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Sammanfattning 

Den ökande rörligheten i världsekonomin, det europeiska samarbetet och den omfattande grän-

söverskridande handeln medför att gränserna mellan medlemsländerna får allt mindre bety-

delse. I och med Sveriges inträde i EU 1995 har de nationella momsreglerna anpassats till mer-

värdesskattedirektivet 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för 

mervärdesskatt. 

Regler för vinstmarginal vid handel med begagnade varor, konstverk, samlarförmål och antik-

viteter finns i mervärdeskattelagens 9 a kap. och har tillkommit för att undvika dubbelbeskatt-

ning. Motsvarigheten till reglerna i mervärdesskattelagen finns i rådets direktiv 2006/112/EG.  

En näringsidkares lagstadgade upplysningsskyldighet vid inlämnade av deklaration är långtgå-

ende och de komplicerade reglerna för redovisning av momsen resulterar i att näringsidkaren 

bör ha djupare kunskap om regler samt redovisning. Gränsdragningen mellan den skattskyldi-

ges undersökningsplikt samt Skatteverkets utredningsskyldighet har behandlats flertalet gånger 

i praxis men det finns fortfarande oklarheter.  

Denna studie kommer att utreda omfattningen av en näringsidkarens undersökningsplikt vid 

förvärv av en begagnad vara inom EU samt tillämpningen av reglerna för vinstmarginalbeskatt-

ning. Ett nyttjande av reglerna för vinstmarginal får till följd att ett avsteg sker från de allmänna 

reglerna enligt mervärdesskattelagen.  

För att vinstmarginalreglerna ska få användas vid handel med begagnad vara ska tre huvudkri-

terier uppfyllas: förvärvskriteriet, varukriteriet och återförsäljarkriteriet. Vid förvärv av en be-

gagnad vara kan förvärvet undantas från skatteplikt om den sålts av en skattskyldig återförsäl-

jare och omsättningen har beskattats i det EU-land där transporten till Sverige påbörjats. För-

värvet ska ske enligt bestämmelser som motsvarar artiklarna 312−325 i mervärdesskattedirek-

tivet, dvs. om beskattning har skett enligt leverantörslandets motsvarighet till svenska vinsmar-

ginalbeskattningsreglerna. Om förutsättningarna för att använda särregeln är uppfyllda får åter-

försäljaren således undanta det unionsinterna förvärvet gällande skatteplikt.  

Studien kommer visa att domstolarna fortfarande utelämnar förtydligande i sina domar när det 

gäller bedömning om huruvida reglerna för vinstmarginalbeskattning är uppfyllda eller inte. 

Det går inte att utläsa vad det är som behövs för att återförsäljarens undersökningsplikt vid 

granskning av en säljare ska anses vara uppfyllt eller ej. Inte desto mindre kommer studiens 

framställan visa på att tydligare normativ ändring bör göras, samt ett behov av att förtydliga 

kraven på branschspecifika områden där problematiken vid användning av reglerna för vinst-

marginalbeskattning är som mest påtagliga. Även om en normativ förändring skulle vara mer 

anpassad och exemplifierad för en specifik bransch, anser jag att en tydligare normativ reglering 

skulle vara vägledande även för andra aktörer. 
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1 Inledning 

I studiens första kapitel introduceras läsaren för problembakgrund och syfte. Därefter redovisas 

för studiens metodval och materialanvändning, vilket närmare beskriver rättsdogmatiken samt 

rättskälleläran. 

 

1.1 Problembakgrund 
Ökning utav rörligheten i världsekonomin, det europeiska samarbetet samt den omfattande 

gränsöverskridande handeln medför att gränserna mellan medlemsländerna får allt mindre be-

tydelse. Det förkommer beskattning vid nästan all ekonomisk verksamhet och sedan 1991 års 

skattereform har Sverige i ökad utsträckning tagit hänsyn till skatteförhållandena i andra län-

der.1 EU-rätten har idag en överordnad karaktär, genom EU-medlemskapet får Sverige en för-

delaktig skattekonkurrens.2  

Vid omsättning av varor och tjänster inom Sverige och handel med varor inom EU utgår nor-

malt mervärdeskatt (moms). Moms erläggs av de som omsätter varor och tjänster i sin yrkes-

mässiga verksamhet.3 Momsen infördes i Sverige 1968 och har sitt ursprung i omsättningsskat-

ten. I och med Sveriges inträde i EU 1995 har momsreglerna i hög grad anpassats till mervär-

desskattedirektivet 2006/112/ EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mer-

värdesskatt.4 

Innan den 1 november 1995 fanns i Sverige regler för en fiktiv moms, vilket innebär att köparen 

fick göra avdrag för en fiktivt framräknad moms vid förvärv från en säljare som inte var moms-

pliktig.5 Den fiktiva momsen ersattes sedermera med regler för vinstmarginalbeskattning 

(VMB). Ett nyttjande av reglerna för vinstmarginal får till följd att ett avsteg sker från de all-

männa reglerna enligt mervärdesskattelagen (ML). 

Regler för vinstmarginal vid handel med begagnade varor, konstverk, samlarförmål och antik-

viteter har tillkommit för att undvika dubbelbeskattning och motsvarigheten till reglerna i ML 

finns i rådets direktiv 2006/112/EG.6 Rådets tidigare direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 

om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter hade omarbe-

tats flertalet gånger, av tydlighetsskäl och effektivitetsskäl införlivades direktivet 2006/112/EG. 

Syftet med en omarbetning var att harmonisera lagstiftning avseende omsättningsskatter, göra 

hanteringen av handeln med begagnade varor enhetlig och undvika snedvridning av konkurren-

sen såväl på nationell nivå som inom EU. I samband med införlivandet av 2006/112/EG inar-

betades även rådets direktiv 67/722/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlems-

staternas lagstiftning rörande omsättningsskatter.7  

                                                 
1 Lodin, Inkomstskatt, s. 22-25. 
2 Ibid. 
3 ML 4 kap. 1 § 
4 Lodin, Inkomstskatt, s. 10 och s. 23.  
5 Sandberg, Mervärdesskattens grunder, s. 124. 
6 Rådets direktiv 2006/112/EG, preambel p. 51, artikel 312-325. 
7 Ibid. preambel p. 1- 4. 
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Det är frivilligt för en återförsäljare i Sverige i samband med företagets redovisning av moms 

att göra ett avsteg från de allmänna reglerna i ML och välja en tillämpning av VMB-reglerna 

istället.8 Om en svensk beskattningsbar återförsäljare förvärvar en begagnad vara från en be-

skattningsbar säljare i annat EU-land kan VMB tillämpas vid den efterföljande försäljningen 

under förutsättning att tre grundkriterier är uppfyllda; förvärvskriteriet, återförsäljarkriteriet och 

varukriteriet.9  

Den invecklade aspekten i grundförutsättningarna är förvärvskriteriet. Otydligheten i den krav-

bild som Skatteverket (SKV) ålägger återförsäljaren resulterar i långtgående krav på återförsäl-

jarens undersökning av den utländska säljarens verksamhet, samt vidare i nästa led när redovis-

ning av moms sker.10 SKV:s åläggande innebär att återförsäljarens upplysningsskyldighet tyd-

ligt bör framträda i samband med redovisning av förvärvet i momsdeklarationen.  

För att förvärvskriteriet ska vara uppfyllt krävs att säljaren i det andra EU-landet tillämpat sitt 

lands motsvarighet till VMB vid försäljningen till den svenske återförsäljaren. Att så är fallet 

framgår bl.a. genom att säljaren på sin faktura måste ange att denna har tillämpat VMB, vid 

detta tillvägagångssätt blir förvärvet undantaget från beskattning.11 Om det däremot inte fram-

går av fakturan att säljaren tillämpat särregeln ska återförsäljaren beskattas för förvärvet i Sve-

rige.  

För att undgå förvärvsbeskattning i Sverige enligt ML:s allmänna regler och därmed skapa en 

möjlighet att använda VMB-reglerna om vidareförsäljning av begagnad vara sker, måste den 

svenska återförsäljaren påvisa att förutsättningarna för reglerna är uppfyllda. Vid avsaknad 

av faktiska förhållanden, ska återförsäljare i nästa steg visa att förutsättningarna sannolikt är 

uppfyllda för skattefrihet vid förvärvet.12 Ifall förutsättningarna saknas, eller att det sannolikt 

inte går att använda reglerna, återstår det att ta ställning till om det finns några särskilda förhål-

landen i det enskilda fallet. I EU-domstolens praxis har det accepterats att när en återförsäljare 

kan påvisa att denna har handlat i god tro, är reglerna om vinstmarginal tillämpliga. 

I Sverige är återförsäljarens (skattskyldiges) upplysningsskyldighet vid inlämnade av deklarat-

ionen långtgående och de invecklade reglerna vid redovisning resulterar i att det ställs höga 

krav på återförsäljarens kunskaper om gällande lagstiftning.13 Komplexiteten i lagstiftningen 

visas även i tidigare forskning, utredningsskyldigheten och uppgiftsskyldigheten har framlyfts 

i Leidhammar och Almgrens handbok ”Skattetillägg och skattebrott”.14 Gunilla Edelstam har i 

sin avhandling ”Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet” gjort en genomgång utav för-

valtningsmyndigheters utredningsskyldighet.15 Återförsäljaren ska ha ett underlag för fullgö-

randet av uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av beskattningen.16 Vid felaktiga uppgifter i 

                                                 
8 ML 9 a kap. 3 §  
9 ML 9a kap. 1 § 2 st. 
10 KR i Jönköping, dom 2009-11-24, mål 3891-3894-08. 
11 ML 3 kap. 30 f § (motsvaras av artikel 4 a och c rådets direktiv 2006/112/EG) 
12 RÅ 2009 ref. 40. 
13 SFL 26 kap. 18 § p. 3 och 31 kap. 3 § 
14 Almgren, Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 27 och s. 35-38. 
15 Edelstam, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet, s. 47 och s. 104 ff. 
16 SFL 39 kap. 3 § 

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2016-01-01#section3-30f
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/321513.html?date=2015-01-01
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deklarationen, vilket anses som oriktig uppgift, får SKV påföra återförsäljaren ett skattetillägg, 

kännbart för denna. 

EU-domstolen har i flera domar uttalat att skattemyndighet inte kan ställa allt för höga krav när 

det avser kontroll av säljarens mervärdesskattehantering då återförsäljaren (köparen) är i god 

tro.17 Vid deklarationsinlämnandet har gränsdragningen mellan skattskyldiges undersöknings-

plikt och SKV:s utredningsskyldighet behandlats flertalet gånger, vilket återfinns i praxis, dock 

föreligger det ännu oklarheter gällande vart gränsdragningen ska äga rum.18 

Vid oriktiga uppgifter har SKV en särskild utredningsskyldighet, vilket om den väcks, har fö-

retagaren inte lämnat en oriktig uppgift. Vid ett ingripande och föreläggande om kontrollupp-

gifter ska proportionalitetsprincipen beaktas.19  

Kommissionen har i ett pressmeddelande den 7 april 2016 uttalat att nuvarande momssystem 

från 1993 avsågs vara ett övergångssystem, men hinner inte med i dagens snabba globala och 

digitala utveckling.20 Det finns därmed ett uppdämt behov att utreda problematiken närmare för 

att bringa större klarhet när det avser förvärv av varor inom EU. 

  

  

                                                 
17 Mål C-409/04, Teleos.  
18 HFD 2014 ref. 24; RÅ 2010 ref. 51; RÅ 2006 ref. 25; RÅ 2000 not. 196. 
19 SFL 2 kap. 5 § 
20 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0409:SV:PDF
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1.2 Problemformulering och frågeställning 

Då utvecklingen inom mervärdeskattsystemet framskridit i snabb takt har lagstiftningen på EU-

nivå blivit föremål för förändring och modernisering. Mervärdesskattedirektivet har sedermera 

införlivats i den svenska nationella rätten. Men avsaknaden av praxis som behandlar VMB har 

tidigare gjort att området saknat reglering med tydlighet att utgå från. Idag, i och med en ökad 

handel inom EU, har det i flera domar framträtt en komplexitet samt svårighet vid tillämpning 

av reglerna för VMB.  

Författaren vill i studien granska återförsäljarens undersökningsplikt vid förvärv av begagnad 

vara när säljaren befinner sig i ett annat EU-land. Författaren kommer därmed att undersöka 

nedanstående frågeställning; 

 

Hur långtgående är återförsäljarens undersökningsplikt när tillämpande utav vinstmarginalbe-

skattning sker vid förvärv av begagnad vara inom EU och har beviskravet för återförsäljarens 

undersökningsplikt förtydligats? 

1.3 Syfte  
En återförsäljare ska kunna fullgöra dennes uppgiftsskyldighet vid deklarationstiden och ha 

tillräckligt underlag för kontroll av beskattningen.21 EU-domstolen har i flera domar uttalat att 

skattemyndighet inte kan ställa höga krav på kontroll och undersökning av säljarens mervär-

desskattehantering när återförsäljaren (köparen) är i god tro vid förvärv av begagnad vara.22 

Gränsdragningen mellan återförsäljares undersökningsplikt samt SKV:s utredningsskyldighet 

har behandlats flertalet gånger i praxis23, men det finns fortfarande oklarheter när VMB-reg-

lerna tillämpas. Syftet för examensarbetet är att granska återförsäljarens undersökningsplikt re-

dan vid köptillfället utav begagnad vara från annat EU-land. 

1.4 Avgränsning 

Denna studie kommer att utreda svensk nationell rätt och behandla mervärdeskattsystemet och 

reglerna i ML. Författaren kommer koncentrera sig till gällande kriterier vid förvärv av begag-

nad vara med mindre inslag av redovisning av vinstmarginal. Reglerna för vinstmarginal kan 

enligt ML tillämpas vid omsättning inom EU av begagnade varor, konstverk, samlarförmål och 

antikviteter som levereras till en återförsäljare i Sverige.24 Studien kommer i första hand att 

begränsas till endast behandla förvärv av begagnad vara och när återförsäljaren handlar i god 

tro. Avgränsningen till att inte närmare behandla rekvisit ond tro i återförsäljarens handlande 

vid ett förvärv, anser författaren att lagstiftningen är tillräckligt tydlig med vad bedrägligt be-

teende innebär, vilka är påföljderna vid ond tro och det finns dessutom rikligt med praxis som 

tydliggör en förståelse för rekvisitet ond tro. Studien skulle därmed bli för omfattade och för-

fattaren anser att det inte finns utrymme att för denna studie närmare gå in på ond tro rekvisitet. 

