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Sammanfattning 

Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera begreppet ekonomisk verksamhet i mer-

värdesskattehänseende och att utreda vid vilken grad av aktivitet en sådan verksamhet upp-

kommer samt vilka objektiva omständigheter som kännetecknar begreppet . 

Ekonomisk verksamhet är ett av de mest grundläggande begreppen inom mervärdesskatte-

området och mervärdesskattedirektivet. Begreppet är av väsentlig betydelse vid bedöm-

ningen av huruvida någon utgör en beskattningsbar person och ska vara underkastad mer-

värdesbeskattning. Definitionen återfinns i artikel 9 i mervärdesskattedirektivet. Med eko-

nomisk verksamhet  avses sådan verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare el-

ler en tjänsteleverantör. Här inbegrips både gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verk-

samheter inom fria och därmed likställda yrken. Vidare definieras ekonomisk verksamhet 

som utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i avsikt att fortlöpande vinna in-

täkter.  

Begreppet infördes inom svensk rätt först år 2013 som en följd av Europeiska kommiss-

ionens fördragsbrottsförfarande mot Sverige som inleddes den 27 juni 2008. I samband 

med detta fick den svenska lagstiftningen samma lydelse som mervärdesskattedirektivet.  

Av praxis från Europeiska Unionens domstol framgår det att begreppet ekonomisk verk-

samhet ska ges en vid tolkning. Avsikten att bedriva en ekonomisk verksamhet ska styrkas 

med objektiva omständigheter. Det är upp till de nationella myndigheterna och domstolar-

na att i varje enskilt fall bedöma alla relevanta och objektiva fakta, såsom anskaffade till-

gångar, ingångna avtal, antalet kunder och intäkternas belopp. Bedömningen ska göras obe-

roende av verksamhetens syfte och resultat. Vid bedömningen ska de svenska domstolarna 

utgå från mervärdesskattedirektivet och den rättspraxis från Europeiska Unionen som 

finns. Då förutsättningarna i de enskilda fallen sällan är de samma är den rättspraxis och di-

rektiv från Europeiska Unionen som finns inte tillräckligt för att utgöra en grund som sä-

kerställer att begreppet ekonomisk verksamhet tolkas enhetligt i medlemsstaterna.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to analyse the term economic activity in relation to the Coun-

cil directive 2006/12/EC (VAT Directive) and to investigate in what extent an activity be-

comes an economic activity. The purpose is also to investigate the objective circumstances 

which distinguish the term.        

Economic activity is one of the most fundamental terms within the VAT-area and the VAT 

Directive. The term is of great importance when estimating if someone is a taxable person 

and should be covered by the VAT-taxation. The definition can be found in article 9 of the 

VAT Directive. An economic activity is any activity of producers, traders or persons sup-

plying services. These activities include mining and agricultural activities and activities of 

the professions. Further on the exploitation of tangible or intangible property for the pur-

poses of obtaining income therefrom on a continuing basis should also be regarded as an 

economic activity.  

The term was implemented in Swedish law year 2013 as a consequence of the infringement 

proceeding taken out by the European Commission against Sweden on the 26th of June 

2008. As a consequence the wording of economic activity in the VAT Directive was im-

plemented into the Swedish law.   

It is clear, according to European Court of Justice, that the term economic activity should 

be given a broad interpretation. The intention to pursue an economic activity shall be sup-

ported by objective evidence. It is up to the national authorities and courts to determine in 

each case all relevant and objective facts, such as acquired assets, contracts concluded, the 

number of customers and revenue amounts. The assessment shall be made regardless of 

the business purpose and results. The Swedish courts shall in their judgements consider the 

VAT Directive and existing case law from the European Union. As the conditions in each 

individual case rarely are the same, the rulings and directives from the European Union are 

not enough to constitute a basis for ensuring that the concept of economic activity is inter-

preted uniformly in the Member States. 
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1   Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mervärdesskatt är en allmän konsumtionsskatt som tillämpas vid produktion och distribut-

ion av varor eller tillhandahållande av tjänster. Skatten som utgår i varje försäljningsled be-

talas in till staten av den som omsätter varan eller tjänsten. Det är den slutlige konsumenten 

som belastas med skatten.1 

Sveriges inträde i Europeiska Unionen (EU), den 1 januari 1995, medförde stora föränd-

ringar för den svenska lagstiftningen och inte minst reglering av mervärdesskatten.2 EU-

rätten har, i samband med Sveriges inträde i EU, fått direkt effekt och ska tillämpas direkt 

av svenska domstolar och myndigheter.3  

EU har till ändamål att skapa en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital 

och personer mellan medlemsstaterna.4 Ett led för att uppnå detta ändamål är att harmoni-

sera mervärdesskatteområdet. Detta har skett successivt genom antagande av ett antal mer-

värdesskattedirektiv. Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett ge-

mensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) är det direktiv som är av 

störst betydelse för mervärdesskatteområdet. Direktivet har införlivats i den svenska lag-

stiftningen och har till syfte att åstadkomma ett gemensamt mervärdesskattesystem i EU.5 

Mervärdesskattelagen (ML) ska enligt EU-rätten stämma överens med direktivet angående 

det resultat som ska uppnås. Detta innebär att dess bestämmelser inte behöver ha en ut-

trycklig och specifik lydelse i den nationella lagstiftningen så länge resultatet med direktivet 

uppnås.6   

                                                        
1 Artikel 1 och femte ledet i ingressen till rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett ge-

mensamt system för mervärdesskatt, EUT L 347, 11.12.2006, s. 1-118. Se även Alhager, E., Kleerup, J., 
Melz, P. och Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 17-19 och Ståhl, K., Österman-Persson, R., Hilling, 
M. och Wogel, J., EU-Skatterätt, s. 200-201. 

2 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, förordning om ikraftträ-
dande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen och proposition 
1994/95:57, Mervärdesskatten och EG, s. 75.   

3 Se avsnitt 2.3.  

4 Artikel 26 Fördraget om Europeiska unionen, konsoliderad version, EUT, C 115, 9.5.2006 s. 13-45.  

5  Artikel 1.1 mervärdesskattedirektivet. 

6 Artikel 288.3 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, konsoliderad version, EUT, C 115, 9.5.2008 
s. 47-199. 
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Två av de mest grundläggande begreppen inom mervärdesskatteområdet är de EU-rättsliga 

begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet. Begreppen används för att 

avgränsa tillämpningsområdet för mervärdesbeskattningen och bestämma vilka transakt-

ioner som ska vara underkastade mervärdesbeskattningen.7 

Den 27 juni 2008 inledde Europeiska kommissionen ett fördragsbrottsförfarande mot Sve-

rige. Kommissionen ansåg att bestämmelsen i ML inte var förenlig med mervärdesskattedi-

rektivets motsvarande bestämmelse avseende beskattningsbar person. Kriterierna för yr-

kesmässig verksamhet i ML har inte heller ansetts stämma överens med kriterierna för eko-

nomisk verksamhet som uppställs i mervärdesskattedirektivet. Genom att ha avstått från att 

definiera villkoren för beskattningsbar person i ML och felaktigt definierat begreppet eko-

nomisk verksamhet, har Sverige enligt kommissionen, givit upphov till att personer som 

bör betraktas som beskattningsbara personer inte betraktas som sådana av de svenska 

myndigheterna. Resultatet som ska uppnås med mervärdesskattedirektivet har enligt kom-

missionen därmed inte uppnåtts.8      

Med anledning av kommissionens fördragsbrottsförfarande tillsatte den svenska regeringen 

en utredning. Regeringen fick i uppgift att undersöka om det fanns grund i kommissionens 

klagomål och analysera vilka anpassningar i ML som behövde göras för att undanröja even-

tuella skiljaktigheter mot mervärdesskattedirektivet.9 Finansdepartementet har vid utred-

ningen konstaterat att bestämmelsen i ML har tolkats EU-konformt och att samma resultat 

därmed har kunnat uppnås vid tillämpning av direktivets begrepp beskattningsbar person. 

Finansdepartementet, som anser att mervärdesskattelagstiftningen ska speglas av EU-

rätten, har ansett det vara olämpligt att ML ska ha koppling till en annan svensk lagstift-

ning10.11 Utredningen utmynnade därmed till ett förslag om att begreppet beskattningsbar 

person ska införas i ML och ges en självständigt EU-anpassad innebörd. Samtidigt före-

                                                        
7 Artiklarna 2.1 och 9 mervärdesskattedirektivet. Se även proposition 2012/13:124, Begreppet beskattningsbar per-

son - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen, s. 62.  

8 KOM (2008) 2794, s. 1-10. 

9 Fi 2008/4218 s. 1. 

10 Med annan lagstiftning avses inkomstskattelagen. Mer om detta i avsnitt 3.3.  

11 Fi 2008/4218 s. 7-8.  
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slogs att begreppet yrkesmässig verksamhet och vissa andra bestämmelser om yrkesmässig 

verksamhet ska slopas.12  

Den 1 juli 2013 avskaffades begreppen yrkesmässig verksamhet och näringsidkare i ML 

och ersattes istället med de grundläggande begreppen beskattningsbar person och ekono-

misk verksamhet.13 Syftet med lagändringarna har varit att tekniskt anpassa ML till den 

terminologi som tillämpas i mervärdesskattedirektivet. Lagändringarna är inte avsedda att 

medföra några materiella förändringar eftersom den tidigare bestämmelsen har tolkats EU-

konformt och därmed lett till samma resultat som anges i mervärdesskattedirektivet. Den 

stora materiella förändringen är att beloppsgränsen 30 000 kr har tagits bort.14 Genom att 

begreppen yrkesmässig verksamhet och näringsidkare slopades försvann den mervär-

desskatterättsliga kopplingen till inkomstskattelagen (IL).15  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera det mervärdesskatterättsliga begreppet ekono-

misk verksamhet. För att uppnå syftet utreds vid vilken grad av aktivitet en ekonomisk 

verksamhet uppstår och vilka omständigheter som kännetecknar begreppet. Vidare utreds 

hur begreppet tolkas i svensk rätt i förhållande till EU-rätten.   

1.3 Metod och material 

1.3.1 Rättskällor 

För att uppnå syftet med denna uppsats tillämpas rättsdogmatisk metod. Därigenom tolkas 

och systematiseras de rättsregler som är aktuella för förevarande ämne.16 Den gällande rät-

ten fastställs med hjälp av sedvanliga rättskällor såsom lagstiftning, rättspraxis, lagförarbe-

ten och rättsvetenskaplig doktrin.17 För fastställande av rättskällornas dignitet appliceras 

traditionell rättskällehierarki. Enligt denna värderas rättskällorna efter viss rangordning.18 

                                                        
12 Fi 2008/4218 s. 10-11 och Ds 2009:58 s. 71-74.  

13 Ändring i ML infördes genom SFS 2013:368.  

14 Proposition 2012/13:124, s. 62 och 89.  

15 Proposition 2012/13:124, s. 69-70. 

16 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 167-168. 

17 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 31. 

18 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 35-37 och Zetter-
ström, S., Juridiken och dess arbetssätt, s. 50-52. Se även Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., 
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Rättskällorna i denna uppsats kommer att värderas enligt följande rangordning: lagstiftning, 

lagförarbeten, rättspraxis och rättsvetenskaplig doktrin. En rättskälla som hierarkiskt står 

över en annan rättskälla värderas högre i slutanalysen.   

Till följd av medlemskapet i EU har EU-rätten fått en särställning i svensk rätt, vilket inne-

bär att EU-rätten, som är en självständig rättsordning, står över den svenska lagstiftning-

en.19 EU-rätten har införlivats i det svenska rättssystemet och är bindande för de svenska 

domstolarna.20 Eftersom mervärdesskatterätten till stora delar är harmoniserad i den 

svenska rätten beaktas utöver de svenska rättskällorna ett flertal EU-rättsliga rättskällor. 

Det är viktigt för uppsatsens syfte att utreda hur begreppet ekonomisk verksamhet tolkas 

inom EU-rätten. I analysen tolkas således den svenska rätten i enlighet med EU-rätten i så 

stor utsträckning som möjligt. 

För en översikt av rättsläget tillämpas en deskriptiv metod. Den omfattar redogörelse för 

EU-rätten, de för uppsatsen aktuella bestämmelser i ML, förarbeten, rättspraxis och myn-

dighetsavgörande. För att åstadkomma en sammanhängande utredning avslutas samtliga 

kapitel med sammanfattning.  

1.3.2 EU-rätten 

I denna uppsats aktualiseras såväl primär som sekundär rätt. Den primära rätten, som har 

företräde framför den sekundära rätten, innefattar i första hand Fördraget om den Europe-

iska Unionen (EU-fördraget) och Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF-

fördraget). Dessa fördrag infördes genom Lissabonfördraget21 som trädde i kraft den 1 de-

cember 2009. Införande av Lissabonfördraget innebar ett förenhetligande av EU-rätten. 

Genom fördraget avskaffades Europeiska gemenskapens (EG) pelarsystem som då ut-

                                                                                                                                                                   
Warnling-Nerep, W. och Vogel, H-H., Finna rätt – JURISTENS KÄLLMATERIAL OCH 
ARBETSMETODER, s. 32-33.   

19 Artikel 47 EU-fördraget. Se även propositionen 1994/95:19, Sveriges medlemskap i Europeiska unionen , s. 475; 
Allgårdh, O. och Norberg, S., EU och EG-rätten: en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 107 och Ståhl, 
K., Persson-Österman, R., Hilling, M., och Öberg, J., EU-skatterätt, s. 21. 

20 Mål 6-64, Costa mot E.N.E.L., p. 3. Se även avsnitt 2.3. 

21 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska Unionen och fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, EUT, C 306/1, 17.12.2007.  
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gjorde den centrala delen av samarbetet och istället infördes den organisatoriska struktur 

som EU har idag.22   

I dessa två fördrag återfinns ett antal grundläggande principer som är av betydelse för till-

lämpningen av EU-rätten.23 Den grundläggande principen som är av störst betydelse för 

mervärdesskatten är neutralitetsprincipen som återfinns i funktionsfördraget. Härigenom 

fastställer EU-rätten att medlemsstaterna ska tillämpa ett gemensamt system för mervär-

desskatt.24  

Sekundärrätten består främst av rättsakter som EU:s institutioner utfärdar med stöd av be-

stämmelser i den primära rätten. Till dessa rättsakter hör förordningar, direktiv och beslut.25 

De viktigaste rättskällorna på mervärdesskatteområdet inom EU-rätten återfinns just i den 

sekundära rätten. Av särskild vikt för denna utredning är mervärdesskattedirektivet och 

dess föregångare rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering 

av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för 

mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (sjätte direktivet). Då uppsatsen syftar till att ana-

lysera begreppet ekonomisk verksamhet och därmed utreda vid vilken grad av aktivitet en 

sådan verksamhet uppkommer och vilka objektiva omständigheter som kännetecknar den 

är mervärdesskattedirektivets artikel 9.1 av störst vikt.26 Mervärdesskattedirektivet, som är 

en central rättskälla på mervärdesskatteområdet, är en bindande rättsakt som har imple-

menterats i svensk rätt. Det är bindande för medlemsstaterna avseende det resultat som ska 

uppnås.27 Detta innebär att bestämmelsen i 4 kap. 1 § ML, som grundar sig på artikel 9.1 i 

mervärdesskattedirektivet, tolkas mot bakgrund av direktivet och EU-rättens allmänna 

principer som återfinns i EU-fördraget och EUF-fördraget. 

                                                        
22 Artikel 1 EU-fördraget; Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W. och 

Vogel, H-H., Finna rätt – JURISTENS KÄLLMATERIAL OCH ARBETSMETODER, s. 31 och Lehr-
berg, B., Praktisk juridisk metod, s. 92. Se även Bernitz, U., och Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 178-181. 

23 Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W. och Vogel, H-H., Finna rätt – 
JURISTENS KÄLLMATERIAL OCH ARBETSMETODER, s. 68.  

24 Artikel 113 EUF-fördraget. Mer om detta i avsnitt 2.2.  

25 Artikel 288 EUF-fördraget. Se även Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 93 och Bernitz, U., Heuman, L., 
Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W. och Vogel, H-H., Finna rätt – JURISTENS 
KÄLLMATERIAL OCH ARBETSMETODER, s. 65-66.   

26 Mer om artikel 9 mervärdesskattedirektivet i avsnitt 3.2.  

27 Artikel 288.3 EU-fördraget. Se även avsnitt 2.3.1.   
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Ingressen som inleder mervärdesskattedirektivet beaktas även den i denna uppsats. Ingres-

sen är relativt kortfattad och allmänt hållen, och definierar syftet med rättsakten.28 Den an-

vänds i uppsatsen som ett tolkningsverktyg som klargör rättsaktens syfte. 

Förutom mervärdesskattedirektivet är rättspraxis som utvecklats av EUD av betydelse för 

denna uppsats och dess syfte. Det begränsade handlingsutrymme som medlemsstaterna gi-

vits är anledningen till det inflytande som EUD har vid tolkning och tillämpning av mer-

värdesskattedirektivets bestämmelser.29 I denna uppsats är det EUD:s tolkning av begrep-

pet ekonomisk verksamhet i artikel 9.1 mervärdesskattedirektivet och dess föregångare ar-

tikel 4.1 sjätte direktivet som uppmärksammas. Förhållandet mellan rättspraxis som utveck-

lats av EUD och den nationella rätten redogörs för längre fram i uppsatsen.30 Vid urvalet 

av EU:s rättspraxis har äldre avgöranden getts företräde framför senare avgöranden. Senare 

avgöranden har enbart återgetts då de tillfört något nytt. Urvalet av praxis som utvecklats 

av EUD motiveras under respektive avsnitt i kapitel 4.   

Som komplement till EUD:s rättspraxis beaktas generaladvokaternas yttrande till domar. 

Genom en friare och mer resonerande argumentation ger generaladvokaternas yttranden 

ytterligare förståelse av frågeställningarna i EUD:s domar.31   

I uppsatsen beaktas även juridisk forskning och doktrin inom EU-rätten som behandlar 

begreppet ekonomisk verksamhet. I den EU-rättsliga doktrinen diskuteras och bearbetas 

EUD:s rättspraxis och argumentation om den framtida rättsutvecklingen inom olika rätts-

områden. Det är väl känt att EUD i sina domar tar hänsyn till de tolkningar och förslag 

som framförs i doktrin. I generaladvokaternas inlägg till avgöranden hänvisas ofta till utta-

landen som finns i doktrin.32 För att få information om vilken litteratur som finns rörande 

förevarande ämne beaktas kommentarer till mervärdesskattedirektivet.   

                                                        
28 Artikel 296.2 EUF-fördraget. Se även proposition 1994/95:19, s. 528.  

29 Ståhl, K., Österman-Persson, R., Hilling, M. och Wogel, J., EU-Skatterätt, s. 203.  

30 Se avsnitt 2.3.2.  

31 Bernitz U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 184. 

32 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 93 och 170. Se även Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Sei-
pel, P., Warnling-Nerep, W. och Vogel, H-H., Finna rätt – JURISTENS KÄLLMATERIAL OCH 
ARBETSMETODER, s. 72. 
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1.3.3 Svensk rätt 

I Sverige regleras mervärdesskatten i ML. ML har genomgått ett flertal reformer genom 

åren. Den senaste reformen genomfördes den 1 juli 2013 då bl.a. begreppet beskattningsbar 

person och ekonomisk verksamhet infördes i lagen. Reformen som är, enligt proposition 

till lagändringen, en teknisk anpassning till mervärdesskattedirektivet genomfördes för att 

underlätta tolkningen och tillämpningen av ML:s bestämmelser.33  

Utgångspunkt för utredningen är 4 kap. 1 § ML.34 Syftet med denna uppsats är att analysera 

innebörden av ordalydelsen i bestämmelsen och därför tillämpas först och främst objektiv 

lagtolkning, vilket innebär att lagtextens innehåll och innebörd läggs till grund för utred-

ningen.35 

Då nuvarande bestämmelse i ML är kortfattad, allmänt skriven och säger väldigt lite om 

syftet bakom bestämmelsen om ekonomisk verksamhet tillämpas en teologisk lagtolkning-

smetod. Denna metod innebär att ändamålet med bestämmelsen beaktas genom granskning 

av förarbete.36 Förarbeten, som innehåller lagförslag och motivering till dessa, ger en dju-

pare förståelse för innehållet i ML:s bestämmelser. Av dessa går att utläsa vad lagstiftaren 

hade för syfte med bestämmelsen och hur denna ska tolkas.37 Förarbeten som beaktas i ut-

redningen är först och främst propositioner som finns att tillgå på området och därefter of-

fentliga utredningar samt annat offentligt tryck. Det är främst propositionen 2012/13:124 

”Begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen” som 

förelåg förevarande ändring som analyseras. 

Förutom lag och förarbeten beaktas i uppsatsen även svensk rättspraxis. Innan reformen, 

som genomfördes den 1 juli 2013, tillämpades begreppet yrkesmässig verksamhet i ML.38 

Den dåvarande bestämmelsen ansågs ha en avvikande utformning i förhållande till mervär-

desskattedirektivet. Trots den avvikande utformningen har bestämmelsen, enligt proposit-

ionen, tolkats EU-konformt av svenska domstolar och myndigheter. Tolkningen av be-

                                                        
33 Proposition 2012/13:124, s. 1.  

34 Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W. och Vogel, H-H., Finna rätt – ju-
ristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 31.   

35 Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt, s. 81 och Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 196. 

36 Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt, s. 82 och Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 198.  

37 Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt, s. 50-51. 

38 Se tidigare lydelse av 4 kap. 1 § ML. Lydelsen återfinns i bilaga 2.   
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greppet yrkesmässig verksamhet har av domstolarna och myndigheterna gjorts i förhållande 

till mervärdesskattedirektivets begrepp beskattningsbar person och ekonomisk verksam-

het.39 Svensk rättspraxis anses således vara betydande för att illustrera hur de svenska dom-

stolarna har tolkat begreppet yrkesmässig verksamhet med hänsyn till mervärdesskattedi-

rektivets bestämmelse om ekonomisk verksamhet. I analysen tillämpas svensk rättspraxis 

som ett komplement till EUD:s tolkning av begreppet. Den används främst för att illu-

strera hur det EU-rättsliga begreppet har tolkats i svensk rätt. Urvalet av rättspraxis motive-

ras i inledningen till aktuellt kapitel.   

I denna uppsats beaktas även Skatteverkets ställningstaganden avseende begreppen be-

skattningsbar person och ekonomisk verksamhet.40 Ställningstaganden belyser Skatteverkets 

ställning i bl.a. frågan om vad som avses med ekonomisk verksamhet och vilka omständig-

heter som kännetecknar begreppet. Ställningstagandet är ingen bindande rättsakt utan end-

ast en rekommendation som används för att skapa förutsebarhet i beskattningen för de 

skattskyldiga.41 Med anledning av detta är Skatteverkets ställningstaganden av värde för ut-

redningen. Juridisk databas som används för att begära Skatteverkets ställningstaganden 

och andra av Skatteverket utgivna skrivelser är Skatteverkets hemsida.42  

Avslutningsvis tillämpas doktrin. Denna rättskälla, som ges ett tämligen lågt rättsvärde, an-

vänds för att öka förståelsen för gällande rätt i frågan.43 En sådan rättskälla har varit Skatte-

verkets rättsliga vägledning för mervärdesskatt som bidrar med argumentation för den ak-

tuella frågan. Doktrin tillämpas särskilt vid källhantering och övrig formalia.  

1.4 Terminologi och avgränsningar  

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, upphörde EG att exi-

stera och ersattes av EU. I uppsatsen används därför begreppen EU, EU-rätt och EUD 

även vid hänvisning till rättspraxis från tiden före Lissabonfördraget.  

                                                        
39 Proposition 2012/13:124, s. 70 och 87. 

40 Se avsnitt 6.2-6.5.  

41 Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W. och Vogel, H-H., Finna rätt – 
JURISTENS KÄLLMATERIAL OCH ARBETSMETODER, s. 48 och Alhager, E., Kleerup, J., Melz, P. 
och Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 29. 

42 Officiella hemsidan till Skatteverket är http://www.skatteverket.se. 

43 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 167-169 och Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt,  s. 51 och 90. 
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I denna uppsats används begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet 

när referens görs till ML och mervärdesskattedirektivet. Termerna näringsidkare och yr-

kesmässig verksamhet som tillämpades i ML innan reformen i juni 2013 motsvarar termer-

na beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet.44 De slopade termerna förekommer 

således endast vid hänvisning till förarbeten och rättspraxis från tiden före termerna be-

skattningsbar person och ekonomisk verksamhet implementerades i ML.   

Enligt propositionen till lagändringen innebär införandet av begreppet ekonomisk verk-

samhet i ML endast en teknisk anpassning av lagen i syfte att uppnå resultatet med mervär-

desskattedirektivets motsvarande bestämmelse.45 Därför är det inte aktuellt att i denna upp-

sats utreda huruvida det förekommer regelkonkurrens mellan bestämmelsen i ML och 

mervärdesskattedirektivet. Syftet med uppsatsen är att utreda de omständigheter som mer-

värdesskatterättsligt kännetecknar ekonomisk verksamhet, vid vilken aktivitet ekonomisk 

verksamhet uppkommer och hur begreppet tolkas i svensk rätt i förhållande till EU-rätten. 

Jämförelse mellan EUD och de svenska myndigheternas tolkning av begreppet ekonomisk 

verksamhet görs därför enbart i syfte att klarlägga de kännetecknande omständigheterna 

och hur begreppet tolkas i svensk rätt.  

Rättspraxis som tas med i denna uppsats återges endast till det innehåll som är relevant för 

att besvara uppsatsens syfte. Övriga eventuella rättsfrågor som tas upp och diskuteras i 

rättspraxis återges endast om de har samband med frågan om ekonomisk verksamhet.  

För att underlätta jämförelser med tidigare bestämmelser i ML och mervärdesskattedirekti-

vet återges de tidigare bestämmelsernas lydelse i bilagorna 1-3 till uppsatsen. Bestämmel-

serna återges endast till den del som är relevant för uppsatsen.     

I såväl EU-rätten som den svenska rätten finns särskilda regler för verksamheter som bed-

rivs av offentligrättsliga organ såsom staten, statliga affärsverk och kommun, registrerade 

trossamfund och ideella föreningar. De särskilda omständigheterna som kännetecknar eko-

nomisk verksamhet som bedrivs av ovanstående lämnas därhän då denna utredning be-

gränsas till att omfatta verksamheter som omfattas av fysiska och övrigaa juridiska perso-

ner. Detta i syfte att begränsa uppsatsens omfattning, då utredningen annars riskerar att bli 

alltför omfattande.  

                                                        
44 Proposition 2012/13:124, s. 73 och 79-80. 

45 Proposition 2012/13:124, s. 70.   
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1.5 Disposition 

Uppsatsens disponeras, med undantag för detta kapitel, så att varje kapitel inleds med en 

kort introduktion där syftet med kapitlet och dess innehåll redogörs. Varje kapitel avslutas 

med en sammanfattning.  

