10 Sverigemålet, p. 35.  

75 C-480/10 Sverigemålet, p. 38.  
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desskattegrupper syftar till att förhindra skatteundandragande och skatteflykt. Därmed me-

nade de att det är motiverat att begränsa möjligheten att bilda mervärdesskattegrupp till de 

företag som står under tillsyn av Finansinspektionen.76 EUD kom dock fram till att; ”Kom-

missionen har emellertid inte på ett övertygande sätt visat att det saknas fog för denna åtgärd, mot bak-

grund av syftet att förhindra skatteundandragande och skatteflykt.”77. 

I 6 a kap. 2 § 2 st. ML stadgas att i en mervärdesskattegrupp får endast ingå en beskatt-

ningsbar persons fasta etableringsställe i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har 

i en dom funnit att en utländsk filial inte kunde ingå i en mervärdesskattegrupp.78 Svenska 

beskattningsbara personers fasta etableringsställe i utlandet kan därmed inte ingå i en mer-

värdesskattegrupp, men däremot utländska beskattningsbara personers fasta etableringsstäl-

len i Sverige. Med fast etableringsställe avses den plats varifrån ekonomisk aktivitet utförs.79  

3.4 Finansiella, ekonomiska och organisatoriska band 
I enlighet med art. 11 mervärdesskattedirektivet uppställer 6 a kap. 3 § ML rekvisit om att 

de beskattningsbara personer som ingår i en mervärdesskattegrupp måste vara nära för-

bundna med varandra i ”finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt hänseende”. Precis som de EU-

rättsliga bestämmelserna måste alla tre av kriterierna vara uppfyllda samtidigt, dock med va-

rierande grad. Därmed görs en bedömning i varje enskilt fall.80 Innebörden av de olika kri-

terierna överensstämmer med de EU-rättsliga definitionerna, se avsnitt 2.3.1  

Att ingå i en mervärdesskattegrupp är frivilligt och alla företag i en företagsgrupp behöver 

inte omfattas av gruppregistreringen. Därför kan flera olika mervärdesskattegrupper före-

komma i en och samma företagsgrupp.81 På grund av kontrollskäl får dock samma företag 

inte ingå i fler än en mervärdesskattegrupp.82 

                                                 
76 C-480/10 Sverigemålet, p. 39. 

77 C-480/10 Sverigemålet, p. 39. 

78 RÅ 2006 not. 29.  

79 Svanberg, lagkommentar 221 till 6 a kap. 2 §. 

80 Svanberg, lagkommentar 223 till 6 a kap. 3 §.  

81 Svanberg, lagkommentar 222 till 6 a kap. 2 §.  

82 Westberg, Björn, Mervärdesskattelagen (hämtad 19 februari 2015, Karnov), djup kommentar till 6 a kap. 2 
§.  
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3.5 Reglernas syfte 
Som nämnts ovan i avsnitt 3.1 infördes de svenska reglerna angående mervärdesskatte-

grupper den 1 juli 1998. Skälet som då angavs var att den finansiella sektorn var i speciellt 

behov av en företagsorganisatorisk konstruktion såsom mervärdesskattegrupper. Eftersom 

många andra länder hade infört reglerna om mervärdesskattegrupper innan Sverige, gavs de 

utländska företagen icke-önskvärda konkurrensfördelar gentemot de svenska företagen i 

motsvarande sektor. Lagstiftaren menade att den finansiella sektorn ansågs vara extra käns-

lig för internationell konkurrens. Bank- och försäkringsföretag bedriver ofta verksamheter 

som är uppdelade på flera juridiska personer och har genomfört administrativa förändring-

ar för att minska mervärdesskattekostnaderna. Därmed menade lagstiftaren att möjligheten 

att bilda mervärdesskattegrupper skulle innebära att dessa olika juridiska personer kan bli 

beskattade som ett enda skattesubjekt.83 Det faktum att reglerna inte möjliggör för alla ty-

per av företag att bilda mervärdesskattegrupp, motiverades med att gruppregistreringen in-

nebär ett avsteg från principen om att alla skattepliktiga omsättningar ska beskattas. Av den 

anledningen beslutade lagstiftaren att reglerna endast skulle avse den sektor där behovet, 

med tanke på konkurrensojämnheter, var som störst.84 

3.6 Förslag till avskaffande av mervärdesskattegrupper 
I maj 2014 lämnade den dåvarande regeringen in en lagrådsremiss inför budgeten 2015 som 

avsåg förslag på att reglerna kring gruppregistrering till mervärdesskatt ska tas bort.85 Det 

skulle innebära att 6 a kap. ML försvinner helt.86 Regeringen menade att skälet till förslaget 

är att möjligheten till att bilda mervärdesskattegrupper har medfört en snedvridning av 

konkurrensen mellan företag som ingår i en mervärdesskattegrupp och fristående företag.87 

I och med regeringsbytet i september 2014 rapporterade den nya rödgröna regeringen att 

de inte hade för avsikt att gå vidare med förslaget. Men efter en politiskt turbulent höst, an-

togs istället alliansens budget, då frågan om ett avskaffande av mervärdesskattegrupper åter 

blev aktuell. Därefter har osäkerheten varit stor. Den nuvarande regeringen har dock med-

delat att de avser lägga fram en proposition om ett avskaffande av mervärdesskattegrupper. 
                                                 
83 Prop. 1997/98:148, s. 27-28. 

84 Prop. 1997/98:148, s. 29-30. 

85 Lagrådsremiss ”Vissa frågor inför budgetpropositionen 2015”, Stockholm den 28 maj 2014, avsnitt 5, s. 1. 

86 Lagrådsremiss ”Vissa frågor inför budgetpropositionen 2015”, Stockholm den 28 maj 2014, avsnitt 5, s. 25. 

87 Lagrådsremiss ”Vissa frågor inför budgetpropositionen 2015”, Stockholm den 28 maj 2014, avsnitt 5, s. 24.  
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Innehållet av propositionen är dock fortfarande oklart.88 

3.7 Sammanfattning 
Art. 11 mervärdesskattedirektivet har implementerats i svensk rätt genom 6 a kap. ML. En-

ligt 6 a kap. 1 § 1 st. ML får två eller flera beskattningsbara personer anses som en enda be-

skattningsbar person, en så kallad mervärdesskattegrupp. I 6 a kap. 2 § 1 st. ML begränsas 

möjligheten till att endast omfatta vissa sektorer. De företag som får ingå i en mervär-

desskattegrupp är finansiella företag, stödbolag eller kommissionärsföretag. Kommissionen 

har dock väckt talan mot Sverige med anledning av att de inte anser att det strider mot art. 

11 mervärdesskattedirektivet att begränsa reglerna till att endast omfatta vissa sektorer. 

EUD har dock stadgat att kommissionen inte kunnat visa att begränsningen inte var berät-

tigad. I 6 a kap. 2 § 2 st. ML stadgas att i en mervärdesskattegrupp får endast ingå en be-

skattningsbar persons fasta etableringsställe i Sverige. I enlighet med art. 11 mervär-

desskattedirektivet uppställer 6 a kap. 3 § ML rekvisit om att de beskattningsbara personer 

som ingår i en mervärdesskattegrupp måste vara nära förbundna med varandra i ”finansiellt, 

ekonomiskt och organisatoriskt hänseende”. Syftet med införandet av mervärdesskattegruppsreg-

ler i svensk rätt anses i förarbetet vara att minska den konkurrenssnedvridning som fanns 

till följd av att andra länder hade infört möjligheten att bilda mervärdesskattegrupper. An-

ledningen till den begränsning till vissa sektorer som Sverige uppställt var eftersom den fi-

nansiella sektorn ansågs vara extra känslig för denna konkurrens. I maj 2014 lämnade den 

dåvarande regeringen in en lagrådsremiss inför budgeten 2015 som avsåg förslag på att reg-

lerna kring gruppregistrering till mervärdesskatt ska tas bort, vilket den nuvarande regering-

en även avser att lägga fram en proposition om ett avskaffande av mervärdesskattegrupper.  

                                                 
88 Blomberg, Viktor, Henkow, Oskar, ”Momsgruppsreglernas framtid fortsatt osäker”, Skattenätet EY, 20 januari 

2015.  
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4 Utvecklingen av rättsläget före Skandiamålet 

4.1 Inledning 
Som framkommit i föregående avsnitt 2 och 3 återfinns de EU-rättsliga bestämmelserna 

angående mervärdesskattegrupper i art. 11 mervärdesskattedirektivet vilka har införlivats i 

svensk rätt genom 6 a kap. ML. Som nämnts i avsnitt 1.4 är EUD den främsta uttolkaren 

av EU-rätten, vilket leder till att dess rättspraxis har prejudicerande effekt. Detta innebär att 

praxis från EUD är viktig att beakta vid en redogörelse för gällande rätt angående art. 11 

mervärdesskattedirektivet. Därmed kommer vi i det följande avsnittet att presentera de 

rättsfallsreferat som vi anser har bidragit till utvecklandet av de rättsliga principerna kring 

art. 11 mervärdesskattedirektivet samt har betydelse för uppfyllandet av vårt syfte. 

4.2 C-16/93 Tolsmamålet 
I detta mål behandlades frågan om huruvida en frivillig betalning från allmänheten till en 

gatumusikant som uppträder på allmän plats ska anses utgöra skattepliktig tjänst.89  

EUD började med att presentera tre kriterier som innebär att tjänster endast är skatteplik-

tiga om det föreligger ett rättsförhållande mellan tjänsteleverantören och mottagaren, om 

det finns ömsesidiga prestationer samt att den ersättning som sker till den som tillhandahål-

ler tjänsten utgör det faktiska vederlaget för tjänsten.90 EUD menar att den donation som 

en gatumusikant erhåller från allmänheten, inte kan anses utgöra vederlag för den tjänst 

som tillhandahålls.91 Detta på grund av att det inte föreligger någon ömsesidig prestation 

mellan parterna eftersom donationen sker frivilligt där donatorn själv avgör beloppet. För 

det andra föreligger inget rättsförhållande mellan tjänsteleverantören och mottagaren, ef-

tersom mottagaren inte begärde den musikala tjänsten.92 Därmed fastslog EUD att tillhan-

dahållandet av tjänsten ifråga, för vilket ingen ersättning föreskrivs, inte utgör en skatteplik-

tig tjänst.93 

                                                 
89 C-16/93 Tolsmamålet, p. 8.   

90 C-16/93 Tolsmamålet, p. 14.  

91 C-16/93 Tolsmamålet, p. 16.  

92 C-16/93 Tolsmamålet, p. 17. 

93 C-16/93 Tolsmamålet, p. 20.  
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4.3 C-210/04 FCE Bankmålet 
Målet berörde ett företag, FCE Bank, som var etablerat i Storbritannien och hade en filial, 

FCE IT, etablerat i Italien. FCE Bank tillhandahöll tjänster till FCE IT, som FCE IT beta-

lade genom självfakturering. Den i målet aktuella tvisten uppkom då FCE IT blev nekade 

återbetalning av mervärdesskatt till följd av de erhållna tjänsterna.94 Målet hänvisades till 