I andra hand behandlar studien handel med varor inom EU-gemenskapen, därmed tas ingen 

                                                 
21 SFL 39 kap. 3 § 
22 Mål C-409/04, Teleos. 
23 RÅ 2002 ref. 20; RÅ 2004 not 98; RÅ 2004 ref. 11. 
24 ML 9 a kap. 1 § 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0409:SV:PDF
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hänsyn till import och export utanför gemenskapens yttre gränser. Återförsäljarkriteriet kom-

mer att begränsas till svensk beskattningsbar återförsäljare som gör ett förvärv från en moms-

pliktig säljare i annat medlemsland. 

Begränsningen av det EU-rättsliga materialet är nödvändigt då behandling av VMB för alla 

varor enligt 9 a kap. 1 § ML av utrymmesskäl inte skulle vara försvarbart och än mindre tids-

effektivt. Granskningen av materialet kommer att vara till hjälp för att svara på studiens syfte, 

vidare är det EU-rättsliga materialet ett stöd för tolkning av den svenska nationella rätten.  

EU-materialet kommer begränsas till momsdirektivet 2006/112/EG, tidigare rådets direktiv rö-

rande omsättningsskatter. EU-direktiv är ramdirektiv, vilket ger medlemsländerna stort eget 

tolkningsutrymme. Momsdirektivet har dock en hög detaljnivå och som i sin tur lämnar snävt 

tolkningsutrymme. Praxis från EU-domstolen kommer att begränsas till mål som är vägledande 

för denna studie och belysande för studiens frågeställning, det vill säga förvärv av begagnad 

vara och VMB.  

1.5 Metod och material 

1.5.1 Skattesystemets struktur 

Den högre normnivån utgörs av svensk konstitutionell rätt med bestämmelser i grundlagarna, 

om statsskicket, för- och rättighetsskyddet och om villkoren för överlåtelse av beslutandemakt 

till EU m.m. Konstitutionella rätten innefattar bland annat EU-fördraget, rättighetsstadgan samt 

prejudicerande avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, HD och HFD samt EU:s 

primärrätt och den konventionsbestämda rätten.25 På denna nivå är det viktigt att särskilt upp-

märksamma EU-domstolens tolkningar av EU-rätten, vilket man får genom principerna om EU-

rättens företräde26 och direkt effekt.27 Genomslag vid rättstillämpningen i form av EU-konform 

tolkning eller i sista hand att våra högsta instanser förväntas underlåta nationella bestämmel-

ser.28  

I den nationella rätten och för ett rättssäkert skattesystem finner vi i regeringsformen (RF) fyra 

viktiga grundprinciper för beskattning.  Av grundläggande legalitetsprincipen följer ingen skatt 

utan lag ”Nullum tributum sine lege”.29  

Makten utgår från folket och riksdagen är folkets företrädare.30 Riksdagen är det enda offentliga 

organet som genom föreskrifter får ålägga skatt eller statliga avgifter.31 Av proportionalitets-

principen följer att en handling inte få gå utöver vad som är nödvändigt.32 Likhetsprincipens33 

stadgar att alla är lika inför lagen samt att domstolar och myndigheter ska vara opartiska såväl 

                                                 
25 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-

läggande friheterna (EKMR). 
26 Mål 6/64 - Costa mot Enel. 
27 Mål 26/62 -Van Gend en Loos. 
28 RF 11 kap. 14 § 
29 Ljungman, Seve, Om skattefordran och skatterestitution, s. 22; RF 1kap. 1 § och 8 kap. 3 §  
30 RF 1 kap. 1 § 1 st. och 4 §  
31 RF 8 kap. 1 § och 2 kap. 10 § 
32 RF 2 kap. 21 § 
33 RF 1 kap. 1 § 
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som objektiva i deras bedömning följer av objektivitetsprincipen.34 Det har blivit allt vanligare 

att domstolarna argumenterar utifrån legalitetsprincipen.35  

Normkonstruktionen samt föreskriftskravet bygger vidare en ram för skatterätten och skatte-

lagstiftningen.36 Hultqvist säger bland annat det inte finns utrymme att inom den skatterättsliga 

disciplinen tillämpa analogier, då det strider mot föreskriftkravet i RF.37 

Vidare följer av retroaktivitetsförbudet att skatt eller avgifter inte får uttas i vidare mån än som 

följer av den föreskrift som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller av-

giftsskyldigheten.38 Ett undantag är dock, att om riksdagen av särskilda skäl påkallar det, då lag 

inte hade trätt i kraft när nyssnämnda omständighet inträffade, om regeringen eller riksdagsut-

skottet då hade lämnat förslag om detta till riksdagen, med förslag jämställs ett meddelande om 

skrivelse.39 

1.5.2 Rättsdogmatik 

Det finns idag många ämnesdiscipliner där alla utövare har olika tillvägagångsätt för undersök-

ning av sitt forskningsområde, rättsvetenskapen inkluderar vidare en rad olika vetenskaper. Ju-

risten har olika metoder att tillgå för att utöva vetenskaplig forskning.40  Den traditionella juri-

diska metoden är ett utryck många brukar sig av vid uppsatsskrivning, metoden är ett vagt be-

grepp som inkluderar rättskälleläran men även andra saker som rättsprinciper. För att tydligt 

applicera en forskningsmetod för denna studie kommer författaren närmare beskriva den rätts-

dogmatiska metoden, en av de juridiska metoderna som tydligt inarbetats i praktikernas och 

akademikernas metodarbete. Rättsdogmatiken kan med andra ord konstruera och ger rätten en 

yttre struktur. 

Rättsdogmatik är ett oklart begrepp som inte tydliggörs i många rättsvetenskapliga arbeten. 

Sandgren beskriver i sin artikel ” Är rättsdogmatiken dogmatisk” att uppfattningen om vad 

rättsdogmatiken är ett överlappande och kan bestämmas av flera faktorer, bl.a. metod, syfte, 

rättsreglernas karaktär m.m..41 Rättsdogmatiken växte sig stark och med fullt självförtroende 

under 1800-talets Tyskland. Under 1920- talet, med framfart av filosofisks väckelserörelser 

blev rättsdogmatiken frågesatt av de många länders lokala rörelser.42 Rättsdogmatiken blev helt 

enkelt ifrågasatt som vetenskap, i Sverige finner vi Uppsalaskolan med Axel Hägerström som 

frontfigur. Uppsalaskolan ansåg att rättsdogmatiken är vetenskap som är värderingsfri, det är 

det som kan verifieras och falsifieras, dvs. känslouttryck som inte kan vara sanna eller osanna. 

Rättsdogmatikerna sysslade med normativa system, som egentligen inte existerade utan var just 

olika tankar.43   

                                                 
34 RF 1 kap. 9 §  
35 Hultqvist, SN 2013, s. 13. 
36 Tikka, SN 2004, s. 658. 
37 Hultqvist, SvSkT 1998, s. 764. 
38 RF 2 kap. 10 §  
39 Ibid. 
40 Peczenik FT 1990, s. 42-43. 
41 Sandgren, Tidskrift for Rettsvitenskap, TfR, Vol. 118, nr 4-5, s. 648- 656. 
42 Jareborg, SvJT 2004, s. 5. 
43 Ibid. s. 6. 
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Rättsdogmatik är en disciplin vilket tillsammans med rättshistoria, rättssociologi och rättsfilo-

sofi ansågs utgöra rättsvetenskap enligt Olsen.44 Detta är ett synsätt som idag förefaller utav 

flera orsaker vara föråldrat. Orsakerna till det är flera enligt Olsen, bland annat att det finns 

andra vetenskaper som har framskridits som i sig är utav betydande art för rättsvetenskapen, 

t.ex. rättsekonomi. En konsekvens av den traditionella rättsvetenskapens systematik i olika 

rättsområden respektive den svenska rättsdogmatikens inriktning mot rättstillämparens behov, 

är man där igenom uppnår avgränsning gentemot andra vetenskaper.45  

Rättsdogmatik är också en benämning på en speciell metod. Förhållandet mellan rättsdogmatik 

som ämnesområde och de nya formerna för rättsvetenskap är likväl långt ifrån klart och nya 

tankar om indelningen av rättsvetenskapens huvudområden har framförts.46 Bekymmersamt är 

slutligen det faktum att olika företrädare för rättsvetenskapen, men också olika användare 

såsom rättstillämpare och lagstiftare, har skilda synsätt vad gäller rättsvetenskapens uppgifter. 

Jareborg anser visserligen att det inte finns någon allmän vetenskaplig metod utan mer en all-

mänvetenskaplig inställning.47 Forskning kan vara vetenskaplig på två sätt, antingen bedriva 

forskning med vetenskapliga metoder, som i sig är resultat av vetenskaplig verksamhet men 

man kan också bedriva forskning i vetenskapligt syfte.48  Ingenting blir vetenskapligt av en viss 

metod, och vilka metoder som är går att tillämpa beror på hur den vetenskapliga uppgiften är 

utformad. 

En rättsvetenskaplig framställning är normativ och behandlar normer till skillnad från empiriska 

vetenskaper som exempelvis samhällsvetenskap vilket behandlar verkligheten.49 Vid framställ-

ningen av denna studie och analys av problemformuleringen kommer jag att tillämpa den rätts-

dogmatiska metoden som utmynnar från rättsvetenskapen. Vad rättsdogmatisk metod är och 

dess tillämpning i en vetenskaplig studie måste preciseras då den vetenskapliga metoden är 

omfattande och flertalet gånger har diskuterats. Rättsdogmatiken tolkar, tillämpar och systema-

tiserar gällande rätt men frågan kvarstår dock hur detta bör gå till.50 

Den rättsdogmatiska metoden tillämpas såväl av praktiker som av forskare. Arbetssättet är 

grunden i praktikernas arbete liksom tolkning av de auktoritära källorna, men centralt är även 

den juridiska argumentationen, dess kvalité samt vetenskaplig akribin.51  

1.5.3 Rättskällelära  

Vi har idag många olika rättskälleläror och rättskällelära är en normativ lära.52 Rättssystemet är 

öppet och rättskällematerialet kan inte alltid vara klar och tydlig med sitt budskap. För denna 

studie kommer en undersökning av sedvanlig juridisk litteratur att ske. Utredning av gällande 

rätt, de lege lata, utmynnar från rättskälleläran och de allmänt accepterade rättskällorna.  

                                                 
44 Olsen, SvJT 2004, s.105; Peczenik, FT 1990, s. 41. 
45 Olsen, SvJT 2004, s. 106-107. 
46 Ibid. 
47 Jareborg, SvJT 2004, s. 8. 
48 Ibid. 
49 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 17-19. 
50 Peczenik, SvJT 2005, s. 249-250. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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1.5.4 Rättskälleindelning 

Det förekommer flera olika betraktelsesätt vad gäller indelning av de juridiska rättskällorna och 

dess användning. Vi har yrkesutövare som i sitt arbetssätt och strikt hierarki tillämpar lagen, 

praxis och förarbeten som deras primära källor. Akademiker kan dock tänja på gränserna och 

anse att även doktrin, sociala koder, samhället och rättspolitiska, ekonomiska arbetsmetoder 

från hjälpvetenskaper som genus mm. är också ett redskap som fyller en viktig funktion då de 

auktoritära källorna är otillräckliga.  

I syfte att stärka studiens kvalité och trovärdighet är det nödvändigt att värdera de juridiska 

källorna som behandlas. Värdering av det auktoritära materialet sker utifrån dess ordning och 

dignitet.53 Underlaget stödjer den juridiska argumentationen som ska vara enhetlig, objektiv 

och värderingsfri. Rättskällorna får en rättskälleindelning i enlighet med Peczeniks hierarkiska 

ordning SKA, BÖR, FÅR.54 

Peczeniks första delnivå är lag och andra föreskrifter vilket är källor som ska följas och blir 

därmed blir den primära rättskällan för studiens framställning.55 När oklarheter förekommer i 

lag och för tydligare förståelse med dess syfte, kommer förarbeten att granskas som stöd för 

tolkning. Inte desto mindre kommer praxis från de högsta instanserna att vara ett stöd vid oklar-

heter i lagtexten. Förarbeten och prejudikat är andra delnivån i ordningen av det juridiska 

materialet, vilket innebär att det bör följas.56 Även i samhällets välförankrade sedvänjor och 

internationella konventioner är det de auktoritära källorna som bör följas. Författaren kommer 

att inta en objektiv förhållningsätt och framträda neutralt. För att på ett tillfredställande sätt 

utreda studiens frågeställning bestämmer sig författaren för att tillämpa Peczeniks rättskällein-

delning, då dessa källor är bäst lämpade och accepterade för denna rättsvetenskapliga framställ-

ning. 

Denna studie behandlar ett område i rättsväsendet som är bevismål, vilket innebär att arbetet av 

naturliga skäl kommer att behöva stödjas med rättsfallsmaterial från underinstanserna då bevis-

målen sällan kommer upp till den högsta instansen. Naturligtvis kommer domar från högsta 

instans att prioriteras, då praxis från underinstanserna är källor i Peczeniks sista delnivå och får 

följas. Utöver vad nyligen nämnts kommer denna framställning ta hänsyn till andra källor som 

får följas, vilket är SKV:s utlåtanden och andra myndighetsutlåtanden, rekommendationer, 

doktrin och artiklar.57 Författarens val att utreda källor med mindre auktoritet beror på att arbe-

tets frågeställningar inte kan besvaras med endast de sedvanliga allmänt accepterade källorna 

då avsaknad av riklig praxis vid tillämpning av vinstmarginalreglerna förekommer. Författaren 

anser det vara av vikt att bruka andra betydelsefulla källor för att nå upp till arbetets syfte. 