I det första kapitlet ges en bakgrund till uppsatsens ämne ekonomisk verksamhet. Bakgrun-

den är en inledning till uppsatsens syfte. Här redogörs även för uppsatsens metod, avgräns-

ning och terminologi. Kapitlet avslutas med en kartläggning av uppsatsens disposition.  

För att ge läsaren en förståelse för varför denna studie görs mot bakgrund av EU-rätten 

presenteras i det andra kapitlet förhållandet mellan EU-rätt och svensk rätt. Här redogörs 

även för betydelsen av EUD:s förhandsbesked samt de tolkningsmetoder som EUD till-

lämpar i sitt arbete.   

I det tredje kapitlet utreds begreppet ekonomisk verksamhet och dess koppling till begreppet 

beskattningsbar person. Här redogörs för vilka bestämmelser som tillämpas vid tolkningen 

av begreppet ekonomisk verksamhet. Eftersom EU-rätten är integrerad med svensk rätt in-

leds kapitlet med en tolkning av begreppet enligt artikel 9 i mervärdesskattedirektivet och 

därefter enligt bestämmelsen i 4 kap. 1 § ML och dess förarbeten.  

Då EUD är en institution som ska säkerställa en enhetlig tolkning av EU-rätten bland med-

lemsstaterna är de förhandsavgöranden som domstolen har lämnat avseende ekonomisk 

verksamhet  av central betydelse för den utredning och analys som görs i uppsatsen. I det 

fjärde kapitlet granskas och analyseras ett flertal relevanta förhandsavgöranden som är bety-

dande för EUD:s inställning avseende det aktuella begreppet och dess tolkning. Varje av-

snitt i detta kapitel avslutas med en kortare analys. 

I det femte kapitlet utreds och analyseras svensk rättspraxis som berör ekonomisk verksam-

het. Kapitlet syftar till att illustrera hur begreppet ekonomisk tolkas och tillämpas i svensk 

rättspraxis i förhållande till EU-rätten. I detta kapitel analyserats och tolkas begreppet inom 

bl.a. verksamhetsområdena hästar, fotografer och förvaltning av värdepapper. Även i detta 

kapitel avslutas avsnitten med kortare analys.  

Det sjätte kapitlet syftar till att redogöra för Skatteverkets ståndpunkt avseende begreppet 

ekonomisk verksamhet. Här belyses vad som enligt Skatteverkets mening utgör ekonomisk 

verksamhet och vilka omständigheter som kännetecknar begreppet. I kapitlet belyses även  
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huruvida särskilda företeelser såsom övningsföretag och fastigheter utgör ekonomisk verk-

samhet.  

I det sjunde kapitlet besvaras slutligen syftet med uppsatsen genom att informationen som 

framkommit i de tidigare kapitlen sammanställs och analyseras. Kapitlet, som är uppbyggt i 

enlighet med uppsatsens syfte, avslutas med en slutsats. 
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2   Förhållandet mellan EU-rätt och svensk rätt 

2.1 Inledning 

En viktig del av denna uppsats är att analysera den rättspraxis som behandlar begreppet 

ekonomisk verksamhet. I detta kapitel klargörs varför utredningen görs ur ett EU-rättsligt 

perspektiv. Det kommer därför att utredas hur och varför nationell rätt ska tillämpas i för-

hållande till EU-rätten. Kapitlet inleds med en beskrivning av den harmonisering som skett 

på mervärdesskatteområdet och behandlar därefter EU-rättens förhållande till medlemssta-

ternas rättsordningar.  

När en bedömning ska göras av huruvida svensk rättspraxis är förenlig med EUD:s rätts-

praxis är det angeläget att förstå hur de nationella domstolarna verkar och förhåller sig till 

varandra. Då EUD:s förhandsavgöranden kommer att analyseras längre fram i uppsatsen är 

det av vikt att beskriva vilka tolkningsmetoder som används av EUD för att tolka gällande 

rätt.   

2.2 EU och mervärdesskatt  

Ett av EU:s grundläggande mål är att skapa en inre marknad inom medlemsstaternas terri-

torium. Med inre marknad avses ett område utan inre gränser där det råder fri rörlighet för 

varor, tjänster, kapital och personer.46 För att säkerställa en inre marknad har all diskrimine-

ring på grund av nationalitet förbjudits och en öppen marknadsekonomi med fri konkur-

rens införts.47    

Med samma syfte som ovan har ett harmoniseringskrav uppställts för lagstiftning inom EU 

om indirekta skatter.48 Mervärdesskatteområdet är ett av de områden där harmoniseringen 

har kommit längst. Harmoniseringen påbörjades år 1967 genom antagandet av första och 

andra mervärdesskattedirektivet49 och har successivt genomförts genom en rad andra direk-

tiv. Mervärdesskattedirektivet är det direktiv som är av störst betydelse för mervärdesskat-

teområdet. Direktivet har sedan det trädde i kraft uppdaterats genom ett antal tilläggsdirek-

                                                        
46 Artikel 3.3 EU-fördraget och art. 26 EUF-fördraget.   

47 Artikel 18.1 och 119.1 EUF-fördraget.  

48 Artikel 113 EUF-fördraget. 

49 Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstift-
ning om omsättningsskater, EGT 71, 14.4.1967, s. 1301 och rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 
april 1967 om medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervär-
desskatt: struktur och tillämpningsförfaranden, EGT 71, 14.4.1967 s. 1303 (andra mervärdesskattedirektivet). 
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tiv.50 Syftet med harmoniseringen är att åstadkomma ett enhetligt och konkurrensneutralt 

mervärdesskattesystem på den inre marknaden.51 

2.3 Tillämpning av EU-rätten i Sverige 

2.3.1 Sveriges anslutning till EU 

Sveriges har genom sin anslutning till EU, den 1 januari 1995, inskränkt sin suveränitet och 

i princip överlåtit kompetensen på mervärdesskatteområdet till EU:s institutioner. 52 Sverige 

har därigenom, tillsammans med andra medlemsstater, förbundit sig genom lojalitetsplikt 

att respektera och samarbeta med unionen och dess institutioner. Samarbetet går bl.a. ut på 

att medlemsstaterna lojalt ska respektera sina skyldigheter gentemot EU och säkerställa att 

EU-rätten får fullt genomslag inom den nationella rätten. För att EU-rätten ska få fullt ge-

nomslag inom nationell rätt krävs att medlemsstaterna ser till att EU-rätten följs, genom-

förs och tillämpas inom nationell lagstiftning.53  

I de fall en konflikt uppstår mellan medlemsstaternas nationella rätt och EU-rätten har EU-

rätten givits företräde framför den nationella rätten. EU-rätt ska således tillämpas obero-

ende av vad som föreskrivs i den nationella lagstiftningen. Detta är en konsekvens av att 

medlemsstaterna, genom överföring av sin kompetens till EU, begränsat sina egna befo-

genheter.54 Om en nationell bestämmelse strider mot EU-rätten är den nationella domsto-

len skyldig att negligera den nationella bestämmelsen. Det åvilar således de nationella dom-

stolarna att tillförsäkra att de EU-rättsliga bestämmelserna ges full verkan.55  

Vissa EU-rättsliga bestämmelser har till följd av lojalitetsplikten blivit en del av den nation-

ella rättsordningen och tillämpas direkt i nationell rätt utan någon implementering. Med di-

rekt effekt avses att vissa EU-rättsliga bestämmelser kan ge grund till individuella rättighet-

er och skyldigheter som kan åberopas av enskilda inför nationella domstolar och myndig-

                                                        
50 Se exempelvis Rådets direktiv 2008/8 EG av den 12 februari 2008 om ändring av direktiv 2006/112/EG 

med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster, EUT L 44, 20.2.2008, s. 11-22. 

51 Artikel 113 EUF-fördraget.  

52 10 kap. 6 § 1 stycket 1 meningen Regeringsformen (1974:152), RF, och lag (SFS 1994:1500) med anledning 
av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen 1-3§§. 

53 Artikel 4.3 EU-fördraget. 

54 Förklaring nummer 17 i Lissabonfördragets slutakt. Se även målen 6/64, Costa mot E.N.E.L., p. 3 och 
11/70, Internationale Handelsgesellschaft, p. 3. 

55 Mål 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato, p. 24. 
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heter. En EU-rättslig bestämmelse anses ha direkt effekt om den är klar, precis och ovill-

korlig för en medlemsstat. Om samtliga de nu nämnda kriterierna uppfylls har en bestäm-

melse s.k. vertikal direkt effekt och kan därmed åberopas av enskilda personer56 gentemot nat-

ionella myndigheter.57 Förutom vertikal direkt effekt förekommer även horisontell direkt effekt 

vilket innebär att bestämmelserna ger enskilda personer rättigheter som kan åberopas 

gentemot en annan enskild part.58 Det är endast fördragsartiklar och förordningar som kan 

ha horisontell direkt effekt.59  

Ett direktiv är inte en bindande rättsakt och måste därför implementeras i den nationella 

rätten för att få full verkan. Medlemsstaterna ska säkerställa att resultatet som ett direktiv 

föreskriver implementeras i nationell rättsordning. Implementeringen ska ske inom förskri-

ven tid och det har anförtrotts medlemsstaterna att välja form och tillvägagångssätt för im-

plementeringen.60 Detta innebär att Sverige som medlemsstat i EU har fått behålla sin suve-

ränitet på mervärdesskatteområdet avseende form och tillvägagångssätt för implementering 

av mervärdesskattedirektivet i ML. Sverige saknar dock befogenhet avseende innehållet i de 

bestämmelser i mervärdesskattedirektivet som ska implementeras i ML.61  

Det är emellertid inte ovanligt att korrekt implementering av exempelvis mervärdesskatte-

direktivet inte sker av olika anledningar.62 Det följer av EUD:s fasta rättspraxis att direktiv 

har direkt effekt. För att en bestämmelse i mervärdesskattedirektivet ska ha direkt effekt 

krävs det, precis som för fördragsbestämmelser, att bestämmelsen är klar, precis och ovill-

korlig. Direkt effekt kan endast tillämpas om det är till förmån för enskilda och kan därför 

aldrig åberopas av det allmänna inför nationell domstol.63 En direktivbestämmelse kan inte 

                                                        
56 Med enskilda personer avses såväl fysiska som juridiska personer.  

57 Mål 26/62, Van Gend en Loos, s. 168.  

58 Mål 43/75, Defrenne mot Sabena, p. 35-37 och 40.   

59 Att fördragsbestämmelser har direkt effekt framgår av bl.a. målen 26/62, Van Gend en Loos s. 168 och 
43/75, Defrenne mot Sabena, p. 40. Att även förordningar kan ha direkt effekt framgår av exempelvis C-
253/00, Antonio Muños y CIA SA, p. 27. 

60 Artikel 288.3 EUF-fördraget.  

61 Proposition 1994:95/19 s. 525-526. Se även Ståhl, K., Persson-Österman, R., Hilling, M., och Öberg, J., 
EU-skatterätt, s. 28; Bernitz U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 25-26 och Forssén, B., Skattskyldig-
het för mervärdesskatt – EN ANALYS AV 4 KAP. 1 § MERVÄRDESSKATTELAGEN, s. 52. 

62 Bernitz, U., och Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 115.  

63 Se exempelvis målen 9/70, Franz Grad, p. 9 och 8/81, Ursula Becker, p. 25. Se även proposition 
1994:95/19 s. 486. 
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åberopas av enskilda gentemot enskilda.64 Det ska framhållas att många av mervär-

desskattedirektivets bestämmelser har av EUD tillagts direkt effekt.65 Bestämmelsen om 

beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet i artikel 9 mervärdesskattedirektivet an-

ses i svensk rätt ha direkt effekt.66  

I situationer där det saknas tillräckligt klara bestämmelser i ett direktiv, och direkt effekt så-

ledes inte kan tillämpas, ska medlemsstaterna tolka den nationella rätten genom EU-

konform tolkning. Den nationella lagstiftningen ska således tolkas mot bakgrund av direk-

tivets ordalydelse och syfte för att uppnå resultatet med direktivet.67 Även för det fall att 

nationell rätt antagits före eller efter direktivet, ska de nationella domstolarna tillämpa EU-

konform tolkning och tolka den nationella lagstiftningen i ljuset av direktivets ordalydelse 

och syfte.68  

I det fall en enskild har lidit skada på grund av att en medlemsstat avstått från att imple-

mentera ett direktiv i förskriven tid kan medlemsstaten, under vissa förutsättningar, bli ska-

deståndsskyldig.69 För att skadestånd ska vara aktuellt fordras att bestämmelsen som har 

överträtts har till mål att skapa rättigheter åt enskilda, att överträdelsen är tillräckligt klar 

och att det finns ett direkt orsakssamband mellan medlemsstaternas skyldighet och den 

skada som lidits.70  

2.3.2 EUD:s betydelse för svensk rätt 

Det är en förutsättning att medlemsstaterna lojalt genomför och tillämpar EU-rätten för att 

rättsordningen inom EU ska fungera.71 EUD, som är en av institutionerna i EU:s organisat-

                                                        
64 Se exempelvis målen 152/84, M. H. Marshall mot Southampton, p. 47 och C-91/92 Faccini Dori, p. 20-23. 

65 Ståhl, K., Persson-Österman, R., Hilling, M., och Öberg, J., EU-skatterätt, s. 35. Se avsnitt 2.3.2 avseende 
EUD:s behörighet.  

66 Proposition 2012/13:124, s. 70. Se även RÅ 2010 ref. 54 och Skatteverkets ställningstaganden, Beskattnings-
bar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt. 

67 Mål 14/83, Sabine Von Colson, p. 26.  

68 Mål C-106/89, Marleasing SA, p. 8. 

69 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Frankovich och Bonifaci, p. 37-46. Se även proposition 1994/95:19 s. 
488. 

70 Se målen C-429/09, Günter Fufs, p. 45 och C-568/08, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruk-
tie m.fl., p. 87 och där angiven rättspraxis.  

71 Artikel 4.3 EU-fördraget. Se även avsnitt 2.3.1.  



 

 
16 

ion,72 har fått i uppdrag att se till att lag och rätt efterföljs vid tolkning och tillämpning av 

EU-rätten.73 För att säkra en korrekt tillämpning av EU-rätten har EUD fått behörighet att 

fatta beslut om bl.a. talan som väcks om fördragsbrottsförfarande mot en medlemsstat, 

ogiltighetstalan mot EU-institutionerna och att meddela förhandsavgörande.74 

Om en medlemsstat överträder eller negligerar EU-rätten kan EUD föra talan mot med-

lemsstaten för fördragsbrott. Fördragsbrottstalan kan väckas av antingen kommissionen el-

ler annan medlemsstat. Enskilda har således inte rätt att anhängiggöra talan om fördrags-

brott.75 Om en medlemsstat gör sig skyldig till fördragsbrott är den skyldig att åsidosätta 

den nationella rätten och vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterkomma EUD:s beslut 

så att den rättsstridiga situationen ska upphöra.76 Om medlemsstaten avstår från att vidta 

nödvändiga åtgärder för att efterkomma EUD:s beslut kan den föreläggas att betala stan-

dardbelopp eller vite.77 

För att säkerställa EU-rättens lagenlighet har EUD även i uppgift att granska att rättsakter 

som utfärdas av EU:s institutioner överensstämmer med EU:s fördrag. Rättsakter som av 

olika skäl inte överensstämmer med EU:s fördrag kan ogiltigförklaras av EUD.78 Ogiltig-

hetstalan kan väckas av bl.a. EU:s institutioner, medlemsstater och enskilda som är direkt 

eller personligen berörda av rättsakter som utfärdas av bl.a. rådet, kommissionen och 

Europeiska centralbanken.79 En rättsakt som blir ogiltighetsförklarad förlorar sin rättsliga 

verkan.80       

För att åstadkomma en enhetlig tolkning av EU-rätten bland medlemsstaterna har EUD 

givits rätt att meddela förhandsbesked avseende tolkning av rättsakter som antagits av EU:s 

institutioner. Den nationella domstolen i en medlemsstat är skyldig att begära förhandsbe-

                                                        
72 Artikel 13 EU-fördraget. 

73 Artikel 19.1 EU-fördraget.  

74 Avseende fördragsbrott se artiklarna 258 och 259 EUF-fördraget, ogiltighetstalan se artikel 263 EUF-
fördraget och förhandsavgörande se artikel 267 EUF-fördraget.  

75 Artiklarna 258 och 259 EUF-fördraget.  

76 Artikel 260.1 EUF-fördraget och proposition 1994:95/19 s. 482 och 487-488.  

77 Artikel 260.1-3 EUF-fördraget. 

78 Artikel 263 och 264 EUF-fördraget.  

79 Artikel 263 EUF-fördraget.   

80 Bernitz U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 214-215. 
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sked om det uppkommer en fråga som rör exempelvis tolkning av en bestämmelse i mer-

värdesskattedirektivet. Förhandsbesked ska dock begäras enbart om den nationella domsto-

len finner att ett klargörande i en tolkningsfråga är relevant för målets avgörande.81  

I de fall en bestämmelse är så pass klar att det inte föreligger något tvivel om dess innehåll, 

får den nationella domstolen låta bli att begära förhandsbesked. Detta förutsätter dock att 

den nationella domstolen är förvissad om att detta svar är lika uppenbart för såväl EUD 

som alla nationella domstolar.82 Ett förhandsavgörande, som är av prejudicerande karaktär, 

är bindande för den hänskjutande domstolen och medlemsstaterna.83 

EUD, som endast är behörig att besvara frågor som rör tolkning av EU-rättsliga bestäm-

melser, får inte uttala sig i frågor som rör nationell rätt.84 Förhandsbeskeden innehåller där-

för endast information om hur en viss EU-rättslig bestämmelse ska tolkas. Genom tillämp-

ning av förhandsbesked fastställer de nationella domstolarna domslut som är förenliga med 

EU-rätten.85 

Det åligger den nationella domstolen att begära förhandsavgörande från EUD. Parterna i 

ett mål disponerar således inte över rätten att begära att tolkningsbesked ska begäras, utan 

det åligger den nationella domstolen att avgöra om så ska ske.86 EUD är därmed inte behö-

rig att pröva frågor som den nationella domstolen inte har ställt.87 Innan den nationella 

domstolen begär förhandsavgörande ska den ha utrett de sakfrågor och rent nationella 

rättsfrågor som förekommer i målet.88 Vid oklarheter kan EUD begära förtydligande från 

den nationella domstolen.89  

                                                        
81 Artikel 267 EUF-fördraget.  

82 Mål 283/81, CLIFIT, p. 16.   

83 Ståhl, K., Persson-Österman, R., Hilling, M., och Öberg, J., EU-skatterätt, s. 28 och Bernitz U. och Kjell-
gren, A., Europarättens grunder, s. 235.  

84 Mål 93/75, Jacob Alderblum, p. 4.  

85 Mål C-62/93, BP Soupergaz Anónimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion, p. 10.  

86 Artikel 267.2 EUF-fördraget. Se även Ståhl, K., Persson-Österman, R., Hilling, M., och Öberg, J., EU-
skatterätt, s. 28 och Bernitz U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 228. 

87 Mål C-189/95, Harry Franzén, p. 78-79. 

88 Förenade målen 36/80 och 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association och Martin Doyle m.fl., p. 5-
6 och 9.  

89 Bernitz U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 185. 
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2.3.3 EU-rättsliga tolkningsprinciper 

Som nämnts ovan åligger det EUD att säkerställa att medlemsstaternas bestämmelser tolkas 

och tillämpas i enlighet med EU-rätten.90 För att uppnå sina resultat använder sig EUD av 

ett antal tolkningsmetoder. I litteraturen är författarna eniga om att språklig, systematisk 

och syftestolkning är de tre främst förekommande tolkningsmetoderna som EUD tillämpar 

i sitt arbete.91 

Vid tolkning av EU-rätten utgår EUD alltid till en början från ordens lydelse och den van-

liga innebörden av texten i en bestämmelse. Detta kallas språklig tolkning. I det fall en språk-

lig tolkning inte är tillräcklig eller leder till ett oacceptabelt resultat kan texten frångås.92  

EU:s reglemente utfärdas i samtliga språk och därför förekommer dess bestämmelser i 

olika språkversioner. Då alla språkversioner har samma rättskällestatus är det viktigt att 

tolkningen av en bestämmelse, där det råder tvivel om dess innebörd, görs i ljuset av övriga 

språkversioner. Alla språkversioner måste jämföras.93 Förekommer språkliga skillnader 

måste EUD beakta syftet och kontexten med en bestämmelse, d.v.s. göra en systematisk 

tolkning.94 Metoden använder analogier och ligger ofta till grund för utfyllande tolkning.95  

Vid tolkning av sekundärrättsliga bestämmelser förekommer det att en bestämmelse tolkas 

mot bakgrund av sin tillkomsthistoria och vad som eftersträvas. Genom s.k. syftestolkning 

strävar EUD att fastställa den ursprungliga avsikten med en bestämmelse. För att utröna 

ändamålet med en bestämmelse vänder sig ofta domstolen till ingressen till en rättsakt och 

exempelvis de förslag som under ärendets gång framställts av kommissionen och diskute-

rats i rådet. EUD kan även söka svar i de utlåtanden som lämnats under ett lagstiftningsä-

rendes beredning av exempelvis Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommit-

                                                        
90 Avsnitt 2.3.2. 

91 Bernitz U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 185.  

92 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning – EN LÄROBOK I ALLMÄN RÄTTSLÄRA, p. 447 ff..   

93 Ståhl, K., Persson-Österman, R., Hilling, M., och Öberg, J., EU-skatterätt, s. 41 och Allgårdh, O. och Nor-
berg, S., EU och EG-rätten: en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 87-88.  

94 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning – EN LÄROBOK I ALLMÄN RÄTTSLÄRA, p. 452 ff..  

95 Ståhl, K., Persson-Österman, R., Hilling, M., och Öberg, J., EU-skatterätt, s. 44. 
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tén. Anledningen till att metoden inte används vid tolkning av den primära rätten är att det 

föreligger svårigheter att identifiera någon subjektiv avsikt med dessa.96   

2.4 Sammanfattning 

Ett av EU:s mål är att uppnå en inre marknad och som ett led i detta har ett gemensamt 

mervärdesskattesystem upprättats. Harmoniseringen av mervärdesskatt uppnås genom 

mervärdesskattedirektivet som är bindande för medlemsstaterna. 

Mervärdesskattedirektivet är inte en bindande rättsakt och måste därför implementeras i 

medlemsstaternas lagstiftning för att få full verkan. Det åligger medlemsstaten att säker-

ställa att resultatet som mervärdesskattedirektivet föreskriver implementeras i den nation-

ella rättsordningen. I den svenska rätten har mervärdesskattedirektivet implementerats i 

ML.  Bestämmelser i mervärdesskattedirektivet som är klara, precisa och ovillkorliga anses 

ha direkt effekt. I det fall artikel 9 i mervärdesskattedirektivet inte implementeras korrekt i 

svensk rätt och samtidigt uppfyller dessa rekvisit, kan den åberopas av enskilda gentemot 

nationella myndigheter och staten. Om bestämmelsen i artikel 9 mervärdesskattedirektivet 

inte skulle anses klar, precis och ovillkorlig kan direkt effekt inte tillämpas utan 4 kap. 1 § 

ML ska då tolkas EU-konformt, d.v.s. mot bakgrund av mervärdesskattedirektivets ordaly-

delse i syfte att uppnå resultatet som direktivet föreskriver.  

Det åligger de nationella domstolarna att säkerställa att EU-rätten följs och tillämpas på 

korrekt sätt. Detta säkerställs bl.a. genom att ett förhandsavgörande från EUD begärs. 

Skulle det uppkomma en fråga som rör tolkning av artikel 9 mervärdesskattedirektivet är de 

en svensk domstolar skyldig, under förutsättning att ett klargörande i tolkningsfrågan är re-

levant för målets avgörande, att begära förhandsbesked. Ett förhandsavgörande som läm-

nas av EUD och som innehåller information om hur bestämmelsen i mervärdesskattedirek-

tivet ska tolkas är bindande för den hänskjutande domstolen. Ett förhandsbesked är preju-

dicerande och ska följas även av samtliga medlemstaters domstolar. I sitt arbete för att sä-

kerställa EU-rättens lagenlighet och åstadkomma en enhetlig tolkning använder sig EUD av 

ett antal tolkningsmetoder.  

                                                        
96 Ståhl, K., Persson-Österman, R., Hilling, M., och Öberg, J., EU-skatterätt, s. 46-47 och Allgårdh, O. och 

Norberg, S., EU och EG-rätten: en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 87-88. 
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3   Ekonomisk verksamhet 

3.1 Inledning 

Sverige har i samband med anslutningen till EU inskränkt sin suveränitet och överlåtit 

kompetensen på mervärdesskatteområdet till EU:s institutioner. På grund därav är ut-

gångspunkten för denna utredning mervärdesskattedirektivet vilket är av störst betydelse 

för mervärdesskatteområdet.97 Förståelse för vad som föreskrivs i artikel 9 mervär-

desskattedirektivet om ekonomisk verksamhet är av vikt för att kunna besvara syftet i 

denna utredning. I detta kapitel utreds därför begreppet ekonomisk verksamhet med ut-

gångspunkt från mervärdesskattedirektivet och därefter enligt ML och dess förarbete. Ef-

tersom begreppet beskattningsbar person definieras utifrån begreppet ekonomisk verksam-

het redogörs här även för sambandet mellan dessa två begrepp.  

3.2 Mervärdesskattedirektivet 

I enlighet med mervärdesskattedirektivet ska mervärdesskatt ”[…]tas ut när varor levereras 

mot ersättning inom en medlemsstats territorium av en beskattningsbar person som agerar 

i denna egenskap”98. Motsvarande gäller när tjänster tillhandahålls.99  

Begreppet beskattningsbar person, som är av väsentligt betydelse vid fastställandet av mer-

värdesskattens omfattning och vilka som kan anses vara skattskyldiga för mervärdesskatt, 

definieras i artikel 9.1 mervärdesskattedirektivet, som ”[…]den person som, oavsett på vil-

ken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av syfte och resul-

tat.”. Som beskattningsbar person anses således enbart den som utför ekonomisk verksam-

het i här angiven mening. Det är såväl fysiska som juridiska personer som kan bedriva eko-

nomisk verksamhet.100  

För att mervärdesskatten ska vara så neutral som möjligt ska begreppet beskattningsbar 

person även omfatta personer som vid något enstaka tillfälle utför vissa typer av transakt-

                                                        
97 Se avsnitt 2.2 och 2.3.  

98 Artikel 2.1 a) mervärdesskattedirektivet.  

99 Artikel 2.1 c)  mervärdesskattedirektivet.  

100 Artikel 9.2 mervärdesskattedirektivet.  
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ioner.101 Detta innebär enligt Westberg att även affärsaktiviteter som genomförs under en 

väldigt kort tid kan omfattas av bestämmelsen.102  

Ekonomisk verksamhet definieras, i artikel 9.2 mervärdesskattedirektivet, som en verksam-

het som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör. Här inbegrips även 

gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yr-

ken. Vidare definieras ekonomisk verksamhet som utnyttjande av materiella eller immateri-

ella tillgångar i avsikt att fortlöpande vinna intäkter. 