EUD där frågan var om ett tillhandahållande av tjänster mellan en huvudetablering i en 

medlemsstat till dess filial i en annan medlemsstat, är beskattningsbara i mervärdesskatte-

hänseende till följd av den kostnadsallokering som skett till filialen.95 

För det första konstaterade EUD att det är ostridigt att FCE IT agerar i egenskap av filial 

till FCE Bank och därmed inte utgör en egen juridisk person.96 Därefter påminde domsto-

len om vad som stadgas i art. 2 1 st. sjätte direktivet (nuvarande art. 2 1 st. mervär-

desskattedirektivet där ordalydelsen ändrats till ”beskattningsbar person”). Av denna artikel 

framgår att skattskyldiga personer är skyldiga att betala mervärdesskatt. Därefter påminde 

domstolen om vem som definieras som en skattskyldig person enligt art. 4 sjätte direktivet 

(nuvarande art. 9 mervärdesskattedirektivet). I denna artikel stadgas att en person som 

självständigt bedriver ekonomisk verksamhet ska anses vara en skattskyldig person.97 Dom-

stolen hänvisade till Tolsmamålet och menar att ett tillhandahållande av en tjänst endast är 

beskattningsbar om det föreligger ett rättsförhållande mellan den som tillhandahåller tjäns-

ten och den som köper den som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer.98 För att ut-

reda om ett sådant rättsförhållande föreligger, menade EUD att ställning måste tas till om 

filialen bedriver sådan självständig ekonomisk verksamhet i egenskap av bank, samt om den 

står den ekonomiska risk som föreligger i dess verksamhet.99 Eftersom filialen inte stod nå-

gon ekonomisk risk till följd av att den inte hade tillskjutit någon form av kapital, låg hela 

den ekonomiska risken på huvudetableringen vilket ledde till att filialen var beroende av 

huvudetableringen eftersom de utgjorde en och samma skattskyldiga person.100  

                                                 
94 C-210/04 FCE Bankmålet, p. 14-16. 

95 C-210/04 FCE Bankmålet, p. 22 och 24. 

96 C-210/04 FCE Bankmålet, p. 23.  

97 C-210/04 FCE Bankmålet, p. 32-33.  

98 C-210/04 FCE Bankmålet, p. 34.  

99 C-210/04 FCE Bankmålet, p. 35. 

100 C-210/04 FCE Bankmålet, p. 36-37. 
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Därmed fastslår EUD att ett fast driftställe som är beläget i en annan medlemsstat än sin 

huvudetablering, utgör inte en skattskyldig person på grund av den kostnadsallokering som 

skett till det fasta driftstället till följd denne tillhandahållna tjänster.101 

4.4 C-162/07 Amplifinmålet 
I detta mål behandlades frågan hur art. 4.4 2 st. sjätte direktivet (nuvarande art. 11 mervär-

desskattedirektivet) ska tolkas.102  

Inledningsvis stadgade EUD att art. 4.4 2 st. sjätte direktivet (nuvarande art. 11 mervär-

desskattedirektivet) förutsätter att ett samråd med Mervärdesskattekommittén har föregått 

ett införlivande av regeln i nationell rätt.103 Vidare fastslog domstolen att art. 4.4 2 st. sjätte 

direktivet (nuvarande art. 11 mervärdesskattedirektivet) kräver att de nationella regler som 

införlivar artikeln ska tillåta ”att personer, särskilt bolag, mellan vilka det finns finansiella, ekono-

miska och organisatoriska band, upphör att anses som olika skattskyldiga personer för mervärdesskatt och 

istället anses som en gemensam skattskyldig person.” Av detta menar EUD att de bolag som till-

lämpar bestämmelsen inte anses som en eller flera beskattningsbara personer, utan som en 

gemensam skattskyldig person enligt direktivet.104 

4.5 C-85/11 Irlandmålet  
Kommissionen väckte talan mot Irland och hävdade att Irlands nationella lagstiftning inte 

var förenlig med art. 9 och 11 i mervärdesskattedirektivet eftersom Irland tillät icke-

beskattningsbara personer att ingå i en mervärdesskattegrupp. Frågan i målet var därmed 

om det är i strid med art. 11 i mervärdesskattedirektivet att tillåta icke beskattningsbara per-

soner att ingå i en mervärdesskattegrupp.105 

EUD inledde med att konstatera att vid fastställande av en unionsbestämmelses räckvidd 

ska hänsyn tas till bestämmelsens lydelse, sammanhang och mål.106 EUD menar att det av 

lydelsen av art. 11 i mervärdesskattedirektivet inte framgår att personer var och en för sig 

ska utgöra beskattningsbara personer i den mening som avses i art. 9 1 st. mervärdesskatte-
                                                 
101 C-210/04 FCE Bankmålet, p. 41.  

102 C-162/07 Amplifinmålet, p. 16 1.  

103 C-162/07 Amplifinmålet, p. 18. 

104 C-162/07 Amplifinmålet, p. 19.  

105 C-85/11 Irlandmålet, p. 9.  

106 C-85/11 Irlandmålet, p. 35.  
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direktivet. Genom att art. 11 använder termen ”personer” och inte ”beskattningsbara per-

soner”, görs i artikeln inte någon skillnad mellan beskattningsbara personer och icke be-

skattningsbara personer.107 Därmed fastslog domstolen att det inte framgår av lydelsen i art. 

11 i mervärdesskattedirektivet att icke beskattningsbara personer inte får ingå i en mervär-

desskattegrupp.108 

Därefter gjorde EUD en utredning av art. 11 med hänsyn till dess sammanhang.109 Art. 9 1 

st. mervärdesskattedirektivet innehåller en allmän definition av begreppet beskattningsbar 

person. EUD stadgar dock att från mervärdesskattedirektivet går det automatiskt inte att 

dra slutsatsen att en person som inte uppfyller kraven på beskattningsbar person enligt art. 

9 är utesluten från den personkrets som avses i art. 11.110 Därmed avfärdar domstolen att 

art. 11, med hänsyn till sammanhanget, ska tolkas på ett sådant sätt att en icke beskatt-

ningsbar person inte får ingå i mervärdesskattegrupper.111 

Slutligen genomförde EUD en utredning av målet med art. 11 mervärdesskattedirektivet. 

Domstolen framhöll att ett delmål med art. 11 är att förenkla administrationen och be-

kämpa missbruk. Att tillåta icke beskattningsbara personer att ingå i mervärdesskattegrupp 

menar EUD inte strider mot dessa mål.112 EUD fastslår att det tvärtom inte kan uteslutas 

att icke beskattningsbara personers förekomst i en mervärdesskattegrupp bidrar till admi-

nistrativ förenkling för både gruppen som skattemyndigheterna, och även möjligen att 

undvika vissa former av missbruk.113 

Därmed menar EUD att det inte är i strid med art. 11 i mervärdesskattedirektivet att tillåta 

icke beskattningsbara personer att ingå i en mervärdesskattegrupp.114     

                                                 
107 C-85/11 Irlandmålet, p. 36.  

108 C-85/11 Irlandmålet, p. 41.  

109 C-85/11 Irlandmålet, p. 42.  

110 C-85/11 Irlandmålet, p. 44.  

111 C-85/11 Irlandmålet, p. 46.  

112 C-85/11 Irlandmålet, p. 47.  

113 C-85/11 Irlandmålet, p. 48.  

114 C-85/11 Irlandmålet, p. 51.  
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4.6 Sammanfattning 
I detta avsnitt har fyra rättsfallsreferat framställts. Dessa referat har tillsammans varit del av 

utformningen av gällande rätt angående art. 11 mervärdesskattedirektivet. I Tolsmamålet 

utformade EUD tre kriterier för när en tjänst anses vara beskattningsbar i mervärdesskat-

tehänseende. För det första ska det föreligga ett rättsförhållande mellan tjänsteleverantören 

och mottagaren. För det andra ska tjänsten innebära ömsesidiga prestationer och för det 

tredje ska den ersättning som sker till den som tillhandahåller tjänsten utgöra det faktiska 

vederlaget för tjänsten. I FCE Bankmålet hänvisade EUD till Tolsmamålet och stadgade att 

för att ett sådant rättsförhållande som där stadgas om, ska föreligga måste det utredas om 

personerna ifråga är självständiga. I Amplifinmålet fastslog EUD att ett medlemskap i en 

mervärdesskattegrupp innebär att medlemmarna upphör att i mervärdesskattehänseende 

anses som olika beskattningsbara personer och blir en gemensam skattskyldig person. Slut-

ligen fastslog EUD i Irlandmålet att även en filial kan ingå i en mervärdesskattegrupp. 

Detta trots att en filial inte utgör en beskattningsbar person.  
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5 C-7/13 Skandiamålet 

5.1 Inledning 
I föregående avsnitt 2, 3, och 4 har vi framställt gällande rätt angående mervärdesskatte-

grupper. Eftersom syftet med uppsatsen är att analysera art. 11 utifrån Skandiamålet, kom-

mer vi i följande avsnitt att redogöra för omständigheterna i fallet och EUD:s bedömning 

och dom. Skandiamålet avgjordes i september 2014 och behandlade tillhandahållanden 

mellan en huvudetablering i tredje land och dess svenska filial som var medlem i en mer-

värdesskattegrupp i Sverige. Eftersom generaladvokaten i målet var av andra åsikter än 

EUD, anser vi att det är av intresse att även presentera dennes åsikter vilket också ligger till 

grund för delar i analysen i avsnitt 7.  

5.2 Omständigheter  

Den amerikanska huvudetableringen, Skandia America Corporation, hade genom mervär-
desskattefri kostnadsallokering överfört externt förvärvade IT-tjänster till sin svenska filial. 
Den svenska filialen hade självständigt ingått i Skandias svenska mervärdesskattegrupp och 
därefter tillhandahållit dessa tjänster mervärdesskattefritt till de övriga bolagen i den 
svenska mervärdesskattegruppen. Detta upplägg medförde ingen mervärdesbeskattning i 
transaktionskedjan.115  

 

 

 

  
 
116 

Fallet blev föremål för EUD:s bedömning där Skatteverket hävdade att huvudetableringen i 
tredje land och dess svenska filial ska ses som två separata beskattningsbara personer när fi-
lialen ingår i en mervärdesskattegrupp. Därmed menade Skatteverket att transaktionen dem 

                                                 
115 C-7/13 Skandiamålet, p. 17.  

116 Hestréus, Ylva, Sydner, Tomas, ”EU-domstolens dom i Skandia-målet”, Deloitte, 23 oktober 2014.  
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emellan ska mervärdesbeskattas.117 Frågan i målet blev därmed hur transaktioner mellan 
huvudkontor i tredje land och filial ska hanteras i mervärdesskattehänseende när filialen in-
går i en mervärdesskattegrupp.118 

5.3 EUD:s bedömning och dom 

EUD började med att erinra om att enligt art. 2 p. 1 mervärdesskattedirektivet är leverans 

av varor som görs av en beskattningsbar person skattepliktigt.119 Därefter stadgade domsto-

len att en beskattningsbar person enligt art. 9 mervärdesskattedirektivet är den som bedri-

ver självständig ekonomisk verksamhet. Vid tolkningen av begreppet fastslår domstolen att 

det ska tolkas självständigt och enhetligt.120 Därefter hänvisar EUD till FCE Bankmålet och 

konstaterar att ett tillhandahållande av en tjänst endast beskattas om det mellan den som 

tillhandahåller tjänsten och den som köper tjänsten föreligger ett rättsförhållande som in-

nebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer.121 För att fastställa om ett sådant rättsförhål-

lande föreligger ska det prövas huruvida den svenska filialen bedriver självständig ekono-

misk verksamhet och om den står för den ekonomiska risk som är förenad med dess verk-

samhet.122 EUD stadgade att den svenska filialen inte agerar självständigt och inte heller 

själv står de ekonomiska riskerna för dess verksamhet. Filialen har inte heller något eget 

kapital och tillgångarna ingår i huvudetableringens tillgångar. Den svenska filialen är därför 

beroende av huvudetableringen och kan inte själv anses utgöra en beskattningsbar person 

enligt mervärdesskattedirektivet.123 

 