SKV beslutar om förordningar, ger ut allmänna råd samt publicerar meddelanden. Föreskrifter 

är bindande till skillnad för allmänna råd och meddelanden vilket enbart är vägledande material. 

För denna studie kommer vissa myndighetspublikationer att användas för att skapa förståelsen 

                                                 
53 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 34-36. 
54 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 220 och s. 315. 
55 Peczenik, FT 1990, s. 47-48. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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för myndighetens arbete samt uppfattning om gällande rätt, däremot har utlåtandena ett lågt 

rättskällevärde, då lagstiftningen kommer vara den primära källan.  

I arbetets deskriptiva material, de lege de lata (hur rätten är) kommer författaren ytterst att till-

lämpa den rättsdogmatiska metoden. Då det i studien diskuterar reglernas syfte och effekt, kom-

mer studien även att tillämpa den rättspolitiska metoden (syftet med lagstiftning). Arbetet dis-

kuterar legalitetsmetoden och proportionalitetsprincipen, som ligger till grund för de skatte-

rättsliga reglerna, skatterätten har en stark anknytning till politiska beslut. 

Författarens yttersta strävan är att praktisera Peczeniks rättskälleindelning med bestämdhet i 

den mån det går. Det kommer att förekomma avsteg för källor med mindre dignitet, detta kom-

mer inte helt kunna undgås, detta för att få förståelse för komplexiteten av regelverket, samt 

beakta en neutralitet och objektivitet i den juridiska argumentationen. I uppsatsens analys och 

slutsats kommer författaren att föra en rättspolitisk diskussion därmed kommer ett avsteg göras 

från gällande rätt och ett lege de feranda resonemang (hur rätten bör vara) att föras samt hur 

rättsutvecklingen bör ske.  

Författaren har även funderat på en alternativ metod för denna studie, ett komplement till den 

rättsdogmatiska kan vara en rättsekonomisk metod och exempelvis utreda en specifik begagnad 

vara som motorfordon. Rättsekonomisk metod skulle möjligtvis tydliggöra studiens frågeställ-

ning gällande beviskravet och om återförsäljarens undersökningsplikt i praktiken har förtydli-

gats. Emellertid då det förekommer marknadsmässiga olikheter vid handel med begagnade va-

ror skulle tillämningen av rättsekonomisk metod av utrymmesskäl och tidseffektivitet inte vara 

realiserbart. Studien skulle därmed bli för omfattade. 

1.5.5 Kritik mot rättsdogmatiken 

Det har framställts kritik mot rättsdogmatiken som vetenskaplig metod.58 Rättsdogmatiken har 

länge setts som den enda rena juridiska läran utan påverkan av andra hjälpvetenskaper som 

exempelvis genusvetenskap. Det har länge ifrågasatts hur den rena juridiken och tillämpningen 

av det i praktiken har sina ramar och om den inte påverkats av andra vetenskaper. Claes Sand-

gren framför att begreppet rättsdogmatik används i olika betydelser vilket skapar en förvir-

ring.59  

Peczeniks håller fast vid att gällande rätt och rättskälleläran bildar kärnan i rättsdogmatiken 

vilkets centrala del är materiell rättssäkerhet, rättsdogmatiken eftersträvar förutsebarhet och 

etiskt godtagbara slutsatser.60 Inte desto mindre bör rättsdogmatiken vara koherent, objektiv 

och motsägelsefri.61 

Håkan Gustafsson anser att rättsordningen är polycentriskt. Rättsordningen och rättssystemet 

påverkas av olika idémässiga system som ekonomi, religion, etik samt moral. Rätten är full av 

                                                 
58 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 200-201. 
59 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 649-650. 
60 Peczenik, FT 1990, s. 41-52. 
61 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 259 och s. 261. 
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värden och rättens polyvalens ifrågasätter enhetligheten i rättens värdebas och dess självstän-

dighet.62 Eva- Maria Svensson menar att rätten inte är en given enhet och att den utvecklas hela 

tiden.63 Rätten är inte koherent eller neutral utan utgår från en förståelse av verkligheten.64 

1.5.6 EU-rättsligt material 

Det är på sin plats att påpeka vikten av att studera det EU-rättsliga materialet vid genomförandet 

av denna studie. Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har vi övergett vår suveränitet till förmån 

för EU- rätten vilket innebär ett företräde framför svensk nationell rätt.65 EU-rättens företräde 

vid lagkonflikter finner vi i EU-rättslig praxis samt doktrin.66  

EU-rätten har en egen rättskälleordning som skiljer sig från den nationella rätten67, i EU-rätts-

liga materialet finns primärrätten och sekundärrätten.68 Studien kommer utgå från att studera 

sekundärrätten, vilket innebär förordning och direktiv, särskilt direktivet om ett gemensamt sy-

stem för mervärdesskatt 2006/112/EG. Direktiven är inte bindande i sin helhet utan till vissa 

delar; direktiv är ett ramregelverk för att harmonisera ländernas nationella lagstiftning, förord-

ningar är däremot bindande i sin helhet.69 I primärrätten kommer författaren i huvuddel studera 

rättspraxis från EUD och göra inslag i EU-rättsliga principer.  

EU-rätten har ett nära samspel med den nationella rätten, i och med att studien använder sig av 

rättsdogmatiska metoden är det viktigt med förtydligande av metodvalet vid användningen av 

det utländska materialet. Författaren behandlar det EU-rättsliga materialet i ett tjänande syfte 

till den nationella lagstiftningen. Valet att granska det utländska materialet kommer att bringa 

författaren stöd och större förståelse för de nationella momsreglerna samt öppna upp för att 

tydligare besvara studiens syfte. Författaren är väl medveten om rättskälleordningen inom EU-

rätten och med beaktande av neutralitet och objektivitet i studien, kommer författaren att kritiskt 

bearbeta det materialet som finns att tillgå.  

1.6 Disposition 
Arbetet disponeras enligt följande. Inledande kapitel beskriver problembakgrund, problemfor-

mulering, syfte samt författarens metodval. Andra kapitlet presenterar gällande rätt och regle-

ring av mervärdeskatt, handeln inom EU och grundförutsättningar vid tillämpning av vinstmar-

ginalbeskattningen. Tredje kapitlet redogör för grundstenarna för beskattningsunderlaget vid 

tillämpning av VMB-reglerna, fakturering och VAT- systemet. Fjärde kapitlet beskriver mer 

detaljerat lagstadgade deklarationskravet för den skattskyldige, SKV:s utredningsskyldighet 

samt redovisar kriterierna för oriktig uppgift. Femte kapitlet problematiserar reglernas kom-

plexitet vid tillämpningen av vinstmarginalreglerna i praktiken och presenterar betydelsefull 

praxis. I det avslutande kapitel sex finns analys och slutsats. 

  

                                                 
62 Gustafsson, Rättens polyvalens, s. 105-123.  
63 Svensson, s. 278-279. 
64 Ibid. 
65 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 360. 
66 Mål 26/62, Van Gend and Loos; Mål 6/64, Costa mot ENEL. 
67 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 322. 
68 Ibid. s. 322. 
69 EUF- fördraget, artikel 113. 
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2 Mervärdesskatt 

I följande kapitel redogörs för bakgrund på mervärdskattsområdet och handel inom EU. I ka-

pitlets tredje del presenteras kort om vinstmarginalbeskattning, vidare görs en närmare presen-

tation av grundförutsättningarna vid tillämpningen av vinstmarginalreglerna. 

 

2.1 Bakgrund 
Vid omsättning av varor samt tjänster inom Sverige och även handel med varor inom EU utgår 

moms. Momsen är en konsumtionsskatt vilket innebär att den bärs av konsumenten men inbe-

talas av näringsidkaren.70 Inom områdena handel med begagnade varor m.m. infördes den 1 

november 1995 en ny form av mervärdesbeskattning nämligen vinstmarginalbeskattning. Skill-

naden från den tidigare fiktiva momsen var att denna nya form bygger på en princip om be-

skattning av uppkommen vinstmarginal, till skillnad mot i normalfallet en beskattning med ut-

gångspunkt från avtalat pris för en vara. Syftet med bestämmelserna var att göra hanteringen 

av handeln med begagnade varor enhetliga. I och med införandet av 9 a kap. ML slopades rätten 

till avdrag för den fiktiva momsen.71 

2.2 Handel inom EU 
Mervärdeskattens område har på EU-nivå harmoniserats genom artikel 113 i EUF-fördraget. I 

början fanns rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlems-

staternas lagstiftning rörande omsättningsskatter som av tydlighetsskäl och effektivitetsskäl 

omarbetas. Inom ramen för omarbetning applicerades bestämmelser i rådets direktiv 

67/722/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande 

omsättningsskatter som fortfarande gällde. 

Omarbetning av 77/388/EEG och 67/722/EEG har resulterat i det nya direktivet, rådets direktiv 

2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdeskatt. Målet var 

att öka neutraliteten i medlemsländerna och den gemensamma marknaden. Omarbetningen har 

däremot inte inneburit någon materiell förändring. Reglerna i 9 a kap. ML som omfattar handel 

med begagnade varor och reglerna finns väsentligen i mervärdesskattedirektiv 2006/112/EG 

artikel 312-325.  

Medlemsstaterna är skyldiga att följa mervärdesskattedirektivet och därmed skapa sina mervär-

desskattesystem i enlighet med detta. Länderna kan på eget initiativ erhålla rådets bemyndi-

gande, efter förslag från kommissionen, att tillämpa åtgärder som avviker från direktivet. Åt-

gärderna måste syfta till att förenkla skatteuttaget eller förhindra vissa typer av skatteflykt eller 

undandragande.72 

2.3 Vinstmarginalbeskattning 

VMB är en avvikelse från huvudregeln enligt ML:s allmänna bestämmelser.73 Beskattningen 

grundas enbart på återförsäljarens vinstmarginal och bygger i huvudsak på det förhållandet att 

                                                 
70 Melz m.fl., Mervärdeskatt i teori och praktik, s. 17-18. 
71 SKV Dnr: 131 335110-11/113, s. 717. 
72 Rådets direktiv 2006/112/EG, artikel 395.  
73 ML 9 a kap. 
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en skattskyldig återförsäljare köper angivna varor från någon som inte har haft avdragsrätt för 

moms vid sitt förvärv av varan.74  

Återförsäljaren redovisar utgående moms på skillnaden mellan försäljningspriset och inköps-

priset, det vill säga vinstmarginalen, efter avdrag av den moms som kan anses hänförlig till 

vinstmarginalen.75 Återförsäljarens förvärv av vara, ger inte rätt till avdrag för ingående moms 

och därmed får han i sin faktura till köparen, inte ange den moms som ska redovisas enligt 

bestämmelserna om VMB.  

Skattskyldiga återförsäljare som tillämpar vinstmarginalbeskattning har avdragsrätt för ingå-

ende moms beträffande övriga förvärv för verksamheten samt för skatt avseende exempelvis 

reparation av inköpt vara.  

2.4 Grundförutsättningar för beskattning 

2.4.1 Förvärvskriteriet 

För att VMB-reglerna ska få användas vid handel med begagnade varor ska tre huvudkriterier 

vara uppfyllda: förvärvskriteriet, varukriteriet och återförsäljarkriteriet. Dessa tre kommer när-

mare att presenteras för nedan. 

Förvärvskriteriet och bestämmelserna om VMB får tillämpas vid en återförsäljares omsättning 

av begagnade varor förutsatt att de levererats till honom inom EU enligt något av följande:76 

 någon annan än en beskattningsbar person 

 en beskattningsbar person som ska redovisa mervärdesskatt enligt VMB i Sverige eller 

enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU land 

 en beskattningsbar person vars omsättning är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 

24 § ML eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU land 

 en beskattningsbar person som undantas från skattskyldighet enligt 1 kap. 2 a § ML 

 en beskattningsbar person i ett annat EU land vars omsättning inte medfört redovisnings-

skyldighet i det landet, om den förvärvade varan utgjort anläggningstillgång hos säljaren. 

Gemensamt för de olika förvärvssituationerna är att de inte medfört mervärdesskattedebitering 

gentemot återförsäljaren. Ett förvärv med skattedebitering innebär att återförsäljaren vid sin 

vidareförsäljning av varan inte får tillämpa vinstmarginal.77  

En bilhandlares inköp av en bil exempelvis som transporteras till Sverige från ett annat EU-

land utgör normalt ett skattepliktigt unionsintern förvärv (UIF), det vill säga att de allmänna 

reglerna i ML ska tillämpas. Ett sådant förvärv ska därmed beskattas i Sverige och det är köpa-

ren som är skattskyldig för förvärvet. Inköpet i det andra EU-landet kan ske utan mervärdesskatt 

om köparen åberopar sitt internationella VAT-nummer (momsregistreringsnummer). Ett 

momsnummer har de flesta momspliktiga näringsidkare. Numret är ett speciellt registrerings-

nummer som är noterat hos SKV och möjliggör sedan mera för näringsidkare att redovisa före-

tagets moms. I internationella affärssammanhang används istället benämning VAT-number 

(value-added tax), VAT-nummer är registrerade i den internationella momsregistersystem VAT 

                                                 
74 ML 9 a kap. 9 § 
75 ML 9 a kap. 9 § 
76 ML 9 a kap. 1 §  
77 ML 9 a kap. 3 §  

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2016-01-01#section3-24
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2016-01-01#section3-24
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2016-01-01#section1-2a
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2016-01-01#section9a-1
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Information Exchange System (VIES). VIES-systemet möjliggör för olika näringsidkare att 

kontrollera giltigheten av varandras momsregistreringsnummer. 

UIF av begagnade varor kan däremot undantas från skatteplikt om de sålts av en skattskyldig 

återförsäljare och omsättningen har beskattats i det EU-land där transporten till Sverige påbör-

jats. Förvärvet ska ske enligt bestämmelser som motsvarar artiklarna 312−325 i mervär-

desskattedirektivet, dvs. om beskattning har skett enligt leverantörslandets motsvarighet till 

svenska VMB regler.78 Om förutsättningarna för att använda VMB är uppfyllda får återförsäl-

jaren således undantas det unionsinterna förvärvet gällande skatteplikt.  