Att en ekonomisk verksamhet bedrivs självständigt har en avgörande betydelse vid bedöm-

ningen av om någon är en beskattningsbar person.103 Det är således verksamhetens karaktär 

som huvudsakligen avgör bedömningen. Kravet på självständighet utvecklas i mervär-

desskattedirektivet där det framkommer att anställda och andra personer som är bundna till 

en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller dylikt inte anses uppfylla självständighetsrekvi-

sitet.104 

3.3 Mervärdesskattelagen 

Den 1 juli 2013 fick ML en ny lagändring som innebar att begreppen yrkesmässig verksam-

het och näringsidkare ersatts med begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verk-

samhet. Begreppen ändrades för att ML skulle anpassas till den terminologi som tillämpas i 

mervärdesskattedirektivet.105 Sverige har i samband med denna lagändring fått en mervär-

desskattelagstiftning på unionsrättslig grund.106  

I 1 kap. 1 § 1 p. ML definieras begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksam-

het. Dessa begrepp är enligt Westberg avgörande för huruvida en verksamhet ska vara fö-

remål för mervärdesbeskattning eller inte.107 Enligt den nya lydelsen i 1 kap. 1 § 1 p. ML 

”[…]ska mervärdeskatt betalas till staten vid bland annat en sådan omsättning inom landet 

                                                        
101 Trettonde ledet i ingressen till mervärdesskattedirektivet p. 13.  

102 Westberg, B., Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap. 1 §, avsnitt 2.1. 

103 Artikel 9.1 mervärdesskattedirektivet.  

104 Artikel 10 mervärdesskattedirektivet.  

105 Ändringen i ML infördes genom SFS 2013:368.  

106 Proposition 2012/13:124, s. 95. Se även Westberg, B., Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap. 1 §, avsnitt 1.  

107 Westberg, B., Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap. 1 §, avsnitt 1. 
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av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna 

egenskap.”.  

En beskattningsbar person definieras i 4 kap. 1 § första stycket ML som ”[…]den som, 

oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess 

syfte eller resultat.[…]”. I bestämmelsens andra stycke definieras ekonomisk verksamhet 

som ”[…] sådan verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleve-

rantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och 

därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att 

fortlöpande vinna intäkter därav skall särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet.” En-

ligt propositionen till lagändringen är definitionen i 4 kap. 1 § andra stycket ML inte ut-

tömmande utan endast exemplifierande, vilket innebär att även skogsbruk och en mängd 

andra verksamheter kan omfattas av begreppet.108   

Enligt tidigare utformning av 1 kap. 1 § ML utgår mervärdesskatt på omsättning av en vara 

eller tjänst som görs i en yrkesmässig verksamhet. Av den tidigare lydelsen i 4 kap. 1 § 

första stycket ML framgår att en verksamhet är yrkesmässig om den utgör näringsverksam-

het enligt 13 kap. IL.109 De nationella definitionerna som användes istället för de unions-

rättsliga definitionerna gällande beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet ansågs 

enligt propositionen kunna motverka mervärdesskattedirektivets syfte om ett gemensamt 

och enhetligt mervärdesskattesystem. Det är kopplingen till IL:s begrepp näringsverksam-

het i den tidigare lydelsen som ansågs medföra en avvikelse från mervärdesskattedirektivet i 

formellt avseende. Sveriges medlemskap i EU har således medfört att denna typ av avvi-

kelse från mervärdesskattedirektivet har försvårat tolkning och tillämpning av de nationella 

mervärdesskattebestämmelserna.110 

Trots att den tidigare lydelsen ansågs avvika i formell mening från mervärdesskattedirekti-

vet ansågs den i materiellt avseende ge samma resultat som mervärdesskattedirektivet. I 

propositionen anges att bestämmelserna om yrkesmässig verksamhet i ML, innan lagänd-

ringen trädde i kraft, tolkades enligt rättspraxis konformt med mervärdesskattedirektivet. 

Om sådan tolkning inte var möjlig tillämpades artikel 9 mervärdesskattedirektivet med di-

rekt effekt enbart om det var till fördel för den enskilde, i annat fall skulle ML följas. För 

                                                        
108 Proposition 2012/13:124, s. 72 och 96. 

109 Proposition 2012/13:124, s. 69. 

110 Proposition 2012/13:124, s. 70.  
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att tydliggöra och därav underlätta tillämpningen av bestämmelserna i ML infördes således 

definitionerna beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet.111 

I samband med att begreppet ekonomisk verksamhet infördes i ML slopades det s.k. utö-

kade yrkesmässighets begreppet i 4 kap. 1 § andra stycket ML. Det utökade yrkesmässig-

hetsbegreppet innebar att en verksamhet kunde anses vara yrkesmässig och underkastad 

mervärdesbeskattning om omsättningen i verksamheten under beskattningsåret översteg 30 

000 kr. Borttagandet av detta gränsbelopp, kan enligt propositionen till lagändringen ge 

upphov till gränsdragningsproblem när det gäller mindre verksamheter och verksamheter 

som gränsar mot hobby. Bedömningen bör dock enligt propositionen i de flesta fall bli 

densamma som innan bestämmelsen togs bort från ML.112 En konsekvens som lagändring-

en har medfört är enligt Westberg att all verksamhet som uppfyller kriterierna för att anses 

som ekonomisk verksamhet och därigenom beskattningsbar person kan bli föremål för 

mervärdesbeskattning utan beloppsgräns. Westberg påpekar att borttagandet av belopps-

gränsen inte hindrar att en bedömning görs av bolags aktiviteter för att avgöra huruvida 

ekonomisk verksamhet föreligger eller inte.113 

I propositionen till lagändringen i ML hänvisas till artikel 9.1 mervärdesskattedirektivet där 

det framgår att en ekonomisk verksamhet ska bedömas ”oberoende av dess syfte eller re-

sultat”. Trots detta villkor framgår det av propositionen att ett förvärvssyfte, d.v.s. en avsikt 

att genomföra beskattningsbara transaktioner, måste finnas. Att transaktionerna i vissa fall 

kan vara undantagna från skatteplikt saknar betydelse vid bedömningen. Detta bör således 

betraktas som ett klargörande att det är verksamhetens karaktär och inte dess syfte som är 

av betydelse.114   

En förutsättning för att ekonomisk verksamhet ska föreligga är att avsikten att bedriva en 

sådan verksamhet kan styrkas med objektiva omständigheter. Enligt propositionen ska det, 

vid bedömning av huruvida en verksamhet är att anse som ekonomisk verksamhet eller 

inte, göras en samlad bedömning av samtliga relevanta objektiva omständigheter i varje en-

skilt fall. Propositionen hänvisar vidare till EU:s rättspraxis och uppräknar en mängd ex-

empel på sådana omständigheter som talar för att en ekonomisk verksamhet föreligger. 

                                                        
111 Proposition 2012/13:124, s. 70 och 95. 

112 Proposition 2012/13:124, s. 79-80. 

113 Westberg, B., Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap. 1 §, avsnitt 1 och 3.10. 

114 Proposition 2012/13:124, s. 66-68 och 96. 
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Dessa omständigheter är bl.a. huruvida det finns en affärsplan, ekonomiska kalkyler, bokfö-

ring, lokal som hyrs, finansiering och marknadsföring.115  

Intäkter som härrör enbart från att en ägare utnyttjar sin äganderätt utgör enligt proposit-

ionen inte ekonomisk verksamhet. Det måste finnas ett syfte att använda tillgångarna för 

att fortlöpande vinna intäkter för att det ska kunna anses falla under begreppet ekonomisk 

verksamhet. Ett holdingbolag vars enda verksamhet är att förvärva och äga andelar i andra 

bolag anses inte bedriva ekonomisk verksamhet. Holdingbolaget kan dock anses bedriva 

ekonomisk verksamhet om bolaget är inblandat i förvaltningen av de ägda bolagen. Med 

detta menas att bolaget tillhandahåller dotterbolagen exempelvis administrativa eller finan-

siella tjänster mot ersättning.116      

I propositionen påpekas att det förutsätts att tillhandahållandet av varor och tjänster sker 

mot ersättning för att ekonomisk verksamhet ska föreligga. Det ska således finnas ett direkt 

samband mellan den tillhandahållna varan eller tjänsten och det motvärde som betalas. Vi-

dare framhålls att verksamheten ska bedrivas i syfte att fortlöpande vinna intäkter. Om en 

tillgång med hänsyn till sin karaktär enbart används för kommersiellt bruk kan det förutsät-

tas att det är ekonomisk verksamhet som bedrivs i syfte att fortlöpande vinna intäkter. Om 

en tillgång däremot är av sådan karaktär att den även kan användas för privat bruk måste 

samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas vid bedömningen. När sådana gräns-

dragningsproblem uppstår ska exempelvis jämförelse göras mellan hur tillgången används i 

det specifika fallet och hur sådan ekonomisk verksamhet i normalfallet bedrivs. Omstän-

digheter såsom den tid tillgången hyrts ut, intäkternas belopp och antalet kunder kan vara 

sådana omständigheter som tas med i bedömningen.117 

3.4 Sammanfattning 

Begreppet ekonomisk verksamhet är en grundläggande förutsättning för att en beskatt-

ningsbar person ska förekomma och således mervärdesskatteplikt. I samband med att be-

greppen yrkesmässig verksamhet och näringsverksamhet ersattes av beskattningsbar person 

och ekonomisk verksamhet överensstämmer definitionerna i ML med den terminologi som 

används i mervärdesskattedirektivet. Ändringen bör leda till en mer enhetlig tolkning och 

                                                        
115 Proposition 2012/13:124, s. 79 och 96. 

116 Proposition 2012/13:124, s. 96. 

117 Proposition 2012/13:124, s. 67 och 96-97. 
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bedömning inom unionen av vad som utgör en ekonomisk verksamhet och när villkoren 

för att bedriva en sådan verksamhet är uppfyllda. 

Ekonomisk verksamhet definieras numera både i ML och mervärdesskattedirektivet som 

en verksamhet som bedrivs av en producent, handlare eller tjänsteleverantör samt utnytt-

jande av materiella eller immateriella tillgångar i avsikt att fortlöpande vinna intäkter. I pro-

positionen till ML hänvisas till EU-rätten där det fastställs att en samlad bedömning av 

samtliga relevanta omständigheter ska göras i varje enskilt fall vid avgörande om kravet för 

en ekonomisk verksamhet är uppfyllt. Omständigheter som ska beaktas vid bedömningen 

är bl.a. huruvida det finns en affärsplan, ekonomiska kalkyler, bokföring, lokal som hyrs, 

finansiering och marknadsföring. Av propositionen framgår även att det i regel är fråga om 

en ekonomisk verksamhet när verksamheten fortlöpande innefattar beskattningsbara trans-

aktioner, när det finnas ett syfte att utnyttja materiella eller immateriella tillgångar för att 

fortlöpande vinna intäkter och när det finns ett direkt samband mellan den tillhandahållna 

varan eller tjänsten och det motvärde som betalas. Om en tillgång är av sådan karaktär att 

den kan användas för såväl privat som kommersiell bruk måste samtliga omständigheter 

beaktas vid bedömningen i det enskilda fallet.   

Trots att ML enligt tidigare lydelse avvek i formell mening från mervärdesskattedirektivet 

har det, enligt propositionen, i materiellt avseende i praktiken lett till samma resultat som 

mervärdesskattedirektivet. Av propositionen framgår även att innan lagändringen trädde i 

kraft den 1 juli 2013 tolkades bestämmelserna, enligt rättspraxis, om yrkesmässigt verksam-

het i ML konformt med mervärdesskattedirektivet. I de fall en sådan tolkning inte hade va-

rit möjlig hade mervärdesskattedirektivet kunna tillämpats med direkt effekt.   



 

 
26 

4   EUD:s rättspraxis 

4.1 Inledning 

Medlemsstaternas ringa handlingsutrymme har resulterat i att EUD har fått en väsentlig be-

tydelse för tolkningen och tillämpningen av mervärdesskattedirektivets bestämmelser.118 

Avsikten med detta kapitel är att utreda och analysera begreppet ekonomisk verksamhet i 

artikel 9.2 mervärdesskattedirektivet och dess föregångare artikel 4.2 sjätte direktivet utifrån 

EUD:s praxis. Begreppet tolkas även enligt artikel 2 andra mervärdesskattedirektivet i ett av 

fallen. Ett urval av relevant rättspraxis som är betydande för EUD:s inställning till vad som 

utgör och kännetecknar ekonomisk verksamhet lyfts fram och belyses i detta kapitel.119 Ka-

pitlet är av central betydelse för den analys som görs i kapitel 7. 

4.2 Förberedande aktiviteter 

I detta avsnitt utreds om förberedande verksamhet kan betraktas som en ekonomisk verk-

samhet redan under förberedelsetiden. Här klarläggs om de aktiviteter som vidtas innan en 

verksamhet har kommit igång kan bedömas som ekonomisk och i sådana fall under vilka 

förutsättningar. Nedanstående förhandsavgöranden från EUD är vägledande för denna 

tolkning.   

4.2.1 Mål 268/83 Rompelman120 

4.2.1.1 Bakgrund 

Makarna Rompelman förvärvade en fordringsrätt som avsåg en framtida samäganderätt till 

dels andelar i en byggnad som vid tidpunkten var under uppförandeskede, dels en tomträtt 

till den tillhörande marken. Andelarna som förvärvades i fastigheten avsåg utställningsloka-

ler. Utställningslokalerna var ämnade att hyras ut till företagare. Makarna Rompelman, som 

i sinom tid skulle ansöka om frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler, 

ansökte om att få göra avdrag för mervärdesskatt på kostnader som uppstod under bygg-

nadstiden. Vid tidpunkten för avdragsrätten hade de ifrågavarande lokalerna ännu inte hyrts 

ut.121 

                                                        
118 Se avsnitt 2.3.1 och 2.3.2.  

119 Om urvalet av EU:s rättspraxis se avsnitt 1.3.2.  

120 Mål 268/83, D.A. Rompelman och E.A. Rompelman-Van Deelen mot Minsiter van Financiën [1985] 
REG svensk specialutgåva; volym 8 s. 84.  

121 Mål 268/83, Rompelman, p. 3-5.  
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Makarna Rompelman ansåg att rätt till återbetalning av mervärdesskatt förelåg eftersom de 

förvärvade egenskapen av företagare genom den första handlingen som utfördes i avsikt att 

utnyttja tillgången.122 De hävdade att utnyttjande av tillgångar som avses i artikel 4.2 sjätte 

direktivet uppkommer i samband med förvärvet av en rätt till dessa tillgångar och att en 

förberedande handling som är nödvändig för utförande av denna verksamhet ska ses som 

en del av utövande av ekonomisk verksamhet.123  

Minister van Financiën (finansministern) ansåg att det faktiska utnyttjandet av de förvär-

vade andelarna ännu inte påbörjats vid utnyttjandet av avdragsrätten och avslog makarnas 

begäran om avdrag för mervärdesskatt.124 Finansministern hävdade att avsikten hos den 

som gör investeringen måste styrkas med objektiva omständigheter för att utnyttjande av 

tillgångar ska kunna anses föreligga.125  

Den nationella domstolen ställde med anledning av detta en fråga för förhandsavgörande 

till EUD. Frågan som ställdes var huruvida det föreligger ett utnyttjande, enligt artikel 4.2 

andra meningen i sjätte direktivet, redan från den tidpunkt då en person köper framtida till-

gångar med avsikt att hyra ut dessa.126  

4.2.1.2 Avgörande 

Generaladvokaten Gordon Slynn lämnade förslag till avgörande där han framhöll att för-

värv av fast egendom utgör ekonomisk verksamhet och att frågan som bör ställas är 

huruvida detta är specificerat i artikel 4.2 sjätte direktivet.127  

Domstolen påpekade inledningsvis att mervärdesskattesystemets grundtanke är att slutkon-

sumenten är den som ska stå för mervärdesskatten.128 All mervärdesskattepliktig ekonomisk 

verksamhet ska beskattas på ett neutralt sätt, vilket uppnås genom att skattskyldiga perso-

ner har avdragsrätt för den skatt de betalar på inköp till sin verksamhet.129 

                                                        
122 Mål 268/83, Rompelman, p. 8. 

123 Mål 268/83, Rompelman, p. 11. 

124 Mål 268/83, Rompelman, p. 6.  

125 Mål 268/83, Rompelman, p. 12. 

126 Mål 268/83, Rompelman, p. 10.  

127 Generaladvokaten Slynns förslag till avgörande i mål 268/83, s. 658.  

128 Mål 268/83, Rompelman, p. 16. 

129 Mål 268/83, Rompelman, p. 19.  
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Domstolen underströk vidare att artikel 4.1 genom lydelsen i artikel 4.2 kan omfatta hand-

lingar som följer på varandra. Då bolag genom förberedande verksamhet förvärvar fast 

egendom ska även detta räknas som ekonomisk verksamhet.130 Domstolen ansåg inte att 

det fanns anledning att skilja på införskaffandet av en fordringsrätt avseende en framtida 

äganderätt och själva äganderätten. I båda fallen vore det en kostnad som hänförs till bola-

gets ekonomiska verksamhet. Det hade stridit mot mervärdesskattens neutralitetsprincip 

om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt hade infunnits först efter det att skattepliktiga 

intäkter uppstod. En sådan tolkning hade givit ett orimligt resultat eftersom investerings-

kostnaderna då inte vore avdragsgilla innan, men efter, det faktiska användandet av en fas-

tighet inletts. Domstolen pekade även på den finansiella börda som skulle uppstå om inve-

steringskostnaderna inte blivit avdragsgilla förrän det faktiska användandet av fastigheten 

inletts, då tiden mellan dessa två händelser kan vara lång. Med anledning av ovanstående 

ansåg domstolen att en person som har sådana investeringskostnader ska anses vara skatt-

skyldig enligt artikel 4.131  

Domstolen fastslog vidare att det är den skattskyldige som har bevisbördan för att denne 

uppfyller villkoren för avdragsrätt. Detta innebär att om skattemyndigheten så kräver måste 

denne kunna styrka avsikten att bedriva skattepliktig verksamhet genom objektiva omstän-

digheter. I det aktuella fallet gav domstolen som exempel på sådan objektiv omständighet 

att den skattskyldige skulle kunna visa att lokalerna var lämpliga för kommersiellt använ-

dande.132  

4.2.2 Mål C – 110/94 Inzo133 

4.2.2.1 Bakgrund 

Intercommunale voor zeewaterontzilting (Inzo) avsåg bedriva utveckling och användning 

av metoder för behandling av olika typer av vatten samt utvinning av dricksvatten i distri-

butionssyfte.134 Inzo hade för detta projekt anskaffat viss utrustning och låtit utföra studier 

för att undersöka huruvida den planerade verksamheten var lönsam. Studierna visade att 

lönsamheten var behäftad med ett flertal problem, vilket bidrog till att investerare drog sig 

                                                        
130 Mål 268/83, Rompelman, p. 22. 

131 Mål 268/83, Rompelman, p. 23. 

132 Mål 268/83, Rompelman, p. 24. 

133 Mål C-110/94, Intercommunale voor zeewaterontzilting (Inzo) mot Belgische Staat [1996] REG s. I-
00857.   

134 Mål C-110/94, Inzo, p. 2 och 7.  
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tillbaka, verksamheten lades ner och Inzo försattes i likvidation. Den egentliga verksamhet-

en påbörjades aldrig i bolaget. Innan bolaget försattes i likvidation gjorde det gällande rätt 

till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till kostnader som uppstått i denna verk-

samhet, vilken beviljades och återbetalades av den belgiska skatteförvaltningen.135    

Den belgiska förvaltningen ansåg att Inzo inte hade utfört någon skattepliktig transaktion 

och ålade bolaget att betala tillbaka den utbetalade mervärdesskatten. Inzo överklagade 

skatteförvaltningens beslut vid den nationella domstolen och gjorde gällande att de hade 

haft för avsikt att regelbundet företa skattepliktiga transaktioner. Som grund för sin talan 

åberopades omständigheterna att de hade anställt personal, etablerat en organisation som 

var anpassad till den aktuella verksamheten och upptagit ett flertal lån samt hänvisade till 

målet Rompelman.136 Den nationella domstolen ställde med anledning av detta följande 

fråga till EUD: 

”Skall verksamheten i ett bolag som bildats med ett väl avgränsat verksamhetsföremål (`ut-

forskning, undersökning, utveckling användning och främjande av alla metoder för be-

handling, utvinning och försäljning av havsvatten och bräckt vatten´), vilken konkret end-

ast bestått av beställning och betalning av en omfattande lönsamhetsstudie för den process 

som skulle utvecklas, varefter visats att processen inte var lönsam och bolaget försatts i lik-

vidation, hänföras till ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 4.1 och 4.2 i 

rådets sjätte direktiv av den 17 maj 1977”.137 

4.2.2.2 Avgörande 

Generaladvokat Carl Otto Lenz lämnade förslag till avgörande där han anförde att Inzo 

hade i sin hänvisning till domen Rompelman hävdat att då investeringskostnader där an-

setts avdragsgilla torde samma princip tillämpas på deras fall.138 Enligt generaladvokaten 

kunde den slutsatsen dock inte appliceras direkt eftersom i fallet Rompelman hade investe-

ringskostnaderna lett till att den ekonomiska verksamheten påbörjats, till skillnad från om-

ständigheterna i detta fall där investeringskostnaderna inte utmynnat i ekonomisk verksam-

het.139 Frågan i detta fall var om det skulle räcka med avsikten att bedriva ekonomisk verk-

                                                        
135 Mål C-110/94, Inzo, p. 8-9. 

136 Mål C-110/94, Inzo, p. 10-11. 

137 Mål C-110/94, Inzo, p. 13.  

138 Generaladvokaten Lenzs förslag till avgörande i mål C-110/94, p. 10  

139 Generaladvokaten Lenzs förslag till avgörande i mål C-110/94, p. 11. 
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samhet för att en person skulle anses vara skattskyldig och som en följd av detta bevilja av-

drag för investeringskostnader, även då dessa inte ledde till ekonomisk verksamhet.140 Ge-

neraladvokaten menade att Inzo hade förändrat sin verksamhet sedan anmälan om skatt-

skyldighet skett eftersom någon ekonomisk verksamhet aldrig påbörjats. Trots att avsikten 

varit att bedriva ekonomisk verksamhet och trots att förberedelser genomförts för ekono-

misk verksamhet menade han att när bolaget faktiskt inte påbörjat någon ekonomisk verk-

samhet skulle detta innebära en sådan genomgripande förändring att skatteförvaltningen 

inte torde vara bunden av sitt tidigare beslut att registrera bolaget som skattskyldiga.141  

EUD anförde att det genom Rompelman-domen framkommit att förberedande verksam-

het, som kan bestå av flera på varandra följande handlingar, är att betrakta som ekonomisk 

verksamhet. I samma avgörande konstaterade domstolen att det hade stridit mot neutrali-

tetsprincipen om kostnader som uppkommit för skattepliktiga inkomster blev avdragsgilla 

först då inkomsterna uppstod. Investeringsutgifter för en planerad näringsverksamhet 

skulle därmed anses utgöra ekonomisk verksamhet enligt artikel 4.142  

EUD menade att om skatteförvaltningen registrerat bolaget för mervärdesskatt då de upp-

givit sin planerade verksamhet torde även bolagets kostnader för studier avseende den pla-

nerade verksamheten hänföras till ekonomisk verksamhet.143 Det faktum att studierna re-

sulterade i att den påtänkta verksamheten faktiskt aldrig påbörjades och beskattningsbara 

intäkter inte uppkom, skulle inte påverka avdragsrätten.144 

Domstolen underströk vidare att det ligger på den skattskyldige att visa att villkoren för av-

dragsrätt är uppfyllda vid sin ansökan till skatteförvaltningen. Det finns inget som hindrar 

skatteförvaltningarna från att kräva att den skattskyldige inkommer med underlag för att 

visa detta. Skatteförvaltningarna kan därför bara kräva retroaktiv återbetalning i de fall där 

den skattskyldige genom bedrägeri eller undandragande lämnat vilseledande uppgifter angå-

ende viljan att utveckla ekonomisk verksamhet.145  

                                                        
140 Generaladvokaten Lenzs förslag till avgörande i mål C-110/94, p. 15. 

141 Generaladvokaten Lenzs förslag till avgörande i mål C-110/94, p. 20. 

142 Mål C-110/94, Inzo, p. 15-17.  

143 Mål C-110/94, Inzo, p. 18. 

144 Mål C-110/94, Inzo, p. 20.  

145 Mål C-110/94, Inzo, p. 23-24. 
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EUD fastslog med anledning av ovanstående att en sådan lönsamhetsstudie som bolaget 

beställt utgjorde ekonomisk verksamhet då skatteförvaltningen medgivit bolaget registre-

ring till mervärdesskatt.146  

4.2.3 Analys 

I fallet Rompelman har EUD slagit fast att även förberedande investeringar kan utgöra 

ekonomisk verksamhet. Det hade, enligt EUD, stridit mot neutralitetsprincipen med ett 

krav på skattepliktiga intäkter innan avdragsrätten infinner sig. Det hade även gett en orim-

lig finansiell börda om investeringskostnader inte vore avdragsgilla då uppbyggandet av en 

verksamhet kan pågå under en längre tid. Det ligger dock på den skattskyldige att visa med 

objektiva omständigheter att ekonomisk verksamhet föreligger. 

Till skillnad från fallet Rompelman kom någon skattepliktig omsättning aldrig igång i fallet 

Inzo. EUD ansåg dock att det faktum att verksamheten aldrig kom igång och att inga be-

skattningsbara intäkter redovisats, skulle inte påverka avdragsrätten. Domstolen tryckte på 

skatteförvaltningens möjlighet att vid bolagets ansökan om skattskyldighet kräva in un-

derlag från den skattskyldige som visar att villkoren för avdragsrätt är uppfyllda. I det fall 

en verksamhet registrerats av skatteförvaltningen kan retroaktiv återbetalning av skatt bara 

krävas när den skattskyldige genom bedrägeri eller undandragande lämnat vilseledande 

uppgifter.  

4.3     Fortlöpande vinna intäkter 

I detta avsnitt undersöks och analyseras kriteriet ”utnyttjande av materiella och immateriella 

tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter” när en verksamhet är pågående. Kriteriet 

utgör en viktig del vid bedömningen om ett bolag bedriver en ekonomisk verksamhet. 

Rättsfallen behandlar i vilka fall ett bolag anses uppfylla kriteriet ”att fortlöpande vinna in-

täkter”.  