Dock fann domstolen att, på grund av att den svenska filialen ingår i en mervärdesskatte-

grupp i enlighet med art. 11 mervärdesskattedirektivet, utgör den tillsammans med övriga 

medlemmar i gruppen en enda beskattningsbar person.124 Därmed ska var och en av perso-

nerna i mervärdesskattegruppen inte längre separat anses som enskilda beskattningsbara 

                                                 
117 C-7/13 Skandiamålet, p. 18.  

118 C-7/13 Skandiamålet, p. 20. 

119 C-7/13 Skandiamålet, p. 22. 

120 C-7/13 Skandiamålet, p. 23. 

121 C-7/13 Skandiamålet, p. 24.  

122 C-7/13 Skandiamålet, p. 25.  

123 C-7/13 Skandiamålet, p. 26.  

124 C-7/13 Skandiamålet, p. 28.  
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personer. I och med detta ska de tjänster som en utomstående tillhandahåller en medlem i 

en mervärdesskattegrupp anses ha tillhandahållits själva mervärdesskattegruppen och inte 

till den enskilda medlemmen.125 EUD stadgar därmed att, de tjänster som huvudetablering-

en tillhandahåller den svenska filialen, inte anses ha tillhandahållits filialen utan mervär-

desskattegruppen.126  

 

Av det anförda konstaterade EUD att tjänster som en huvudetablering i tredje land tillhan-

dahåller sin filial i en medlemsstat utgör beskattningsbara transaktioner när filialen ingår i 

en mervärdesskattegrupp.127        

5.4 Generaladvokat Wathelets förslag till domslut 
I sitt förslag till avgörande påpekade generaladvokaten inledningsvis att domstolen aldrig 

tidigare har godtagit att en filial inkluderats i en mervärdesskattegrupp separat från sin hu-

vudetablering.128 Generaladvokaten framhäver vidare den terminologiska skillnaden mellan 

art. 9 och art. 11. I art. 9 stadgas att ” den som …”, medan art. 11 stadgar om ”personer…”.129 

Han menar därmed att det föreligger en skillnad mellan art. 9 och art. 11. Den personkrets 

som art. 11 syftar på är snävare än för art. 9. Begreppet ”person” enligt art. 11 ska enligt 

generaladvokaten ha sin normala innebörd, det vill säga någon som utgör rättssubjekt i 

form av en fysisk eller juridisk person. Detta menar han är mer begränsat än bara ”den 

som” enligt art. 9 som mer betyder vem som helst. Generaladvokaten styrker detta genom 

domen Heerma130 där domstolen fastställde att begreppet beskattningsbar person omfattar 

också enheter som inte utgör rättssubjekt.131 Därmed menar generaladvokaten att förutsätt-

ningen för att en enhet ska kunna ansluta sig till en mervärdesskattegrupp är att den utgör 

en separat person, vilket inte föreligger med en filial.132 Vidare hävdar generaladvokaten att 

en huvudetablering och en filial, vilken ingår i en och samma juridiska person, inte kan var 
                                                 
125 C-7/13 Skandiamålet, p. 29.  

126 C-7/13 Skandiamålet, p. 30.  

127 C-7/13 Skandiamålet, p. 32.  

128 Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet i C-7/13 Skandia America Corporation (USA), 
filial Sverige mot Skatteverket EU:C:2014:311 (Generaladvokaten i Skandiamålet), p. 42. 

129 Generaladvokaten i Skandiamålet, p. 44. 

130 C-23/98 Staatssecretaris van Financie ̈n mot J. Heerma EU:C:2000:46. 

131 Generaladvokaten i Skandiamålet, p. 45.  

132 Generaladvokaten i Skandiamålet, p. 46. 
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för sig utgöra beskattningsbara personer i mervärdesskattehänseende.133 Denna slutsats 

menar generaladvokaten överensstämmer med FCE Bankmålet där domstolen slog fast att 

en filial inte bedriver någon självständig ekonomisk verksamhet och inte utgör någon sepa-

rat beskattningsbar person från det bolag den tillhör.134 Av det anförda menade generalad-

vokaten att det strider mot art. 11 mervärdesskattedirektivet att tillåta den svenska filialen 

att ingå i en mervärdesskattegrupp.135  

Generaladvokaten för även en diskussion kring att art. 11 ska tolkas så att personer som 

har ett fast etableringsställe i en medlemsstat ska tillåtas att ingå i en mervärdesskattegrupp 

som bildats i den medlemsstaten.136 Anledningen till detta är att han anser att tolkningen av 

uttrycket i art. 11 1 st., vilket anger ”personer som är etablerade”, överensstämmer med art. 2 1 

st. c mervärdesskattedirektivet där det stadgas att; ”Tillhandahållande av tjänster mot ersättning 

som görs inom en medlemsstats territorium av en beskattningsbar person när denne agerar i denna egen-

skap”. Enligt art. 43 mervärdesskattedirektivet, som är av generell natur, kan den plats för 

tillhandahållandet av tjänster vara den plats där tillhandahållaren har ett fast etablerings-

ställe.137 Av detta menar generaladvokaten att huvudetableringen i tredje land har ett fast 

etableringsställe i Sverige, genom den svenska filialen, där tillhandahållandet av tjänsten 

görs. Detta menar generaladvokaten innebär att huvudetableringen är en etablerad person 

genom filialen i den mening som avses i art. 11 mervärdesskattedirektivet.138 Därmed menar 

generaladvokaten att huvudetableringen kan ingå i den svenska mervärdesskattegruppen.139  

5.5 Sammanfattning 
Skandiamålet avgjordes i september 2014. Målet behandlade art. 9 och 11 mervärdesskatte-

direktivet i samband med frågan om transaktioner från en huvudetablering i tredje land till 

dess filial i Sverige, som ingår i en svensk mervärdesskattegrupp, ska anses vara beskatt-

ningsbara transaktioner. Med hänvisning till FCE Bankmålet fastslog EUD att filialen var 

beroende av sin huvudetablering och utgjorde därmed inte själv någon beskattningsbar per-
                                                 
133 Generaladvokaten i Skandiamålet, p. 47.  

134 Generaladvokaten i Skandiamålet, p. 49. 

135 Generaladvokaten i Skandiamålet, p. 60.  

136 Generaladvokaten i Skandiamålet, p. 66. 

137 Generaladvokaten i Skandiamålet, p. 67. 

138 Generaladvokaten i Skandiamålet, p. 68. 

139 Generaladvokaten i Skandiamålet, p. 69. 
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son. Dock fastslog domstolen att filialen, genom sitt medlemskap i mervärdesskattegrup-

pen, utgjorde tillsammans med medlemmarna i gruppen en enda beskattningsbar person. 

Detta innebar att transaktionen kunde mervärdesbeskattas. I sitt förslag till domslut var ge-

neraladvokat Wathelet av en annan åsikt. Han menade att en huvudetablering och en filial 

var för sig inte kan utgöra beskattningsbara personer i mervärdesskattehänseende. Genera-

ladvokaten hävdade att det strider mot art. 11 mervärdesskattedirektivet att tillåta den 

svenska filialen att ingå i en mervärdesskattegrupp. Generaladvokaten ansåg även att huvu-

detableringen anses etablerad i Sverige genom den svenska filialen i den mening som avses i 

art. 11 mervärdesskattedirektivet och menar därmed att huvudetableringen kan ingå i den 

svenska mervärdesskattegruppen tillsammans med sin filial.  
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6 Diskussioner till följd av Skandiamålet 

6.1 Inledning  
I föregående avsnitt 5 redogjorde vi för Skandiamålet samt det förslag till domslut som ge-

neraladvokat Wathelet presenterade. Eftersom målet avgjordes av EUD har den EU-

rättslig verkan och dess konsekvenser är av stort intresse för parter både inom samt utom 

EU. I och med att målets konsekvenser är av intresse för många parter har det inom dokt-

rinen uppkommit diskussioner angående dess rättsverkningar och konsekvenser. Bland an-

nat diskuteras Skandiamålets räckvidd, tolkning och samband med tidigare rättspraxis så 

som FCE Bankmålet. Eftersom Skandiamålet har en central del av uppfyllandet av uppsat-

sens syfte, är viktigt att i detta avsnitt belysa problematiken och den diskussion som målet 

skapat i doktrinen.  

6.2 Målets räckvidd, tolkning och tillämpning 
Många olika frågor angående målets räckvidd, tolkning och tillämpning har diskuterats 

inom doktrinen. Till exempel är det oklart om målet är tillämpligt när filialer tillhandahåller 

tjänster mellan varandra. Speciellt osäkert är det om en av filialerna ingår i en mervär-

desskattegrupp.140 Vidare är det osäkert hur EU:s medlemsstater kommer att tolka Skandi-

amålet. Om målet tolkas extensivt skulle detta eventuellt innebära att alla gränsöverskri-

dande transaktioner i multinationella företag blir föremål för mervärdesbeskattning.141 En 

sådan tolkning skulle inkludera alla gränsöverskridande transaktioner mellan huvudetable-

ringar och dess filialer, oberoende av om de är medlemmar i en mervärdesskattegrupp eller 

ej,142 samt att tjänsteflöden både utanför och inom EU omfattas.143 En extensiv tolkning 

skulle även innebära stora extra mervärdesskattekostnader för företag i den finansiella sek-

torn.144 Ska Skandiamålet å andra sidan ges en restriktiv tolkning kan det tänkas att med-

lemsstaterna endast applicerar fallet på inkommande tjänsteflöden från huvudetableringar 

eller filialer etablerade i tredje länder. Detta skulle leda till att tjänsteflöden från huvudeta-

                                                 
140 Courjon, p. 5 4 st. 

141 Zutt, Jochum, ”Derivatives & Financial Instruments,”VAT on Intercompany Supplies: Why Skandia is a big deal”, 
november/december, IMBD, p. 5 1 st.  