VMB kan inte tillämpas av en skattskyldig återförsäljare som förvärvat de begagnade varorna 

från leverantörer i andra EU länder under åberopande av sitt svenska VAT-nummer. Reglerna 

kan inte heller användas vid återförsäljning av begagnade varor som förvärvats från leverantö-

rer i andra EU-länder som har debiterat utländsk mervärdesskatt vid sin försäljning av varorna. 

Anledningen är att förvärvskriteriet för VMB inte är uppfyllt i dessa fall och därmed ska all-

männa reglerna för mervärdeskatt tillämpas.  

2.4.2 Varukriteriet 

Varukriteriet är enligt grundregeln tillämplig på begagnade varor, konstverk, samlarföremål 

eller antikviteteter.79 Undantag från definition av begagnade varor görs dock för:80 

 fastigheter 

 konstverk, samlarföremål eller antikviteter 

 varor som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina, om materialet är 

obearbetat eller i huvudsak obearbetat, samt skrot, avfall eller liknande som innehåller 

guld, silver eller platina 

 oinfattade naturliga eller syntetiska ädelstenar  

Konstverk, samlarföremål och antikviteter utgör därmed inte begagnade varor enligt 9 a kap. 4 

§ 2 punkten ML. Vad som utgör konstverk, samlarföremål och antikviteter definieras särskilt i 

ML. Om sådana konstverk, samlarföremål eller antikviteter säljs till en återförsäljare av någon 

som uppfyller förvärvskriteriet enligt ML81 kan återförsäljaren tillämpa VMB på samma sätt 

som gäller vid handel med begagnade varor. 

2.4.3 Återförsäljarkriteriet 

Återförsäljarkriteriet är enligt ML en beskattningsbar återförsäljare som inom ramen för sin 

ekonomiska verksamhet förvärvar eller importerar begagnade varor, konstverk, samlarföremål 

eller antikviteter i syfte att sälja dem vidare.82 Avgörande betydelse vid bedömning av frågan 

huruvida den skattskyldige är återförsäljare eller inte är hans syfte med förvärvet av varorna. 

En sådan bedömning måste därför göras för varje affärshändelse. 

Som beskattningsbar återförsäljare anses också den som handlar i eget namn för en annan per-

sons räkning, t.ex. som kommissionär.83 En kommissionär kan därför tillämpa VMB för sin 

                                                 
78 ML 3 kap. 30 f § 
79 ML 9 a kap. 4 - 7 §§ 
80 ML 9 a kap. 4 § 
81 ML 9 a kap. 1 § 
82 ML 9 a kap. 8 §  
83 ML 6 kap. 7 §  

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/321525.html
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/322240.html
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/322241.html
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2016-01-01#section9a-1
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2016-01-01#section9a-1
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försäljning av begagnade varor under förutsättning att uppdragsgivaren har tillämpat VMB vid 

sin egen försäljning av varorna eller att förvärvskriteriet i övrigt är uppfyllt. 

Bestämmelserna i ML, som jag tidigare beskrivit, har väsentligt anpassats till reglerna i 

2006/112/EG direktivet och ska tolkas mot bakgrund av direktivet. Begreppet näringsidkare 

definieras inte i ML. Begreppet framstår inte heller entydigt att det bör ges en annan innebörd 

än den som framgår vid en tolkning av motsvarande begrepp i direktivet. Med begreppet nä-

ringsidkare ska därför i studiens sammanhang avses detsamma som det i enligt artikel 9 direk-

tivet 2006/112/EG, använda begreppet skattskyldig person.84 

  

                                                 
84 RÅ 2007 ref. 57. 

https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/abs/RR_2007_REF_0057?src=document
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3 Beskattningsunderlag 

I följande kapitel redogörs beräkningsmetoder för att räkna fram vinstmarginal, de krav på 

dokumentationsunderlaget som behövs vid förvärv av begagnad vara inom EU samt fakture-

ringsdirektivet. Vidare kommer systemet för kontroll av momsregistreringsnummer (VIES) att 

presenteras samt hur systemet tillämpas vid registrering av säljarens och köparens förvärv inom 

EU. 

 

3.1 Beräkningsmetoder  

Det finns tre beräkningsmetoder för att beräkna vinstmarginal; normal, förenklad och kombi-

nerad metod. Återförsäljaren kan själv välja den redovisningsform som är mest lämplig för 

dennes verksamhet och förvärv. 

Den normala beräkningsmetoden är den vanligaste metoden för redovisning av VMB, utgångs-

punkten är att beräkning sker utifrån varje vara återförsäljaren köper. Normal VMB utgör skill-

naden mellan varans försäljningspris och dess inköpspris.85  

Exempel: 

En begagnad vara köps för 1000 kr och säljs för 2000 kr, vinsten blir 1000 kr, beskattnings-

underlaget för moms 800 kr (1000/1,25) och den utgående momsen 200 kr (800x0.25). 

I inköpspriset ingår alla kostnader för inköpet utom eventuell ränta. Detta gäller bara kostnader 

där betalning skett till leverantören av varan. Det gäller inte kostnader där betalning skett till 

andra exempelvis fristående fraktförare m.fl. På motsvarande sätt bestäms försäljningspriset.86 

Om inköpspriset för en vara överstiger försäljningspriset uppkommer ingen vinstmarginal. För-

säljningen innebär i ett sådant fall att ingen beskattning ska ske vid normal VMB. Den förlust 

som uppkommer får heller inte räknas av mot vinst vid annan försäljning.87 

Den förenklade metoden för beräkning av VMB är mest lämplig när återförsäljaren förvärvar 

varor som klumpsumma och om återförsäljaren har svårigheter att räkna ut VMB för varje en-

skild vara, får återförsäljaren tillämpa den förenklade metoden.88 Det kan exempelvis vara så 

att återförsäljaren inte kan räkna fram ett inköpspris eller försäljningspris för en viss specifik 

vara. Vid förenklad VMB är beskattningsunderlaget den sammanlagda vinstmarginalen för re-

dovisningsperioden exklusive moms. Vinstmarginalen beräknas genom att en redovisningspe-

riods sammanlagda försäljningsinkomster minskas med periodens sammanlagda inköpsutgifter 

för de varor som omfattas av förenklad VMB. Vanligt förekommande branscher med en redo-

visning genom förenklade metoden är antikhandel, frimärkshandel eller när varor köps som ett 

parti och enskilda varans försäljningspris är okänt. 

Den som redovisar moms både enligt de allmänna bestämmelserna och VMB (normal samt 

förenklade) är skyldig att tillämpa den kombinerade metoden i sina räkenskaper och särskilja 

                                                 
85 ML 9 a kap. 9 § 
86 Rådets direktiv 2006/112/EG artikel 312. 
87 ML 9 a kap. 10 § 
88 ML 9 a kap. 9 § och 11-12 §§ 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/321513.html?date=2006-11-28
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de olika transaktionerna åt.89 Ett exempel på företag som kan tillämpa en kombinerad metod är 

reseföretag. När företaget säljer resetjänster inom EU till icke momsregistrerade personer, 

måste företaget tillämpa VMB. Företaget kan däremot välja själva om de vill tillämpa VMB-

reglerna vid vidareförsäljning av resor till en momsregistrerad person inom EU. 

3.2 Dokumentation 

3.2.1 Faktura 

Det är av vikt att dokumentationsunderlaget vid ett förvärv är korrekt från första början, då det 

i senare led är underlag för företagarens bokföring. Med faktura avses ett dokument eller med-

delande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i ML.90 Fak-

tureringsskyldigheten och krav på fakturans innehåll finns i 11 kap. ML. 

”ML 11 kap. 8§  

Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 eller 7 § ska, om inte annat följer av 8 a eller 9 §, innehålla 

följande uppgifter: 

 1. datum för utfärdandet, 

 2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan, 

 3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har omsatts, 

 4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, 

om han är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en unionsintern 

varuförsäljning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §, 

 5. säljarens och köparens namn och adress, 

 6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning och art, 

 7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan 

förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 § erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det 

skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande, 

 8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive skatt enligt denna 

lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset, 9. tillämpad 

mervärdesskattesats, 10. det mervärdesskattebelopp som ska betalas, såvida inte en särskild ordning 

tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift, 

 11. när faktura utfärdas av köparen enligt 4 §, uppgiften självfakturering, 

 12. vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till 

o a) den relevanta bestämmelsen i denna lag, 

o b) den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv 2006/112/EG, eller 

o c) en annan uppgift om att omsättningen är undantagen från skatteplikt, 

 13. när köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, uppgiften omvänd betalningsskyldighet, 

 14. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EU- land, de uppgifter i 1 kap. 13 a § som avgör 

att varan ska hänföras till ett sådant transportmedel, 

 15. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 b kap., uppgiften vinstmarginalbeskattning för reseby-

råer, 

 16. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap., den eller de av följande uppgifter som är rele-

vanta: 

o a) vinstmarginalbeskattning för begagnade varor, 

o b) vinstmarginalbeskattning för konstverk, eller 

o c) vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter. Lag (2012:342).” 

 

Redovisningen ska ske enligt god redovisningssed. Uppstår felaktigheter i bokföringen kommer 

det att resultera i oriktighet vid redogörelsen av VMB för redovisningen av momsen.  

                                                 
89 ML 9 a kap. 15 §; SKV Dnr: 131 335110-11/113, s. 1125. 
90 ML 11 kap. och 1 kap. 17 §  

https://lagen.nu/1994:200#K11P8S1
https://lagen.nu/1994:200#K11P7
https://lagen.nu/1994:200#K11P9
https://lagen.nu/1994:200#K3
https://lagen.nu/1994:200#K3P30a
https://lagen.nu/1994:200#K3P30b
https://lagen.nu/1994:200#K11P3
https://lagen.nu/1994:200#K11P4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0112:SV:HTML
https://lagen.nu/1994:200#K1P13a
https://lagen.nu/1994:200#K9b
https://lagen.nu/1994:200#K9a
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För omsättning där återförsäljaren tillämpat VMB får skattens belopp eller underlag för beräk-

ning av skatten inte anges i fakturan då det resulterar i att skatten inte blir avdragsgill hos för-

värvaren.91 Skatten beräknas då på ett beskattningsunderlag som bestäms utifrån de allmänna 

bestämmelserna i ML. Förvärvsbeskattning och beskattning av vidareförsäljning enligt ML:s 

allmänna bestämmelser ska även ske i de fall en säljare i ett annat EU-land öppet debiterat sitt 

lands mervärdesskatt i fakturan, eller då någon öppen debitering av mervärdesskatt visserligen 

inte skett men där uppgift saknas i fakturan om att säljaren tillämpat sitt lands motsvarighet till 

VMB.92 I mål 969-11, FR i Jönköping, konstaterar domstolen att på säljarens faktura saknas 

hänvisning om att försäljning har skett i enlighet med tyska regler om VMB. Därmed anser 

domstolen att bolaget inte visat att förutsättningarna för VMB varit uppfyllda. 

Om VMB-reglerna har tillämpats ska det framgå genom en särskild notering på fakturan. Om 

den som utfärdar fakturan väljer att hänvisa till en annan uppgift som förklaring till att VMB-

reglerna har tillämpats är det normalt tillräckligt att ange något av följande beroende på vad 

som är tillämpligt i det enskilda fallet exempelvis Vinstmarginalbeskattning – begagnade varor 

eller Vinstmarginalbeskattning – samlarföremål och antikviteter 93  

Bestämmelserna i ML innehåller inga särskilda bestämmelser för hur återförsäljaren ska styrka 

sina inköpskostnader och att det är ett inköp som uppfyller förvärvskriteriet.94 Beviskraven bör 

ställas med utgångspunkt från bestämmelserna i ML gällande fakturans innehåll samt SFL och 

den generella dokumentationsskyldigheten.95 

EU-domstolen konstaterade i mål C-18/13 Maks Pen EOOD, att i enlighet med rådets direktiv 

2006/112/EG artikel 242: 

”Ska varje beskattningsbar person föra tillräckligt detaljerade räkenskaper för att mervärdesskatt ska 

kunna tillämpas och kunna kontrolleras av skattemyndigheten. Detta utgör vidare inte något hinder för 

att den berörda medlemsstaten kräver av varje beskattningsbar person att denne följer samtliga nat-

ionella bestämmelser om redovisning, vilka överensstämmer med internationella redovisningsstandar-

der.” 

En återförsäljare kan även göra en förenklad faktura, om förutsättningarna uppfylls samt att 

notering om VMB finns på fakturan.96 En förenklad faktura får utfärdas om: fakturans totalbe-

lopp inte överstiger 4 000 kronor, handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn eller att 

fakturan är en kreditnota. 

     

                                                 
91 ML 9 a kap. 16 § 
92 SKV Dnr: 131 19677-10/111, s. 1137. 
93 Ibid. s. 1139. 
94 ML 9 a kap. 1 § 
95 ML 11 kap. 8 §; SFL 39 kap. 3 §(Generell dokumentationsskyldighet -”Den som är uppgiftsskyldig enligt 15-35 kap. 

ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för 

att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen”). 
96 ML 11 kap. 9 § 1 st. 

https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/abs/CLX_6_2013_CJ_0018?src=document
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2016-01-01#section9a-1
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2016-01-01#section11-8
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3.2.2 Faktureringsdirektiv 

Genom rådets direktiv 2001/115/EG, har sedan den 1 januari 2004 antagits gemensamma före-

skrifter inom EU avseende fakturering.97 Föreskrifterna var nödvändiga, syftet var att moder-

nisera och säkerställa att den inre marknaden får en harmoniserad förteckning om innehåll för 

fakturor och dess innebörd.98 

På grund av att medlemsländerna tolkade och implementerade direktivet olika, fick det till följd 

att införandet av regler för exempelvis elektronisk faktura inte kunde i tillräcklig utsträckning 

användas av företagare då osäkerhet vid tolkning kvarstod. För att skapa rättslig förutsebarhet 

antogs ett nytt direktiv, rådets direktiv 2010/45/EU av den 13 juli 2010 om ändring av direktiv 

2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller reglerna om fakture-

ring.99 

Antagna direktivet koncentrerades bland annat på är att klargöra och skapa bättre förutsätt-

ningar för elektronisk fakturering. Avsikten är att elektronisk fakturering ska tillåtas under 

samma förutsättningar inom hela EU och att elektroniska fakturor och pappersfakturor i grun-

den ska behandlas lika.100 Dessutom förenklas och förtydligas huvudreglerna om en fakturas 

innehåll, utökades skattemyndighetens befogenheter för kontroll av en näringsidkares rapport 

på elektronisk väg. 