4.3.1 Mål C – 230/94 Renate Enkler147 

4.3.1.1 Bakgrund 

Renate Enkler och Finanzamt Homburg (Finanzamt) hade i detta mål en tvist avseende 

Renates egenskap av företagare.148 Renate arbetade som kontorsbiträde och uppgav år 1984 

                                                        
146 Mål C-110/94, Inzo, p. 25.  

147 Mål C-230/94, Renate Enkler mot Finanzamt Homburg [1996] REG s. I-04517.  

148 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 2.  
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till skattemyndigheten att hon bedrev yrkesverksamhet som bestod av uthyrning av husbi-

lar. I samband med detta anskaffade hon en husbil för 52 723,89 DM varav omsättnings-

skatt149 ingick med 6 474,89 DM.150  

Renate gjorde avseende år 1984 ett avdrag i sin skattedeklaration på 7 270,77 DM. Husbi-

len hade då endast använts privat. Följande år redovisade hon en omsättning på 2 535 DM 

varav 2 205 DM avsåg uthyrning till hennes make. År 1986 redovisade Renate en omsätt-

ning på 1 728 DM varav ungefär hälften av denna omsättning avsåg uthyrning hon haft till 

sin make. Maken hade även bidragit finansiellt gällande inköp och underhåll av husbilen 

med 59 342 DM under åren 1984-1986. Utöver uthyrningen till maken hyrdes husbilen ut 

till tredje man vid två tillfällen under dessa tre räkenskapsår.151  

Renates husbil var försäkrad endast för privat bruk, förutom vid de tillfällen då den hyrdes 

ut till tredje man. Hon hade kommit överens med försäkringsbolaget om att hon kunde 

hyra ut bilen till sin make utan att teckna en trafikförsäkring för hyrfordon.152 När hyrbilen 

inte användes stod den parkerad i närheten av makarnas bostad. Renate hade inte gjort nå-

gon reklam för sin verksamhet i pressen. År 1986 upphörde hon med sin verksamhet och 

angav att husbilen i fortsättningen endast skulle användas för privat bruk.153 

Finanzamt ansåg genom ändringsbeslut att Renate för åren 1984-1986 inte var att anse som 

företagare och beaktade endast den skatt som Renate fakturerat de som hyrt husbilen. Då 

Renate väckte talan fastslog Finanzgericht att hon inte bedrivit företagsverksamhet, ef-

tersom hon inte kunnat visa genom objektiva omständigheter att hon bedrivit en varaktig 

verksamhet med syftet att vinna intäkter.154  

Renate överklagade detta beslut till den Bundesfinanzhof som förklarade målet vilande och 

ställde frågan till EUD huruvida uthyrning av materiella tillgångar kunde betraktas som en 

ekonomisk verksamhet i enlighet med antingen sjätte direktivets artikel 4.2 första meningen 

eller dess andra mening. Frågan ställdes också om varje tillhandahållande av en tillgång för 

                                                        
149 Med omsättningsskatt avses mervärdesskatt i förevarande fall.  

150 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 7.  

151 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 8-12. 

152 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 13. 

153 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 14-15. 

154 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 16-17. 
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användning mot ersättning skulle anses utgöra ekonomisk verksamhet i enlighet med artikel 

4.2 andra meningen sjätte direktivet, eller om begreppet ekonomisk verksamhet krävde att 

den privata verksamheten kunde särskiljas från denna. Vid särskiljandet från privat verk-

samhet ställdes frågan om hänsyn skulle tas till enskilt bestämda kriterier (såsom tidsper-

spektiv och storlek på ersättning) eller genom en jämförelse med motsvarande ekonomiska 

verksamheter vilket i detta fall skulle utgöras av yrkesmässig uthyrning av husbilar. Frågan 

ställdes även om uthyrningen kunde anses utgöra ekonomisk verksamhet när fordonet i re-

aliteten endast hyrts ut några dagar till utomstående samt sex veckor till uthyrarens make 

under en period på över två år.155 

4.3.1.2 Avgörande 

Generaladvokaten Georges Cosmas gav förslag till avgörande där han konstaterade att ut-

hyrning av en materiell tillgång såsom en hyrbil är ett sådant utnyttjande som avses i artikel 

4.2. Det som måste undersökas enligt artikel 4.2 andra meningen sjätte direktivet är 

huruvida utnyttjandet sker med syftet att fortlöpande vinna intäkter.156 Finns inte syftet att 

fortlöpande vinna intäkter är det ingen ekonomisk verksamhet, även om verksamheten be-

står av utnyttjande av materiell tillgång och bedrivs självständigt. Däremot, menade han, är 

det irrelevant för denna fråga om verksamheten kan skiljas från privat verksamhet.157 

Generaladvokaten menade vidare att det inte räcker med den skattskyldiges egen förklaring 

om att en verksamhet bedrivs med syftet att fortlöpande vinna intäkter utan de nationella 

myndigheterna eller domstolarna ska titta på alla faktiska objektiva omständigheter. I denna 

bedömning kan karaktären av tillgången tas med i bedömningen. Bedömningen kan bli svå-

rare när det gäller en tillgång som till sin natur är sådan att den kan användas för privat 

bruk.158 Generaladvokaten ansåg att omständigheter såsom Renates underlåtenhet att 

marknadsföra sin verksamhet, den begränsade kundkretsen och de små intäkterna är såd-

ana faktiska objektiva omständigheter som kan beaktas i bedömningen. Dessa omständig-

heter är inga kriterier för ekonomisk verksamhet i sig men kan alltså beaktas i bedömningen 

huruvida syftet att fortlöpande vinna intäkter finns.159 

                                                        
155 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 18. 

156 Generaladvokaten Cosmas förslag till avgörande i mål C-230/94, p. 16. 

157 Generaladvokaten Cosmas förslag till avgörande i mål C-230/94, p. 17.  

158 Generaladvokaten Cosmas förslag till avgörande i mål C-230/94, p. 18.  

159 Generaladvokaten Cosmas förslag till avgörande i mål C-230/94, p. 20-21.  
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Domstolen påpekade att det framgår av artikel 4.2 jämfört med artikel 4.3 att med ekono-

misk verksamhet menas inte verksamhet som utövas tillfälligt. Domstolen angav vidare att 

sådan uthyrning av materiell tillgång som avses i detta fall faller under begreppet utnytt-

jande av tillgång enligt artikel 4.2 andra meningen sjätte direktivet. Uthyrning av en husbil 

kan alltså utgöra ekonomisk verksamhet om den görs regelbundet med syfte att fortlö-

pande vinna intäkter.160 

Då domstolen skulle besvara frågan i vilka fall uthyrning av en husbil skulle anses utföras 

regelbundet med syfte att fortlöpande vinna intäkter påpekades inledningsvis att bevisbör-

dan ligger på den skattskyldige som med objektiva fakta ska kunna visa att denne bedriver 

skattepliktig verksamhet. Alla omständigheter i varje enskild fall ska bedömas för sig.161   

Om en tillgång bara används för ekonomisk verksamhet, menade domstolen, så kan det 

normalt förutsättas att det är ekonomisk verksamhet som bedrivs med syftet att fortlö-

pande vinna intäkter.162 Gränsdragningsproblemen blir större när det gäller materiella till-

gångar som är sådana till sin karaktär att de även kan användas för privat bruk. När sådana 

gränsdragningsproblem uppstår ansåg domstolen att både hur tillgången användas i det 

specifika fallet och hur sådan ekonomisk verksamhet i normalfallet bedrivs är faktorer som 

kan vara av värde för bedömningen. Omständigheter såsom den tid tillgången hyrts ut, in-

täkternas belopp och antalet kunder kan vara sådana omständigheter som tas med i be-

dömningen. Domstolen hänvisade därefter vidare tillbaka till den nationella domstolen för 

att avgöra det enskilda fallet och bedöma dess omständigheter.163 

4.3.2 Mål C – 263/11 Ainârs Rêdlihs 164 

4.3.2.1 Bakgrund 

Ainãrs Rēdlihs hade under åren 2005 och 2006 utfört leveranser av timmer men låtit bli att 

registrera sig till mervärdesskatt eller uppge att han bedrev ekonomisk verksamhet till den 

lettiska skattemyndigheten Valsts ieņēmumu dienests (VID). Med anledning av att Ainãrs 

                                                        
160 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 20-22. 

161 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 24. 

162 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 27. 

163 Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 27-30.  

164 Mål C-263/11, Ainârs Rêdlihs mot Valsts ienêmumu dienests [2012] REG s. 0001. 
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inte registrerat sin verksamhet påfördes han böter av VID motsvarande mervärdesskatt-

en.165  

Ainãrs motsade sig detta och menade att leveranserna av timmer vare sig uppfyllde rekvisi-

tet om självständighet eller att de utfördes systematiskt. Han menade att leveranserna ut-

fördes på grund av force major då de hade skett efter en storm för att avhjälpa skador. 

Timret kom från en ung skog där träden inte hade fällts om det inte varit för stormen. Le-

veranserna hade skett vid ett flertal tillfällen endast eftersom så pass mycket träd hade fällts 

av stormen att det inte vore möjligt att sälja alla på en gång. Ainãrs menade vidare att över-

låtelsen av timmer inte var mervärdesskattepliktig eftersom han förvärvat skogen för eget 

bruk.166 Målet gick upp i nationell domstol som bl.a. ställde följande tolkningsfråga till 

EUD:  

”Är en fysisk person, som har förvärvat tillgångar (en skog) för eget bruk och som genom-

för en varuleverans för att lindra konsekvenserna av en force majeure-händelse (till exem-

pel en storm), beskattningsbar i den mening som avses i artikel 9 i direktiv [2006/112] samt 

i artikel 4.1 och 4.2 i [sjätte direktivet], och därmed skyldig att betala mervärdesskatt? Med 

andra ord, utgör en sådan varuleverans ekonomisk verksamhet i den mening som avses i 

nämnda bestämmelser i unionsrätten?”167 

4.3.2.2 Avgörande 

Domstolen förtydligade inledningsvis att trots att frågan hänvisade både till mervär-

desskattedirektivet och till sjätte direktivet skulle det inte göras någon skillnad i tolkningen 

av bestämmelserna eftersom innehållet i direktiven ansågs vara väsentligen identiska avse-

ende tolkningen av den aktuella frågan.168  

Vid bedömningen av begreppet ekonomisk verksamhet hänvisade domstolen till rättspraxis 

där det framgick att begreppet är av objektiv karaktär och varje verksamhet ska därmed be-

dömas för sig, oberoende av syfte och resultat. Att syftet med transaktionerna var en följd 

av force majeure skulle därför inte heller i denna fråga påverka domstolens bedömning.169 

                                                        
165 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 13-14. 

166 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 15-16. 

167 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 20. 

168 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 22. 

169 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 28-29. 



 

 
36 

Domstolen ansåg att försäljningen av timmer från en privat skog måste anses ha varit ut-

nyttjande av materiella tillgångar i den mening som avses i artikel 9.2 mervärdesskattedirek-

tivet.170 För att avgöra huruvida utnyttjandet gjordes fortlöpande skulle en bedömning gö-

ras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.171 Omständigheter som kunde bli 

aktuella i denna bedömning ansåg domstolen var antal kunder, den period leveranserna ut-

fördes och storleken på intäkterna.172 Domstolen hänvisade till målet Enkler och angav att 

det kunde vara relevant att jämföra den aktuella verksamheten med hur motsvarande verk-

samhet vanligtvis bedrivs med syftet att fortlöpande vinna intäkter.173 

Domstolen ansåg att Ainãrs utförde sådana skogsförvaltningsåtgärder som avsågs i artikel 

9.2 i mervärdesskattedirektivet och därmed bedrev ekonomisk verksamhet. Även om timret 

i fråga inte normalt sett hade använts vid den tidpunkt det nu gjorde på grund av force ma-

jeure skulle denna omständighet inte påverka bedömningen.174 Det skulle heller inte spela 

någon roll att tillgången, d.v.s. skogen, var förvärvad för privat bruk när den senare kom att 

användas i en ekonomisk verksamhet.175  

Domstolen fastslog därmed att frågan skulle besvaras så att Ainãrs försäljning avsåg en 

ekonomisk verksamhet och gav till den nationella domstolen att vidare bedöma samtliga 

omständigheter i fallet för att avgöra om verksamheten bedrevs med syftet att fortlöpande 

vinna intäkter.176   

4.3.3 Analys 

EUD ansåg i fallet med Renate Enkler som bedrev uthyrning av husbil att om en tillgång 

används endast för ekonomisk verksamhet så kan det normalt förutsättas att det är ekono-

misk verksamhet som bedrivs med syftet att fortlöpande vinna intäkter. När det gäller till-

gångar som till sin natur är sådana att de även kan användas privat ska en bedömning göras 

utifrån samtliga relevanta objektiva fakta. I fallet Renate Enkler pekade domstolen på rele-

                                                        
170 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 31. 

171 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 34. 

172 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 38. 

173 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 35. 

174 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 37. 

175 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 39. 

176 Mål C-263/11, Ainãrs Rēdlihs, p. 40.  
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vanta faktorer såsom den tid tillgången hyrts ut, intäkternas belopp och antalet kunder. 

Domstolen hänvisade sedan till den nationella domstolen att avgöra det enskilda fallet.  

I fallet Ainãrs Rēdlihs ansåg domstolen att försäljning av timmer utgjorde utnyttjande av 

materiella tillgångar i enlighet med artikel 9.2 mervärdesskattedirektivet. För att bestämma 

huruvida ekonomisk verksamhet bedrevs måste avgöras huruvida utnyttjandet gjordes fort-

löpande. Domstolen pekade på relevanta omständigheter såsom antal kunder, den period 

leveranserna utfördes och storleken på intäkterna. Det vore även relevant att se på hur 

motsvarande verksamhet vanligtvis bedrivs med syftet att fortlöpande vinna intäkter.  

Syftet, att försäljningen av timmer gjordes pga. force major, påverkade inte EUD:s bedöm-

ning i Ainãrs Rēdlihs fall. Det spelade heller ingen roll att tillgången var förvärvad för privat 

bruk. Domstolen fastställde att ekonomisk verksamhet förekom och hänvisade till den nat-

ionella domstolen att vidare bedöma huruvida verksamheten bedrevs med syftet att fortlö-

pande vinna intäkter.  

4.4 Förvaltningsåtgärder  

I detta avsnitt undersöks huruvida bolag som enbart äger och förvaltar aktier och andra 

värdepapper i andra bolag anses bedriva ekonomisk verksamhet. Nedanstående förhands-

besked belyser vilka förvaltningsåtgärder som ett sådant bolag måste vidta för att det ska 

anses bedriva en ekonomisk verksamhet. 

4.4.1 Mål C – 60/90 Polysar177 

4.4.1.1 Bakgrund 

Det nederländska bolaget Polysar Investments Netherlands BV (Polysar BV) ingick i den 

globala koncernen Polysar och ägde andelar i olika utländska bolag. Det kanadensiska bola-

get Polysar Holding Ltd innehade 100 procent av aktiekapitalet i Polysar BV. Polysar BV 

betalade regelbundet ut utdelning till sitt moderbolag och tog årligen emot utdelningar. Nå-

gon affärsverksamhet bedrevs inte i Polysar BV. Bolaget betalade för åren 1981-1985 för 

olika tjänster som utfördes i dess räkning. Ersättningen innehöll mervärdesskatt som bola-

get fick återbetalt från tull- och accismyndigheten i Nederländerna. Tull- och accismyndig-

heten ansåg i efterhand att bolaget saknade avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten 

                                                        
177 Mål C-60/90, Polysar Investments Netherlands BV mot Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen [1991] 

REG svensk specialutgåva; volym 11 s. 00227.  
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enligt sjätte direktivet och nekade således den ingående mervärdesskatten. Beslutet innebar 

att bolaget skulle återbetala det tidigare medgivna avdraget.178  

Efter att ha överklagat beslutet utan framgång väckte Polysar BV talan vid den nationella 

domstolen som beslöt att ställa flera tolkningsfrågor för förhandsavgörande till EUD. 

Domstolen ställde bl.a. frågan huruvida ett holdingbolag som inte bedriver någon annan 

verksamhet än det som är förenad med aktieinnehav i andra bolag ska anses som en skatt-

skyldig person i den mening som avses i artiklarna 4 och 17 i sjätte direktivet.179 

4.4.1.2 Avgörande 

Generaladvokaten Van Gerven lämnade förslag till avgörande där han framförde att ut-

gångspunkten vid bedömningen är syftet med de gemenskapsinterna bestämmelserna om 

mervärdesskatt. Han underströk att utdelning inte kan ses som en fortlöpande intäkt utan 

ska endast ses som en vinst som ett bolag får in genom ett ägande av en tillgång. En avvi-

kande syn på detta skulle innebära att alla aktieägare skulle ses som skattskyldiga personer. 

Generaladvokaten uppgav vidare att bedömningen påverkas av om en aktieägare köper och 

säljer tillgångar kontinuerligt i syfte att fortlöpande vinna intäkter. En sådan verksamhet 

kan anses vara ekonomisk. Han ansåg dock inte att det, i Polysar BV:s fall, var fråga om att 

köpa och sälja tillgångar eftersom förvärv av andra bolag sker i syfte att behålla dessa.180  

Generaladvokaten ansåg att de aktiviteter som åligger en aktieägare inte utgör ekonomisk 

verksamhet. Sådan aktivitet är bl.a. att delta vid dotterbolagens möten, att rösta, att ha nå-

got inflytande i dotterbolagens verksamhet, fördela vinster och utdelningar.181  

Vid besvarande av frågorna ställda av den nationella domstolen hänvisade EUD till målet 

Van Tiem182, där mervärdesskatten i artikel 4 sjätte direktivet ges en mycket vid räckvidd. 

Begreppet ”utnyttjande” i artikel 4.2 hänför sig till alla transaktioner oberoende av rättslig 

form och därav avses att fortlöpande vinna intäkter av de ifrågavarande tillgångarna. EUD 

fann i detta mål att förvärv och innehav av andelar i andra bolag inte ska betraktas som en 

sådan ekonomisk verksamhet som gör förvärvaren och innehavaren till skattskyldig person. 

                                                        
178 Mål C-60/90, Polysar, p. 6.  

179 Mål C-60/90, Polysar, p. 7. 

180 Generaladvokaten Garvens förslag till avgörande i mål C-60/90, p. 4-5. 

181 Generaladvokaten Garvens förslag till avgörande i mål C-60/90, p. 6. 

182 Mål C-186/89, W.M. van Tiem. 
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Förvärv av andelar i andra bolag utgör enligt avgörandet i målet Van Tiem inte ett utnytt-

jande av tillgångar för att fortlöpande skapa intäkter eftersom eventuella utdelningar endast 

är resultatet av äganderätten till tillgångarna.183 Utfallet kan dock påverkas av direkt eller in-

direkt förvaltning av dotterbolagen bortsett från holdingbolagets rättigheter som aktieägare 

eller bolagsman.184  

Med anledning av ovanstående ansåg domstolen att artikel 4 i sjätte direktivet ska tolkas på 

ett sådant sätt att ett holdingbolag som bedriver en verksamhet som uteslutande består av 

att förvärva intressen i andra bolag inte kan anses vara en skattskyldig person i mervär-

desskattehänseende. Detta under förutsättning att holdingbolaget varken direkt eller indi-

rekt deltar i förvaltningen av de förvärvade bolagen bortsett från de rättigheter som åligger 

en aktieägare. Domstolen ansåg att det saknar betydelse att holdingbolaget ingår i en global 

koncern.185 

4.4.2 Analys 

Generaladvokat Van Gerven ansåg i sitt förslag till avgörande i fallet Polysar att utdelning 

inte kan ses som en fortlöpande intäkt då en sådan syn skulle innebära att alla aktieägare 

skulle ses som skattskyldiga personer. Han menade däremot att bedömningen skulle kunna 

bli en annan om en aktieägare köper och säljer tillgångar kontinuerligt i syfte att fortlö-

pande vinna intäkter.  

EUD gick på generaladvokatens linje och angav att förvärv och innehav av andelar i andra 

bolag inte skulle betraktats som ekonomisk verksamhet. En annan bedömning hade dock 

kunnat göras om bolaget deltagit direkt eller indirekt i förvaltningen av de förvärvade bola-

gen, utöver de rättigheter som tillfaller en aktieägare.  

4.5 Avyttring av tillgångar och utåtriktad verksamhet 

EUD har i ett flertal förhandsavgöranden uttalat sig i frågan huruvida ekonomisk verksam-

het föreligger i bolag vars verksamhet består av att äga och förvalta egna aktier. I nedanstå-

ende förhandsavgörande tar EUD ställning till huruvida ekonomisk verksamhet föreligger 

vid avyttring av aktier och andra värdepapper i bolag som inte är fondkommissionär. I 

                                                        
183 Mål C-60/90, Polysar, p. 12-13. 

184 Mål C-60/90, Polysar, p. 14. 

185 Mål C-60/90, Polysar, p. 17. 
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detta avsnitt belyses även EUD:s ståndpunkt gällande förvärv av egendom och innehav av 

värdepapper som inte används för någon företagsverksamhet.  

4.5.1 Mål C – 155/94 Wellcome Trust186 

4.5.1.1 Bakgrund 

Wellcome Trust (förvaltningsbolaget) var förvaltare av Wellcome Foundation Ltd (stiftel-

sen) med uppgiften att låta aktieinkomsterna gå till välgörande ändamål såsom forskning i 

veterinärmedicin, medicin och medicinsk historia.187 År 1985 godtogs en plan att avyttra in-

nehavet av andelar i stiftelsen under förutsättning att förvaltningsbolaget behöll 50 procent 

av andelarna med rösträtt.188 Försäljningsintäkten användes för att genomföra investering-

ar.189  

År 1992 lämnade förvaltningsbolaget upplysning om en ny försäljning av aktier.190 Denna 

försäljning var så pass omfattande att den inte kunde göras på vanligt sätt utan genom me-

toden ”book-building”. Metoden innebär att investerare i förväg får lämna anbud på aktier. 

Anbuden ligger sedan till grund för att bestämma utbudets omfång och pris.191 

Förvaltningsbolaget begärde i mars 1993 avdrag för ingående mervärdesskatt avseende 

kostnader hänförliga till aktieförsäljningen. Bolaget ansåg att aktieförsäljningen utgjorde 

ekonomisk verksamhet.192 Begäran avslogs av Commissioners of Customs & Excise 

(Commissioners) som menade att aktier och värdepapper som ägdes av förvaltningsbolaget 

inte ingick i någon ekonomisk verksamhet då de ägdes med syftet att finansiera välgörande 

verksamhet.193 Beslutet överklagades till den nationella domstolen som förklarade målet vi-

lande i väntan på förhandsavgörande från EUD. 194 

                                                        
186 Mål C-155/94, Wellcome Trust Ltd mot Commissioners of Customs and Exercise [1996] REG s. I-03013.   

187 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 3. 

188 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 5.  

189 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 6.  

190 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 9.  

191 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 10. 

192 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 14.  

193 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 18. 

194 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 19-20. 
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Den nationella domstolen ställde frågan huruvida begreppet ekonomisk verksamhet i arti-

kel 4.2 även inbegrep försäljning av aktier och värdepapper av en person som inte är fond-

kommissionär. Frågan ställdes även huruvida det kunde utgöra ekonomisk verksamhet när 

en stor försäljning av aktier till många köpare gjordes på en dag, där förberedelserna varit 

omfattande och pågått en längre period.195        

4.5.1.2 Avgörande 

Generaladvokaten Carl Otto Lenz konstaterade att ekonomisk verksamhet enligt artikel 4.3 

sjätte direktivet endast kan omfatta sådana verksamheter som utövas av producenter, åter-

försäljare eller personer som tillhandahåller tjänster. Verksamheten som skulle bedömas i 

aktuellt fall var försäljning av aktier och andra värdepapper. Lenz konstaterade att endast 

en fondkommissionärs verksamhet kan utgöra ekonomisk verksamhet och att en sådan 

verksamhet inte förelåg i aktuellt fall eftersom förvaltningsbolaget inte utgjorde en fond-

kommissionär.196 

Genom att mer ingående undersöka förvaltningsbolagets verksamhet konstaterade Lenz att 

försäljningar av aktier utgjorde överlåtelse av tillgångar som inte kan ge någon avkastning. 

Tillgångarna ansågs enbart ändra form. Den mer omfattande försäljningen innebar inte nå-

got annat än att en materiell tillgång byttes mot likvida medel för att förvärva andra till-

gångar som var bättre investeringar. Generaladvokaten ansåg inte att detta utgör någon 

handel med aktier.197 Förvaltningsbolagets uppgift var att förvalta förmögenheten som den 

hade anförtrotts vilket innebar att se till att förmögenheten inte minskade genom att sälja 

och köpa nya aktier. Förvaltningsbolagets syfte var att få ut den största utdelningen för att 

ha så mycket pengar som möjligt till förfogande för den verksamhet som bolaget egentligen 

bedrev, att främja medicinsk forskning. Detta ska inte jämföras med en fondkommissionärs 

verksamhet och dess syfte att sälja till högsta pris.198   

Generaladvokaten ansåg att sjätte direktivet endast ska tillämpas på personer som bedriver 

ekonomisk verksamhet enligt direktivets mening och inte på sådana personer vars verk-

samhet är jämförbar med en privat investerares verksamhet. Generaladvokaten ansåg att 

                                                        
195 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 20. 

196 Förslag till avgörande av generaladvokaten Carl Otto Lenz, p. 8. 

197 Förslag till avgörande av generaladvokaten Carl Otto Lenz, p. 11 och 17. 

198 Förslag till avgörande av generaladvokaten Carl Otto Lenz, p. 19.  
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varken förvaltningsbolagets normala försäljning av aktier eller den mer omfattade försälj-

ningen utgjorde någon ekonomisk verksamhet enligt sjätte direktivet.199   

Generaladvokaten fann således att begreppet ekonomisk verksamhet inte omfattar försälj-

ning av aktier och värdepapper som företas av en person som inte är fondkommissionär 

och som är verksam inom ramen för förvaltning av sin egen förmögenhet. Han ansåg inte 

heller att en sådan försäljning medför att en ekonomisk verksamhet bedrivs på grund av att 

det under en och samma dag görs ett flertal aktieförsäljningar till ett stort antal köpare vilka 

har krävt omfattande förberedelser under en längre tid.200   

EUD påpekade inledningsvis att det faktum att förvaltningsbolaget inte utgjorde fond-

kommissionär inte i sig uteslöt möjligheten att ekonomisk verksamhet bedrevs vid avyttring 

av aktier. Det vore dock inte tillräckligt att, i likhet med t.ex. ett holdingbolag, äga aktier för 

att ekonomisk verksamhet skulle förekomma. Samma resonemang skulle även tillämpas på 

avveckling av aktieinnehav.201 

Förvaltningsbolagets syfte var att förvalta sin förmögenhet som bestod i andelar i stiftelsen 

och andra finansiella instrument. Förvärv och avyttring av aktier gjordes med syftet att 

bringa inkomster för att kunna främja medicinsk forskning.202 Förvaltningsbolaget hade 

inte möjlighet att investera i aktier för att inneha aktiemajoriteten i något bolag, d.v.s. att di-

rekt eller indirekt ta del i ledningen i ett annat bolag, något som annars hade kunnat vara en 

sådan omständighet som visar att ekonomisk verksamhet bedrivs. EUD hänvisade här till 

målet Polysar. EUD fastslog därmed att förvaltningsbolagets handel med aktier och värde-

papper var att jämställa med en privat investerares. Bedömningen påverkades inte av att 

försäljningen varit omfattande eller att rådgivningsfirmor anlitats i samband med försälj-

ning.203 

                                                        
199 Förslag till avgörande av generaladvokaten Carl Otto Lenz, p. 28-29. 

200 Förslag till avgörande av generaladvokaten Carl Otto Lenz, p. 40. 

201 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 31-33. 