142 Zutt, p. 4 2 st. 

143 Courjon, p. 5 6-7 st. 

144 Zutt, p. 5 1 st.  
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bleringar eller filialer etablerade i olika EU medlemsstater inte omfattas av Skandiamålet.145 

Denna sistnämnda tolkning stöds även av ordalydelsen i Skandiamålet där rättsfrågan bes-

varas med att ”tjänster som en huvudetablering i tredje land tillhandahåller sin filial belägen i en med-

lemsstat utgör beskattningsbar transaktion.”.146 Eftersom EUD specifikt uttrycker att huvudeta-

bleringen är etablerad i tredje land torde detta inte vara betydelselöst.147 

6.3 Den svenska implementeringen av art. 11 
Eftersom tvisten i Skandiamålet uppkom i Sverige fick EUD ta hänsyn till den svenska im-

plementeringen av art. 11 mervärdesskattedirektivet, alltså 6 a kap. ML, när de gjorde sin 

bedömning i målet. I doktrinen har det ifrågasatts om den svenska implementeringen är i 

linje med EU-rätten i samband med Skandiamålets avgörande. I samband med denna dis-

kussion är det viktigt att notera att det i Skandiamålet inte efterfrågades ett förhandsavgö-

rande angående själva implementeringen av art. 11 som Sverige gjort, vilket innebär att 

denna fråga inte besvarades av EUD. Trots att en sådan rättsfråga inte ställts förekommer 

det situationer då EUD korrigerar tolkningsfrågan om de anser att de nationella reglerna 

inte har implementerats på ett korrekt sätt. Detta framförs i doktrinen som ett argument 

för att EUD tycks acceptera den svenska implementeringen av regeln.148 Dock har det i 

doktrin framförts att det förekommer ett antal ord och uttryck i domslutet som tyder på att 

den svenska implementeringen av art. 11 inte har exklusivt rätt jämfört med andra länder-

nas implementering.149 Detta innebär att artikelförfattaren anser att Skandiamålet inte krä-

ver en förändring i de medlemsländers lagstiftning som skiljer sig ifrån den svenska imple-

menteringen eftersom de anser att domslutet i Skandiamålet tyder på att de svenska regler-

na inte har exklusiv rätt.150 Denna slutsats begränsar effekten av Skandiamålet till de med-

lemsstater som har samma implementering av art. 11 som Sverige har.151 Detta diskuteras 

mer i avsnitt 6.5.  

                                                 
145 Courjon, p. 5 6-7 st. 

146 Kleerup, Jan, Fri, Mattias, ”Aktuellt om mervärdesskatt”, Skattenytt 2014, s. 986. 

147 Cornielje, Simon, Bondarev, Ivan, ”Scaning the scop of Skandia”, International VAT Monitor, 2015 (Volume 
26), No. 1, 26 januari 2015, p. 5 5 st.   

148 Cornielje, Bondarev, p. 3.2 6 st. 

149 Cornielje, Bondarev, p. 3.2 4-6 st.  

150 Cornielje, Bondarev, p. 3.2 7 st. 

151 Cornielje, Bondarev, p. 3.2 8 st.  
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Det hävdas även att den svenska implementeringen av art. 11 mervärdesskattedirektivet fö-

refaller vara i linje med EU kommissionens syn152, vilket innebär att endast etableringar 

som är fysiskt närvarande i en medlemsstat får ingå i en mervärdesskattegrupp i den med-

lemsstaten.153  Detta har behandlats mer ingående i avsnitt 2.3.3. 

6.4 Filialens självständighet 
I FCE Bankmålet stadgade EUD att transaktioner mellan huvudetablering i en medlemsstat 

och dess filial i en annan medlemsstat, inte var beskattningsbara på grund av att filialen inte 

agerade självständigt från dess huvudetablering. Filialens icke-självständighet fastställdes 

genom att den inte själv bar riskerna från sitt agerande, saknade eget kapital samt att dess 

tillgångar tillhörde huvudetableringen.154 I Skandiamålet refererade EUD till avgörandet i 

FCE Bankmålet och drog slutsatsen att den svenska filialen inte agerar självständigt från sin 

huvudetablering. Genom att referera till FCE Bankmålet, har det i doktrin framförts att 

EUD stadgar att den princip som fastställts i FCE Bankmålet är av generell natur och 

borde vara startpunkten för alla rättsliga resonemang som har koppling till hur transaktion-

er mellan en huvudetablering och filialer ska behandlas ur ett mervärdesskatteperspektiv.155 

Dock är det inte filialens självständighet som avgör om det föreligger en beskattningsbar 

transaktion mellan en huvudetablering och dess filial. I FCE Bankmålet refererar EUD till 

ett annat fall, Tolsmamålet, vilket behandlats i avsnitt 4.2. I målet bedömde EUD beskatt-

ningsbara transaktioner på andra grunder än ren självständighet. Rättsfallet behandlade frå-

gan om en frivillig betalning från allmänheten till en gatumusikant skulle anses som en skat-

tepliktig tjänst.156 Angående denna fråga fastställde EUD att tjänster endast är skattepliktiga 

om;  

- det föreligger ett rättsförhållande mellan tjänsteleverantören och mottagaren,  

- det finns ömsesidiga prestationer samt  

                                                 
152 Se KOM (2009) 325. 

153 Cornielje, Bondarev, p. 3.2 1 st.  

154 Cornielje, Bondarev, p. 4 1 st.  

155 Cornielje, Bondarev, p. 4 2 st.  

156 Cornielje, Bondarev, p. 4 3 st.  
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- att den ersättning som sker till den som tillhandahåller tjänsten utgör det faktiska 

vederlaget för tjänsten.157  

Denna bedömning kom att kallas Tolsma testet, vilket innebär att en huvudetablering och 

dess filial endast kan uppnå ömsesidiga prestationer och en självständig position om filialen 

ingår i en mervärdesskattegrupp. Detta på grund av att filialen är nära förbunden med 

andra självständiga juridiska personer när den ingår i en mervärdesskattegrupp genom fi-

nansiella, ekonomiska och organisatoriska band. Detta kan på ett sätt skära av filialen från 

sin huvudetablering genom att filialen har en annan gruppöverordnad. Genom att filialen 

har en mer självständig position mot huvudetableringen, kan filialen utbyta ömsesidiga pre-

stationer med huvudetableringen och beskattningsbara transaktioner blir möjliga. Ömsesi-

diga prestationer kan vara resultatet av att en filial är medlem i en mervärdesskattegrupp, 

men måste inte vara en nödvändig konsekvens.158 Vanligtvis saknas det ömsesidiga prestat-

ioner mellan huvudetableringen och dess filial.159 Gränsen till Tolsma testet är hög eftersom 

ömsesidiga prestationer strider mot den allmänna karaktär som föreligger mellan en huvud-

etablering och dess filial vilket även bekräftas av EUD:s bedömning i Skandiamålet.160 

6.5 Jämförelse med Nederländerna 
För närvarande (januari 2015) har inte alla medlemsstaterna publicerat sina åsikter angå-

ende vilka rättsverkningar Skandiamålet har på deras respektive rättssystem. Detta innebär 

att de olika finansiella institutionerna måste ta ställning och analysera rättsverkningarna av 

fallet i varje medlemsstat som de verkar i.161 Storbritannien, Irland och Nederländerna, vilka 

alla tillåter bildandet av mervärdesskattegrupper, har meddelat att Skandiamålet inte kom-

mer ha någon inverkan på deras respektive jurisdiktion förutsett att diskussioner pågår med 

de påverkade affärsområdena.162 

För att analysera konsekvenserna av Skandiamålet har de nederländska reglerna behandlats. 

Till skillnad från den svenska implementeringen av art. 11 i mervärdesskattedirektivet, så 

                                                 
157 C-16/93 Tolsmamålet, p. 14. 

158 Cornielje, Bondarev, p. 4 7 st. 

159 Cornielje, Bondarev, p. 4 9 st. 

160 Cornielje, Bondarev, p. 4 10 st.  

161 Zutt, p. 4 4 st. 

162 Courjon, p. 5 2 st.  
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tillåter de nederländska mervärdesskattereglerna en utländsk huvudetablering att ingå i en 

nederländsk mervärdesskattegrupp om den har en nederländsk filial och uppfyller övriga 

kriterier. Var huvudetableringen är belägen är irrelevant.163 Resultatet blir att alla transakt-

ioner mellan huvudetablering och filial, som ingår i en nederländsk mervärdesskattegrupp, 

inte blir föremål för nederländsk mervärdesskatt.164 Skandiamålet blir därmed inte tillämp-

ligt i situationer då en utländsk etablering är medlem i en mervärdesskattegrupp genom en 

filial som är etablerad i medlemsstateten. Som diskuterats i avsnitt 6.3, angående den 

svenska implementeringen av art. 11, är det oklart om Skandiamålet kräver att reglerna änd-

ras i Nederländerna och andra medlemsstater som har implementerat art. 11 på ett liknande 

sätt. Det skulle kunna vara fallet om den svenska implementeringen av art. 11 anses vara 

den enda rätta tolkningen.165 Dock har det i doktrin framförts att domslutet i Skandiamålet 

inte tyder på att det krävs en förändring av de nederländska reglerna och medlemsstater 

med liknande implementering av art. 11. Eftersom Nederländerna tillåter en utländsk hu-

vudetablering att ingå i mervärdesskattegruppen tillsammans med filialen, begränsas effek-

ten av Skandiamålet eftersom den utländska huvudetableringen och filialen utgör en enda 

beskattningsbara person på grund av att de både tillhör mervärdesskattegruppen.166  

6.6 Tolkning med koppling till OECD 

6.6.1 Föreligger ett samband mellan direkt- och indirekt skatt? 
Ytterligare en aspekt som lyfts i samband med Skandiamålet är domslutets eventuella sam-

band med OECD. Artikelförfattaren Courjon menar att domslutet i FCE Bankmålet base-

rades på begreppet ”fast driftställe” och allokering av kostnader enligt OECD modellen167. 

Därefter har begreppet utvecklats, speciellt i transfer pricing frågor, där fasta driftställen 

mer och mer ska bli beskattade som självständiga företag. Dock är det noterbart att OECD 

modellen är utformad med hänsyn till den direkta skattens område, vilket innebär att själv-

ständighetskriteriet bedöms utifrån detta perspektiv. Även begreppet ”filial” har definierats 

i OECD:s BEPS action plan No.7168.169 Dock hänvisar inte modellen till mervärdesskatt. I 

                                                 
163 Cornielje, Bondarev, p. 3.1 1-2 st.  

164 Cornielje, Bondarev, p. 3.1 4 st.  

165 Cornielje, Bondarev, p. 3.1 5 st.  

166 Cornielje, Bondarev, p. 3.2 7-8 st.  

167 OECD Model Convention with respect to taxes on Income and Capital, 2014, art. 7  
168 OECD, About BEPS, http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm, hämtad 23 mars 2015. 
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doktrinen framhävs att trots att mervärdesskatten och direkta skatten är två separata skat-

teområden, kan det ändå dras paralleller till vissa begrepp inom dessa områden. I FCE 