Direktivet riktade dessutom krav på företagaren som utfärdar och tar emot fakturor att dessa 

ska säkerställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under 

hela lagringstiden101 Varje näringsidkare ska själv fastställa hur dessa krav vad gäller fakturan 

ska säkerställas. Ur artikel 233 i direktiv 2006/112/EG kan utläsas att ett säkerställande av fak-

tura kan uppnås med hjälp av administrativa kontroller som skapar en tillförlitlig verifierings-

kedja mellan en faktura och en leverans eller ett tillhandahållande. Förutom administrativa kon-

troller framhålls vidare i samma artikel att elektroniska signaturer och EDI är teknik som kan 

säkerställa ursprungets äkthet och innehållets integritet i fråga om en elektronisk faktura.102  

I och med utformning av andra faktureringsdirektiv 2010/45/EU, vars syfte är att förenkla och 

harmonisera faktureringsregler för mervärdeskatt, skedde en förändring i Sverige 1 januari 2013 

av mervärdeskattlagen och 1 juli 2012 av skatteförfarandelagen genom Prop. 2011/12:94, nya 

faktureringsregler för mervärdeskatt m.m.  

3.3 Kontroll av momsregistreringsnummer 

3.3.1 VAT Information Exchange System 

Genom rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samar-

bete i fråga om mervärdesskatt, ansågs att elektronisk lagring och överföring av viss informat-

ion för kontroll av mervärdesskatten är absolut nödvändig för att mervärdesskattesystemet ska 

fungera.103 Åtgärder för att införa ett fungerade informationsutbytessystem var nödvändigt för 

                                                 
97 Rådets direktiv 2001/115/EG.  
98 Ibid. preambel 2-5 pp. 
99 Rådets direktiv 2010/45/EU, preambel 1,5 pp. 
100 Ibid. 8 p. 
101 Rådets direktiv 2006/112/EG, artikel 233. 
102 Prop. 2011/12:94 sid.31; rådets direktiv 2006/112/EG, artikel 244-247. 
103 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003, preambel 4 p. 
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harmonisering på skatteområdet och för att fullborda den inre marknaden. Systemet skulle sä-

kerställa att mervärdesskatten appliceras korrekt på leverans av varor och tillhandahållande av 

tjänster, gemenskapsinterna förvärv av varor och import av varor.104 

VAT Information Exchange System (VIES) är ett registreringssystem som kontrollerar nä-

ringsidkarens registrerade momsnummer. När näringsidkaren gör förvärv och tillämpar vanlig 

moms vid köpet, kan säljaren kontrollera att allting stämmer. Det är även genom VIES som 

säljaren rapporterar sin försäljning och svenska återförsäljaren får rapport som stödjer hans in-

lämnade deklaration. Det är skattemyndigheten i varje land som ansvarar för systemen, kom-

missionen åtar sig inget ansvar för informationen i systemet, de har heller inte någon kontroll 

över de olika myndigheternas databaser, vilket framgår av deras hemsida.105  

”Kommissionen påtar sig dock inte något ansvar för de uppgifter som erhålls på denna webbplats. 

Uppgifterna är hämtade från medlemsstaternas databaser, vilka kommissionen inte har någon kontroll 

över och inte tar något ansvar för. Det är medlemsstaternas ansvar att se till att deras databaser är 

fullständiga, korrekta och uppdaterade. 

Uppgifterna ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (rådgivning i sådana frågor bör 

alltid sökas hos en kvalificerad fackman). 

Uppgifterna medför inte i sig någon rätt att undanta leveranser inom gemenskapen från mervär-

desskatt. 

Uppgifterna ändrar inte skattskyldiga personers förpliktelser när det gäller leveranser inom gemen-

skapen.” 

 

Vid UIF och tillämpning av de allmänna reglerna i ML, har de flesta momspliktiga återförsäl-

jarna ett momsnummer (VAT-nr), vilket ska åberopas till säljaren vid förvärv av en begagnad 

vara. Förvärvet sker då utan utländsk mervärdeskatt och återförsäljaren får därmed inte tillämpa 

reglerna för VMB vid vidareförsäljning av varan i Sverige.106 Momsnummer återsamlas i ett 

gemensamt system för att företagarna inom EU ska kunna kontrollera varandras tillförlitlighet. 

Informationen är i realtid. 

3.3.2 Framtida utveckling inom EU på mervärdeskattsområdet  

Kommissionen har i ett pressmeddelande den 7 april 2016 uttalat att nuvarande momssystemet 

från 1993 var avsett att vara ett övergångssystem men hinner idag inte med dagens snabba 

globala och digitala utveckling. På EU-nivå finns en lucka på 170 miljarder euro av momsin-

täkter, det vill säga den förväntade intäkten av moms och det som medlemsländerna får in. 

Kommissionen uttalar vidare att den administrativa bördan för små och medelstora företagare 

är stor. EU-företagen hamnar i ett underläge då det finns utomeuropeiska företag som kan im-

portera till EU utan att påverkas av momsbeskattningen. Inhemska och gränsöverskridande 

transaktioner behandlas olika och varor eller tjänster kan köpas momsfritt på den inre mark-

naden.  

Kommissionen kommer i slutet av 2016 att presentera ett lagförslag för att underlätta för före-

tagarna i EU och skattemyndighet att skapa gynnsammare förutsättningar för mervärdeskatte-

transaktioner.107 I Action plan för ett gemensamt europeiskt momssystem är nyckelorden; kort-

siktiga åtgärder för att bekämpa momsbedrägeri, förenkla reglerna för momshandel, underlätta 

                                                 
104 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003, preambel 3 p. 
105 http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/disclaimer.html 
106 ML 2 a kap. (förvärvsbeskattning vid unionsinterna förvärv) 
107 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm 



20 

 

den administrativa handläggningen för företagarna samt möjliggöra större möjlighet för myn-

digheterna att kontrollera momstransaktionerna.108 

Kommissionen avser därför att under 2017 lägga fram ett förslag om definitiva regler för ett 

gemensamt europeiskt område för moms.109 Det skulle även fortsättningsvis innebära att grän-

söverskridande transaktioner beskattas enligt satser i en medlemsstats destination men hur skat-

ter uppbärs skulle ändras gradvis mot ett mer bedrägerisäkert system. Samtidigt skulle en om-

fattande EU-webbportal upprättas för att säkerställa ett enkelt momsuppsamlingssystem för fö-

retag och ett mer kraftfullt system för medlemsstaterna att samla inkomster.110 Som ett andra 

steg kommer kommissionen att presentera ett momsförenklingspaket för att stödja tillväxten av 

små och medelstora företag och förenkla för dem att handla över gränserna. 

  

                                                 
108 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm 
109 Ibid. 
110 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm 
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4 Deklaration och redovisning av vinstmarginal 

I följande kapitel ska Skatteverkets utredningsskyldighet vid granskning av deklaration att ge-

nomgås och en redogörelse om den skattskyldiges deklarationsskyldigheter vid inlämnad de-

klaration presenteras. Vidare kommer en kort genomgång om oriktig uppgift och skattetillägg. 

 

4.1 Skatteverkets utredningsskyldighet 

Legalitetsprincipen innebär att en myndighet endast får vidta åtgärder som har stöd i lag.111 

Enligt officialprincipen har SKV en skyldighet att se till att ärenden blir tillräckligt utredda.112 

I RÅ 2006 ref. 15 framförde domstolen att det inte går att konstatera vad en tillräcklig utredning 

är utan det får bedömas i enskilda fallet.  

SKV ska innan ett ärende kommer upp till domstol se till att det är färdigutrett och att utredning 

ska genomföras så tidigt som möjligt i instanskedjan.113 Tillräckligt grundlig utredning i ett 

ärende kan möjligtvis skapa garantier för materiellt korrekta beslut, dock blir den utdragna 

handläggningstiden en nackdel för rättssäkerheten.114 Utredningsskyldigheten kan därmed inte 

drivas för långt utan anpassas till myndighetens resurser.115  

Ändamålsprincipen innebär att informationen som myndigheterna efterfrågar ska vara använd-

bar vad gäller ingripande åtgärder och ändamålsenlig i beaktandet utav proportionalitetsprinci-

pen. Tvång mot en enskild får vidtas endast i det syfte som är grunden för den lagstiftning som 

åberopas vid ingripandet. Myndighetens åtgärder måste dessutom stå i proportion till hur sort 

ingripandet har. Myndighetens åtgärder måste dessutom stå i proportion till ingripandet, vilket 

kommer från proportionalitetsprincipen.116 

Vid sin utredning har SKV en möjlighet att genom skrivbordskontroll kräva in dokument för 

djupare granskning av en näringsidkare. Mer ingripande åtgärder kan vara revision och bevis-

säkring. Inom ramen för de allmänna principerna kan SKV agera ganska fritt för att få fram 

relevanta sakförhållanden. Kommunikationsskyldighet mellan myndigheten och den skattskyl-

dige är ett led i utredningsskyldigheten och kommunikationen är viktig för att bevara rättssä-

kerheten vid granskningen av den skattskyldige.117 Att det ska finnas en kommunikation mellan 

myndigheten och den skattskyldig finns det stöd för i lagen.118  

Regeringen har konstaterat att vad som är tillräcklig utredning inte kan avgöras generellt utan 

får avgöras i enskilda fallet.119 Begär den skattskyldige ett avdrag ligger ett betydande ansvar 

för utredningen på denne. I ärenden om omprövning till den skattskyldiges nackdel kan det 

tvärtom ställas höga krav på att myndigheten utrett ärendet tillräckligt innan ett beslut fattas.120 

                                                 
111 SOU 2010:29 s. 21-31. 
112 SFL 40 kap. 1 § 
113 SFL 40 kap. 1 §; Prop. 1989/90:74, s. 283-284. 
114 Prop. 1989/90:74, s. 284. 
115 Ibid. 
116 SFL 2 kap. 5 § 
117 SFL 40 kap. 1-3 §§  
118 SFL 40 kap. 2-4 §§  
119 Prop. 1989/90:74, s. 284. 
120 Ibid. 
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Även i ett ansökningsärende ligger av naturliga skäl mycket av ansvaret för utredningen på den 

sökande. 

I praktiken styrs SKV utredningsinsatser av vilken typ av ärende det berör och av hur bevisbör-

dan fördelar sig i ärendet.121 När det gäller ärenden om beskattning får bevisbördan och kravet 

på bevisstyrka betydelse för utredningsåtgärderna i samband med vilka åtgärder som övervägs. 

För skatteärenden finns också den aspekten att om ett beslut blivit felaktigt på grund av brist-

fällig utredning medför det att rättelse inte kan ske genom efterbeskattning.122 

4.2 Deklaration 

En skattskyldig har en skyldighet enligt 26 kap. SFL att lämna en in skattedeklaration.123 Vissa 

uppgifter är förtryckta i deklarationen, men den skattskyldige kan komplettera med andra do-

kument som denne anser är nödvändiga för deklarationen.124 

Vid momsdeklarationen och tillämpning av VMB-reglerna har det genom lag och praxis utfor-

mats betydligt större krav för fullständig riktighet utav dokumentationsunderlaget, vilket utvid-

gar återförsäljarens undersökningsplikt.125 Om det visas att återförsäljaren misstänker att sälja-

ren lämnat missvisande eller otydlig information vid ett förvärv väcks återförsäljarens under-

sökningsplikt.126 

Vid en skrivbordsgranskning kan SKV förelägga den skattskyldige att lämna underlag till myn-

digheten som de behöver till komplettering av den bristfälliga deklarationen.127 Föreläggandet 

ger SKV en möjlighet att stämma av en kontrolluppgift om exempelvis en faktura är bokförd 

samt att begära utdrag ur bokföringen som visar bokförd ingående moms för en viss angiven 

period. SKV kan dessutom förelägga en skattskyldig att fullgöra sin uppgiftsskyldighet.128 

Så länge ett föreläggande avser uppgifter som behövs för kontroll av en uppgiftsskyldighet finns 

det inget som begränsar SKV befogenhet att begära underlag.129 De uppgifter som kan hämtas 

in genom revision kan också hämtas in genom föreläggande. Föreläggande ska dock inte an-

vändas för kontroll av hela eller delar av en verksamhet. För en sådan omfattande kontroll ska 

i stället revisionsbefogenheten användas.130 Föreläggande är normalt mindre ingripande än en 

revision. Vid val av utredningsmetod och vid bedömning om en utredning ska genomföras ska 

även proportionalitetsprincipen beaktas.131 Det innebär att den åtgärd som beslutas ska kunna 

motiveras utifrån att skälen för beslutet uppväger det intrång eller men som den uppgiftsskyl-

dige åsamkas till följd av beslutet. 