202 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 34. 

203 Mål C-155/94, Wellcome Trust, p. 35-37.  
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4.5.2 Mål C – 80/95 Harnas och Helm204 

4.5.2.1 Bakgrund 

Detta mål behandlade tvisten mellan Harnas & Helm CV (Harnas) och Staatssecretatis van 

Financiën (finansinspektören). Harnas, som bedrev handel med värdepapper, uppbar ut-

delning och ränta från aktier och obligationer. De hade även utfärdat lån till andra bolag 

där de drog av den mervärdesskatt som lagts på bolaget gällande dessa transaktioner. Fi-

nansinspektören ansåg inte att Harnas var en företagare enligt den nederländska lagen om 

mervärdesskatt och begärde att Harnas skulle betala åter den mervärdesskatt de fått tillbaka 

under åren 1987 till 1991.205 Harnas motsade sig detta och målet gick upp till den nationella 

domstolen som förklarade målet vilande och begärde förhandsavgörande från EUD. Den 

nationella domstolen ställde frågan om det utgör ekonomisk verksamhet att inneha och 

uppbära intäkter från obligationer som inte används för någon annan företagsverksam-

het.206  

4.5.2.2 Avgörande 

Generaladvokaten Fennelly konstaterade att det är en verksamhets beskaffenhet och inte 

dess syfte som är relevant för avgörandet av vad som utgör ekonomisk verksamhet. Gene-

raladvokatens uppfattning var att en person som bedriver handel med obligationer kan an-

ses utöva ekonomisk verksamhet om denne bedriver verksamheten i affärsmässigt eller 

kommersiellt syfte. Personen i fråga kan alltså inte endast konsumera tjänster utan måste 

tillhandahålla tjänster till sina kunder.207  

Generaladvokaten var övertygad om att de transaktioner som var aktuella i detta fall bör 

likställas med de transaktioner som en privat person genomför när denne förvaltar sina 

egna tillgångar. Mot bakgrund av detta ansåg generaladvokaten att bolaget inte bedrev nå-

gon ekonomisk verksamhet.208  

När domstolen skulle besvara ovanstående fråga påpekades inledningsvis att artikel 4.2 be-

nämner ekonomisk verksamhet som utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i 

syfte att fortlöpande vinna intäkter. Tillämpningsområdet för mervärdesskatt är mycket 

                                                        
204 Mål C-80/95, Harnas & Helm CV mot Staatssecretaris van Financiën [1997] REG s. I-00745.  

205 Mål C-80/95, Harnas & Helm, p. 6-8.  

206 Mål C-80/95, Harnas & Helm, p. 10.  

207 Förslag till avgörandet av generaladvokat Nial Finnelly, p. 23-24.  

208 Förslag till avgörandet av generaladvokat Nial Finnelly, p. 40. 
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omfattande och ska omfatta samtliga led för produktion. Samtliga transaktioner som avser 

att fortlöpande vinna intäkter av materiella eller immateriella tillgångar ska ingå i begreppet 

utnyttjande i artikel 4.2.209  

Domstolen anförde vidare, med hänvisning till målet Polysar, att trots den vida tillämp-

ningen av artikel 4.2 kan inte enbart förvärv eller innehav av andelar utgöra ekonomisk 

verksamhet. Intäkterna i sådana verksamheter består inte av ett aktivt deltagande utan beror 

endast på ägandet av tillgången. Det krävs i sådana fall en direkt eller indirekt inblandning i 

förvaltningen av de bolagen där andelarna förvärvas eller att förvärvet utgör en nödvändig 

och stadigvarande förlängning av den skattepliktiga verksamheten för att ekonomisk verk-

samhet ska anses bedrivas.210  

Med anledning av ovanstående fastställde EUD att endast ett förvärv av egendom eller in-

nehav av obligationer inte utgjorde ekonomisk verksamhet, då det i detta fall inte användes 

för någon företagsverksamhet.211 

4.5.3 Analys 

Generaladvokaten ansåg i fallet Wellcome trust att försäljning av aktier och andra värde-

papper endast kan utgöra ekonomisk verksamhet hos en fondkommissionärs verksamhet. 

Han ansåg inte heller att det aktuella bolagets verksamhet var att jämställa med en fond-

kommissionärs eftersom deras syfte var att få så mycket pengar som möjligt till förfogande 

för sin verksamhet att främja medicinsk forskning.  

EUD menade i detta fall att även om bolaget inte utgjorde fondkommissionär i sig kunde 

ekonomisk verksamhet förekomma vid avyttring av aktier. Det vore dock inte tillräckligt att 

äga aktier för att ekonomisk verksamhet ska förekomma. EUD jämställde i detta fall bola-

gets verksamhet med en privat investerares och fastslog att ekonomisk verksamhet ej bed-

revs vid försäljningen av aktier. Domstolen påpekade dock att bedömningen hade kunnat 

bli annorlunda om bolaget direkt eller indirekt tagit del i ledningen av ett annat bolag.  

Även i fallet Harnas och Helm konstaterade domstolen att det krävs direkt eller indirekt 

inblandning i förvaltningen av bolag där andelar förvärvas, eller att förvärvet utgör en nöd-

vändig och stadigvarande förlängning av den skattepliktiga verksamheten för att ekonomisk 

                                                        
209 Mål C-80/95, Harnas & Helm, p. 12-14. 

210 Mål C-80/95, Harnas & Helm, p. 15-16. 

211 Mål C-80/95, Harnas & Helm, p. 20.  
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verksamhet ska anses bedrivas. EUD ansåg inte att intäkter som härrör från enbart förvärv 

och innehav av andelar består av ett aktivt deltagande utan beror endast på ägandet av till-

gången. För att ekonomisk verksamhet ska föreligga ska förvärv av egendom eller innehav 

av värdepapper användas för företagsverksamhet.   

4.6 Motprestation  

I detta avsnitt redogörs för huruvida motprestation krävs vid tillhandahållande av varor och 

tjänster för att ekonomisk verksamhet ska föreligga. EUD tar i nedanstående förhandsav-

görande ställning till om och i så fall vilken typ av motprestation som krävs för att en verk-

samhet ska anses vara ekonomisk. Förhandsavgörandet är vägledande i många andra för-

handsbesked som EUD har lämnat.   

4.6.1 Mål 89/81 Hong Kong Trade212 

4.6.1.1 Bakgrund 

Hong Kong Trade Development Council (Hong Kong Trade) bildades 1966 i Hong Kong 

med syftet att främja handeln mellan Hong Kong och andra länder. 1972 öppnade bolaget 

ett kontor i Amsterdam. Från detta kontor erbjöd de näringsidkare gratis information och 

råd gällande handel med Hong Kong. De erbjöd även liknande information angående den 

europeiska marknaden till näringsidkare i Hong Kong. Kostnaderna som uppstod hos kon-

toret i Amsterdam finansierades av organisationen, vars inkomst bestod av bidrag från 

Hong Kongs regering.213 

Tvisten i målet uppstod när den nederländska skattemyndigheten ansåg att Hong Kong 

Trade inte var en beskattningsbar person och som en konsekvens av detta begärde att 

Hong Kong Trade skulle betala tillbaks den mervärdesskatt som bolaget återfått under tidi-

gare år.214 Hong Kong Trade överklagade skattemyndighetens beslut i den nationella dom-

stolen som ställde frågor för förhandsavgörande till EUD.215 Den nationella domstolen 

ställde bl.a. frågan huruvida en person som regelbundet utför tjänster kan anses vara en så-

                                                        
212 Mål 89/81, Staatssecretaris van Financiën mot Hong Kong Trade Development Council, [1982] REG s. 

1277.  

213 Mål 89/81, Hong Kong Trade, p. 2. 

214 Mål 89/81, Hong Kong Trade, p. 3. 

215 Mål 89/81, Hong Kong Trade, p. 1. 
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dan beskattningsbar person som avses i artikel 4 i rådets andra mervärdesskattedirektiv när 

dessa tjänster utförs gratis.216 

4.6.1.2 Avgörande 

Generaladvokaten Verloren van Themaat lämnade förslag till avgörande där han anförde 

att det enligt förutsättningarna framstod som att Hong Kong Trade agerade självständigt 

och med regelbundenhet och att de därmed uppfyllde de aktiviteter som angavs i artikel 4 

andra mervärdesskattedirektivet. Han menade att uttrycket “wheter or not for gain” endast 

var förklarande och av sekundär betydelse. Det var syftet snarare än naturen av aktiviteter-

na som skulle vara avgörande.217  

Enligt generaladvokaten skulle artikel 4 tolkas så att den tillämpades på transaktioner som 

tillhandahölls bolag och som var av sådan natur att de likväl hade kunnat utföras av obero-

ende leverantörer som agerade i syfte att fortlöpande vinna intäkter. Det var aktivitetens 

ekonomiska natur i fråga som var relevant för tolkningen av artikel 4 och inte den juridiska 

formen eller hur aktiviteten finansierades.218 Artikel 4 torde ges en vid tolkning och inne-

fatta all ekonomisk verksamhet. I dess andra paragraf angavs att om en medlemsstat avsåg 

undanta vissa transaktioner från beskattning skulle detta ske genom undantag snarare än att 

exkludera de personer som genomför sådana aktiviteter som avsågs enligt artikel 4. Genera-

ladvokaten ansåg vidare att frågan huruvida transaktioner utfördes mot ersättning var av 

vikt vid bestämmandet av objektiv skattskyldighet som skulle avgöras utifrån artikel 2 i di-

rektivet men inte artikel 4.219  

Den nationella domstolen, som betonade att Hong Kong Trades tjänster alltid utfördes 

utan ersättning, menade att de transaktioner som avsågs i artikel 4 inte definierades närmare 

och att en tillämpning av artikel 2 därför var nödvändig. I artikel 2 angavs att endast tjäns-

ter som tillhandahölls av en beskattningsbar person mot betalning skulle vara föremål för 

mervärdesskatt. Med hänsyn till dessa båda artiklar kunde en bokstavstolkning, som vid 

första anblicken inte vore en lämplig väg att lösa frågan, tyda på att det vore lämpligt att 

                                                        
216 Mål 89/81, Hong Kong Trade, p. 3. 

217 Generaladvokaten Verloren van Themaats förslag till avgörande i mål 89/91, p. 3.3. 

218 Generaladvokaten Verloren van Themaats förslag till avgörande i mål 89/91, p. 3.4. 

219 Generaladvokaten Verloren van Themaats förslag till avgörande i mål 89/91, p. 3.7. 
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identifiera de relevanta delarna av det gemensamma systemet för mervärdesskatt mot bak-

grund av dess syfte.220 

EUD anförde att detta syfte, som nämns i ingressen till andra mervärdesskattedirektivet, 

avser behovet av att uppnå en sådan harmonisering av lagar gällande omsättningsskatt som 

eliminerar faktorer som kan störa konkurrensen och därmed säkra konkurrensneutralitet. 

Detta uppnås genom att liknande varor ska bära samma skattebörda i varje land, oavsett 

produktions- och distributionskedjans längd.221 Skatten är inte längre avdragsgill när trans-

aktionskedjan har nått slutkonsumenten.222  

Domstolen anförde vidare att när en person genomför tjänster utan att ta betalt för dessa 

finns ingen grund för beskattning och de fria tjänsterna i fråga är därmed inte subjekt för 

mervärdesskatt. I ett sådant fall måste den person som utför de tjänsterna anses vara slut-

konsument eftersom denne utgör det sista steget i produktions- och distributionskedjan. 

Tjänster som utförs gratis, menade domstolen, är annorlunda i sin karaktär från beskatt-

ningsbara transaktioner som förutsätter ett pris eller annan ersättning.223 Förutsättningen att 

betalning skulle ske för att en transaktion ska falla inom mervärdesskattesystemet återfanns 

även i artikel 12 rådets andra mervärdesskattedirektiv som angav att varje beskattningsbar 

person skulle utfärda en faktura när han sålde varor eller tjänster till en annan beskattnings-

bar person.224 

Med anledning av ovanstående ansåg domstolen därför att artikel 4 i det andra mervär-

desskattedirektivet skulle tolkas så, att sammanhanget av systemet klart visade att en person 

som utförde tjänster utan att ta betalt för dessa inte kunde anses utgöra beskattningsbar 

person i enlighet med artikel 4.225  

4.6.2 Analys 

EUD har i målet Hong Kong Trade konstaterat att det skulle strida mot konkurrensneutra-

liteten om en person som genomför tjänster utan betalning skulle anses bedriva ekonomisk 

                                                        
220 Mål 89/81, Hong Kong Trade, p. 5. 

221 Mål 89/81, Hong Kong Trade, p. 6. 

222 Mål 89/81, Hong Kong Trade, p. 9.  

223 Mål 89/81, Hong Kong Trade, p. 10.  

224 Mål 89/81, Hong Kong Trade, p. 11. 

225 Mål 89/81, Hong Kong Trade, p. 12. 
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verksamhet. Bolaget var istället att jämställa med slutkonsumenten och den som skulle bära 

skattebördan då denne utgör det sista steget i produktions- och distributionskedjan. För att 

ekonomisk verksamhet ska föreligga krävs således att motprestation erläggs för de tillhan-

dahållna tjänsterna. Motprestationens natur är dock utan betydelse. Den ska dock utgöras 

av beskattningsbara transaktioner. EUD ansåg att tjänster som utförs gratis i sin karaktär är 

annorlunda från beskattningsbara transaktioner som förutsätter ett pris eller annan ersätt-

ning.  

4.7 Direkt samband 

I föregående avsnitt har det konstaterats att en motprestation förutsätts för att en ekono-

misk verksamhet ska föreligga. I nedanstående förhandsbesked berörs frågan huruvida en 

motprestation måste ha ett samband med en tillhandahållen vara eller tjänst. Det är av be-

tydelse för uppsatsens syfte att utreda huruvida motprestationen som erhålls måste ha ett 

samband till den ekonomiska verksamheten som bedrivs.  

4.7.1 Mål C – 267/08 SPÖ226 

4.7.1.1 Bakgrund  

Den politiska landsorganisationen SPÖ Landesorganisation Kärnten (SPÖ) anordnade PR-

verksamheter för sina undergrupper. PR-verksamheten bestod bl.a. av att SPÖ köpte in 

och levererade reklammaterial samt att de anordnade en årlig SPÖ-bal för vilken de tog ut 

entréavgifter.227 Dessa aktiviteter benämndes extern marknadsföring. Under åren 1998-

2004 fakturerades undergrupperna för dessa tjänster, dock endast så att det täckte en 

mindre del av de kostnader SPÖ haft. Det fanns inte några förutbestämda regler utan un-

dergrupperna betalade vad de ansåg sig ha möjlighet att betala. Efter år 2004 fakturerades 

undergrupperna istället i form av en s.k. PR-avgift. Avgiften beräknades utifrån respektive 

undergrupps antal partimedlemmar och antal invalda parlamentsledamöter.228 

SPÖ ansåg att den externa marknadsföringen var beskattningsbar omsättning och att de 

hade rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt avseende denna verksamhet. Skatte-

myndigheten i Österrike motsatte sig detta och frågan uppstod huruvida SPÖ kunde anses 

                                                        
226 Mål C-267/08, SPÖ Landesorganisation Kärnten mot Finanzamt Klagenfurt [2009] REG s. I-09781. 

227 Mål C-267/08, SPÖ, p. 9. 

228 Mål C-267/08, SPÖ, p. 11-12. 
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vara en skattskyldig person i den mening som avses i sjätte direktivet, och därmed ha rätt 

till att göra avdrag för ingående mervärdesskatt avseende denna verksamhet.229  

Den nationella domstolen ställde med anledning av detta flera frågor för förhandsavgö-

rande till EUD. Domstolen ställde bl.a. frågan huruvida den externa marknadsföring som 

utförts av SPÖ, som en självständig delorganisation, skulle anses utgöra ekonomisk verk-

samhet i enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i sjätte direktivet, när SPÖ vidarefakturerat under-

grupperna som i rättsligt hänseende var självständiga. De ställde också frågan huruvida be-

dömningen påverkades av att de intäkter SPÖ fick för tjänsterna inte var marknadsmässiga, 

d.v.s. om kostnaderna för tjänsterna var betydligt högre än intäkterna som erhölls.230 

4.7.1.2 Avgörande 

Generaladvokaten M. Poiares Maduri lämnade förslag till avgörande där han underströk att 

det enligt rättspraxis ska finnas ett direkt samband mellan en tjänst och dess motprestation 

för att tjänsten ska omfattas av mervärdesskatteplikt. Han hänvisade till målet Hong Kong 

Trade231. Då Hong Kong Trade tillhandahöll tjänster utan ersättning, ansåg EUD att kon-

toret inte kunde anses skattskyldigt. Domstolen ansåg i detta fall att tjänsterna skiljde sig 

från sådana beskattningsbara tjänster där ett pris eller ersättning har avtalats. Kontoret 

kunde därför inte anses vara skattskyldigt.232 Generaladvokaten hänvisade även till domen i 

målet Tolsma233 där en gatumusikant inte ansågs bedriva skattepliktig verksamhet. Detta ef-

tersom de gåvor han mottog från förbipasserande inte utgjorde ett direkt samband till den 

tjänst som utfördes. EUD fastslog här att det inte fanns någon rättslig förbindelse mellan 

utföraren av tjänsten och mottagaren.234  

Generaladvokaten anförde att i likhet med målen Hong Kong Trade Development Council 

och Tolsma hade SPÖ inte haft något system där undergrupperna varit skyldiga genom av-

tal eller liknande att bidra för kostnaderna och därmed hade tjänster tillhandahållits utan att 

direkt ersättning erhållits.235 Han påpekade även att det hör till naturen för ett politiskt parti 

                                                        
229 Mål C-267/08, SPÖ, p. 10. 

230 Mål C-267/08, SPÖ, p. 13. 

231 För redogörelse av detta mål se avsnitt 4.6.1.  

232 Generaladvokaten Manduros förslag till avgörande i mål C-267/08, p. 11. 

233 Mål C-16/93, R. J. Tolsma. 

234 Generaladvokaten Manduros förslag till avgörande i mål C-267/08, p. 13. 

235 Generaladvokaten Manduros förslag till avgörande i mål C-267/08, p. 15. 
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att de utför reklamverksamhet för att sprida sina idéer snarare än att generera inkomst. 

SPÖ hade inte agerat som en ekonomisk aktör utan som en politisk organisation med poli-

tiska syften snarare än ekonomiska.236 Sammantaget ansåg generaladvokaten att SPÖ:s ex-

terna marknadsföring inte skulle kunna anses utgöra ekonomisk verksamhet.237 

EUD noterade att artikel 4 i mervärdesskattedirektivet visserligen anger ett brett tillämp-

ningsområde för mervärdesskatt men att det endast är verksamheter av ekonomisk art som 

omfattas av bestämmelsen. Begreppet ekonomisk verksamhet är ett objektivt begrepp där 

varje verksamhet bedöms enskilt, oberoende av syfte och resultat.238 För att tillhandahål-

lande av tjänster ska vara skattepliktiga krävs ett direkt samband mellan den aktuella tjäns-

ten och dess motprestation. Motprestationen ska i sin tur utgöra värdet av den tillhanda-

hållna tjänsten. Domstolen konstaterade att i det aktuella målet saknades möjlighet för SPÖ 

att vinna intäkter för sina marknadsföringsåtgärder.239 SPÖ:s kostnader täcktes bl.a. av stat-

liga bidrag i form av partistöd samt genom medlemsavgifter och gåvor.240 Deras verksam-

het syftade till att sprida sitt politiska budskap, bilda opinion och delta i det politiska makt-

utövandet men var inte verksamt på någon marknad.241 Domstolen ansåg därmed att den 

externa marknadsföringsaktiviteten inte var en ekonomisk verksamhet enligt artikel 4.1 och 

4.2 i sjätte direktivet.242  

4.7.2 Analys 

I målet Hong Kong Trade har EUD konstaterat att det skulle strida mot konkurrensneutra-

liteten om en person som genomför tjänster utan betalning skulle anses bedriva ekonomisk 

verksamhet. EUD ansåg att tjänster som utförs gratis i sin karaktär är annorlunda från be-

skattningsbara transaktioner som förutsätter ett pris eller annan ersättning. I målet SPÖ 

konstaterade EUD att det krävs ett direkt samband mellan en tillhandahållen tjänst och 

dess motprestation för att tillhandahållande av tjänster ska vara skattepliktiga och att mot-

prestationen ska utgöra värdet av den tillhandahållna tjänsten. I det aktuella fallet, där verk-

                                                        
236 Generaladvokaten Manduros förslag till avgörande i mål C-267/08, p. 17. 

237 Generaladvokaten Manduros förslag till avgörande i mål C-267/08, p. 20.  

238 Mål C-267/08, SPÖ, p. 16-17. 

239 Mål C-267/08, SPÖ, p. 19-20. 

240 Mål C-267/08, SPÖ, p. 22. 

241 Mål C-267/08, SPÖ, p. 24. 

242 Mål C-267/08, SPÖ, p. 25-26. 
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samheten gick ut på att sprida politiska budskap, bilda opinion och delta i det politiska 

maktutövandet och där bolaget inte var verksamt på någon marknad, saknades möjlighet 

för SPÖ att vinna intäkter för sina tjänster. SPÖ hade således inte agerat som en ekono-

misk aktör utan som en politisk organisation med politiska syften snarare än ekonomiska 

och ansågs således inte bedriva ekonomisk verksamhet.   

4.8 Sammanfattning 

Ekonomisk verksamhet föreligger om materiella och immateriella tillgångar utnyttjas i syfte 

att fortlöpande vinna intäkter. I målet Rompelman fastslog EUD att förberedande verk-

samhet, såsom förvärv av fast egendom innan beskattningsbara transaktioner har genom-

förts, utgör ekonomisk verksamhet. Det hade enligt domstolen stridigt mot mervärdesskat-

tens neutralitetsprincip om avdragsrätten hade infunnits först efter det att skattepliktiga in-

täkter uppstod i verksamheten. Domstolen påpekade vidare i målet Inzo att ekonomisk 

verksamhet och därmed avdragsrätt föreligger även om den påtänkta verksamheten aldrig 

påbörjas. Det åligger dock den skattskyldige att i båda fallen styrka sina avsikter att påbörja 

en ekonomisk verksamhet.  

I målet Enkler påpekade domstolen att det inte räcker med den skattskyldiges egen förkla-

ring om att en verksamhet bedrivs i syfte att fortlöpande vinna intäkter. Vid bedömningen 

av huruvida en verksamhet är att anse som ekonomisk verksamhet eller inte ska en samlad 

bedömning av samtliga objektiva omständigheter i varje enskilt fall göras. Det är den skatt-

skyldige som med objektiv fakta ska visa att denne bedriver ekonomisk verksamhet. Be-

dömningen blir svårare när en tillgång är sådan att den även kan användas för privat an-

vändande. Domstolen lämnade i målen Renate Enkler och Ainãrs Rēdlihs förslag på om-

ständigheter som kan vara värda att beakta vid en sådan bedömning. I det senare målet 

framförde domstolen att varje verksamhet ska bedömas för sig, oberoende av syfte och re-

sultat och att bedömningen inte ska påverkas av att syftet med transaktionen är en följd av 

force majeure.  

EUD konstaterade vidare i målet Polysar att ett holdingbolag vars hela verksamhet består i 

att förvärva och äga aktier i andra bolag inte kan anses bedriva ekonomisk verksamhet. 

Detta under förutsättning att bolaget varken direkt eller indirekt deltar i förvaltningen av de 

förvärvade bolagen bortsett från de rättigheter som åligger en aktieägare. I annat fall före-

ligger ekonomisk verksamhet. Domstolen resonerade vidare i målet Wellcome Trust att 

försäljning av aktier och andra värdepapper kan utgöra ekonomisk verksamhet hos en 
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fondkommissionärs verksamhet. Även om bolaget inte utgjorde en fondkommissionär kan 

ekonomisk verksamhet förekomma vid avyttring vid aktier under förutsättning att bolaget 

direkt eller indirekt tar del i ledningen av ett annat bolag. I målet Harnas och Helm konsta-

terade EUD vidare att ekonomisk verksamhet föreligger vid förvärv av egendom eller in-

nehav av värdepapper under förutsättning att dessa används för företagsverksamhet.   

I målet Hong Kong Trade ansågs ett bolag som utan ersättning tillhandahöll tjänster åt nä-

ringsidkare och vars verksamhet finansierades genom bidrag inte bedriva ekonomisk verk-

samhet. Domstolen ansåg att tjänster som utförs gratis är annorlunda i sin karaktär från be-

skattningsbara transaktioner som förutsätter ett pris eller annan ersättning. Vidare under-

strök domstolen i målet SPÖ att det ska finnas direkt samband mellan en tjänst och dess 

motprestation genom att tillhandahålls mot ersättning.   
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5     Svensk rättspraxis  

5.1 Inledning  

Begreppet ekonomisk verksamhet och tolkningen av det är frekvent förekommande bland 

de svenska domstolarna. Detta kapitel syftar till att redogöra för hur de svenska domstolar-

na tolkar begreppet ekonomisk verksamhet i förhållande till EU-rätten. Kapitlet är av bety-

delse för att kunna besvara uppsatsens delsyfte.  

I kapitlet utreds och analyseras ett flertal domar, främst från kammarrätten. Inledningsvis 

analyseras och tolkas rättsfall som är vägledande för den svenska förvaltningsmyndigheten 

inom skatteområdet, Skatteverket, avseende vad som utgör ekonomisk verksamhet.243 För-

utsättningar som utreds i dessa rättsfall är bl.a. förberedande aktiviteter, att fortlöpande 

vinna intäkter och objektiva omständigheter. 

Rättsfall har sedan slumpmässigt valts ut och analyserats samt tolkats inom verksamhets-

områdena hästar, fotografer och förvaltning av värdepapper. Detta för att illustrera hur de 

objektiva omständigheterna i varje enskilt fall påverkar bedömningen huruvida ekonomisk 

verksamhet föreligger eller inte.  