Bankmålet och Skandiamålet undersöktes om filialerna ansågs självständiga eller ej gente-

mot sina huvudetableringar. EUD drog slutsatsen att så inte var fallet eftersom de inte hade 

någon självständig ekonomisk verksamhet, inte bar någon ekonomisk risk, inte hade något 

eget kapital samt att deras tillgångar tillhörde deras huvudetablering. Detta skulle kunna in-

nebära att självständighetskriteriet inom direkt skatt kommer påverka det mervärdesskatte-

rättsliga ställningstagande till detta kriterium starkt. Sådana influenser från den direkta skat-

tens område kan leda till att om en filial anses självständig inom området direkt skatt, 

kommer det också argumenteras för självständigheten för en filial så som en beskattnings-

bar person inom mervärdesskatteområdet.170 

6.6.2 Alternativ tolkning 
I avsnitt 6.2 presenterades de tolkningsalternativ av Skandiamålet som framställts i doktri-

nen, vilka var extensiv eller restriktiv tolkning. I samband med OECD behandlar doktrinen 

en alternativ tolkning. Denna tolkning skulle innebära att endast externt inköpta tjänsteflö-

den omfattas av Skandiamålet och därmed även av mervärdesskatt, medan internt tillhan-

dahållna tjänster faller under principen från FCE Bankmålet vilket leder till att dessa inte 

mervärdesbeskattas. Denna tolkning har blivit förordad i OECD Guidelines angående hur 

tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster ska behandlas i mervärdesskattehänse-

ende.171 I samband med detta finns flera likheter mellan faktorerna i Skandiamålet och det 

system som OECD har byggt upp för att behandla gränsöverskridande tjänstetransaktion-

er. OECD bygger sitt system på destinationsprincipen, vilken innebär att internationell 

handel med tjänster och immateriella tillgångar ska beskattas i det rättssystem där de slutlig-

en konsumeras.172 Vid tillämpningen av destinationsprincipen menar OECD att det kan 

vara nödvändigt att skilja på situationer då tjänstetransaktioner och transaktioner av imma-

teriella tillgångar sker mellan två företag (B2B) och mellan företag och konsument (B2C).173 

Detta på grund av att det i B2B situationer kan vara svårt att avgöra var tjänsten eller den 

                                                                                                                                               
169 Courjon, p. 5 5 st. 

170 Courjon, p. 5 5 st. 

171 Courjon, p. 5 8 st., OECD, International VAT/GST Guidelines. 

172 Courjon, p. 5 8 st., OECD, International VAT/GST Guidelines, s. 24 p. 3.4-5 och Guideline 3.1. 

173 OECD, International VAT/GST Guidelines, s. 23 p. 3.3. 
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immateriella tillgången verkligen konsumeras.174 När det gäller situationer där tjänstetrans-

aktionen sker mellan två företag (B2B) rekommenderas att den ska beskattas där företaget 

som erhåller tjänsten är etablerad. Detta benämns som huvudregeln.175 När det gäller situat-

ioner som omfattar ett företag som är etablerat i flera olika jurisdiktioner (multiple-location 

entity) ska en analys genomföras för att fastställa vilken jurisdiktion som har beskattnings-

rätt.176 Enligt doktrinen ska i detta fall användas en ”recharge” metod vilket innebär att be-

skattningsrätten tillfaller den jurisdiktion där etableringen, som enligt interna regler inom 

företaget anses använda tjänsten eller tillgången, är etablerad.177 Denna sistnämnda situat-

ion, lyfts i doktrinen fram som de exakta förhållandena i Skandiamålet där den amerikanska 

huvudetableringen köpte externa IT tjänster från USA som sedan tillföll den svenska filia-

len genom en ”recharge” metod. Enligt destinationsprincipen, som är fastslagen i OECD 

Guidelines, ska mervärdesskatten betalas där den som verkligen utnyttjar tjänsten är etable-

rad, vilken i detta fall är mervärdesskattegruppen och inte den svenska filialen. Därmed ska 

de svenska mervärdesskattereglerna användas.178 Trots att det kan anses klarlagt att EUD 

har inspirerats av OECD Guidelines stadgas inte detta uttryckligt i domslutet. Dock påpe-

kas det inom doktrinen att det förekommer tidigare praxis179 då EUD haft chansen att upp-

rätta ett samband mellan indirekt skatt och OECD Guidelines. Förklaringen till varför detta 

inte gjordes kan, enligt doktrinen, vara att OECD var relativt nytt samt att rättsfrågan i fal-

let medförde att det inte gick att göra en direkt hänvisning till OECD Guidelines. I Skandi-

amålet å andra sidan anser författarna att EUD tog chansen trots att en hänvisning till 

OECD inte stadgades uttryckligen. Detta på grund av att det i OECD Guidelines stadgas 

följande om hur interna samt externt upparbetade tjänster ska beskattas: 

”Where the recharge of a service or intangible purchased from an external supplier is bundled with an inter-

nal cost charge (e.g. salary expense of internally supplied services), it is for the MLE to separate the cost of 

the externally purchased service or intangible from the other costs and to evidence the internal character of 

these other costs if this would be necessary to ensure that the recharge method is only applied on the cost of 

                                                 
174 OECD, International VAT/GST Guidelines, s. 24 p. 3.4-5.  

175 OECD, International VAT/GST Guidelines, s. 25 p. 3.6-7. 

176 OECD, International VAT/GST Guidelines, s. 27 p. 3.19-20 och Guideline 3.4.  

177 OECD, International VAT/GST Guidelines, s. 27 p. 3.21-22, Courjon, p. 5 8 st. 

178 Courjon, p. 5 9 st. 

179 C-388/11 Société le Crédit Lyonnais v. Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat 
EU:C:2013:541. 
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the externally purchased service or intangible.”180  

Därmed menar författaren att detta stödjer slutsatsen att principen från FCE Bankmålet 

kan appliceras på interna tjänster och Skandiamålet kan användas för externt inköpta tjäns-

ter. Slutligen påpekas det att bestämmelserna angående mervärdesbeskattningen av trans-

aktioner företagna mellan huvudetableringar och dess filialer är oharmoniserad internation-

ellt. Därmed är målet med OECD:s Guidelines på mervärdesskatteområdet att vända detta 

och skapa större harmonisering. I Skandiamålet banar EUD väg för att sammanbinda EU-

rättsliga och internationellt accepterade principer.181 

6.7 Sammanfattning 
I detta avsnitt har vi presenterat de åsikter och diskussioner som framställts i doktrinen an-

gående Skandiamålet. I doktrinen kan vi urskilja tre olika tolkningssätt, restriktivt, extensivt 

eller alternativt. Den sistnämnda tolkningen har koppling till OECD Guidelines, vilken 

inom doktrinen har lyfts fram som en klar inspiration från EUD i Skandiamålet. Vidare har 

det även i doktrin diskuterats om den svenska implementeringen av art. 11 mervär-

desskattedirektivet är i enlighet med EU-rätten. Denna fråga klargjordes inte i Skandiamålet 

eftersom frågan inte hänfördes till EUD. Dock framförs argumentet att om EUD hade an-

sett att den svenska implementeringen inte var i enlighet med EU-rätten hade de tagit upp 

frågan ändå, vilket de inte gjorde. Dock torde detta inte innebära att den svenska imple-

menteringen har exklusiv rätt framför andra medlemsstaters implementeringar. Det har vi-

dare i doktrin diskuterats om filialen självständighet och sambandet med FCE Bankmålet 

och Tolsmamålet. Detta innebär att en huvudetablering och dess filial endast kan uppnå 

ömsesidiga prestationer och en självständig position om filialen ingår i en mervärdesskatte-

grupp, men är inte en självklarhet utan mer en sällsynthet. För att analysera konsekvenserna 

av Skandiamålet har det i doktrin jämförts med nederländsk lagstiftning. Enligt nederländsk 

lagstiftning tillåts en utländsk huvudetablering att ingå i en nederländsk mervärdesskatte-

grupp om den har en nederländsk filial och uppfyller övriga kriterier. Resultatet blir att alla 

transaktioner mellan huvudetablering och filial, som ingår i en nederländsk mervär-

desskattegrupp, inte blir föremål för nederländsk mervärdesskatt. Vilket begränsar situat-

ioner då Skandiamålet är tillämpligt.  

                                                 
180 OECD, International VAT/GST Guidelines, s. 40 p. 3.99. 

181 Courjon, p. 5 13-15 st. 
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7 Analys av Skandiamålet 

7.1 Inledning 
De EU-rättsliga bestämmelserna angående vem som anses vara beskattningsbar person i 

mervärdesskattehänseende återfinns i art. 9 mervärdesskattedirektivet. I art. 11 stadgas möj-

ligheten för medlemsländerna i EU att implementera bestämmelser som gör det möjligt för 

personer att bilda mervärdesskattegrupper. Sverige har utnyttja denna möjlighet genom att 

införliva bestämmelserna angående mervärdesskattegrupper i 6 a kap. ML. I de föregående 

avsnitten har vi beskrivit det EU-rättsliga- samt svenska ramverk som omgärdar möjlighet-

en för personer att bilda mervärdesskattegrupper. Vi har även framställt de rättsfall som vi 

anser är viktiga i förhållande till uppfyllandet av uppsatsens syfte samt har haft betydelse 

för utvecklingen av art. 11 mervärdesskattedirektivet. Slutligen har vi även presenterat en 

del av den diskussion som återgivits inom doktrinen kring Skandiamålet. Eftersom syftet 

med denna uppsats är att analysera EUD:s bedömning och dom i Skandiamålet, samt hur 

domslutet påverkar art. 11 mervärdesskattedirektivet angående mervärdesskattegrupper, 

kommer vi nu föra en analys som grundar sig i de föregående avsnitten. 

7.2 Räckvidd, tolkning och tillämplighet 
När EUD utkommer med ett domslut är det viktigt att veta hur domslutet ska tolkas och 

tillämpas. Med utgångspunkt i den doktrin som framställts i avsnitt 6, kan vi fastställa att 

Skandiamålet kan komma att tolkas på olika sätt. I FCE Bankmålet stadgade EUD att 

transaktioner mellan en filial och en huvudetablering, etablerade i olika medlemsstater, inte 

blev föremål för mervärdesskatt. I Skandiamålet fastslog EUD däremot att transaktioner 

mellan en filial i en medlemsstat och dess huvudetablering i tredje land blev föremål för 

mervärdesbesskattning eftersom filialen ingick i en mervärdesskattegrupp i enlighet med 

art. 11 mervärdesskattedirektivet. Vi anser, liksom vad som framkommit i doktrinen, att det 

råder stor osäkerhet om det är av betydelse att EUD nämner att huvudetableringen är eta-

blerad i tredje land. Det faktum att huvudetableringen är belägen i tredje land nämns inte i 

domstolens löpande resonemang, dock förekommer detta faktum när EUD slutligen fast-

slår utgången i målet. Därmed är det osäkert hur stor betydelse omständigheten, angående 

huvudetableringens etablering i tredje land, ska tillföras. 

Vidare anser vi att domslutet är något vagt formulerat och att EUD fastslår principer utan 

vidare resonemang. Den vaga formuleringen kan leda till att domslutet tolkas på olika sätt. I 

doktrinen har det lyfts två olika tolkningar, extensiv och restriktiv. Det har också argumen-
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terats för en tredje, alternativ tolkning med koppling till OECD, vilken analyseras i avsnitt 

7.7. Dessa tre alternativ innebär att det råder stor osäkerhet angående hur medlemsstaterna 

väljer att tillämpa domslutet. En medlemsstat kan till exempel välja en extensiv tolkning 

vilket innebär att Skandiamålet omfattar alla transaktioner mellan en huvudetablering och 

dess filial. En annan medlemsstat som å andra sidan väljer en restriktiv tolkning, kan be-

sluta att endast applicera Skandiamålet på transaktioner mellan en huvudetablering i tredje 

land och dess filial som är medlem i en mervärdesskattegrupp i den medlemsstaten, vilket 

också har påpekats i doktrinen. Denna osäkerhet anser vi i sin tur resulterar i en stor rättso-

säkerhet för de inblandande parterna.  