                                                 
121 Prop. 1989/90:74, s. 283-285. 
122 Ibid. 
123 SFL 26 kap. 2 § och 5 § 
124 Prop. 2002/2003:106, s. 116. 
125 RÅ 2009 ref. 40. 
126 KR i Göteborg, dom 2011-04-18, mål 6846-09. 
127 SFL 37 kap. 6 §  
128 SFL 37 kap. 2 §  
129 Prop. 2010/11:165, s. 851-852. 
130 SFL 41 kap. 2 § 
131 SFL 2 kap. 5 § 
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4.3 Oriktig uppgift och skattetillägg 

Uppgiftsskyldigheten är väsentlig för att skattesystemet ska kunna fungera. När den skattskyl-

dige har på annat sätt än muntligen, om det klart framgår, lämnat en felaktig eller bristfällig 

deklaration för ledning till beskattning, anses det som en oriktig uppgift.132  

Vid en oriktig uppgift har SKV rätt att påföra den skattskyldige ett skattetillägg.133 Skattetill-

lägget är en avgift, ett fullt tillägg är om 40 procent, eventuellt kan en viss befrielse ske.134 SKV 

ska besluta om hel eller delvis befrielse från ett skattetillägg om det är oskäligt att ta ut ett tillägg 

med fullt belopp.135 Skattetilläggets storlek avgörs därmed av omständigheten för den oriktiga 

uppgiften. I mål 2205-16, den 9 december 2016, KR i Stockholm, konstaterades bl. a. att det 

ställs höga krav på noggrannhet vid upprättande av deklaration. SKV konstaterade att ett bolag 

hade lämnat oriktig uppgift till ledning för beskattning och att verket inte kunnat rätta felaktig-

heterna med de uppgifter som fanns i deklarationen. Att deklarationen var felaktig framgick 

efter att SKV hade inlett en utredning. KR konstaterade att bolaget i målet, som skickade in en 

elektronisk deklaration, inte hade en rimlig förklaring för felaktigheterna som uppstod vid in-

lämnade av en deklaration och ansåg därmed att skattetillägget stod i rimlig proportion till fel-

aktigheten. Det fanns inte skäl för varken hel eller delvis befrielse. 

I mål 1874-1877-14, KR i Stockholm, som behandlar en återförsäljare utav bilar, denna har 

gjort ett unionsintern förvärv utav begagnade fordon, slår KR fast följande angående SKV ut-

redningsskyldighet när det gäller oriktig uppgift. Att ” en uppgift ska anses vara oriktig om det 

klart framgår136 att den är felaktig och det är SKV som har bevisbördan för att den uppgifts-

skyldig har lämnat en oriktig uppgift.” 

Skattetillägg får inte tas ut om den oriktiga uppgiften kan rättas med kontrollmaterial från skatt-

skyldige, att den skattskyldige gör en självrättelse eller om den oriktiga felaktigheten var obe-

tydlig.137 Skattetillägg ska även tas ut vid skönbeskattning.138 SKV:s beslut om skattetillägg 

kan av den skattskyldige överklagas till FR.139 

  

                                                 
132 SFL 49 kap. 4-5 §§  
133 SFL 49 kap. 4-6 §§  
134 SFL 49 kap. 4§ och 11-12 §§  
135 SFL 51 kap. 1 §  
136 SFL 49 kap. 5 § 
137 SFL 49 kap. 10 § 
138 SFL 49 kap. 6-7 §§  
139 SFL 67 kap. 6 § 
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5. Tillämpning av vinstmarginalbeskattning 
 

I förevarande kapitel redogörs för rättsfall på mervärdeskattsområdet, skattskyldiges godtros-

förvärv vid köp av begagnad vara och hur domstolarna tillämpar reglerna för vinstmarginal. 

Vid presentationen av praxis kommer läsaren inledningsvis presenteras för rekvisit god tro, 

sedan god tro vid tillämpning av VMB-reglerna och avslutningsvis förtydligande av beviskrav 

för återförsäljarens utredningsskyldighet. 

 

5.1 Skattskyldig i god tro  

5.1.1 Praxis god tro 

De svenska mervärdesskattebestämmelserna ska tolkas och tillämpas med beaktande av bl.a. 

bestämmelserna i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, 

såsom dessa har uttolkats av EU-domstolen och så långt som det är möjligt enligt den svenska 

rättsordningen.140 

I mål C‑268/06 Impact preciserar domstolen tydligt de nationella domstolarnas skyldigheter vid 

tolkning och tillämpning av direktiv.141 

”Den nationella domstolens skyldighet att beakta ett direktivs innehåll vid tolkningen och tillämp-

ningen av relevanta bestämmelser i nationell rätt begränsas likväl av allmänna rättsprinciper, särskilt 

av principerna om rättssäkerhet och förbud mot retroaktiv lagstiftning, och den kan inte tjäna som 

grund för att nationell rätt tolkas contra legem. Principen om direktivkonform tolkning innebär icke 

desto mindre att de nationella domstolarna ska göra allt som ligger inom deras behörighet, med hänsyn 

till den nationella rätten i sin helhet och med tillämpning av dess erkända tolkningsmetoder, för att 

säkerställa att det aktuella direktivet ges full verkan och för att uppnå ett resultat som är förenligt med 

direktivets syfte.” 

EU-domstolen har i mål C-43 9-440/04, Axel Kittel, konstaterat att den som handlar i god tro 

inte förlorar rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt även om denna är hänförlig till en 

transaktion som utgör bedrägeri. 

EU-domstolen har i mål C-24/15, Josef Plöckl, konstaterat när det avser handlande i god tro att 

den skattskyldige är skyldig att vidta rimliga åtgärder endast när det föreligger konkreta indicier 

som tyder på skatteundandragande. Målet behandlar ett företag som transporterade en bil från 

Tyskland till Spanien. Den tyska skattemyndigheten hade efter kontroll nekat företaget som 

transporterat fordonet till rätten från undantag för moms då de formella kraven inte hade upp-

fyllts. Domstolen angav att neka undantag för rent formella fel endast begränsad till två speci-

fika fall och ingen av dessa ansågs uppfyllda i målet. Inga incidenter för skatteundandragande 

fanns och alla andra villkor var uppfyllda. 

Vidare i mål C-409/04, Teleos, har EU-domstolen funnit att myndigheter inte i efterhand kan 

underkänna transaktioner om det från början vidtagits erforderliga åtgärder för att hantera mer-

                                                 
140 HFD 2013 ref. 12. 
141 HFD 2013 ref. 12 (se KR domen); Mål C-110/94 Inzo p. 21; C-409/04 Teleos p. 48 och 50. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0110&qid=1403185899798&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0409:SV:PDF
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värdesskatten korrekt. I konsekvens härmed borde bolaget ha rätt att tillämpa vinstmarginalbe-

skattning eftersom bolaget har fakturerats i tron att den tyske leverantören tillämpat detta för-

farande. 

Kravet på innehav av faktura har prövats av EU-domstolen i målen C-123 och 330/87 

Jeunehomme samt C-85/95 Reisdorf. Enligt det första nämnda avgörandet kan medlemsstaterna 

kräva kompletterande upplysningar beträffande fakturan samt ålägga andra skyldigheter som 

de finner nödvändiga för en riktig debitering och uppbörd av skatt och till förebyggande av 

fusk. Kraven får dock inte leda till att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utnyttja 

avdragsrätten. 

I det andra nämnda målet, C-85/95 Reisdorf, kan medlemsländerna enligt artikel 18.1 a och 

22.3 i direktivet 77/388/EEG (rådets sjätte direktiv) dels kräva att originalfakturan uppvisas för 

att styrka avdragsrätten, dels godta annan bevisning som styrker att den transaktion som har 

föranlett avdragsyrkandet verkligen har ägt rum om den skattskyldige inte längre innehar denna 

faktura. 

KR i Göteborg har i dom 2016-10-26 mål 519-520-16, som säger att det åligger bolaget att visa 

att förutsättningar för att tillämpa VMB bestämmelserna finns. 

KR i Göteborg har i dom 2003-12-17, mål 3503-3505-02, instämt i SKV:s bedömning att en 

näringsidkare oavsett god eller ond tro har att visa sin rätt att tillämpa ML:s specialreglering i 

fråga om vinstmarginalbeskattning. Detta resonemang går även att återse i KR i Jönköping dom 

2012-07-24 mål 204-12. 

5.1.2 Företagarens förståelse för regelverk 

Av det som framförts i kapitel 4 framgår vikten av att redovisningen i deklarationen blir rätt. 

Problematiken och komplexiteten synes tydligare vid tillämpningen av reglerna i praktiken, 

vilket framkommer i praxis. Är småföretagaren i underläge när det kommer till djupare förstå-

else för regelverk och bokföringsregler vid ett förvärv av varor inom EU, samt tillämpning av 

VMB? De är näringsidkaren i sin roll som firmatecknare som vid redovisningen har det yttersta 

ansvaret för att bokföringen och momsen är korrekt, det är vanligt att företagaren överlämnar 

det ansvaret till en redovisningsbyrå. Att inte fullgöra sin undersökningsplikt vid förvärv av 

begagnad vara inom gemenskapen kan innebära stora belopp vid ett av SKV:s påförda skatte-

tillägg. 

5.2 Praxis gällande vinstmarginalbeskattning 

5.2.1 RÅ 2009 ref. 40, God tro vid tillämpning av VMB 

När förutsättningar för tillämpning av de svenska bestämmelserna om VMB saknas har HD i 

RÅ 2009 ref. 40 konstaterat en prövning ska göras huruvida EU-rättspraxis avseende god tro 

innebär att dessa regler likväl kan tillämpas.142 

Målet behandlar två domar vilket berör två svenska återförsäljare som avser att tillämpa vinst-

marginalbeskattning i samband med vidareförsäljning av bilar i Sverige. Dessa mål har HFD 

ansett att EU-domstolens uttalande om god tro kan tillämpas på. 

                                                 
142 RÅ 2009 ref. 40. 
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SKV anförde att VMB är en särregel inom mervärdesskatteområdet och för att få tillämpa re-

geln krävs att näringsidkaren visar att han har haft rätt till detta. När det som i detta fall dessu-

tom är fråga om transaktioner mellan svensk köpare och utländsk säljare, innebär det att många 

av de faktauppgifter som bolaget kan få fram inte kan tas fram av SKV. Vidare framhöll SKV 

att bolaget har närmast till bevisen och detta talar för att bolaget måste visa att det föreligger 

förutsättningar för att tillämpa särreglerna. SKV hänvisade till EU-domstolens dom i mål C- 

342/87 Oenius Holding BV, där domstolen kom fram till att avdrag inte kunde medges enbart 

på den grunden att det fanns mervärdesskatt angiven i fakturan. God tro hade således inte någon 

betydelse för rätten till avdrag utan den skattskyldige har att fullgöra sin undersökningsplikt 

och visa att förutsättningarna för att få tillämpa VMB föreligger.  

I förevarande mål stod det klart att de tyska leverantörerna inte hade tillämpat VMB och där-

med att det inte heller förelåg förutsättningar för tillämpning av motsvarande svenska bestäm-

melser. Det återstod att ta ställning till om det fanns några särskilda förhållanden som kunde 

innebära att köparens hantering av inköpen och tillämpning av särreglerna ändå borde godtas. 

Prövningen handlade därmed om huruvida de förvärvande bolagen vidtagit alla erforderliga 

åtgärder för att försäkra sig om att förutsättningarna för att tillämpa VMB var uppfyllda, ef-

tersom de i sådant fall skulle kunna åberopa god tro och tillämpa VMB trots att de formella 

förutsättningarna inte var uppfyllda.  

I målen kan det utläsas att vid motstridiga uppgifter i säljarens fakturor och övriga handlingar, 

varigenom förvärvarens rätt att tillämpa vinstmarginalbeskattning kan ifrågasättas, uppstår en 

skyldighet för den som i sin tur vill tillämpa specialreglerna att undersöka om förutsättning-

arna är uppfyllda.  

I första målet (RÅ 2009 ref. 40 (1))anförde HFD följande: 

Bolaget har tagit emot fakturor i vilka hänvisas både till underlaget avseende vinstmarginal-

beskattning och till bolagets VAT-nummer. Förekomsten av bolagets VAT-nummer i faktu-

rorna talar för att den tyske säljaren haft för avsikt att redovisa transaktionerna till beskattning 

enligt huvudregeln om gemenskapsinterna förvärv. Till detta kommer att förekomsten av bo-

lagets företrädares namnteckning på en faktura med avvikande innehåll som säljaren tagit in i 

sin bokföring avseende den ena bilen tyder på att bolaget haft kännedom om att det fanns 

olika versioner av fakturorna.  

I det andra målet (RÅ 2009 ref. 40 (2))anförde HFD följande:  

Bolaget har tagit emot fakturor som i de flesta fall stämplats med ’§ 25a’. I andra fall finns i 

fakturan angivet såväl att påslag skett med mervärdesskatt om 16 procent omedelbart följt av 

tillägget ’§ 25a’. Med dessa knapphändiga och i sig intetsägande samt i vissa fall motstridiga 

uttryckssätt går det inte att sluta sig till att de tyska säljarna har tillämpat systemet med vinst-

marginalbeskattning. Till detta kommer i några fall oklarheter om vem som rätteligen är kö-

pare av bilarna och i vissa andra fall oklarheter om de tyska säljarna med hänsyn till uppgif-

terna i de tyska fordonshandlingarna vid sina egna förvärv varit berättigade att använda sig av 

systemet med vinstmarginalbeskattning. Bolaget har därför varit skyldigt att närmare under-

söka om tillämpligheten av VMB reglerna var uppfyllda.  

I målen konstaterade HFD att inte något av bolagen hade vidtagit de åtgärder som fordras för 

att försäkra sig om att förutsättningarna för tillämpning av vinstmarginalbeskattning funnits. 

https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b63a0a/1441840653361/R%C3%85%2B2009%2Bref.%2B40.pdf
https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b63a0a/1441840653361/R%C3%85%2B2009%2Bref.%2B40.pdf
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Någon direkt vägledning om vilka åtgärder som fordrades för att undersökningsplikten skulle 

anses uppfylld gavs emellertid inte. 

Vad som kan utläsas från både rättsfallen är att undersökning för att konstatera om en återför-

säljare uppfyller kraven för att tillämpa vinstmarginalreglerna vid sitt förvärv ska göras i två 

steg. 

1. En undersökning av om ML:s bestämmelser för att använda VMB är uppfyllda ska göras. 

Om det inte går att fastställa om förutsättningarna är uppfyllda (faktiska förhållanden), ska en 

prövning göras av ifall det är sannolikt att förutsättningarna för att använda vinstmarginalbe-

skattning är uppfyllda.  

2. Om förutsättningar saknas eller om det är sannolikt att förutsättningarna saknas återstår det 

att ta ställning till om det finns några särskilda förhållanden som kan innebära att användning 

av vinstmarginalbeskattning ändå bör godtas på grund av att den beskattningsbara återförsäl-

jaren har handlat i god tro. 