5.2 Förberedande aktiviteter, att fortlöpande vinna intäkter 

och objektiva omständigheter 

5.2.1 Kammarrätten i Sundsvall (Iris Karlsson)244 

5.2.1.1 Bakgrund 

Iris Karlsson bedrev verksamhet på arrenderad mark i form av djurhållning. Avsikten med 

verksamheten var att bl.a. sälja egenproducerade varor. Skatteverket nekade avdrag för in-

gående mervärdesskatt med anledning av att de ansåg att verksamheten inte hade kommit 

igång. Bedömningen grundade sig bl.a. på att den skattskyldige inte hade varit registrerad 

för mervärdesskatt och inte hade haft någon omsättning under beskattningsåret.  

Iris överklagade Skatteverkets beslut till länsrätten och hävdade att avdrag för ingående 

mervärdesskatt bör beviljas. Som grund för sin talan anförde hon att verksamheten hade 

succesivt byggts upp genom investeringar i form av köp av inventarier och djur m.m.. Vid 

det aktuella beskattningsåret var verksamheten fortfarande under uppbyggnad. Iris påpe-

                                                        
243 Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2013 Del 1, s. 176-177.  

244 Kammarrätten i Sundsvall mål nr. 1591-02, meddelad den 3 juni 2003. 
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kade att hon hade sedan början av 1990-talet redovisat inkomst av näringsverksamhet i in-

komsttaxeringen och gjort avdrag för ingående mervärdesskatt hänförligt till kostnader som 

uppstått i verksamheten. Den redovisade inkomsten härrörde från djurhållning och djur-

park.  

Länsrätten vidhöll Skatteverkets beslut och nekade avdrag för ingående mervärdesskatt ef-

tersom verksamheten, vid en samlad bedömning, inte ansågs vara av sådan karaktär att det 

kunde anses vara en näringsverksamhet.  

5.2.1.2 Dom 

Kammarrätten konstaterade inledningsvis, med hänvisning till EUD:s avgörande i målet 

Inzo, att även de första investeringsutgifterna i en planerad näringsverksamhet ska anses 

som ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 4 sjätte direktivet. Vidare 

hänvisade domstolen till målet Rompelman och att bestämmelsen i artikel 4 inte hindrar att 

skattemyndigheten kräver att den påstådda avsikten styrks genom objektiva omständighet-

er. Mot detta ställde kammarrätten EUD:s uttalanden i målet Breitsohl245 om att en skatt-

skyldig som styrkt sin avsikt att självständigt bedriva ekonomisk verksamhet, och som har 

sina första investeringsutgifter, ska anses som skatteskyldig person. Denne ska därmed ha 

omedelbar rätt till avdrag även för initiala investeringsutgifter.  

Mot bakgrund av detta konstaterade kammarrätten att Iris obestritt gjort gällande att verk-

samheten succesivt byggts upp och att hon har investerat i inventarier och djur m.m.. 

Kammarrätten ansåg att Iris genom dessa investeringar kunde anses ha bedrivit ekonomisk 

verksamhet i direktivets mening. Detta trots att verksamheten inte genererat några intäkter 

vare sig under det aktuella beskattningsåret eller under åren därefter. Iris ansågs därmed 

skattskyldig till mervärdesskatt och avdrag för ingående mervärdesskatt medgavs med yrkat 

belopp. Kammarrätten har instämt med underinstansens bedömning om att den skattskyl-

diges verksamhet inte uppfyller kriterierna för att anses som näringsverksamhet i kommu-

nalskattelagens246 (KL:s) mening.  

                                                        
245 Mål C-400/98, Birgitte Breitsohl.  

246 KL är föregångare till IL.  
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5.2.2 Kammarrätten i Göteborg (Edwin Lim)247  

5.2.2.1 Bakgrund 

Edwin Lim startade sin verksamhet i syfte att exportera och importera varor främst mellan 

länderna Sverige och Kina. Efter att ha bedrivit verksamheten en tid konstaterade Edwin 

att det krävdes ett stort eget kapital som lagerhållande grossist. Detta resulterade i att han 

istället började agera som mellanhand mellan större bolag i Kina och Sverige, både som 

konsult och provisionsmellanhand.  

Under beskattningsåret hade Edwin fått ett mindre konsultuppdrag av Trelleborgskoncer-

nen. Den främsta framgången i hans verksamhet avsåg kosttillskott och naturläkemedel 

som var tillverkade efter eget recept. Verksamheten hade vid den aktuella tidpunkten be-

stått av behovsanalyser, ta fram lämpliga recept, tillverka varuprover och att analysera dessa 

för att ta fram nödvändig dokumentation till myndigheter för att få produkterna registre-

rade och godkända för handel. Edwin hade fem produkter som var färdigställda och god-

kända både i Kina och i Sverige. Vidare hade han även fått in en order på drygt 2,5 miljoner 

kronor. Ordern skulle levereras i december samma år. Processen från idé till godkänd pro-

dukt hade tagit lång tid och ett antal produkter hade inte gått godkända genom processen. 

Skatteverket nekade avdrag för ingående mervärdesskatt för redovisningsperioderna janu-

ari-juli 2001 med motiveringen att Edwin inte visat att de nedlagda kostnaderna hade något 

samband med den verksamheten han var registrerad för. Han hade inte heller redovisat nå-

gon omsättning i verksamheten sedan juli 1999. Av de inlämnade verifikationerna framgick 

att nedlagda kostnader var av allmän karaktär. Edwin överklagade Skatteverkets beslut till 

länsrätten som fann att verksamheten inte var att anse som yrkesmässig enligt ML. 

5.2.2.2 Dom 

Kammarrätten hade i det aktuella fallet att ta ställning till huruvida av Edwin yrkade avdrag 

för ingående mervärdesskatt hade samband med en skattepliktig verksamhet. En utgångs-

punkt för denna bedömning var enligt kammarrätten att den som yrkar avdrag även ska 

visa att förutsättningarna för att en sådan verksamhet bedrivs är uppfyllda. Av utredningen 

i målet framgick att Edwin hade uppgett att verksamheten var i ett uppbyggnadsskede och 

att verksamheten inte har haft någon omsättning. Med hänvisning till EUD:s dom i målet 

Inzo konstaterade domstolen att även de första investeringskostnaderna för en verksam-

hets behov och för att starta upp verksamheten ska kunna anses vara att hänföra till eko-

                                                        
247 Kammarrätten i Göteborg målnummer 7188-7194-03, meddelad den 8 juli 2004.  
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nomisk verksamhet enligt artikel 4 i sjätte direktivet. Mot detta ställdes EUD:s uttalande i 

målet Rompelman om skatteförvaltningarnas rätt att kräva att en näringsidkare styrker sin 

uppgift om att han avser att inleda en ekonomisk verksamhet som kommer att ge upphov 

till skattepliktiga transaktioner. 

Kammarrätten ansåg att de kostnader som Edwin yrkat avdrag för i inlämnade mervär-

desskattedeklarationer såsom data-, telefon- och internetkostnader inte enbart var typiska 

kostnader för näringsverksamhet, utan kunde med lika stor sannolikhet vara av privat ka-

raktär. Med hänsyn taget till att det i fallet inte framkommit några objektiva omständigheter 

som t.ex. bokföring eller kopia av mottagna beställningar som gav stöd till de uppgifter 

Edwin lämnat i målet, ansåg kammarrätten att det inte var visat att Edwin påbörjat en eko-

nomisk verksamhet som kommer att ge upphov till skattepliktiga transaktioner. 

5.2.3 Kammarrätten i Göteborg (Kungälv Inwästs HB)248  

5.2.3.1 Bakgrund  

Handelsbolaget Kungälv Inwäst, (bolaget) som ägdes av Christer Edberg bedrev handel 

och uthyrning med fordon, båtar, åkgräsklippare och jordfräsar. Vid en revision av bolaget 

som Skatteverket genomförde framkom att endast få affärstransaktioner skett under de ak-

tuella beskattningsperioderna. Affärstransaktionerna som skett hade dessutom nästan ute-

slutande skett mellan bolaget och ett av Christer kontrollerat bolag. Några intäkter från ut-

hyrningsverksamheten hade således inte redovisats av bolaget. Dessutom hade verksam-

hetsfrämmande transaktioner gjorts och bokförts i verksamheten. Skatteverket fastställde 

genom eftertaxering ingående och utgående mervärdesskatt till noll kr och påförde skatte-

tillägg med motiveringen att någon näringsverksamhet i KL:s mening inte hade bedrivits av 

bolaget under 1995. 

Bolaget, som överklagade Skatteverkets beslut i länsrätten, yrkade att beskattning skulle ske 

i enlighet med inlämnade skattedeklarationer. Av utredningen i målet framgick att de af-

färshändelser som skett under de aktuella beskattningsperioderna bestått av inköp av en 

begagnad husvagn, tillbehör till husbil, nio bevakningsuppdrag för SEB bolån, representat-

ion och inköp av kontorsmaterial, bensin samt biltillbehör. Länsrätten avslog överklagan-

dena med motiveringen att bolagets verksamhet inte kunde anses uppfylla de krav som 

uppställts för näringsverksamhet i ML och KL:s mening. 

                                                        
248 Kammarrätten i Göteborg målnummer 5817-5825-01, meddelad den 8 oktober 2003. 
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5.2.3.2 Dom 

I domskälen diskuterade kammarrätten kopplingen mellan 4 kap. 1 § ML och KL:s be-

stämmelser om näringsverksamhet. Domstolen konstaterade inledningsvis att bestämmel-

serna medför att ML:s begrepp yrkesmässig verksamhet måste tolkas utifrån en bedömning 

av om verksamheten kan anses utgöra näringsverksamhet enligt KL:s mening. Domstolen 

ställde detta mot den omständighet att mervärdesskattedirektivets begrepp ekonomisk 

verksamhet är ett objektivt begrepp, vilket resulterar i att verksamheten ska bedömas utan 

hänsyn till personens syfte eller verksamhetens resultat. Detta innebär i sin tur att den per-

son som genom att tillhandahålla varor eller tjänster tillgodoser ett konsumtionsbehov bör 

vara skattskyldig för mervärdesskatt. Kammarrätten ansåg att en skillnad förelåg mellan de 

svenska bestämmelserna och mervärdesskatteskattedirektivet.  

Kammarrätten hänvisade till EUD:s tidigare domar som behandlat begreppet ekonomisk 

verksamhet. Domstolen drog slutsatsen utifrån målet Rompelman att redan beslutet att in-

vestera i egendom som kan tänkas ge framtida inkomst är ekonomisk verksamhet. Även 

om investeringen senare visar sig värdelös och verksamheten avslutas utan att några intäk-

ter erhålls så föreligger, enligt domstolen, en ekonomisk verksamhet och hänvisar till målet 

Inzo. En skattskyldig person som har styrkt uppgiften att denne har för avsikt att självstän-

digt bedriva ekonomisk verksamhet och har investeringsutgifter anses vara skattskyldig och 

har därmed omedelbar avdragsrätt. Domstolen konstaterade, med hänvisning till målet 

Galbafrisa, att så är fallet endast under förutsättningen att avsiktsförklaringen angående 

planerad verksamhet lämnats i god tro.  

Vid bedömningen om en verksamhet bedrivs i syfte att fortlöpande vinna intäkter kan en 

jämförelse göras mellan hur en skattskyldig faktiskt utnyttjar en tillgång och hur en motsva-

rande skattskyldig person med motsvarande verksamhet utnyttjar samma tillgång. Domsto-

len hänvisade till målet Renate Enkler och menade att även om kriterier avseende resultaten 

inte ensamma kan avgöra huruvida verksamheten bedrivs i syfte att fortlöpande vinna in-

täkter kan omständigheter såsom antalet kunder och intäkternas belopp tillsammans med 

övriga omständigheter i det enskilda fallet tas i beaktande vid denna bedömning.  

Mot bakgrund av detta konstaterade kammarrätten att begreppet ekonomisk verksamhet 

skiljde sig från de svenska bestämmelserna. Enligt domstolen var direktivets bestämmelse 

klar, precis och ovillkorlig och skulle ges företräde framför de svenska reglerna. Kammar-

rätten ansåg dock att det fanns stöd i EUD:s rättspraxis att vid bedömningen av Christers 
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avsikt vid tidpunkten för de påstådda mervärdesskattepliktiga transaktionerna, beakta se-

nare uppkomna objektiva kriterier såsom antalet kunder och intäkternas belopp. Detta trots 

att syftet med eller resultatet av en verksamhet i sig vore utan betydelse för att avgöra till-

lämpningsområdet för sjätte direktivet. Domstolen fann även stöd i rättspraxis att en jäm-

förelse mellan verksamheten och en motsvarande ekonomisk verksamhet kunde göras. 

Kammarrätten ansåg att bolaget inte styrkt att Christers avsikt var att självständigt bedriva 

ekonomisk verksamhet i bolaget. Avgörande för bedömningen var att det förelegat stora 

brister i förberedelsen och planeringen av verksamheten och att de aktuella affärstransakt-

ionerna mestadels skett mellan bolaget och ett av Christer kontrollerat bolag.  

5.2.4 Analys 

Det framgår av de ovan nämnda målen att kammarrätterna i dessa avgöranden till stor del 

använt sig av EU-rättslig praxis, särskilt målet Inzo och Rompelman, för att bedöma 

huruvida ekonomisk verksamhet bedrevs. Domarna har gemensamt att de avser företag 

som redovisat låg eller ingen omsättning, vilket Skatteverket har ansett vara skäl för att 

neka ingående mervärdesskatt. Kammarrätterna har i samtliga ovan nämnda mål påpekat 

att den påstådda avsikten med att bedriva ekonomisk verksamhet, som kommer att ge 

upphov till skattepliktiga transaktioner, ska styrkas genom objektiva omständigheter.  

Kammarrätten i Sundsvall ansåg att Iris Karlsson bedrev ekonomisk verksamhet då hon 

genom succesiva investeringar byggt upp sin verksamhet som bestod av djurhållning. Att 

verksamheten inte genererat några intäkter förändrade inte kammarrättens bedömning. 

Även kammarrätten i Göteborg påpekade i målen Edwin Lim och Kungälv Invästs HB att 

ekonomisk verksamhet kan uppstå i samband med de första investeringskostnaderna. Re-

dan beslutet att investera i egendom som kan tänkas ge framtida inkomst utgör ekonomisk 

verksamhet. Detta även om investeringen senare visar sig värdelös och verksamheten avslu-

tas utan att några intäkter erhålls. 

I målet med Kungälv Inwästs HB noterade kammarrätten att det förelåg en skillnad mellan 

de svenska bestämmelserna där begreppet yrkesmässig verksamhet användes och mervär-

desskattedirektivets begrepp ekonomisk verksamhet. I detta mål konstaterade kammarrät-

ten att senare uppkomna objektiva kriterier såsom antalet kunder och intäkternas belopp 

faktiskt kunde beaktas, trots att syftet med eller resultatet av en verksamhet i sig är utan be-

tydelse. Kammarrätten påpekade att det, vid bedömningen av om en verksamhet bedrivs i 
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syfte att fortlöpande vinna intäkter, kan göras en jämförelse mellan hur en skattskyldig fak-

tiskt utnyttjar en tillgång och hur en motsvarande verksamhet utnyttjar en tillgång.  

Även i målet Edwin Linn gjorde kammarrätten bedömningen att Edwin inte kunnat visa 

med några objektiva omständigheter att han påbörjat en ekonomisk verksamhet som skulle 

ge upphov till skattepliktiga transaktioner. Med objektiva omständigheter avsåg kammarrät-

ten t.ex. bokföring eller kopia av mottagna beställningar som gav stöd till de uppgifter som 

Edwin lämnat i målet. Kostnader för data, telefon och internet ansågs dock inte vara såd-

ana objektiva omständigheter som visar att ekonomisk verksamhet påbörjats då dessa med 

stor sannolikhet kan vara av privat karaktär. 

5.3  Hästsport  

5.3.1 Kammarrätten i Göteborg (M & V Carlerbäck AB)249 

5.3.1.1 Bakgrund 

M & V Carlerbäck AB (bolaget) bedrev verksamhet med hästar och handel med värdepap-

per. Bolagets hästverksamhet bestod av ägande och utbildning av tävlingshästar som täv-

lade i fälttävlan. Under det aktuella beskattningsåret hade två av bolagets hästar deltagit i in-

ternationella tävlingar. Det var dottern till företrädaren och ägaren av bolaget som tävlade 

med hästarna. Ägaren till bolaget hade även hyrt ut stallplatser till bolaget under det aktu-

ella beskattningsåret. Intäkterna från hästverksamheten bestod av prispengar. Skatteverket 

nekade avdrag för ingående mervärdesskatt och anförde att den ovan bedrivna verksam-

heten var att betraktas som hobbyverksamhet och inte en näringsverksamhet. Länsrätten 

vidhöll Skatteverkets beslut och nekade avdrag för ingående mervärdesskatt. Som grund för 

sin talan anförde länsrätten att hästverksamhetens kostnader varit betydligt större än dess 

intäkter under år 2004 och att den varken gått med vinst åren före eller året efter det aktu-

ella taxeringsåret. Efter en helhetsbedömning, där det framkom att företagsledaren och 

hennes dotter hade ett hästintresse och inte kunde försörja sig på inkomsterna från hjärt-

verksamheten, ansåg länsrätten att hästverksamheten inte kunde anses vara näringsverk-

samhet eftersom det saknades vinstintresse. Bolaget överklagade länsrättens dom till kam-

marrätten.  

                                                        
249 Kammarrätten i Göteborg målnummer 1233-08, meddelad den 26 november 2008.  
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5.3.1.2 Dom 

Kammarrätten konstaterade att omständigheten att en verksamhet inte uppfyller kriterierna 

för näringsverksamhet enligt IL uteslöt inte att verksamheten kunde bedömas utgöra eko-

nomisk verksamhet enligt EG-rätten. För att sådan bedömning skulle vara möjlig ansåg 

domstolen att det måste finnas ett syfte att fortlöpande vinna intäkter och att denna avsikt 

också skulle kunna styrkas med objektiva omständigheter. Om en tillgångs användnings-

område var både ekonomiskt och privat måste dess användning bestämmas utifrån samtliga 

omständigheter rörande dess användande och därigenom fastställas huruvida tillgången 

verkligen användes för att fortlöpande vinna intäkter.  

Kammarrätten konstaterade att dottern till bolagets företrädare ägnat sig åt fälttävlan med 

bolagets hästar. Trots att tävlandet hade genererat intäkter i form av prispengar, var dessa 

obetydliga i förhållande till de kostnader som uppstått. Domstolen ansåg därför inte att 

verksamheten med hästar bedrivits med syfte att fortlöpande vinna intäkter. Kostnadsfö-

ringen var istället att betrakta som ett sätt att finansiera dotterns tävlingsverksamhet.  

5.3.2 Kammarrätten i Sundsvall (Nils-Erik Öst)250 

5.3.2.1 Bakgrund 

Nils-Erik Öst bedrev verksamhet med hästar. Han hade under det aktuella beskattningsåret 

haft tre hästar i professionell träning och tävling. Vidare hade han två avelsston med god-

kända avelshingstar varaktigt uppstallade på stuteri. Ett utav stona hade fått ett föl under 

beskattningsåret. Vidare erhöll han s.k. uppfödarpremier för fyra av sina hästar. Syftet med 

verksamheten var att få ordentliga intäkter i form av prispengar för tävlingshästarna, upp-

födarpremier och försäljningsinkomster på avelsstona och dess avkommor.  

Skatteverket nekade avdrag för ingående mervärdesskatt med motiveringen att Nils-Erik 

inte ansågs bedriva mervärdesskattepliktig verksamhet i sin hästverksamhet. Beslutet över-

klagades i länsrätten som ansåg att den verksamhet som Nils-Erik bedrev var att anse som 

ekonomisk verksamhet och medgav avdrag för ingående mervärdesskatt.   

Skatteverket överklagade beslutet i kammarrätten och anförde, med hänvisning till målet 

Enkler, att hästverksamheten som Nils-Erik bedrev inte skulle anses som mervärdesskatte-

pliktig verksamhet. Som grund för sin talan påpekade Skatteverket att det vid en objektiv 

bedömning inte finns något som antydde att aktuell uppfödnings- eller travverksamhet 

                                                        
250 Kammarrätten i Göteborg målnummer 467-10, meddelad den 27 september 2010. 
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hade karaktär av affärsmässighet och i framtiden kunde generera intäkter som täckte upp-

kommande kostnader. Verksamheten kunde inte heller vara i uppbyggnadsskede med an-

ledning av att verksamheten, som startades 2001, fortfarande inte täckte sina egna kostna-

der. Skatteverket framhöll att det ska finnas sådana kostnader som är utöver kostnader för 

normal hästhållning för att ekonomisk verksamhet ska föreligga.   

Nils-Erik hade enligt Skatteverket ägt fyra eller fem hästar varav två ston för avelssyfte. Det 

hade vid utredningen framkommit att endast en avkomma, som av någon anledning inte 

kunde användas i avelsverksamheten, hade sålts. Resten hade behållits i Nils-Eriks hobby-

verksamhet. Då inga hästar hade sålts vidare för att användas i travverksamhet ansåg Skat-

teverket inte att någon avelsverksamhet hade förekommit. Av samtliga hästar i verksamhet-

en hade endast en häst, Indian Blackhawk, lämnats i licensierad träning hos en B-tränare 

vilket enligt Skatteverket inte ansetts vara tillräckligt för ekonomisk verksamhet. De försäk-

rings- och veterinärkostnader som uppkommit för denna häst ansågs vara kostnader för 

normal hästhållning. Några kostnader utöver kostnader för normal hästhållning, för t.ex. li-

censierad träning eller annat, hade enligt Skatteverket inte förekommit. Nils-Erik hävdade 

att även en annan häst, Indian Roadmaster, hade lämnats i träning hos en B-tränare. Skat-

teverket ansåg dock inte detta vara fallet eftersom en förutsättning för att en B-tränare ska 

få träna en häst är att han äger den och i detta fall ägde Nils-Erik 100 procent av hästen. 

Med anledning av detta ansåg Skatteverket att inkörningskostnader och eventuella uppstall-

ningskostnader som uppkommit för denna häst var att betrakta som kostnader för normal 

hästhållning. Inte heller de uppfödarpremier som Nils-Erik erhållit kunde anses medverka 

till att verksamheten bedömdes som ekonomisk verksamhet då dessa inte betraktats som 

ersättning för tillhandahållen tjänst.  

Nils-Erik ansåg dock att tävlingsverksamheten inte var av liten omfattning och anförde att 

de hästar som fötts upp efter ett av stona, som var betäckningsbar i många år till, startat 

278 gånger och genererat intäkter på drygt en miljon. Han framhöll även att två föl hade 

sålts. Utöver dessa fanns en häst som var klar för start, en som tränades för trav för even-

tuell försäljning, en som efter långtidsskada startat igen och tre som var utleasade vilket en-

ligt Nils-Erik antydde att ekonomisk verksamhet bedrivits. De utleasade hästarna, som in-

bringade 30 procent av insprungna pengar, var enligt Nils-Erik ett bevis på långsiktighet 

och näringsverksamhet. För att få bästa möjliga utdelning av hästverksamheten lämnades 

hästar till professionella tränare. Han betonade vidare att kostnader för träning, uppstall-

ning, betäckning och försäkring är inga kostnader för normal hästhållning och att utplace-
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ring av hästarna hos professionella tränare antydde hästsport som bedrevs som närings-

verksamhet. Inkörningskostnader för en tävlingshäst, som kräver helt andra krav på yrkes-

kunskap och mer tid, är högre än inkörningskostnader för en sällskapshäst.  

5.3.2.2 Dom 

Kammarrätten avslog överklagandena och fastslog länsrättens dom. Länsrätten hade i sitt 

domskäl konstaterat att mervärdesskattedirektivet lämnade större utrymme för skattskyl-

dighet än kriterierna enligt 4 kap. 1 § ML. Vidare menade länsrätten att med hänsyn till hur 

Nils-Erik bedrev sin verksamhet med hästar var den att hänföra till ekonomisk verksamhet. 

5.3.3 Analys 

Kammarrätterna har i domarna ovan tagit hänsyn till verksamheternas intäkter för att be-

döma huruvida ekonomisk verksamhet bedrivits. När det gäller hästverksamhet har dom-

stolarna resonerat kring gränsdragningen ekonomisk verksamhet kontra hobby. I målet M 

& Carlebäck AB ansåg kammarrätten att det inte fanns något syfte att fortlöpande vinna in-

täkter och pekade på att de intäkter som uppstått var obetydliga i förhållande till kostna-

derna. Kammarrätten prövade huruvida den skattskyldige var beroende av intäkterna från 

verksamheten för sin försörjning och konstaterade att kostnadsföringen var enbart att be-

trakta som ett sätt att finansiera ett privat intresse. Detta låg till grund för beslutet att eko-

nomisk verksamhet inte förelåg.  

I målet Nils-Erik Öst kom kammarrätten till motsatt slutsats då de ansåg att ekonomisk 

verksamhet förelåg. Nils-Erik hade flera hästar för bl.a. tävling och avel. Den samlade be-

dömningen och omfattningen av Nils-Eriks verksamhet är förmodligen det som var avgö-

rande till att han ansågs bedriva ekonomisk verksamhet medan delägarna i M & Carlebäck 

AB inte kunde visa att det privata intresset inte var syftet med deras verksamhet. 

5.4 Fotografer 

5.4.1 Kammarrätten i Sundsvall mål (Kjetil Böstrup)251 

5.4.1.1 Bakgrund 

Kjetil Böstrup ansökte om att registreras till mervärdesskatt och godkännas för F-skatt för 

fotografverksamhet. Skatteverket beslutade att avslå Kjetils ansökan med anledning av att 

han vid tidpunkten för beslutet inte ansågs ha visat att ”[…]ekonomisk aktivitet bedrevs i 

                                                        
251 Kammarrätten i Sundsvall målnummer 2914-13, meddelad den 17 juni 2014. 
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en nödvändig utsträckning eller att verksamheten uppfyllde kriterierna för näringsverksam-

het.”. Verksamheten ansågs istället vara hobby.  

Kjetil överklagade Skatteverkets beslut i förvaltningsrätten som biföll hans överklagan till 

den del det avsåg registrering till mervärdesskatt med anledning av att det vid en samman-

tagen bedömning framkommit att Kjetil bedrev eller i vart fall haft för avsikt att bedriva 

ekonomisk verksamhet. 

Skatteverket överklagade förvaltningsrättens dom och anförde att det tyder på att Kjetil be-

drev en hobbyverksamhet då han inte gått ned i arbetstid från sitt ordinarie arbete för att 

starta verksamheten. Fotograferingen hade, enligt Skatteverket, genererat små intäkter i 

förhållande till kostnaderna och de uppdrag som Kjetil visat upp var inte aktuella vid an-

sökningstillfället. Skatteverket ansåg inte att Kjetil var beroende av intäkterna från verk-

samheten för sin försörjning. En verksamhet bör ha en viss omfattning, d.v.s. ha en om-

sättning som inte är helt obetydlig, för att anses yrkesmässig bedriven. Skatteverket argu-

menterade även att en stor del av kostnaderna hade en sådan karaktär att de även kunde 

användas privat och att det inte var visat att kostnaderna uppkommit i syfte att fortlöpande 

vinna intäkter i verksamheten. Själva anskaffningen av en tillgång, som kan användas både 

privat och i en ekonomisk verksamhet, var enligt Skatteverket, inte tillräcklig som bevis för 

att visa att avsikten att bedriva ekonomisk verksamhet förelåg.  