Denna rättsosäkerhet drabbar inte endast medlemsstaterna som är bundna av EUD:s rätts-

praxis, utan även de företag som är etablerade i medlemsstaterna. Eftersom det föreligger 

tre olika möjligheter för medlemsstaterna att tolka Skandiamålet innebär det också att det 

föreligger tre olika förhållningssätt för företagen att ta hänsyn till. En sådan rättsosäkerhet 

som Skandiamålet medför, menar vi drabbar företagen hårdast eftersom det i praktiken är 

dem som måste agera fortast i situationer då EUD utkommer med praxis som kan förändra 

rättsläget. Detta på grund av att företagens verksamheter fortlöper kontinuerligt utan att ha 

möjlighet att invänta klargörande från EUD och från medlemsstaterna om hur de tänker 

förhålla sig till målet. Om företagen skulle invänta medlemsstaternas revidering och analy-

sering av varje domslut från EUD skulle det vara både tids- och kostnadsineffektivt. En så-

dan rättsosäkerhet som Skandiamålets vaga formulering innebär kan därmed leda till att fö-

retagen tvingas att agera snabbt och till och med ogenomtänkt, vilket kan bli mycket kost-

samt. Detta eftersom företagen inte vet hur medlemsstaten tänker förhålla sig till domslutet 

utan får chansa på en trolig tolkning av målet som de anser att medlemsstaten väljer. Detta 

kan leda till att de förändrar sin verksamhet i fel riktning om medlemsstaten skulle välja ett 

annat tolkningsalternativ. Detta kan även bli problematiskt i den mening att medlemssta-

ternas skattemyndigheter kan ha rätt att ompröva skattebeslut som är tagna. Därmed kan 

ett företag som agerat på ett sätt, som inte överensstämmer med eventuell senare praxis 

från EUD, bli upptaxerad vid omprövning. Speciellt drabbade anser vi är de företag som 

har verksamheter i fler än en medlemsstat och som kan omfattas av domslutet, eftersom de 

måste ta hänsyn till många olika länders lagstiftningar. 

Angående Skandiamålets räckvidd, tolkning och tillämpning finns det även andra aspekter 

som är intressanta från EUD:s resonemang. Varför valde domstolen att endast på fyra ra-

der fastslå att en filial, genom sitt medlemskap i en mervärdesskattegrupp, blir en separat 
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beskattningsbar person gentemot sin huvudetablering? I och med detta stadgande, frångår 

EUD principen om att en filial är en del av dess huvudetablering och att de tillsammans an-

ses vara en beskattningsbar person enligt art. 9 mervärdesskattedirektivet. Därmed frångår 

EUD, genom Skandiamålet, en grundläggande princip inom mervärdesskatterätten, som vi 

anser kräver ett mer omfattande resonemang från EUD.  

En annan frågeställning är varför domstolen helt bortser från generaladvokat Whathelets 

förslag till domslut utan att motivera varför? Vi finner inget tydligt svar på dessa frågor, 

dock är det självklart upp till domstolen att välja hur specificerade eller icke-specificerade 

de är i sina domslut. Vi anser att en anledning till domstolens vaga ställningstagande skulle 

kunna vara att det inte står klart vilken riktning de vill styra art. 11 mervärdesskattedirekti-

vet. Genom att utforma ett domslut så att det kan få en extensiv tillämplighet lämnar de 

dörren öppen för att i framtiden utveckla rättspraxis ytterligare för art. 11 mervärdesskatte-

direktivet. Detta argument försvagas dock med tanke på att EUD inte är bundna av sina ti-

digare domslut och därmed heller inte torde bli begränsade i sin utformning av sina dom-

slut. 

7.3 Sambandet med syftet av art. 11 
En annan intressant aspekt angående Skandiamålet är frågan om domslutet står i enlighet 

med det syfte som art. 11 mervärdesskattedirektivet hade vid införandet i sjätte direktivet. 

Som nämnts i avsnitt 2.3.2 var syftet med införandet av art. 11 mervärdesskattedirektivet 

enligt kommissionens meddelande i KOM (2009) 325 att minska administrativa kostnader 

och förhindra eventuellt missbruk till följd av att en koncern delar upp sig på olika beskatt-

ningsbara personer för att ta del av en fördelaktig ordning. 

Trots att EUD i Irlandmålet motsäger kommissionens ställningstagande i KOM (2009) 325 

på vissa punkter, anser vi att detta meddelande ändå fortfarande innehar ett rättskällevärde. 

Därmed anser vi att det fortfarande är av betydelse att kommissionen i meddelandet beto-

nar att art. 11 ska tolkas mot det syfte som först uppställts i sjätte direktivet. Detta anser vi 

EUD bekräftar genom dess prövning av art. 11 i Irlandmålet, där EUD prövar art. 11 mot 

dess lydelse, sammanhang och mål. I Irlandmålet behandlade EUD särskilt det syfte som 

kommissionen betonar i KOM (2009) 325, vilket är att minska administrativa kostnader 

och förhindra eventuellt missbruk till följd av att en koncern delar upp sig på olika beskatt-

ningsbara personer för att ta del av en fördelaktig ordning. Vi anser att det som kommiss-

ionen stadgar i KOM (2009) 325, med att art. 11 ska tolkas mot sitt syfte, är korrekt, vilket 
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även EUD visar i samband med sin bedömning i Irlandmålet som de gör i enlighet med 

syftet med art. 11. 

Frågan blir då om EUD i Skandiamålet respekterar syftet med art. 11? Angående detta kan 

det först och främst nämnas att EUD i domslutet inte behandlar rättsfrågan i samband med 

syftet av art. 11 mervärdesskattedirektivet. Vidare anser vi att domslutet innebär extra ad-

ministrativa kostnader för de företag som innan domslutet räknat med att deras tillhanda-

hållande av tjänster mellan dess huvudetablering och filialer, som är medlemmar i mervär-

desskattegrupper, inte skulle beläggas med mervärdesskatt. I och med Skandiamålet måste 

dessa företag se över sina tillhandahållanden och införa olika administrativa åtgärder som 

innebär merkostnader för företagen. Detta är en konsekvens som uppenbart går emot det 

syfte som uppställts i och med införandet av art. 11 samt KOM (2009) 325. Resultatet av 

domslutet går därmed emot syftet med art. 11 eftersom det innebär ökade kostnader för 

företagen. Dock kan det tänkas att det föreligger en annan anledning till EUD:s domslut 

som står i linje med den andra delen i syftet till art. 11, nämligen att förhindra det missbruk 

som kan uppstå om koncerner utnyttjar filialernas ställning som icke-beskattningsbara per-

soner. Därmed kan det argumenteras att EUD ansett att möjligheten att bilda mervär-

desskattegrupper där filialer ingår, missbrukas och att detta syfte är mer skyddsvärt, trots att 

det medför merkostnader för företag och myndigheter och att Skandiamålet därmed står i 

enlighet med syftet med art. 11 mervärdesskattedirektivet. 

7.4 Sambandet mellan art. 11 och art. 9 
I avsnitt 2.4 framkom att den terminologiska skillnaden gällande art. 11 och 9 är omtvistad. 

Kommissionen fastslog i KOM (2009) 325 att den terminologiska skillnaden mellan art. 11 

och art. 9 mervärdesskattedirektivet inte har någon relevans vid fastställandet av innebör-

den av art. 11. Kommissionen menar att begreppet ”personer” som används i art. 11 har 

samma innebörd som ”beskattningsbara personer” som används i art. 9 och att art. 11 

därmed omfattar beskattningsbara personer. Motiveringen till den terminologiska skillna-

den menar kommissionen är att lagstiftaren inte önskade upprepa sig. Denna motivering 

anser vi är tunn då målet med mervärdesskattedirektivet är att det ska tillämpas enhetligt 

och en terminologisk skillnad såsom mellan art. 9 och art. 11 medför osäkerheter i artiklar-

nas tillämplighet och omfång som egentligen inte är nödvändiga. Vi anser att om lagstifta-

ren menat att det inte skulle råda några tvivel om att art. 11 skulle innefatta beskattnings-

bara personer borde de uttryckligen föreskrivit om det i artikeln. Om lagstiftaren inte öns-
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kat upprepa begreppet kunde de gjort en tydligare hänvisning om att de personer som ska 

omfattas av art. 11 finns stadgat om i art. 9.  

Även generaladvokaten i Skandiamålet för en diskussion kring sambandet mellan art. 11 

och art. 9. Han menar att personbegreppet i art. 11 är snävare än art. 9. Därmed menar ge-

neraladvokaten att för att en enhet ska kunna ansluta sig till en mervärdesskattegrupp, krävs 

det att den utgör en separat person, vilket inte föreligger med en filial. Av detta menar ge-

neraladvokaten att det strider mot art. 11 att tillåta en filial ingå i en mervärdesskattegrupp. 

Dock är det viktigt att notera att det resonemang som kommissionen och generaladvokaten 

för, har motbevisats av EUD genom Irlandmålet, vilket presenterats i avsnitt 4.5. I detta 

mål utökade EUD den personkrets som omfattar art. 11 till att även inkludera icke-

beskattningsbara personer. Irlandmålet avgjordes 2013 vilket var fyra år efter kommission-

ens ställningstagande i KOM (2009) 325. Noterbart är att Irlandmålet utkom ett år innan 

generaladvokaten lämnade sitt förslag till avgörande i Skandiamålet. Därmed anser vi att det 

som generaladvokaten stadgar i sitt förslag till domslut är något märkligt.  

I Irlandmålet för EUD ett rättsligt resonemang som vi anser är logiskt och välgrundat ef-

tersom det bygger på EU-rättsliga principer då rättsfrågan bedömdes med hänsyn till lydel-

sen, sammanhanget och målet med art. 11. Därmed stadgar EUD i Irlandmålet att begrep-

pet ”personer” i art. 11 även omfattar icke-beskattningsbara personer. Därmed anser vi att 

Irlandmålet inte strider mot art. 9, eftersom frågan i målet inte berörde huruvida en filial 

var en beskattningsbar person enligt art. 9, utan om en icke-beskattningsbar person kunde 

ingå i en mervärdesskattegrupp enligt art. 11. Därmed anser vi att EUD i Irlandmålet gör 

en självständig tolkning av hur art. 11 ska tolkas och tillämpas, oberoende av art. 9. 

I samband med att vi anser att EUD i Irlandmålet gör en självständig tolkning av art. 11, 

ställer vi oss frågan om Skandiamålet fortsätter på denna linje? Klargör Skandiamålet oklar-

heten angående sambandet mellan art. 11 och art 9? I samband med denna fråga anser vi 

att EUD:s resonemang i Skandiamålet går att dela upp i två olika delar som inte verkar ha 

något egentligt samband. Först och främst kan vi fastställa att EUD, genom Skandiamålet, 

bekräftade vissa principer som utvecklats genom den rättspraxis som presenterats i avsnitt 

4. I Skandiamålet inleder EUD med att erinra om vad som stadgas i art. 9, vem som är en 

beskattningsbar person. I samband med detta begrepp fastslår EUD att det ska tolkas själv-

ständigt och enhetligt. Detta anser vi måste innebära att begreppet inte ska påverkas av 

andra artiklar i mervärdesskattedirektivet, utan endast vara beroende av sig själv. Därefter 



 

 
45 

hänvisar EUD till FCE Bankmålet och bekräftar den princip som innebär att en transakt-

ion är skattepliktig i mervärdesskattehänseende om det föreligger ett rättsförhållande mel-

lan parterna som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Genom att hänvisa till FCE 

Bankmålet hänvisar EUD även till den praxis som där refereras till, nämligen Tolsmamålet. 