5.2.2 KR i Jönköping mål 3891, God tro och långtgående utredningsskyldighet 

Ett svenskt bolag har förvärvat flertalet bilar från ett bolag i Tyskland, och vid vidareförsäljning 

använt sig av mervärdeskatt enligt vinstmarginalbeskattningsreglerna. Frågan i målet är om 

svenska bolaget haft rätt att använda bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning trots att den 

tyske bilhandlaren som sålt bilarna till bolaget inte har redovisat transaktionerna enligt motsva-

rande tyska regler. Bolaget framförde att inköpen utav de aktuella bilarna har skett under sådana 

former och förutsättningar att bolaget med gällande lagstiftning har haft rätt till att tillämpa 

svenska VMB regler. SKV framförde att i samband med efterkontroll med Tysklands skatte-

myndighet. Fick SKV svar på sin förfrågan att säljaren felaktigt hade tillämpat VMB-reglerna 

för de aktuella bilarna i Tyskland. Utifrån detta ansåg SKV att bolaget inte hade uppfyllt krite-

rierna för att bruka sig utav bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning. KR framför i sitt 

domslut att det är ostridigt att säljaren i målet tillämpat VMB-reglerna felaktigt. Därmed säger 

KR att bolagets förutsättningar om att tillämpa reglerna om VMB saknas. KR börjar därefter 

föra ett resonemang om ifall aktuella transaktioner har skett i god tro och framlyfter i detta såväl 

EU-praxis som dom från HFD (RÅ 2009 ref. 40).  

KR anser att det varken i fakturen eller i andra omständigheter framgått något som gjort att 

bolaget har brustit i sin undersökningsplikt eller antas ha medverkat till undandragande utav 

skatt. Allt talar för att bolaget har varit i god tro vid sin tillämpning av VMB reglerna, KR finner 

således inte skäl att förvägra bolaget sin rätt att tillämpa VMB reglerna.  

KR tillägger dessutom i sin dom: 

 ”Detta innebär att den som yrkar beskattning enligt bestämmelserna om VMB inte regelmässigt kan 

avkrävas en så långtgående utredningsskyldighet som SKV kräver i detta mål och som närmare utveck-

las i verkets Handledning för mervärdesskatt” 

5.2.3 C- 409/04 Teleos, God tro och utredningsskyldighet 

Ett viktigt mål för förståelse av utredningsskyldigheten kan erhållas av Teleos-målet.143 I målet 

hade säljaren (Teleos), med säte i Storbritannien, sålt mobiltelefoner till ett spanskt bolag som 

sedan skulle exportera telefonerna vidare till andra medlemsländer. Teleos hade uppvisat be-

visning i form av fraktsedel, som vid en första anblick hade styrkt hans rätt till undantag från 

                                                 
143 Mål C-409/04, Teleos. 
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skatteplikt för en leverans inom unionen av varor, men som vid en senare tidpunkt visade sig 

vara falsk. Det rörde sig om ett UIF (tidigare kallat gemenskapsinternt förvärv, GIF) vilka är 

undantagna från skatteplikt i enlighet med mervärdesskattedirektivet. I efterhand lämnade mo-

biltelefonerna aldrig Storbritannien, varpå skattemyndigheten vägrade Teleos undantag från 

skatteplikt.  

En av frågorna i målet rörde om huruvida skattemyndigheten i efterhand kan kräva att leveran-

tören redovisar mervärdesskatt för varor vilka han tidigare medgetts undantag från skatteplikt 

för, då ytterligare bevisning framkommit vilken visar att varorna aldrig lämnat landet och att 

således inget UIF varit för handen.  

Generaladvokaten utvecklade att leverantören är skyldig att utföra de undersökningar som står 

i hans makt för att tillse att ett UIF utförs korrekt.144 Leverantören (säljaren) måste dessutom 

försäkra sig om att köparen är seriös. Skyldigheten att förvissa sig om köparens professionalism 

ansågs vara långtgående eftersom att det är förknippat med syftet att förebygga skatteflykt. Om 

leverantören sedan lägger fram objektiva bevis för att varorna lämnat ursprungsstaten och där-

för medges undantag från skatteplikt, kan inte skattemyndighet, då det i efterhand framkommit 

att bevisen var falska, kräva att leverantören betalar skatt. 

EU-domstolen uttalade att berörda myndigheter inte kan kräva att en säljare vid en senare tid-

punkt erlägger mervärdesskatt när denne agerat i god tro. Vidare ansåg domstolen att, för att 

säljaren ska anses ha varit i god tro, det förutsattes att säljaren inte deltagit i skatteundandra-

gandet och att säljaren vidtagit alla de åtgärder som är rimliga för att försäkra sig om att den 

leverans inom unionen som han hade genomfört inte hade lett till någon delaktighet i ett sådant 

undandragande.145 

5.2.4 HFD 2013 ref. 12, Scania Metall och utökat kontrollbehov 

Förevarande mål rörde Scania Metall som köpte granulat från två tyska företag och sålde sedan 

silvret till ett danskt företag. Ett antal företag i Helsingborg köpte i sin tur granulat från det 

danska företaget och sålde detta till Scania Metall.  

Helsingborgsföretagen var sedermera inblandade i en lång transaktionskedja med flertalet köp 

och vidareförsäljning av granulaten.  

Försäljning från danska företaget till Helsingborgsföretagen skedde utan mervärdesskatt, ef-

tersom de avsåg försäljning till annat EU-land. Vid försäljningen från Helsingborgsföretagen 

togs mervärdesskatt ut, eftersom det då var fråga om försäljningar inom landet. För Helsing-

borgsföretagens försäljningar till Scania Metall redovisades mervärdesskatten dock inte in till 

staten. Det var samma silver som överlåtits i de olika transaktionsleden och vinstpåläggen hade 

finansierats genom den oredovisade mervärdesskatten hos Helsingborgsföretagen. Företagen 

hade dessutom under den aktuella perioden avlöst varandra men ändå haft samma företrädare 

och samma adress. Vidare hade Scania Metalls inköpspris för silvergranulatet varit lågt. Scania 

Metall borde därför ha insett att affärerna förutsatt någon form av prisdumpning och bolaget 

kan inte anses ha fullgjort sin undersökningsplikt. 

                                                 
144 Mål C- 409/04, Teleos p. 86.  
145 Mål C-409/04, Teleos, p. 68. 
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FR framförde att: 

”En kontroll av leverantörernas F-skattsedel och registrering av mervärdesskatt får i allmänhet anses 

uppfylla undersökningsplikten, om inte förhållandena i det enskilda fallet inger misstankar om bedrä-

geritransaktioner och därmed ett utökat kontrollbehov. Andra faktorer som enligt länsrättens mening 

kan påverka omfattningen är uppgifter om att sådana transaktioner förekommer i större omfattning 

inom vissa branscher eller beträffande vissa typer av varor. I målen har inte framkommit att förhållan-

dena i branschen eller den omsatta varan i sig ställer sådana aktsamhetskrav. I sammanhanget måste 

också beaktas att bolaget haft andra affärer med Helsingborgsföretagen vilka efter vad som framgår 

inte gett anledning till ett utökat kontrollbehov.”  

Ett lägre försäljningspris än marknadspriset får emellertid vanligtvis anses vara en omständig-

het som medför att undersökningsplikten utvidgas. Scania Metall förklarade att priset var nor-

malt i förhållande till osäkerheten om granulatets kvalitet framstår emellertid som rimlig och 

har inte på något sätt avfärdats av SKV. 

I utredningen saknade LR uppgifter om aktuella inköp och vidareförsäljningar av granulat till 

den slutliga köpare Boliden och om transaktionerna i förevarande mål skiljer sig från tidigare 

affärer som Scania Metall genomfört med Boliden. I en samlad bedömning ansåg rätten att 

omständigheterna inte är sådana att Scania Metall kan anses ha känt till eller borde ha känt till 

att det genom sina inköp bidrog till att Helsingborgsföretagen kunde genomföra aktuella mer-

värdesskattebedrägerier. SKV:s beslut att vägra bolaget avdrag för ingående skatt och påföra 

skattetillägg skulle därför undanröjas.  

I målet konstateras att för att återförsäljare ska kunna hävda god tro vid förvärv av vara, ska 

bolaget gjort de kontrollåtgärder av säljaren som är nödvändiga. Det vill säga att bolaget kände 

till eller borde ha känt till att eventuella transaktioner som bolaget var inblandad var i ett led 

för ett bedrägeri. Det kan även vara så att en återförsäljare måste redovisa hela långa transakt-

ionskedjan för att kunna följa transaktionen långt bak hos säljaren och säljarens säljare 
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När målet kommer vidare upp till HFD anför Scania Metall följande: 

”Förutsättningar föreligger för att medge avdrag för ingående skatt, eftersom kraven enligt mervär-

desskattelagen är uppfyllda. Att inte medge avdrag skulle strida mot både legalitetsprincipen och rätts-

säkerhetsprincipen. Gränsen för direktivkonform tolkning sätts av legalitetsprincipen”  

Domstolen erinrade om att det vid fastställandet av en gemenskapsrättslig bestämmelses räck-

vidd är nödvändigt att ta hänsyn till såväl dess lydelse som till dess sammanhang och ända-

mål.146 

5.2.5 KR i Göteborg mål 6846-09, Undersökning av säljaren 

Ett svenskt bolag hade förvärvat en bil från ett bolag i Tyskland, och vid vidareförsäljning bru-

kat sig utav mervärdeskatt enligt vinstmarginalbeskattningsreglerna. Frågan i målet är om 

svenska bolaget haft rätt att tillämpa bestämmelserna om VMB trots att den tyske bilhandlaren 

som sålt bilen till bolaget inte har redovisat transaktionen enligt motsvarande tyska regler.  

För att styrka att bolaget kunde redovisa transaktionen enligt särregeln hade bolaget först och 

främst hänvisat till faktura/köpeavtal med hänvisning till bestämmelsen om VMB i den tyska 

mervärdesskattelagen. Bolaget presenterade dessutom överföringsbevis med hänvisning till be-

stämmelsen om UIF i den tyska mervärdesskattelagen samt en annons enligt vilken bilen bjudits 

ut till försäljning av det tyska bolaget samt ett frågeformulär som bolaget tillställt det tyska 

bolaget. Frågan är om bolaget genom åberopandet av dessa handlingar visat att det vidtagit alla 

åtgärder för att försäkra sig om att förutsättningarna för att tillämpa VMB var uppfyllda.  

KR konstaterade att om en köpare som vill göra gällande sin rätt till avdrag för ingående mer-

värdesskatt ska styrka denna rätt genom en faktura. Skyldigheten att upprätta faktura åvilar 

säljaren av varorna eller tjänsterna. När det gäller rätten att redovisa en transaktion enligt be-

stämmelserna om VMB är det den rätten som ska styrkas och inte rätten till avdrag för ingående 

mervärdesskatt. 

9 a kap. ML saknar bestämmelser som reglerar på vilket sätt återförsäljaren ska visa att det är 

fråga om köp i enlighet med bestämmelserna för VMB. En deklarationsskyldig ska enligt 39 

kap. 3 § SFL, ha ett underlag för fullgörandet av deklarationsskyldigheten och för kontroll av 

beskattningen.  

Med hänsyn härtill och då en faktura normalt får antas ha utfärdats av säljaren, då denne är 

skyldig att göra så, får fakturan dock stor betydelse även när det gäller att avgöra rätten att 

tillämpa bestämmelserna om VMB. I 11 kap. 8 § ML anges vilka uppgifter som en handling 

ska innehålla för att kunna betecknas som en faktura. Denna bestämmelse bygger på rådets 

faktureringsdirektiv 2001/115/EG, vilket innebär att motsvarande bestämmelser i princip gäller 

inom hela EU. Det avgörande för om en handling utgör en faktura är inte dess benämning som 

sådan utan istället dess innehåll. Även uppgifter i flera handlingar tillsammans kan uppfylla 

kraven for att utgöra en enligt ML godkänd faktura. 

                                                 
146 Mål C-162/91, Tenuta il Bosco, p. 11; Mål C-315/00, Maierhofer, p. 27. 
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KR ansåg att bolagets framlagda annons inte kunde läggas till grund för bedömningen om VMB 

reglerna, då annonsen inte visade att säljaren hade tillämpat reglerna för VMB, annonsen kan 

bara visa att det tyska bolaget endast har möjlighet att använda VMB reglerna vid försäljning. 

Vidare ansåg rätten att fakturan saknade obligatoriska uppgifter, som löpnummer samt säljarens 

underskrift. Att säljarens underskrift saknades ansåg rätten vara anmärkningsvärt om hand-

lingen istället skulle vara att betrakta som ett köpekontrakt, eftersom det är först genom en 

sådan underskrift som bolaget kan vara säker på att försäljningen sker i enlighet med vad som 

framgår av avtalet. 

Till detta kommer att överföringsbeviset vilken, såvitt framgår, skickats in till SKV av bolaget, 

innehåller en hänvisning till bestämmelsen om gemenskapsintern leverans i den tyska mervär-

desskattelagen. I och med de ovannämnda faktorerna var därmed svenska bolaget tvunget att 

undersöka förutsättningar för tillämpning av VMB-reglerna närmare. 

Då bolaget inte hade gjort de erforderliga undersökningarna om VMB-reglerna var tillämpliga 

ansåg rätten därmed att förutsättningar för att tillämpa reglerna inte förelåg.   

5.2.6 KR i Göteborg mål 698-13, Skatteverkets krav på återförsäljaren  

I målet hade ett svenskt bolag förvärvat bilar från säljare i Luxemburg och redovisat utgående 

mervärdesskatt enligt reglerna om VMB. I domen framfördes följande viktiga uttalande angå-

ende formella kravet vid redovisning av vinstmarginalbeskattningsreglerna. 