Kjetil anförde i kammarrätten att han hade kommande uppdrag och att han hoppades på 

att få fler. Han påpekade för domstolen att han även har startat en hemsida, inrett en studio 

och hittills haft ett stort uppdrag.  

5.4.1.2 Dom 

Kammarrätten hänvisade till de bestämmelser, förarbeten och rättspraxis som redovisas i 

förvaltningsrättens dom och konstaterade att det var oklart om förutsättningarna för att bli 

godkänd för F-skatt och registreras till mervärdesskatt var uppfyllda vid ansökningstillfället. 

Det hade dock tillkommit omständigheter efter Skatteverkets beslut som inte kunde bort-

ses från.  

Kammarrätten konstaterade att Kjetil hade gjort investeringar till betydande belopp. Då ut-

rustningen som hade anskaffats både kunde användas i ekonomisk verksamhet och privat, 

var inköpen i sig inte tillräckliga för att styrka att ekonomisk verksamhet hade bedrivits. För 

att avgöra om Kjetil skulle registreras för mervärdesskatt måste ställning tas till huruvida 

det fanns en avsikt att fortlöpande vinna intäkter med verksamheten. Mot bakgrund av de 
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omständigheter som Kjetil visat upp ansåg kammarrätten att det fanns tillräckligt med ob-

jektiva omständigheter som styrkte att Kjetil bedrev eller hade för avsikt att bedriva eko-

nomisk verksamhet.  

5.4.2 Förvaltningsrätten i Malmö (Martina Fredholm)252 

5.4.2.1 Bakgrund 

Martina Fredholm, som under flera år haft fotografering som ett intresse, ansökte hos Skat-

teverket om att bli registrerad för mervärdesskatt. På grund av detta intresse hade hon re-

dan det mesta som krävdes för att bedriva en studio på hemmaplan.   

Skatteverket beslutade att neka Martina registrering till mervärdesskatt med anledning av att 

Martina inte hade visat att avsikten att utnyttja tillgångarna var för att fortlöpande vinna in-

täkter. Som grund för sitt beslut hänvisade Skatteverket till bl.a. målen Rompelman och 

Enkler och att den första investeringsutgiften för en planerad näringsverksamhet normalt 

anses vara ekonomisk verksamhet under förutsättning att den påstådda avsikten kan styrkas 

med objektiva omständigheter. Detta särskilt om en tillgång har en sådan karaktär att den 

både kan användas i en ekonomisk verksamhet och privat.  

Martina överklagade Skatteverkets beslut i förvaltningsrätten där hon anförde att hon sedan 

tidigare hade all utrustning, varför det inte finns mycket mer att investera i, och att verk-

samheten har utökats med en hemsida och visitkort. Hon ansåg inte att det fanns några 

privata skäl till att använda visitkorten och framhöll att tanken med bolaget var att det 

skulle bedrivas med varaktighet, vinstsyfte och självständighet och försörja henne utöver 

hennes fasta deltidstjänst. 

5.4.2.2 Dom 

Förvaltningsrätten konstaterade att inköpen av utrustningen, webbhotell, bakgrundspapper 

m.m. kunde användas såväl privat som i näringsverksamhet. Av denna anledning ansågs 

Martina inte ha visat att hennes nedlagda kostnader hade uppkommit i syfte att fortlöpande 

vinna intäkter i verksamheten. Martina nekades därav registrering till mervärdesskatt.   

5.4.3 Analys 

Fotografverksamhet, liksom hästverksamhet som diskuterats ovan, är en verksamhet där 

gränsdragningen mot hobby och privata intressen kan försvåra bedömningen av huruvida 

ekonomisk verksamhet bedrivs. Det framgår av domarna ovan att domstolarna ställer krav 

                                                        
252 Förvaltningsrätten i Malmö målnummer 3400-13, meddelad den 19 september 2013.  
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i dessa fall på att utöver investeringskostnader ska företagaren kunna visa med objektiva 

omständigheter att syftet att fortlöpande vinna intäkter föreligger. Det har inte ansetts vara 

nog med anskaffning av webbhotell, bakgrundspapper och visitkort. I målet Kjetil Böstrup 

ansåg kammarrätten däremot att ekonomisk verksamhet bedrevs då Kjetil hade inrett en 

studio och kunde visa på ett stort uppdrag som genomförts.  

Det framgår att domstolen vid sin samlade bedömning tar hänsyn till faktorer såsom 

webbhotell och en för verksamheten speciellt inredd lokal. I målet Martina Fredholm kon-

staterade förvaltningsrätten att inköpen av utrustning, webbhotell, bakgrundspapper m.m. 

är av sådan karaktär att de kan användas både privat och i näringsverksamhet. Frågan är 

dock hur mycket hänsyn som tas till redan förvärvade intäkter, som i det fall där Kjertil 

kund visa på ett större, redan utfört, uppdrag och även ansågs bedriva ekonomisk verk-

samhet medan Martina saknade tidigare större uppdrag och nekades avdrag för ingående 

mervärdesskatt. 

5.5 Förvaltning av värdepapper 

5.5.1 RÅ 2003 ref. 36 

5.5.1.1 Bakgrund 

Aktiebolaget X (bolaget) som var moderbolag inom en koncern hade bl.a. till uppgift att 

mot ersättning tillhandahålla och utföra koncerngemensamma funktioner av juridisk och 

administrativ art åt sina dotterbolag. Bolaget yrkade avdrag för ingående mervärdesskatt för 

de tjänster som bolaget hade förvärvat i samband med försäljningen av aktier i dotterbolag. 

Skatteverket nekade avdraget med stöd av Skatterättsnämnden. Till stöd för sin talan an-

förde Skatteverket att avdrag för ingående mervärdesskatt inte föreligger för kostnader som 

är hänförliga till försäljning av aktier och andelar. Detta med anledning av att dessa är un-

dantagna från mervärdesskatteplikt.  

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till regeringsrätten och anförde att avdraget ska 

beviljas. I grund för sin talan anförde bolaget att, i det fall domstolen finner att innehavet 

av aktier faller helt utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt, avdrag för ingående 

mervärdesskatt ska beviljas på grund av att bolagets hela verksamhet består i omsättning av 

skattepliktiga koncernledningstjänster. Om domstolen skulle finna att försäljningen av dot-

terbolagsaktier utgör ekonomisk verksamhet ska avdrag för ingående mervärdesskatt bevil-

jas för kostnader som, enligt bolaget, har direkt och omedelbart samband med bolagets 

hela ekonomiska verksamhet. Bolaget påpekade också att försäljningen av dotterbolagsak-
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tier ingår i de koncerngemensamma tjänster som bolaget mot ersättning utför åt andra kon-

cernbolag.    

5.5.1.2 Dom 

Regeringsrätten ansåg att det inte förelåg några skäl att begära förhandsavgörande från 

EUD. Liksom Skatterättsnämnden ansåg domstolen att bestämmelserna i ML innebär att 

en försäljning av aktier utgör en omsättning och att denna omsättning ska anses ske i en av 

bolaget bedriven yrkesmässig verksamhet. Domstolen påpekade dock att omsättningen en-

ligt ML är undantagen från mervärdesskatteplikt vilket innebär att avdragrätt för ingående 

mervärdesskatt hänförlig till kostnader för försäljning av dotterbolagsaktier inte föreligger. 

Med hänvisning till målen Harnas och Helm samt Floridienne och Berginvest253 konstate-

rade regeringsrätten vidare att en person som endast förvärvar och innehar värdepapper 

inte anses utöva en ekonomisk verksamhet. Motsatsen gäller om delägande innefattar direkt 

eller indirekt deltagande i förvaltningen av de ägda bolagen. Med deltagande i förvaltningen 

menas inte i detta sammanhang sådant deltagande som härrör från de rättigheter delägaren 

har i egenskap som aktieägare eller bolagsman. Bolaget hade i förevarande fall utfört admi-

nistrativa, ekonomiska eller juridiska konsulttjänster avseende försäljning av aktier i dotter-

bolag och därmed aktivt deltagit i förvaltningen. Mot bakgrund av detta konstaterade dom-

stolen att försäljningen av aktier i dotterbolag inte kunde betraktas som något annat än 

transaktioner som har samband med ekonomisk verksamhet.  

5.5.2 Kammarrätten i Stockholm (AB Rodret)254 

5.5.2.1 Bakgrund 

Aktiebolaget Rodret (bolaget) hade under beskattningsåret sålt aktier i ett antal dotterbolag, 

så kallade Gibraltarbolag. Skatteverket och länsrätten nekade avdrag för ingående mervär-

desskatt hänförlig till kostnader som uppstått i samband med aktieavyttring. Bolaget över-

klagade länsrättens beslut i kammarrätten och anförde att aktieinnehav i sig inte utgör eko-

nomisk verksamhet men kan komma att göra det om ägandet i andra bolag åtföljs av direkt 

eller indirekt deltagande i förvaltningen av de ägda bolagen.  

                                                        
253 C-142/99, Floridienne och Berginvest.  

254 Kammarrätten i Stockholm målnummer 3793-11, meddelad den 21 oktober 2014. 
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5.5.2.2 Dom 

För att kunna ta ställning till huruvida avdragsrätt för mervärdesskatt förelåg avseende 

kostnader på kringtjänsterna, såsom konsult- och juristtjänster, som uppkommit i samband 

med aktieavyttringarna hade kammarrätten att ta ställning till om aktieavyttringen utgjorde 

ett led i bolagets ekonomiska verksamhet. Kammarrätten konstaterade att bolaget inte till-

handahöll mervärdesskattepliktiga tjänster eller deltog i förvaltningen av dotterbolagen. 

Detta med anledning av att dotterbolagen utöver att äga ett spanskt bolag inte bedrivit nå-

gon självständig verksamhet, det saknades ledning i dotterbolagen och bolaget hade inte 

fakturerat några koncerngemensamma tjänster. Att bolagets personal förfogade över alla 

VD-poster och styrelseplatser i dotterbolagen förändrade enligt kammarrätten inte denna 

bedömning. Domstolen fann att de berörda försäljningarna varit rena aktieförsäljningar och 

att de därför inte utgjorde ekonomisk verksamhet. Med anledning av detta nekades bolaget 

avdrag för ingående mervärdesskatt avseende de tjänster som hade avtalats i samband med 

försäljning av aktierna.  

5.5.3 Analys 

Det framgår av de ovan nämnda målen att försäljning av aktier och andelar utgör omsätt-

ning som enligt ML är undantagen från mervärdesskatteplikt. I domen RÅ 2003 ref. 36 an-

såg att regeringsrätten att ekonomisk verksamhet förelåg i samband med försäljning av ak-

tier i dotterbolag. Regeringsrätten hänvisade till bl.a. målet Harnas och Helm och framhöll 

att ekonomisk verksamhet föreligger i de fall förvärv och innehav av aktier och andra vär-

depapper innefattar direkt eller indirekt deltagande i förvaltningen av de ägda bolagen. Det 

ska enligt domstolen inte vara fråga om deltagande som härrör från de rättigheter som de-

lägaren innehar i egenskap av aktieägare eller bolagsman. I förevarande fall hade bolaget ak-

tivt deltagit i förvaltningen genom att ha utfört administrativa, ekonomiska och juridiska 

konsulttjänster i samband med försäljningen.  

Kammarrätten ansåg dock i målet AB Rodret att ett bolag inte bedrev ekonomisk verk-

samhet i samband med försäljning av aktier ett dotterbolag eftersom bolaget inte kunnat 

visa att det deltagit i förvaltningen av dotterbolaget. Bolaget hade varken bedrivit någon 

självständig verksamhet, haft ledning i dotterbolagen eller fakturerat några koncerninterna 

tjänster. Den omständigheten att bolagets personal förfogade över alla VD-poster och sty-

relse poster i dotterbolagen förändrade inte domstolens bedömning huruvida ekonomisk 

verksamhet förelåg eller inte.  



 

 
68 

5.6  Sammanfattning 

Vid en genomgång av svensk rättspraxis framgår att domstolen till stor del använder sig av 

EU-rättslig praxis när bedömningen görs huruvida en verksamhet är att anse som ekono-

misk.  I fallet Iris Karlsson ansåg Kammarrätten att hon bedrev ekonomisk verksamhet då 

hon genom succesiva investeringar byggde upp sin verksamhet trots att inga intäkter gene-

rerats. I målet Kungälv Inwästs HB beaktade kammarrätten antalet kunder och intäkternas 

belopp som relevanta objektiva omständigheter vid bedömningen om ekonomisk verksam-

het förelåg.  

Även i de domar som hanterar verksamhet med hästar har kammarrätten tagit stor hänsyn 

till verksamheternas intäkter. I fallet med M & Carlebäck ansågs det privata intresset över-

väga men den samlade bedömningen i målet Nils-Erik Öst gjorde att hans verksamhet be-

dömdes som ekonomisk då han hade flera hästar för bl.a. tävling och avel och kunde visa 

på intäkter.  

Vid bedömningen av fotografverksamhet har objektiva omständigheter såsom webbhotell, 

en för verksamheten speciellt inredd lokal och ett större utfört uppdrag lett till att en verk-

samhet ansågs utgöra ekonomisk verksamhet. Försäljning av akter och värdepapper har 

inte av kammarrätten ansetts utgöra ekonomisk verksamhet förutom i det fall då det aktu-

ella bolaget kunnat visa att förvärv av aktier gjorts för att uppnå direkt eller indirekt delta-

gande i förvaltningen av ett bolag.  
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6     Skatteverkets ställningstagande 

6.1 Inledning 

Skatteverket har med anledning av lagändringen som genomfördes i ML den 1 juli 2013, då 

begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet infördes i 4 kap. 1 § ML, re-

dogjort för sin ståndpunkt avseende tolkningen av begreppet ekonomisk verksamhet i ett 

antal ställningstaganden. I dessa ställningstaganden belyses Skatteverkets innebörd av be-

greppet och vilka omständigheter som kännetecknar det. Skatteverket har även särskilt utta-

lat sig om hur ekonomisk verksamhet ska tolkas när det gäller övningsföretag och transakt-

ioner som har anknytning till fastighetsinnehav. Som tidigare nämndes är Skatteverkets 

ställningstaganden inte bindande föreskrifter utan endast rekommendationer.255 Då Skatte-

verket är en förvaltningsmyndighet inom skatteområdet är dess åsikter av relevans för ut-

redningen.  

6.2  Ekonomisk verksamhet  

En grundläggande förutsättning för att en verksamhet ska anses utgöra ekonomisk verk-

samhet är att den innefattar beskattningsbara transaktioner. Med beskattningsbara transakt-

ioner menas i detta sammanhang försäljning av varor eller tjänster. Detta innebär att en 

verksamhet som består av att gratis tillhandahålla varor eller tjänster aldrig kan anses utgöra 

ekonomisk verksamhet. Detta gäller även verksamheter som är uteslutande bidragsfinansi-

erade. Eftersom syftet med verksamheten måste vara att sälja varor eller tjänster kan inte 

heller verksamheter som bedrivs av rent personligt intresse och som innefattar tillfälliga 

försäljningar av varor eller tjänster anses som ekonomisk verksamhet. Ett exempel på en 

sådan verksamhet är en frimärkssamlare som i begränsad omfattning säljer frimärken.256  

Enbart innehav av materiella eller immateriella tillgångar utgör enligt Skatteverket inte eko-

nomisk verksamhet. Det måste finnas ett syfte att utnyttja tillgångarna för att fortlöpande 

vinna intäkter för att det ska kunna anses falla under begreppet ekonomisk verksamhet. 

Skatteverket hänvisar till EUD:s rättspraxis som anger att köp, innehav och försäljning av 

                                                        
255 Se avsnitt 1.3.3.  

256 Skatteverkets ställningstaganden, Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt, avsnitt 4.4 
andra stycket. 
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värdepapper för egen räkning samt innehav av andelar i dotterbolag inte utgör ekonomisk 

verksamhet.257 

Varaktigheten av en verksamhet har betydelse för huruvida den kan anses utgöra ekono-

misk verksamhet eller inte. Skatteverket anser däremot att omsättningens storlek inte är av 

avgörande betydelse vid bedömningen huruvida en verksamhet ska anses vara ekonomisk 

verksamhet.258 

6.3 Omständigheter som kännetecknar begreppet 

Skatteverket har i sitt ställningstagande som särskilt behandlar begreppet ekonomisk verk-

samhet slagit fast ett antal objektiva omständigheter som visar på att ekonomisk verksam-

het föreligger eller som visar att det finns en avsikt att bedriva ekonomisk verksamhet. En-

ligt Skatteverket ska det vid bedömningen av huruvida en verksamhet är att anse som eko-

nomisk verksamhet eller inte göras en samlad bedömning av samtliga relevanta objektiva 

omständigheter i varje enskilt fall. Nedan ges exempel på sådana omständigheter som enligt 

Skatteverket kan visa på att det finns en ekonomisk verksamhet eller att det finns en avsikt 

att bedriva sådan verksamhet.259  

Det är enligt Skatteverket en tungt vägande omständighet om regelbundna försäljningar av 

varor eller tjänster förekommer och i normalfallet ska en sådan verksamhet anses ekono-

miskt bedriven. Då verksamheten inte har någon försäljning men avsikten att genomföra 

försäljningar visas kan även sådan verksamhet anses utgöra ekonomisk verksamhet. Skatte-

verket betonar att vid bedömningen av avsikten med en verksamhet är det endast objektiva 

omständigheter som ska ges betydelse. Detta innebär att ekonomiska kalkyler eller affärs-

planer inte ensamma kan styrka avsikten med en verksamhet. Finns det däremot sådana 

dokument och dessutom slutna avtal om att fortlöpande tillhandahålla varor eller tjänster 

mot ersättning kan avsikten styrkas, under förutsättning att avtalen inte är för allmänt 

hållna.260  

                                                        
257 Skatteverkets ställningstaganden, Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt, avsnitt 4.4 

tredje stycket. 

258 Skatteverkets ställningstaganden, Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt, avsnitt 4.4 
fjärde och femte stycket. 

259 Skatteverkets ställningstaganden, Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt, avsnitt 4.5 
första stycket. 

260 Skatteverkets ställningstaganden, Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt, avsnitt 4.5 
andra stycket. 
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En ytterligare omständighet som, enligt Skatteverket, talar för att ekonomisk verksamhet 

bedrivs är att det har anskaffats tillgångar som bara kan användas i en ekonomisk verksam-

het. Exempel på sådana tillgångar är stora grävmaskiner eller tunga lastbilar, vilka är till-

gångar som normalt inte används av en privatperson. Ett annat exempel är när inköp av va-

rulager gjorts som är av sådan storlek att det inte uteslutande täcker personens och dess 

närståendes behov. Inköp av en vara som normalt sett används privat, t.ex. en dator, är en-

ligt Skatteverket inte en sådan omständighet som indikerar att ekonomisk verksamhet bed-

rivs. När det gäller tillgångar som både kan användas i en näringsverksamhet och privat 

måste samtliga omständigheter rörande dess användning beaktas.261  

Finns en särskilt anpassad lokal för verksamheten är detta ytterligare en omständighet som 

talar för att ekonomisk verksamhet bedrivs. Ett exempel på detta är när en person för sta-

digvarande bruk hyr en butikslokal.262  

Skatteverket understryker även att den omständighet att verksamheten aktivt marknadsförs 

på ett ändamålsenligt sätt talar för att verksamheten är ekonomisk. En sådan omständighet 

kan styrkas genom att kostnader för marknadsföring visas. Ett annat exempel är en hem-

sida där varor eller tjänster kan köpas.263  

Förutom ovannämnda omständigheter kan det enligt Skatteverket finnas särskilda åtgärder 

som är specifika för en viss typ av verksamhet som talar för att ekonomisk verksamhet fö-

religger. Inom hästverksamheten är sådana omständigheter exempelvis att en travhäst har 

satts i träning hos en A-licensierad tränare eller att en godkänd avelshingst har anskaffats 

för att användas i avelsverksamhet.264 

6.4 Innehav av fastighet 

Vid bedömningen av huruvida en fastighet ingår i en ekonomisk verksamhet eller inte är 

det enligt Skatteverket användningsområdet för fastighet som är avgörande. Endast inne-

hav av en fastighet utgör inte en ekonomisk verksamhet. För att fastigheten ska anses ingå i 

                                                        
261 Skatteverkets ställningstaganden, Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt, avsnitt 4.5 

tredje stycket. 

262 Skatteverkets ställningstaganden, Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt, avsnitt 4.5 
fjärde stycket. 

263 Skatteverkets ställningstaganden, Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt, avsnitt 4.5 
femte stycket. 

264 Skatteverkets ställningstaganden, Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt, avsnitt 4.5 
sjätte stycket. 
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en ekonomisk verksamhet måste den användas regelbundet för att vinna intäkter. Med 

”vinna intäkter” avses i detta sammanhang försäljning av varor eller tjänster. Detta kan 

även ske genom indirekt användning, t.ex. när en reklambyrå hyr en kontorslokal för sin 

verksamhet.265 

Skatteverket påpekar vidare att någon som endast använder en fastighet för att tillfälligt 

vinna intäkter inte kan betraktas som beskattningsbar person. Det finns däremot vissa typer 

av fastigheter som inte kan användas i annan verksamhet än ekonomisk t.ex. byggnader 

med hyreslägenheter och affärslokaler eller skogsmark och grustag. För fastigheter vars ka-

raktär gör att de kan användas både för ekonomiska och privata ändamål ska, vid avgö-

rande om fastigheten verkligen används för att regelbundet vinna intäkter, en helhetsbe-

dömning av samtliga omständigheter göras. En jämförelse görs utifrån hur fastigheten fak-

tiskt används och hur motsvarande ekonomisk verksamhet normalt bedrivs. Att en fastig-

het kan användas både i ekonomisk verksamhet och för privat bruk innebär inte att det pri-

vata användandet ingår i den ekonomiska verksamheten. Användandet av fastigheten ska 

enligt Skatteverket istället delas upp.266  

Då en ägare till en fastighet utnyttjar sin äganderätt genom att sälja fastigheten, vilken inte 

används för att regelbundet vinna intäkter, anses ägaren inte bedriva ekonomisk verksam-

het oavsett om försäljningen beloppsmässigt är en stor transaktion. För att försäljning av 

fastighet i sådant fall ska anses vara en ekonomisk verksamhet krävs, enligt Skatteverket, att 

”fastigheten är tillgång i en ekonomisk verksamhet eller att försäljningen görs på samma 

sätt som av en producent eller återförsäljare.”. Regelbunden uthyrning av en fastighet och 

annan upplåtelse av rätt till fastighet är normalt att anse som en ekonomisk verksamhet.267 

Skatteverket anser dock inte att tillfälliga försäljningar av varor från en fastighet som även 

används som privatbostad, t.ex. försäljning av frukt eller grönsaker från en villaträdgård, är 

att anse som ekonomisk verksamhet.268 

Skatteverket framhäver att mark som används för att odla grödor som kan användas som 

                                                        
265 Skatteverkets ställningstagande, Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet - mervärdesskatt, avsnitt 4.1 andra 

stycket. 

266 Skatteverkets ställningstagande, Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet - mervärdesskatt, avsnitt 4.1 tredje-
sjätte stycket. 

267 Skatteverkets ställningstagande, Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet - mervärdesskatt, avsnitt 4.2 första 
stycket. 

268 Skatteverkets ställningstagande, Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet - mervärdesskatt, avsnitt 4.3. 
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livsmedel, djurfoder eller som råvaror för framställning av andra varor är jordbruksverk-

samhet. Med djurskötsel menas uppfödning av husdjur för att producera livsmedel eller 

andra varor. Jordbruksverksamhet och djurskötsel som innefattar regelbunden försäljning 

av varor eller tjänster anses vara ekonomisk verksamhet. Skogsbruk är utnyttjande av skog 

för produktion av t.ex. timmer, massaved eller bränsle. Skogsbruksverksamhet känneteck-

nas av att det går lång tid mellan de första investeringarna och själva försäljningen av 

skogsprodukter. Skogsbruk anses därför som en ekonomisk verksamhet även om själva av-

verkningen och försäljningen av skogen görs med stora tidsintervaller. Detta innebär att 

den som innehar skogsmark och som säljer skog eller upplåter avverkningsrätt är en be-

skattningsbar person.269 

6.5 Övningsföretag 

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin inställning huruvida övningsföretag 

anses bedriva ekonomisk verksamhet. Med övningsföretag menas ett projekt där deltagarna 

under en i förväg bestämd och begränsad tid driver ett företag i utbildningssyfte. För att en 

omsättning i ett företag ska bli föremål för mervärdesskatt ska omsättningen av varor eller 

tjänster, enligt Skatteverket, göras av en beskattningsbar person som självständigt bedriver 

en ekonomisk verksamhet. Så är dock inte fallet med övningsföretag där syftet är att utbilda 

deltagarna i företagande, inte att företa beskattningsbara transaktioner. Verksamheten bed-

rivs dessutom under en tidsbegränsad och kortare period. Mot bakgrund av detta anser inte 

Skatteverket att verksamhet bedriven i form av övningsföretag, oberoende av den be-

loppsmässiga omfattningen av verksamheten, är att anse som ekonomisk verksamhet. Del-

tagare i sådana projekt ska därmed inte vara skyldiga till mervärdeskatt eller vara registrerad 

för sådan.270   

6.6 Sammanfattning 

Betydelsen av begreppet ekonomisk verksamhet har utvecklats främst genom rättspraxis. 

En grundläggande förutsättning för att en verksamhet ska anses utgöra ekonomisk verk-

samhet är att den innefattar beskattningsbara transaktioner d.v.s. försäljning av varor eller 

tjänster. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall baserat på samtliga relevanta objektiva 

omständigheter. Omständigheter som enligt Skatteverket är av betydelse vid bedömningen 

                                                        
269 Skatteverkets ställningstagande, Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet - mervärdesskatt, avsnitt 4.4 första-

tredje stycket. 

270 Skatteverkets ställningstaganden, Mervärdesskatt för såkallade övningsföretag, avsnitt 4. 
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av huruvida en verksamhet utgör ekonomisk verksamhet är regelbunden försäljning av va-

ror eller tjänster, objektiva fakta som kan fastställa en avsikt att starta försäljning av varor 

eller tjänster, att tillgångar har införskaffats och att lokal finns.  