För att fastslå om ovan nämnda rättsförhållande föreligger fastslår domstolen att det måste 

prövas om filialen bedriver självständig ekonomisk verksamhet. Domstolen drar slutsatsen 

att filialen inte bedriver sådan verksamhet och därmed inte kan anses vara självständig 

gentemot sin huvudetablering i tredje land. Därmed anser vi att den första delen i EUD:s 

resonemang utgår från principen i FCE Bankmålet och behandlar frågan om filialen anses 

vara en beskattningsbar person enligt art. 9 mervärdesskattedirektivet. Domstolens slutsats 

i fallet är att filialen inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet. 

Därefter följer vad vi anser är den andra delen i EUD:s resonemang i Skandiamålet. Här 

hänvisar domstolen till art. 11 och fastslår, med bakgrund av Amplifinmålet, att artikeln in-

nebär att ett medlemskap i en mervärdesskattegrupp medför att medlemmarna i gruppen 

tillsammans utgör en enda beskattningsbar person. Därmed menar domstolen att tjänster 

som utomstående tillhandahåller en medlem i en mervärdesskattegrupp ska anses tillhanda-

hållits hela mervärdesskattegruppen. Vi anser att det är noterbart att EUD fastslår detta 

utan att sammanlänka de båda resonemangen angående art. 11 och art. 9 mervärdesskatte-

direktivet. Därmed anser vi att EUD:s resonemang i Skandiamålet indikerar att art. 11 ska 

tolkas självständigt och inte i samband med andra artiklar i mervärdesskattedirektivet, som 

exempelvis art. 9.  Detta på grund av att EUD i Skandiamålet förde ett sådant resonemang 

att art. 11 avgör utgången i målet utan att sammanlänka resonemanget med art. 9. 

Med anledning av det ovan anförda, hävdar vi att det går att utläsa en utveckling genom Ir-

landmålet och Skandiamålet där EUD har lagt större vikt vid art. 11 som sådan och bort-

sett från andra artiklar i mervärdesskattedirektivet. Som nämnts ovan anser vi att EUD i Ir-

landmålet gör en självständig bedömning av art. 11 oberoende av art. 9. Vi menar att 

EUD:s resonemang i Skandiamålet bekräftar utvecklingen i rättsläget vilket tyder på att 

domstolen inte längre lägger vikt vid att en filial inte anses vara en beskattningsbar person 

enligt art. 9. Istället använder EUD art. 9 som inspiration för att bedöma om filialen trots 

allt är självständig gentemot sin huvudetablering. Filialens självständighet har diskuterats i 

avsnitt 6.4 och är även intressant i samband med den diskussion som förts i doktrinen an-

gående OECD. Detta analyseras närmare i avsnitt 7.7. 
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7.5 Sambandet med FCE Bankmålet  
I FCE Bankmålet behandlades huruvida transaktioner mellan en huvudetablering i en med-

lemsstat och dess filial i en annan medlemsstat skulle bli föremål för mervärdesskatt. EUD 

bedömde i målet att transaktionerna inte skulle mervärdesbeskattas eftersom filialen inte 

bedrev självständig ekonomisk verksamhet. Omständigheterna i Skandiamålet var liknande 

som i FCE Bankmålet, men trots detta fick Skandiamålet en annan mervärdesskattemässig 

utgång. Vi anser att det kan föreligga olika anledningar till detta. Först och främst var det 

vissa omständigheter som skiljde de båda fallen åt. I FCE Bankmålet var både huvudetable-

ringen och filialen etablerade inom EU. I Skandiamålet var dock filialen etablerad inom EU 

men huvudetableringen i tredje land. 

Vid en första anblick kan det tyckas att EUD motsäger sig själv i Skandiamålet med tanke 

på utgången i FCE Bankmålet. Detta med anledning av att i FCE Bankmålet blev transakt-

ionerna inte föremål för mervärdesskatt eftersom filialen inte ansågs bedriva självständig 

ekonomisk verksamhet. I Skandiamålet däremot blev transaktionerna mellan filialen och 

huvudetableringen föremål för mervärdesskatt, trots att filialen även i detta mål inte ansågs 

bedriva självständig ekonomisk verksamhet. Detta på grund av att domstolen stadgade att 

filialens medlemskap i mervärdesskattegruppen innebar att den, tillsammans med de andra 

medlemmarna, ansågs som en enda beskattningsbar person. Därmed blev transaktionerna 

mellan huvudetableringen i tredje land och dess svenska filial beskattningsbara i mervär-

desskattehänseende.  

Den avgörande faktorn i Skandiamålet tycks vara filialens medlemskap i mervärdesskatte-

gruppen enligt art. 11 mervärdesskattedirektivet. Som beskrivits ovan i avsnitt 7.4 anser vi 

att EUD i både Irlandmålet och Skandiamålet tillmäter art. 11 en självständig roll. Genom 

att jämföra FCE Bankmålet med Skandiamålet stödjer detta vårt resonemang eftersom 

detta visar på att art. 11 ska tolkas självständigt och inte vara beroende av andra artiklar i 

direktivet eftersom utgången i målet inte påverkas av att filialen inte anses vara självständig 

enligt art. 9 eller Tolsma testet. Vi anser därmed att argumentet som framförs i doktrinen 

angående att FCE Bankmålet är utgångspunkten för prövningen stämmer eftersom EUD i 

Skandiamålet använder sig av denna prövning. Dock medför filialens medlemskap i mer-

värdesskattegruppen att EUD gör en självständig bedömning utifrån dessa omständigheter 

i föhållande till art. 11 mervärdesskattedirektivet. 
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7.6 Den territoriella begränsningen av art. 11  
Tvisten i Skandiamålet uppkom i Sverige. Av den anledningen fick EUD ta hänsyn till den 

svenska implementeringen av art. 11 mervärdesskattedirektivet, alltså 6 a kap. ML, när de 

gjorde sin bedömning i målet. I Skandiamålet var omständigheterna som sådana att en 

svensk filial, självständigt från sin huvudetablering i tredje land, ingått i en mervärdesskatte-

grupp i Sverige. Av art. 11 1 st. mervärdesskattedirektivet följer en territoriell begräsning 

som innebär att ”sådana personer som är etablerade i medlemsstaten” kan ingå i en mervär-

desskattegrupp i den medlemsstaten. Den svenska implementeringen av art. 11 1 st. mer-

värdesskattedirektivet i 6 a kap. 2 § 2 st. ML är något tydligare och innebär att i en mervär-

desskattegrupp i Sverige får endast ingå en beskattningsbar persons fasta etableringsställe i 

Sverige. Svenska beskattningsbara personers fasta etableringsställen i utlandet kan därmed 

inte ingå i en mervärdesskattegrupp i Sverige. Därmed följer en territoriell begränsning av 

vilka personer som får ingå i en mervärdesskattegrupp i Sverige som omfattar personer 

som är fysiskt etablerade i Sverige. Av den anledningen fick inte huvudetableringen i tredje 

land i Skandiamålet ingå i den svenska mervärdesskattegruppen, eftersom huvudetablering-

en inte var fysiskt etablerad i Sverige.  

I Skandiamålet bedömde dock inte EUD de svenska reglerna som sådana, men tycks ändå 

acceptera den svenska implementeringen eftersom domstolen inte korrigerade tolknings-

frågan som blev ställd i målet, vilket även diskuterats i avsnitt 6.3. Därmed tycks EUD ac-

cepterat den tolkning av uttrycket i art. 11 1 st., ”sådana personer som är etablerade i medlemssta-

ten”, till att endast omfatta personer som är fysiskt etablerade i en medlemsstat att ingå i en 

mervärdesskattegrupp i den medlemsstaten. Dock har andra medlemsstater tolkat den terri-

toriella begränsningen i art. 11 1 st. mervärdesskattedirektivet något annorlunda. Som 

framgått av avsnitt 6.5 tillåter Nederländerna utländska huvudetableringar att ingå i mer-

värdesskattegruppen om de har en nederländsk filial etablerad i landet och uppfyller övriga 

kriterier. Om Skandiamålet istället behandlat nederländsk rätt, hade förmodligen tvisten 

inte uppstått eftersom enligt nederländsk lagstiftning hade huvudetableringen i tredje land 

tillåtits att ingå i mervärdesskattegruppen tillsammans med filialen. Transaktionerna dem 

emellan hade därmed inte blivit föremål för mervärdesskatt eftersom de både var del i mer-

värdesskattegruppen som anses som en enda beskattningsbara person. Frågan blir därmed 

vad den territoriella begränsningen i art. 11 1 st. mervärdesskattedirektivet innebär? 

Vad som framgått av avsnitt 2.3.3 är kommissionen av den åsikten att det är enbart perso-
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ner som är fysiskt etablerade i medlemsstaten som kan ingå i en mervärdesskattegrupp i 

den medlemsstaten. Kommissionen menar att det framgår av ordalydelsen i art. 11 1 st. 

mervärdesskattedirektivet som stadgar om ”sådana personer som är etablerade i medlemsstaten” 

kan ingå i en mervärdesskattegrupp i den medlemsstaten. Kommissionen betonar särskilt 

att det är personers fysiska närvaro i medlemsstaten som bestämmer om de anses etable-

rade eller ej. Därmed ger kommissionen Sverige rätt i sin tolkning av den territoriella be-

gränsningen av art. 11 1 st. mervärdesskattedirektivet till att endast omfatta personer som 

är fysiskt etablerade i en medlemsstat att ingå i en mervärdesskattegrupp i den medlemssta-

ten.  

I Skandiamålet förde generaladvokaten i sitt förslag till domslut ett resonemang kring den 

territoriella begränsningen i art. 11 1 st. mervärdesskattedirektivet. Denna argumentation 

har presenterats i avsnitt 5.4. Från mervärdesskattedirektivet tolkar generaladvokaten att 

personer kan vara etablerade i en medlemsstat genom fasta etableringsställen om det är den 

plats där tjänsterna tillhandahålls. Därmed menar generaladvokaten att huvudetableringen i 

tredje land kan anses vara etablerad i Sverige genom sin svenska filial, eftersom de utgör en 

och samma juridiska person. Han menar därmed att huvudetableringen kan inkluderas i 

mervärdesskattegruppen enligt art. 11 mervärdesskattedirektivet. För att styrka detta reso-

nemang menar generaladvokaten att domstolen aldrig tidigare godtagit att en filial inklude-

rats i en mervärdesskattegrupp separat från sin huvudetablering. Generaladvokaten hävdar 

att en huvudetablering och en filial, vilken ingår i en och samma juridiska person, inte kan 

var för sig utgöra beskattningsbara personer i mervärdesskattehänseende. Denna slutsats 

menar generaladvokaten överensstämmer med FCE Bankmålet där domstolen slog fast att 

en filial inte bedriver någon självständig ekonomisk verksamhet och inte utgör någon sepa-

rat beskattningsbar person från det bolag som det tillhör. Av det anförda menade genera-

ladvokaten att det strider mot art. 11 mervärdesskattedirektivet att tillåta en filial att ingå i 

en mervärdesskattegrupp separat från sin huvudetablering. 

Frågan som återstår blir därmed hur begreppet ”etablerad” i art. 11 1 st. mervärdesskattedi-

rektivet ska tolkas? Generaladvokaten hänvisar till allmänna bestämmelser i mervär-

desskattedirektivet för att tolka begreppet, eftersom EUD inte tidigare i sin praxis har be-

handlat frågan. Vad som framgått av avsnitt 7.4-5, anser vi att rättspraxis indikerar att art. 

11 ska tolkas självständigt och inte påverkas av andra artiklar i direktivet. Vi anser även att 

art. 11 ska tolkas självständigt eftersom reglerna om mervärdesskattegrupper är ett undan-

tag mot hur personer och transaktioner normalt ska beskattas i mervärdesskattehänseende. 
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Enligt huvudregeln i art. 2 mervärdesskattedirektivet ska personer beskattas enskilt och 

varje transaktion ska bli föremål för mervärdesskatt. Reglerna om mervärdesskattegrupper 

är därmed undantag från huvudbestämmelserna och vi anser därmed att dessa regler inte 

bör bedömas tillsammans med de allmänna reglerna i direktivet. När de svenska reglerna 

om mervärdesskattegrupper infördes, var lagstiftarens intention att reglerna inte skulle få 

för vitt tillämpningsområde eftersom reglerna innebar ett avsteg från principen om att alla 

skattepliktiga omsättningar ska beskattas. Därmed anser vi att generaladvokatens argument, 

med att hänvisa till allmänna bestämmelsers för att tolka begreppet ”etablerad”, inte är en 

korrekt bedömning av begreppet.  

Vi anser även att EUD, i och med Skandiamålet, stadgat en ny princip angående hur be-

greppet ”etablerad” i art. 11 1 st. ska tolkas. EUD behandlade dock inte denna fråga sepa-

rat i sin bedömning, men vi anser att det går att göra en tolkning av det resonemang dom-

stolen för. Av denna tolkning anser vi att, eftersom EUD i målet stadgar att transaktioner-

na mellan huvudetableringen i tredje land och filialen som ingår i mervärdesskattegruppen, 

ska anses skattepliktiga, menar vi att EUD inte anser huvudetableringen i tredje land som 

etablerad i Sverige genom sin filial. Därmed utgår inte EUD från allmänna principer när 

bedömer om huvudetablering ska anses som etablerad utan gör en egen bedömning. Vi an-

ser därmed att i Skandiamålet tycks EUD stadga en princip av den territoriella begräns-

ningen i art. 11 1 st. mervärdesskattedirektivet om att det är enbart personer som är fysiskt 

etablerade i en medlemsstat som får ingå i en mervärdesskattegrupp i den medlemsstaten. 

Denna princip innebär att, eftersom huvudetableringen inte är fysiskt belägen i en med-

lemsstat, kan den inte ingå i en mervärdesskattegrupp där, vilket får till följd att en huvud-

etablering och en filial kan utgöra två separata beskattningsbara personer i mervärdesskat-

tehänseende om filialen är medlem i en mervärdesskattegrupp. Enligt denna princip borde 

därmed den nederländska lagstiftningen gå emot EU-rätten genom att tillåta personer som 

inte är fysiskt etablerade i landet att ingå i en mervärdesskattegrupp där. 

Därmed anser vi att det genom Skandiamålet går att urskilja en tolkning där begreppet 

”etablerad” i art. 11 1 st. mervärdesskattedirektivet innebär att det enbart är personer som 

är fysiskt etablerade i medlemsstaten som kan ingå i en mervärdesskattegrupp i den med-

lemsstaten. 
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7.7 Sambandet med OECD  
I avsnitt 6.6.1 belystes det faktum att Skandiamålet indikerar att det föreligger ett samband 

mellan EU:s mervärdesskatterätt och OECD. Den första delen i det resonemang som 

framförts i doktrinen anser vi behandlar den framtida utvecklingen av EU:s skatterättsliga 

principer. I doktrinen lyfts det faktum att filialens självständighet har kommit att bli en be-

tydande faktor inom både direkt och indirekt beskattning. En filial är inom den indirekta 

skattens område ett fast etableringsställe medan den inom den direkta skattens område är 

ett fast driftställe. Dock måste begreppen alltid bedömas självständigt. I både FCE Bank-

målet och Skandiamålet bedömdes filialens självständighet för att se om möjlighet till be-

skattning av transaktionerna förelåg. Inom den direkta skattens område har den direkta 

skatterättsliga definitionen av fast driftställe utvecklats till att anses mer självständigt och 

därmed bli beskattad som en separat beskattningsbar person. Som exempel nämns det fak-

tum att man inom transfer pricing frågor strävar efter att beskatta fasta driftställen mer 

självständigt. Vi anser att utvecklingen genom Skandiamålet samt med bakgrund av vad 

som framställts i doktrinen i avsnitt 6.6.1, är den gemensamma nämnaren mellan den indi-

rekta skattens område och den direkta skattens område att man inom båda områderna strä-

var mot att beskatta fasta driftställen och fasta etableringsställen mer självständigt. Vi anser 

att utvecklingen genom FCE Bankmålet samt Skandiamålet indikerar att självständighets-

kriteriet är en betydande faktor även inom den indirekta skattens område vilket kan inne-

bära att begreppen ”fast etableringsställe” och ”fast driftställe” även överlappar varandra. 

Eftersom kriteriet är betydande för båda områden anser vi att en enhetlig definition behövs 

som gäller för båda skatterättsliga områden, trots att de är separata. Detta stödjs i doktri-

nen, där det anförs att även om den direkta skatten och den indirekta skatten är två sepa-

rata skatterättsliga områden, måste ändå vissa skatterättsliga kopplingar kunna dras mellan 

dessa två områden. Detta anser vi måste innefatta två skatterättsliga definitioner som är så 

pass lika som ”fast driftställe” och ”fast etableringsställe”. 

I avsnitt 7.2 analyserades de olika tolkningsalternativ som förekommer i samband med 

Skandiamålet. Den andra delen i det resonemang som berör Skandiamålets koppling till 

OECD behandlar den tredje alternativa tolkning med koppling till OECD VAT/GST 

Guidelines. I doktrinen anförs att principen som uppkommit i FCE Bankmålet kan applice-

ras på interna tjänstetransaktioner inom en företagskoncern, medan externt inköpta tjäns-

ter, såsom i Skandiamålet, kan hanteras enligt OECD:s förhållningssätt. Att EUD faktiskt 

har influerats av OECD framkommer inte uttryckligt i domslutet. Dock menar artikelför-
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fattaren Courjon att det är otvivelaktigt att så är fallet. Även om vi inte är benägna om att 

hålla med, anser vi dock att detta resonemang är den mest välgrundade förklaringen till hur 

EUD resonerat i Skandiamålet. Detta inte minst eftersom vad som stadgas i OECD 

VAT/GST Guidelines p. 3.99 är det faktiska resultatet av vad Skandiamålet innebar för 

transaktionerna i målet. Om EUD faktiskt inspirerats av OECD VAT/GST Guidelines 

vore onekligen intressant ur flera aspekter. En positiv aspekt av en sådan utveckling är det 

faktum att OECD är ett internationellt samarbetsorgan som fått ett högt skatterättsligt an-

seende. Genom att sammanföra EU och OECD på ett skatterättsligt plan erhålls en större 

rättssäkerhet eftersom principer som är utformade av OECD har internationellt erkän-

nande, därmed vet EU och EUD att principer som överensstämmer med OECD även 

godkänns på ett internationellt plan. En överensstämmelse mellan EU och OECD leder 

även till en större rättsäkerhet för de multinationella företagen som verkar i länder både 

inom och utom EU, eftersom de i bästa fall endast behöver ta hänsyn till två system vars 

mervärdesskatterättsliga principer överensstämmer på vissa plan. Även om en sådan ut-

veckling kan vara positiv måste vi dock påpeka vissa negativa aspekter. Om EU och 

OECD ska bli mer enhetliga måste en sådan utveckling präglas av transparens. Vi anser att 

rättsutvecklingen hela tiden måste sträva efter att vara förutsägbart och transparent. Där-

med vill vi mena att trots att en sådan utveckling kan tyckas tilltalande, leder EUD:s vaga 

resonemang i Skandiamålet till stor rättsosäkerhet och ett förtydligande angående EU och 

EUD:s avsikter i förhållande till OECD är önskvärt. 
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8 Slutsats 
Uppsatsens syfte är att analysera EUD:s bedömning och dom i C-7/13 Skandiamålet, samt 

hur domslutet påverkar art. 11 mervärdesskattedirektivet angående mervärdesskattegrup-

per. Framställningen har visat att Skandiamålet både bekräftar principer som uppkommit 

genom rättspraxis, men även utvecklar nya principer kring art. 11 mervärdesskattedirekti-

vet.  

Framställningen har visat att, på grund av Skandiamålets vaga formulering, kan det komma 

att tolkas restriktivt, extensivt eller alternativt i enlighet med OECD. Detta resulterar i en 

rättsosäkerhet för de inblandade parterna vilket kan bli mycket kostsamt för de företag som 

måste agera snabbt och kostnadseffektivt. 

Vidare drar vi slutsatsen att rättsutvecklingen, samt EUD:s domslut i Skandiamålet, indike-

rar att art. 11 mervärdesskattedirektivet ska bedömas självständigt och inte påverkas av 

andra artiklar i mervärdesskattedirektivet. Detta på grund av att vi anser att EUD i Irland-

målet gör en självständig bedömning av art. 11 oberoende av art. 9. Detta anser vi bekräftas 

av EUD i Skandiamålet, där den avgörande faktorn tycks vara filialens medlemskap i mer-

värdesskattegruppen enligt art. 11 mervärdesskattedirektivet som ändrar utgången i målet 

helt vid en jämförelse med utgången i FCE Bankmålet. 

Framställningen har även visat att Skandiamålet tyder på att den territoriella begränsningen 

av art. 11 mervärdesskattedirektivet innebär att en person måste vara fysiskt etablerad i en 

medlemsstat för att kunna ingå i en mervärdesskattegrupp i den medlemsstaten. Detta på 

grund av att EUD i Skandiamålet inte anser att huvudetableringen i tredje land som etable-

rad i Sverige genom dess svenska filial.  

Slutligen har framställningen även visat att det föreligger ett outtalat samband mellan 

EUD:s domslut i Skandiamålet och det internationella ekonomiska samarbetsorganet 

OECD. Om Skandiamålet tolkas enligt den tredje tolkningensalternativet innebär det att in-

terna tjänstetransaktioner behandlas i enlighet med principen i FCE Bankmålet, medan ex-

ternt inköpta tjänster behandlas enligt principen i Skandiamålet. I samband med detta anser 

vi att en överensstämmelse av skatterättsliga principer på ett internationellt plan är angelä-

get eftersom näringslivet till stor del är globaliserat och skulle i framtiden medföra stora 

fördelar för de inblandade aktörerna såsom ökad förutsägbarhet och rättsäkerhet. Trots att 

en sådan utveckling kan tyckas tilltalande, leder EUD:s vaga resonemang i Skandiamålet 

även till rättsosäkerhet och ett förtydligande angående EU och EUD:s avsikter är önskvärt. 
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