Skatteverket har även uttalat sig om särskilda företeelser såsom övningsföretag, som de an-

ser aldrig kan bedriva ekonomisk verksamhet, och fastigheter där användningsområdet är 

avgörande för bedömning av verksamheten. En fastighet som användss fortlöpande för att 

vinna intäkter kan ingå i en ekonomisk verksamhet. Det finns även typer av fastigheter som 

enligt Skatteverket förutsätts bedriva ekonomisk verksamhet, såsom byggnader med hyres-

lägenheter och affärslokaler eller skogsmark och grustag. Skogsbruksverksamhet utgör 

ekonomisk verksamhet trots att investeringskostnaderna kan uppstå långt innan avverk-

ningsintäkterna, eftersom detta hör till verksamhetens natur.  
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7   Sammanfattande analys och slutsats 

7.1 Inledning 

Syfte med denna utredning är att ur ett EU-rättsligt perspektiv analysera det mervärdesskat-

terättsliga begreppet ekonomisk verksamhet. För att uppnå syftet utreds vid vilken grad av 

aktivitet en ekonomisk verksamhet uppstår och vilka omständigheter som kännetecknar 

begreppet. Slutligen utreds hur begreppet tolkas i svensk rätt i förhållande till EU-rätten. I 

detta avslutande kapitel besvaras uppsatsens syfte genom en genomgripande analys.   

7.2 Begreppet ekonomisk verksamhet 

Ekonomisk verksamhet är ett av de mest grundläggande begreppen inom mervärdesskatte-

området och mervärdesskattedirektivet. Begreppet är av väsentlig betydelse vid bedöm-

ningen av huruvida någon utgör en beskattningsbar person och ska vara föremål för mer-

värdesskatt. Trots detta infördes begreppet inom svensk rätt först år 2013 som en följd av 

Europeiska kommissionens fördragsbrottsförfarande mot Sverige som inleddes den 27 juni 

2008. Begreppet ersatte det tidigare använda begreppet yrkesmässig verksamhet i ML. Sve-

rige hade, enligt kommissionen, genom sin felaktiga definition av begreppet givit upphov 

till att personer som borde beskattas som beskattningsbara personer inte betraktades som 

sådana av de svenska myndigheterna.  

Ekonomisk verksamhet definieras i artikel 9.1 mervärdesskattedirektivet som en verksam-

het som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör. Här inbegrips även 

gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yr-

ken. Vidare definieras ekonomisk verksamhet som utnyttjande av materiella eller immateri-

ella tillgångar i avsikt att fortlöpande vinna intäkter. Verksamheten ska även bedrivas själv-

ständigt.  

Begreppet ekonomisk verksamhet har i svensk rätt fått motsvarande lydelse som i mervär-

desskattedirektivet och definieras numera i 4 kap. 1 § första stycket ML som “sådan verk-

samhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet 

gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yr-

ken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna in-

täkter därav skall särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet”.  

I samband med att begreppet ekonomisk verksamhet infördes i ML slopades bestämmelsen 

om att en verksamhet kunde anses vara yrkesmässig och mervärdesskattepliktig om om-
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sättningen i verksamheten under beskattningsåret översteg 30 000 kr. Borttagandet av detta 

gränsbelopp kan ha gett upphov till gränsdragningsproblem när det gäller mindre verksam-

heter och verksamheter som gränsar till hobby.  

7.3 Vid vilken grad av aktivitet uppstår en ekonomisk verk-

samhet? 

EUD har i ett flertal avgöranden tagit ställning till vid vilken grad av aktivitet som ekono-

misk verksamhet anses uppkomma. I målet Rompelman fastslog EUD att ekonomisk verk-

samhet kan uppstå även innan omsättning kommit igång. För att ekonomisk verksamhet 

ska föreligga ska den förberedande verksamheten bestå av flera på varandra följande hand-

lingar. Domstolen ansåg att det hade varit orimligt om investeringskostnader inte vore av-

dragsgilla innan det faktiska utnyttjandet av en fastighet. Domstolen fastslog även att det är 

den skattskyldige som har bevisbördan för att denne uppfyller villkoren för avdragsrätt. 

Den skattepliktiga verksamheten ska styrkas genom objektiva omständigheter. I målet Inzo 

sökte bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt avseende en verksamhet som haft inve-

steringskostnader men som aldrig kommit igång. EUD gav bolaget rätt och menade att ef-

tersom bolaget blivit skatteregistrerat på korrekta grunder, hade bolaget bedrivit ekonomisk 

verksamhet även om verksamheten aldrig kom till den punkt där de kunde redovisa om-

sättning. Det hade bara varit möjligt att återkräva ingående mervärdesskatt i ett sådant fall 

om skattemyndigheten kunnat visa att bolaget vid ansökan om mervärdesskatteregistrering 

genom bedrägeri eller undandragande lämnat vilseledande uppgifter. 

EUD har i målet Renate Enkler uttalat att uthyrning av en materiell tillgång som till sin na-

tur kan vara privat, såsom en husbil i detta fall, kan falla under begreppet ekonomisk verk-

samhet. Tillgången ska då hyras ut i syfte att fortlöpande vinna intäkter. Även i detta fall 

ligger det på den skattskyldige att med objektiva fakta visa att syftet att fortlöpande vinna 

intäkter föreligger. Alla omständigheter i varje enskilt fall ska bedömas för sig. Om en till-

gång till sin karaktär är sådan att den bara kan användas för ekonomisk verksamhet kan det 

enligt EUD förutsättas att den ekonomiska verksamheten bedrivs med syfte att fortlöpande 

vinna intäkter. Bedömningen är dock inte lika självklar när det gäller materiella tillgångar 

som är sådana till sin karaktär att de även kan användas för privat bruk. När sådana gräns-

dragningsproblem uppstår ska hänsyn tas till hur tillgången används i det speciella fallet och 

hur sådan ekonomisk verksamhet i normalfallet bedrivs.  

I målet Ainârs Rêdlihs lade EUD ingen vikt vid syftet att omsättning skett på grund av 



 

 
77 

force major. Försäljning av skog ansågs i detta fall vara utnyttjande av materiella tillgångar, 

och det spelade ingen roll att skogen var förvärvad för privat bruk när den senare kom att 

användas i en ekonomisk verksamhet. Inte heller den omständighet att timret i fråga inte 

normalt sett hade använts vid den tidpunkt det nu gjorde på grund av force major påver-

kade bedömningen. De utförda skogsförvaltningsåtgärderna och försäljningen av timmer 

utgjorde således ekonomisk verksamhet. Även i detta fall betonade domstolen att ekono-

misk verksamhet är av objektiv karaktär och att alla omständigheter i varje enskilt fall ska 

bedömas för sig, oberoende av syfte och resultat.   

Förvärv och innehav av andelar i andra bolag har inte ansetts utgöra ekonomisk verksam-

het. I målen Polysar och Wellcome trust har EUD konstaterat att ekonomisk verksamhet i 

dessa fall endast uppstår då bolag direkt eller indirekt deltar i förvaltningen av förvärvade 

bolag, bortsett från de rättigheter som åligger en aktieägare. Försäljning av aktier och andra 

värdepapper hos en fondkommissionär utgör ekonomisk verksamhet. EUD framhöll i må-

let Wellcome Trust att ekonomisk verksamhet kan förekomma vid avyttring av aktier även 

hos bolag som inte utgör fondkommissionär. Detta under förutsättning att bolaget direkt 

eller indirekt tagit del i ledningen av ett annat bolag.  

Även i målet Harnas och Helm anförde EUD att enbart förvärv eller innehav av andelar 

kan inte utgöra ekonomisk verksamhet. Det krävs i sådana fall en direkt eller indirekt in-

blandning i förvaltningen av de bolagen där andelarna, i detta fall obligationer, förvärvas el-

ler att förvärvet utgör en nödvändig och stadigvarande förlängning av den skattepliktiga 

verksamheten för att ekonomisk verksamhet ska anses bedrivas. De förvärvade andelarna 

ska användas i ett affärsmässigt eller kommersiellt syfte.  

EUD har vidare gjort bedömningen i målet Hong Kong Trade att när tjänster utförs gratis 

så uppstår ingen ekonomisk verksamhet. I detta fall jämställdes bolaget med slutkonsumen-

ten vilken ska vara den som bär skattebördan. Det hade stridit mot konkurrensneutraliteten 

om skatten hade varit avdragsgill hos ett bolag som sedan inte hade någon omsättning att 

redovisa. En liknande bedömning gjordes i målet SPÖ, där en politisk landsorganisation ut-

förde tjänster till underpris. Domstolen konstaterade i detta fall att ingen ekonomisk verk-

samhet bedrevs då SPÖ saknade möjligheter att vinna intäkter för sina marknadsföringsåt-

gärder och att det ska finnas ett direkt samband mellan en tjänst och dess motprestation 

genom att marknadsmässigt ersättning erhålls.  
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7.4 Objektiva omständigheter som kännetecknar en ekono-

misk verksamhet  

En förutsättning för att ekonomisk verksamhet ska föreligga är att avsikten att bedriva en 

sådan verksamhet kan styrkas med objektiva omständigheter. Av praxis från EUD kan 

vissa riktlinjer utläsas för vilka objektiva omständigheter som kännetecknar en ekonomisk 

verksamhet. Skatteverket har dessutom i ett ställningstagande uttalat sig i frågan om vilka 

omständigheter som kännetecknar en ekonomisk verksamhet.  

EUD har uttalat att det beror på den enskilda situationen eller verksamheten vilka objektiva 

omständigheter som kan anses lämpliga för att bedöma om en verksamhet ska anses eko-

nomisk. En enskild bedömning ska göras i varje enskilt fall och det är den skattskyldige 

som har bevisbördan för att denne uppfyller villkoren för avdragsrätt genom att bl.a. visa 

att ekonomisk verksamhet föreligger.  

I målet Rompelman skulle ett påstående om avsikt att hyra ut en framtida tillgång till en fö-

retagare styrkas. EUD angav t.ex. att avsikt att i framtiden hyra ut en fastighet kan styrkas 

genom att de planerade lokalerna kan visas vara särskilt lämpliga för kommersiellt utnytt-

jande. I ett sådant fall kan fastigheten anses användas i en ekonomisk verksamhet.  

När det är fråga om en materiell tillgång som till sin natur kan användas för privata ända-

mål så ska man titta på hur tillgången används i det aktuella fallet. EUD har även uttalat att 

en jämförelse kan göras med hur sådan ekonomisk verksamhet i normalfallet bedrivs.  

Ytterligare objektiva omständigheter som EUD ansett vara relevanta för bedömningen är 

den tid en tillgång hyrts ut, intäkternas belopp och antalet kunder. Även den period leve-

ranser utförts och storlek på intäkter kan vara faktorer som påverkar bedömningen, såsom i 

målet Ainârs Rêdlihs.   

En omständighet som talar för att ekonomisk verksamhet föreligger vid förvärv och avytt-

ring av aktier är att bolaget kan visa att de direkt eller indirekt tar del i ledningen i ett annat 

bolag. Sådan aktivitet är bl.a. att delta vid dotterbolagens möten, att rösta, att ha något in-

flytande i dotterbolagens verksamhet, fördela vinster och utdelningar. 

7.5 Svensk tolkning i förhållande till EU-rätt 

Som tidigare nämnts infördes begreppet ekonomisk verksamhet inom svensk rätt först år 

2013.  Begreppet ersatte då det tidigare använda begreppet yrkesmässig verksamhet i ML. I 

propositionen till ML anges att ändringen i ML endast var av formell art. I materiellt hänse-

ende hade ML:s bestämmelser tolkats konformt med mervärdesskattedirektivet även innan 

förändringen. Även i propositionen nämner man att gränsdragningsproblem kan uppstå i 

och med borttagandet av det s.k. utökade yrkesmässighets begreppet.  
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Trots att en ekonomisk verksamhet enligt artikel 9.1 mervärdesskattedirektivet ska bedö-

mas oavsett dess syfte eller resultat, har man i propositionen till ML hänvisat till EUD:s av-

göranden och angett att ett förvärvssyfte,  d.v.s. en avsikt att genomföra beskattningsbara 

transaktioner, måste föreligga. Detta under förutsättning att avsikten kan styrkas med ob-

jektiva omständigheter. En bedömning ska göras utifrån samtliga relevanta fakta i varje en-

skilt fall. Det framhålls även att det är viktigt att verksamheten bedrivs i syfte att fortlö-

pande vinna intäkter därav. Det räcker således inte med intäkter som härrör enbart från att 

ägare utnyttjar sin äganderätt. Här hänvisas till EUD:s rättspraxis och anges att ett holding-

bolag vars enda verksamhet är att förvärva och äga andelar i andra bolag inte anses bedriva 

ekonomisk verksamhet, om inte bolaget är inblandat i förvaltningen av de ägda bolagen ge-

nom att exempelvis tillhandahålla dessa administrativa, finansiella eller juridiska tjänster 

mot ersättning.   

För att ekonomisk verksamhet ska föreligga krävs även, enligt vad som anges i proposition-

en, att verksamheten fortlöpande innefattar beskattningsbara transaktioner, d.v.s. försälj-

ning av varor och tjänster, som erbjuds mot ersättning. Även här hänvisas till EUD och 

påpekas att det ska finnas ett direkt samband mellan den tillhandahållna varan eller tjänsten 

och det motvärde som betalas.  

I propositionen anges att ekonomisk verksamhet är ett objektivt begrepp där varje verk-

samhet ska bedömas enskilt, oberoende av syfte och resultat. Omständigheter som ska be-

aktas vid bedömningen är bl.a. huruvida det finns en affärsplan, ekonomiska kalkyler, bok-

föring, lokal som hyrs, finansiering och marknadsföring. Om en tillgång är av sådan karak-

tär att den kan även användas för privat bruk ska en jämförelse göras mellan hur tillgången 

används i det specifika fallet och hur sådan verksamhet i normalfallet bedrivs. Här hänvisas 

främst till målen Rompelman, Inzo och Renate Enkler och anges att omständigheter såsom 

den tid tillgången hyrts ut, intäkternas belopp och antalet kunder kan vara sådana omstän-

digheter som ska beaktas i den enskilda bedömningen.   

Kammarrätten har i målet Iris gjort bedömningen att Iris bedrev ekonomisk verksamhet då 

hon haft uppbyggnads och investeringskostnader, trots att verksamheten inte genererat in-

täkter vare sig under det aktuella beskattningsåret eller under åren därefter, med hänvisning 

till EUD:s rättspraxis. Det framgår dock inte av domen eller av EUD hur länge en verk-

samhet kan anses ha uppbyggnads- och investeringskostnader och samtidigt anses utgöra 

ekonomisk verksamhet. Detta är heller inget som kammarrätten diskuterar i aktuell dom. 
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Det torde dock vara så att även här görs en bedömning från fall till fall, där en bedömning 

görs utifrån objektiva fakta. 

I målet Kungälv Inwest hänvisar kammarrätten till Rompelman-målet. Domstolen ansåg att 

det fanns stöd i EUD:s praxis att vid bedömningen av avsikten vid tidpunkten för de på-

stådda mervärdesskattepliktiga transaktionerna beakta senare uppkomna objektiva kriterier 

såsom antalet kunder och intäkternas belopp.  

Kammarrätten tolkade i detta fall EUD:s praxis som att antalet kunder och intäkternas be-

lopp kunde beaktas vid en bedömning av avsikten att bedriva ekonomisk verksamhet. De 

lät omständigheter såsom brister i förberedelse och planering av verksamheten vara avgö-

rande för bedömningen, samt att affärstransaktionerna mestadels skett mellan bolaget och 

ett av samma ägare kontrollerat bolag. Detta trots att EUD i målet Rompelman angett att 

det endast hade varit möjligt att återkräva ingående mervärdesskatt om skattemyndigheten 

kunnat visa att bolaget vid ansökan om mervärdesskatteregistrering genom bedrägeri eller 

undandragande lämnat vilseledande uppgifter. 

I fall där verksamheterna är sådana att de gränsar mot hobby har de svenska domstolarna 

lagt stor vikt vid kriteriet vinstsyfte. I målet M & V Carlerbäck AB ansåg kammarrätten att 

tävlandets intäkter var obetydliga i förhållande till de kostnader som uppstått. I fallet med 

Nils-Erik Öst gick kammarrätten däremot emot SKV:s bedömning och tyckte att ekono-

misk verksamhet bedrevs då Nils-Erik hade tre hästar i professionell träning, tävling och 

avelsston, vilket gav intäkter i form av prispengar, uppfödarpremier och försäljningsin-

komster. 

Fotografverksamhet är en typisk verksamhet där det kan vara svårt att dra gränsen mellan 

ekonomisk verksamhet och hobby. Även i dessa fall har den svenska domstolen tittat 

främst på vinstsyfte och omsättning. I målet med Kjetil Böstrup konstaterade kammarrät-

ten att Kjetil gjort stora investeringar men ansåg ändå att då tillgångarna kunde användas 

privat fanns det inte objektiv grund för att godta en registrering för mervärdesskatt. Detta 

trots att Kjetil visat på omständigheter såsom bokade uppdrag och en hemsida.  

Efter genomgång av ovan nämnda rättsfall kan frågan uppstå om det gällande verksamhet-

er som angränsar till hobby är svårare att få igenom avdrag för investeringskostnader, då 

den svenska domstolen har lagt stor vikt vid syftet att generera intäkter och omsättning. 

Martina Fredholm nekades avdrag för ingående mervärdesskatt då hon registrerat sin verk-
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samhet först efter att hon gjort investeringar, då domstolen ansåg att hon gjort inköpen för 

privat bruk eftersom hon registrerat sitt företag först efter investeringen.  

Det kan diskuteras huruvida det är i linje med vad EUD sökt uppnå när de ansett att det 

vore orimligt att en företagare inte ska få avdrag för sina investeringskostnader förrän in-

täkter löper in i verksamheten. Tröskeln för vad som anses vara ekonomisk verksamhet blir 

därmed i detta avseende högre i fall där verksamheten gränsar mot hobby.  

I de svenska domarna som berör förvaltning av värdepapper har domstolen i princip följt 

EUD:s resonemang och angett att ekonomisk verksamhet har endast förekommit i det fall 

där bolaget aktivt deltagit i förvaltningen av de ägda bolagen. Försäljning av aktier i dotter-

bolag har inte ansetts utgöra ekonomisk verksamhet i det fall där bolaget inte kunnat visa 

att de deltagit i förvaltningen av dotterbolaget.   

Skatteverket har i sitt ställningstagande ansett att stor vikt ska läggas på omständigheten om 

regelbundna försäljningar av varor eller tjänster förekommer. Om omsättning saknas kan 

slutna avtal om att fortlöpande tillhanda varor eller tjänster tala för att ekonomisk verk-

samhet föreligger. Inköp av tillgångar som bara kan användas i en ekonomisk verksamhet 

är ytterligare en objektiv omständighet som Skatteverket menar talar för att ekonomisk 

verksamhet föreligger. Exempel på tillgångar som normalt inte används av privatpersoner 

är stora grävmaskiner, tunga lastbilar eller stora varulager. Om en tillgång är av sådan karak-

tär att den kan användas även privat ska samtliga omständigheter rörande dess användning 

beaktas. Andra omständigheter som kan tala för ekonomisk verksamhet är särskilt anpas-

sade lokaler och aktiv marknadsföring av verksamheten. Att särskilda åtgärder som är spe-

cifika för en verksamhet med hästar har vidtagits är också sådana omständigheter som talar 

för att ekonomisk verksamhet föreligger.  

Avgörande vid bedömningen huruvida en fastighet ingår i en ekonomisk verksamhet är en-

ligt Skatteverket fastighetens användningsområdet. För att en fastighet ska anses ingå i en 

ekonomisk verksamhet måste den användas regelbundet för att vinna intäkter som t.ex. när 

en reklambyrå hyr en kontorslokal. Byggnader med hyreslägenheter och affärslokaler eller 

skogsmark och grustag är av sådan typ att de kan bara användas i ekonomisk verksamhet. 

Om en fastighet är av sådan karaktär att den kan användas privat ska enligt Skatteverket 

även i detta fall, genom en helhetsbedömning, en jämförelse göras utifrån hur fastigheten 

faktiskt används och hur motsvarande verksamhet normalt bedrivs. En ägare som utnyttjar 

sin äganderätt genom att sälja en fastighet som inte används för att regelbundet vinna intäk-
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ter anses inte bedriva ekonomisk verksamhet. Detta gäller oberoende av transaktionens 

storlek. Omständigheter som talar för ekonomisk verksamhet är regelbunden uthyrning 

och annan upplåtelse av rätt till fastighet. Tillfälliga försäljningar av varor som härrör från 

en fastighet utgör inte ekonomisk verksamhet. Jordbruksverksamhet, djurskötsel och 

skogsbruk utgör enligt Skatteverket ekonomisk verksamhet. Detta trots att själva avverk-

ningen och försäljningen av skogen inom skogsbruk görs med stora tidsintervaller.  

Skatteverket har även uttalat sig om särskilda företeelser såsom övningsföretag som de an-

ser aldrig kan bedriva ekonomisk verksamhet. Detta beror på att syftet med ett sådant före-

tag är att utbilda deltagarna och inte att företa beskattningsbara transaktioner. Verksamhet-

en är dessutom av sådan karaktär att den bedrivs under en tidsbegränsad och kort period.  

7.6 Slutsats 

Begreppet ekonomisk verksamhet definieras i både mervärdesskattedirektivet och ML som 

som en verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör. 

Här inbegrips även gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och 

därmed likställda yrken. Vidare definieras ekonomisk verksamhet som utnyttjande av mate-

riella eller immateriella tillgångar i avsikt att fortlöpande vinna intäkter. Av praxis från EUD 

framgår att även om begreppet ekonomisk verksamhet ska ges en vid tolkning kan det ofta 

uppstå gränsdragningsproblematik. Domstolen betonar i flera fall att avsikten att bedriva 

ekonomisk verksamhet ska styrkas av den skattskyldige med objektiva omständigheter. Det 

är syfte att fortlöpande vinna intäkter som ska styrkas. Även om syftet inte finns att bedriva 

ekonomisk verksamhet, kan försäljning av tillgångar som en följd av force major utmynna i 

att ekonomisk verksamhet faktiskt anses uppstå och att omsättningen, av träd i detta fall, 

anses skattepliktig.  

Det är upp till de nationella myndigheterna och domstolarna att i varje enskilt fall bedöma 

alla relevanta och objektiva fakta. Det är den skattskyldige som har bevisbördan för att 

ekonomisk verksamhet bedrivs och ska visa detta med objektiva fakta såsom anskaffade 

tillgångar, ingångna avtal, antalet kunder och intäkternas belopp.  Varje verksamhet ska be-

dömas för sig, oberoende av syfte och resultat. I svensk rätt fanns tidigare en beloppsgräns 

som angav när omsättningen i en verksamhet under ett beskattningsår översteg 30 000 kr 

ansågs den vara skattepliktig. Denna gräns finns inte längre vilket kan göra gränsdragningen 

särskilt svår vid bedömningen av verksamheter som gränsar till hobby. Samtidigt som 

rättspraxis från EU-rätten ska följas i svenska domstolar kommer gränsdragningsproblem 
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kvarstå då förutsättningarna i de enskilda fallen sällan är de samma.  

Praxis från EUD utgör en grund för de nationella domstolarna att utgå ifrån. Sveriges 

domstolar ska utgå ifrån mervärdesskattedirektivet och rättspraxis från EU när bedömning-

en av huruvida ekonomisk verksamhet föreligger görs. Vid en genomgång av svenska rätts-

fall framkommer att den svenska domstolen genomgående hänvisar till rättspraxis från EU 

och mervärdesskattedirektivet. Rättspraxis och direktiv från EU är dock inte tillräckligt för 

att utgöra en grund som säkerställer att begreppet ekonomisk verksamhet tolkas enhetligt i 

medlemsstaterna. De svenska domstolarna har enligt min åsikt tolkat begreppet ekonomisk 

verksamhet i enlighet med EU i den mån det finns underlag att utgå ifrån. Frågan kan upp-

komma i vissa fall huruvida EUD hade kommit till en annan bedömning, framförallt i frå-

gorna som avser gränsdragningen mellan hobby och ekonomisk verksamhet. Det vore 

dock inte genomförbart för EU att ge vägledning i alla scenarion.  
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Bilaga 1, Artiklar från mervärdesskattedirektivet 

Nuvarande lydelse i mervärdesskattedirektivet 

Artikel 2  

    ”1. Följande transaktioner skall vara föremål för mervärdesskatt: a) Leverans av varor 
mot ersättning som görs inom en medlemsstats territorium av en beskattningsbar person 
när denne agerar i denna egenskap.” 

 

Artikel 9 

    ”1.   Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedri-
ver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. 

Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare 
eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter 
inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar 
i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav skall särskilt betraktas som ekonomisk verksam-
het. 

     2.   Förutom de personer som avses i punkt 1 skall var och en som tillfälligtvis utför en 
leverans av ett nytt transportmedel, som försänds eller transporteras till förvärvaren av säl-
jaren eller av förvärvaren eller för säljarens eller förvärvarens räkning ut ur en medlemsstats 
territorium men inom gemenskapens territorium, anses som en beskattningsbar person.” 
 

Tidigare lydelse i mervärdesskattedirektivet 

Sjätte direktivet 

Artikel 2 

”Mervärdeskatt skall betalas för 

1. leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som sker mot vederlag inom lan-
dets territorium av en skattskyldig person i denna egenskap, 

     2. införsel av varor.” 

 

Artikel 4 

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

     2. De former av ekonomisk verksamhet som avses i punkt 1 skall omfatta alla verksam-
heter av producenter, återförsäljare och personer som tillhandahåller tjänster, däribland 
gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamhet inom fria yrken. Utnyttjande av mate-
riella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav skall likaså be-
traktas som ekonomisk verksamhet.” 
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Andra mervärdesskattedirektivet 

Artikel 2 

     “’Taxable person’ means any person who indenpendently and habitually engage in 
transactions pertaining to the activities of producers, traders or persons providing services 
whether or not for gain.”  

 

Artikel 4 

     “The following shall be subject to the value added tax: 

(a) The supply of goods and the provision of services within the territory of the coun-
try by taxable person against payment; 

(b) The importation of goods.”  
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Bilaga 2, Bestämmelser i mervärdesskattelag (1994:200)  

Nuvarande lydelse i mervärdesskattelagen 

1 kap. 1 §  

”Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag  
1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och 
görs av en beskattningsbar person i denna egenskap, 
2. vid skattepliktigt unionsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om inte om-
sättningen är gjord inom landet, eller 
3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.” 

 

4 kap. 1 §  

”Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt 
bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Anställda 
och andra personer anses inte bedriva verksamhet självständigt i den mån de är 
bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av ett annat rättsligt förhål-
lande som skapar ett anställningsförhållande vad avser arbetsvillkor, lön och arbets-
givaransvar. 

Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en 
handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet 
samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella 
eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav ska särskilt be-
traktas som ekonomisk verksamhet.” 

 

Tidigare lydelse i mervärdesskattelagen 

1 kap. 1 §  

”Mervärdesskatt ska betalas till staten:  

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och 
görs i en yrkesmässig verksamhet,  

2. vid skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om 
inte omsättningen är gjord inom landet, eller  

3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.”  

 

4 kap. 1 §  

 
”En verksamhet är yrkesmässig, om den  
1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (199:1229), eller 
2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig 

rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under beskattningsåret 
överstiger 30 000 kr.”  

 