EU-domstolen har i flera domar uttalat att skattemyndighet inte kan ställa höga krav på kontroll 

av säljarens mervärdesskattehantering när köparen är i god tro. Det är inte möjligt att neka 

tillämpning av VMB med hänvisning till att leverantörerna inte uppfyllt sina förpliktelser eller 

att dessa inte varit registrerade till mervärdesskatt under tid som bolaget gjort affärer med leve-

rantörerna. Det finns vidare inget krav på faktisk redovisning och betalning av mervärdesskatt, 

varken i mervärdesskattelagen, mervärdesskattedirektivet eller i praxis.  

Att det visar sig i efterhand att faktisk redovisning till skattemyndigheten inte har skett ska inte 

belasta köparen. I målen finns inget som visar att bolagets leverantörer valt att tillämpa all-

männa bestämmelser. Då ska beskattning i stället ske enligt VMB-bestämmelserna, som får 

anses vara huvudregeln när villkoren för sådan beskattning är uppfyllda. Med bakgrund av 

praxis och i förevarande fall har X varit i god tro vid samtliga inköpstillfällen eftersom det inte 

funnits några skäl att ifrågasätta riktigheten i inköpshandlingarna. 

5.2.7 Sammanfattning 

Problematiken och komplexiteten synes tydligare vid tillämpningen av VMB- reglerna i prak-

tiken, vilket framkommer i nyssnämnda praxis. EU-domstolen har i mål C-24/15, Josef Plöckl, 

konstaterat när det avser handlande i god tro, att den skattskyldige är skyldig att vidta rimliga 

åtgärder endast när det föreligger konkreta indicier som tyder på skatteundandragande.  

Vidare i mål C-409/04, Teleos, har EU-domstolen funnit att myndigheter inte i efterhand kan 

underkänna transaktioner om det från början vidtagits erforderliga åtgärder för att hantera mer-

värdesskatten korrekt. 

När förutsättningar för tillämpning av de svenska bestämmelserna om VMB saknas har HD i 

RÅ 2009 ref. 40 konstaterat en prövning ska göras huruvida EU-rättspraxis avseende god tro 
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innebär att dessa regler likväl kan tillämpas.147 I målen konstaterade HFD att inte något av 

bolagen hade vidtagit de åtgärder som fordras för att försäkra sig om att förutsättningarna för 

tillämpning av vinstmarginalbeskattning funnits. Någon direkt vägledning om vilka åtgärder 

som fordrades för att undersökningsplikten skulle anses uppfylld gavs emellertid inte. 

Vad som kan utläsas från både rättsfallen 2009 ref. 40 (1 och 2) är under vilka omständigheter 

undersökningsplikten blir utökad samt undersökning för att konstatera om en återförsäljare upp-

fyller kraven för att tillämpa vinstmarginalreglerna vid sitt förvärv. Undersökningen ska göras 

i två steg. 

1. En undersökning av om ML:s bestämmelser för att använda VMB är uppfyllda ska göras. 

Om det inte går att fastställa om förutsättningarna är uppfyllda (faktiska förhållanden), ska en 

prövning göras av ifall det är sannolikt att förutsättningarna för att använda vinstmarginalbe-

skattning är uppfyllda.  

2. Om förutsättningar saknas eller om det är sannolikt att förutsättningarna saknas återstår det 

att ta ställning till om det finns några särskilda förhållanden som kan innebära att användning 

av vinstmarginalbeskattning ändå bör godtas på grund av att den beskattningsbara återförsälja-

ren har handlat i god tro. 

 

 

 

  

                                                 
147 RÅ 2009 ref. 40. 
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6 Analys och slutsats 

6.1 Rättspraxis 
Under studiens genomförande har det exemplifierats för hur mervärdesskattesystemet fungerar 

och hur regelverket tolkas och tillämpas i praxis. Jag anser att efter min efterforskning i ämnet, 

att domstolarna fortfarande utelämnar förtydligande i sina domar. Det går inte att utläsa vad det 

är som behövs för att återförsäljarens undersökningsplikt ska anses vara uppfylld. Kommiss-

ionen har länge velat förbättra och effektivisera mervärdeskattsområdet samt harmonisera och 

tydliggöra lagstiftningen men efter många försök är rättsläget fortfarande oklart på många om-

råden, där även regler för vinstmarginalbeskattning innefattas. 

Jag kan anse att jag inte har ett fullgott svar på studiens frågeställning då domsluten inte till-

räckligt utvecklar återförsäljaren undersökningsplikt, i studiens genomarbetade praxis anser jag 

att befintliga domslut inte fastslår med önskvärd tydlighet hur pass omfattande en näringsidka-

rens utredningsskyldighet är. Den praxis som finns att tillgå har varierat i domslutet, vad som 

anses tillräcklig omfattning av undersökningsplikten får därmed bedömas i enskilda fallet. Jag 

kan inte utläsa konkret vart gränser för undersökningsplikten är. Näringsidkaren kan inte i fö-

rebyggande fall få en vägledning i hur denne ska gå tillväga för att fullgöra sin utredningsskyl-

dighet då det varken går att läsa sig till i lagstiftningen eller tolka med hjälp av praxis.  

Tidigare var området för VMB, som är bevismål, sällan prövat av de högsta instanserna, vilket 

innebar att det fanns sparsamt med prejudikat på mervärdeskattområdet och de få domar som 

fanns på nationell nivå var från underinstanserna. Nu har det dock kommit flera rättsfall från de 

högsta instanserna och EU som visar på att mervärdeskattsystemet har kunnat utnyttjas som i 

ett led för skatteplanering samt skatteundandragande. Detta visar på att det finns luckor i lag-

stiftningen och att komplexiteten av tillämpningen och tolkningen av reglerna fortfarande kvar-

står. Att mervärdeskattsystemet är bristfälligt och behöver omarbetas har även framförts av 

kommissionen och förbättringar för ett mer effektivt samt harmoniserat system är under bear-

betning. 

I avsaknad av förtydligande i praxis och med beaktande av avgränsningar i denna studie, finns 

inte ett fullgott svar på undersökningspliktens omfattning. Det är önskvärt att vidare kunna stu-

dera omfattning av näringsidkarens undersökningsplikt, möjligtvis i framtida forskning. Forsk-

ningen bör ha sin utgångspunkt i rådets direktiv 2006/112/EG och effekten av faktureringsdi-

rektivets implementering i nationell rätt. Vidare bör framtida forskning utreda hur tillämp-

ningen av VMB-reglerna kan eventuellt inriktas på branschnivå för att utröna konkret svar på 

omfattningen av undersökningsplikten för företagaren.  

Beträffande studiens frågeställning avseende utredningsskyldigheten kan det konstateras att det 

går att utläsa av lag och praxis rimligt minimi- och maxnivå för näringsidkarens utrednings-

skyldighet. Ur praxis går att förstå att utredningsskyldigheten växlar mellan minst omfattande 

och mest omfattande beroende på situationen. För att anse att praxis kan bistå som någorlunda 

stöd för tolkning av gällande rätt är det önskvärt att den gränsdragning som återkommande 

skapas på nytt i varje domslut måste utvecklas vidare och resultera i något konkret. 

Det som går att läsa utifrån direktiv, ML och praxis är att en återförsäljare ska kunna tillämpa 

VMB när beskattning skett enligt motsvarande VMB-bestämmelser i säljarens land. Vidare 
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finns det någorlunda tydliga förhållningsätt vad gäller fakturans innehåll samt hur redovis-

ningen av vinstmarginal ska gå till. Denna framställan går att finna i ML, SFL samt i mervär-

deskattdirektivet 2006/112/EG. 

Det viktiga målet från EU-domstolen, Teleos- målet, bekräftade att god tro kan tillämpas även 

vid reglerna för VMB, men ur de facto att det inte går att utläsa några definitiva tydliga sätt att 

uppnå dokumentationskravet (omfattningen vid undersökningsplikten av säljaren) när en före-

tagare är i god tro. 

I RÅ 2009 ref. 40, går det att utläsa under vilka omständigheter undersökningsplikten blir utö-

kad, det vill säga om återförsäljarens faktura är avvikande, som sedermera resulterar i en skyl-

dighet för återförsäljaren att närmare undersöka om förutsättningar för VMB är uppfyllda. I 

målet innehöll fakturan bland annat återförsäljarens momsnummer. HFD ansåg därmed att åter-

försäljaren inte hade vidtagit erforderliga åtgärder för att försäkra sig att reglerna varit tillämp-

liga. I målet framförde SKV att det är näringsidkaren som har närmast till bevisen och kan få 

fram mer uppgifter om säljarens faktura än SKV. Jag håller delvis med SKV i sitt antagande, 

att det är näringsidkaren som kan få fram mer information men det tyder mer på att SKV idag 

inte har de resurser som är önskvärda för att utreda om företagaren i fråga har haft rätt att till-

lämpa vinstmarginalreglerna endast utifrån de formella omständigheterna. Det är anmärknings-

värt att SKV inte kan vara mer behjälpliga för företagen i dokumentationsinsamlingen. Tyvärr 

utvecklade inte domstolen närmare vad som krävdes för att utredningsskyldigheten skulle anses 

vara uppfylld. Det som går att utläsa är om det endast framgår av fakturan att moms är erlagd, 

vilket inte är tillräckligt för att tillämpa VMB. 

Vidare som kan utläsas i RÅ 2009 ref. 40 att tillvägagångsättet vid avgörande om VMB är 

tillämpligt, är att det ska vara en tolkning i enskilda fallet, vilket innebär att det direkt inte går 

att specificera kriterierna för utredningsskyldigheten.   

En undersökning av om ML:s bestämmelser för att använda VMB är uppfyllda ska göras när 

återförsäljaren misstänker att något inte har gått rätt till eller handlingarna är missvisande. Om 

det inte går att fastställa om förutsättningarna för bestämmelsen är uppfyllda, d.v.s. det saknas 

vetskap om de faktiska förhållandena, ska en prövning i stället göras av om det är sannolikt att 

förutsättningarna för att använda VMB är uppfyllda. Finns det inte belägg för att VMB ändå är 

tillämpbart eller sannolikt ska tillämpas, ska en prövning göras om det finns särskilda förhål-

landen som möjliggör att reglerna för VMB är tillämpliga. Jag kan anse att när de formella 

förutsättningarna inte är uppfyllda, är en avgörande förutsättning om återförsäljare är i god tro 

för prövning av tillämpning av VMB. 

6.2 Informationstillgången 
Det nuvarande VAT-systemet är bristfälligt och informationstillgången för företagarna är be-

gränsad. Det behövs en bättre samverkan mellan register, då problematiken aktualiseras speci-

fikt för småföretagarna. Har dessa otillräcklig kunskap gällande sin momsdeklaration eller bris-

ter i resurser för att få fram relevant underlag för sin dokumentation, kan SKV arbeta mer med 

förebyggande information om hur dokumentationen kan förbättras just i det enskilda fallet. Ett 

annat alternativ skulle kunna vara att det fanns mer specifika rekommendationer för de 
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branscher där det ofta uppstår svåra bedömningssituationer rörande hur långtgående utrednings-

skyldighet en företagare har, exempelvis vid ett bilköp, där det bör finnas någorlunda förtydli-

gande föreskrifter rörande tillämpningen av VMB för begagnade bilar. 

Ett annat exempel vore att specificera rekommendationer för branscher där det ofta uppstår 

svåra bedömningssituationer hur pass långtgående utredningsplikt en företagare har. För bil-

återförsäljare anser jag att det finns någorlunda förtydligande i form av handledning från SKV 

vid tillämpning av VMB för begagnade bilar. Handledningen är däremot svepande och otill-

räcklig för att bilhandlaren ska kunna få konkret vägledning i dennes utredningsskyldighet. 

Av vikt är också att medvetengöra de många aktörerna i samhället om hur momsreglering i 

allmänhet och VMB i synnerhet fungerar i praktiken. Som jag tidigare påpekat flertalet gånger 

i denna studie och exemplifierat med praxis har mervärdeskattsystemet brister och flertalet 

gånger har en företagarens okunskap kunnat utnyttjas och vilseledas av oseriösa aktörer som i 

ett led av sina skentransaktioner resulterat i ett skatteundandragande. Momsbedrägerier är san-

nolikt en ihållande trend och det organiserade fusket är ett hot mot sund konkurrens. 

Genom internationellt samarbete, större informationsinsamling och säkrare informationssök-

ningssystem, som även skulle kunna användas av företagaren själv, kan möjliggöra och förenkla 

företagarens administrativa börda samt underlätta vid dennes undersökningsplikt. Det är posi-

tivt att kommissionen utvecklar flera förbättringsåtgärder gällande VAT-systemet. Att det ge-

mensamma VIES-systemet skulle ge mer information om de olika aktörerna på gemenskaps-

nivå, skulle underlätta för företagaren att vid misstanke om något har misstolkats och att få en 

tydligare struktur i en transaktionskedja, där han kan kontrollera sina säljare på ett mer effektivt 

sätt. VAT-systemet behöver vara enhetligt och lättförståeligt. Begränsning i information till 

skattemyndighet bör utmynna i att myndigheten informerar vidare till företagaren när proble-

matiken vid ett förvärv uppkommer. Det finns uppenbarligen inte tillräckliga resurser eller kon-

trollinstrument för SKV. Detta innebär inte att problematiken är befogad vad beträffar att öka 

informationstillgången för företagaren, dock kan säkerhetsaspekten beaktas, att företagare får 

allt för stor tillgång till SKV:s handlingar via nätet kan utgöra en plausibel säkerhetsrisk. 

6.3 Normativt förtydligande 
En normativ lösning kan vara svår att uppnå, då detaljstyrning inte skulle vara möjlig eller 

rimlig. Det borde framgå tydligt i praxis från EU-domstolen och på nationell nivå hur långtgå-

ende en återförsäljarens undersökningsplikt bör vara i det enskilda fallet. Att det ställs ett krav 

från SKV på att undersökningsplikten är långtgående då tillämpning av VMB sker. Jag anser 

därför att kravet behöver förtydligas i lagstiftningen.  

Regelverket är vare sig fullständigt eller genomarbetat. Hjälp till tolkning finns endast i förar-

betena samt praxis. Rimligt är att man måste precisera innebörden av hur långtgående under-

sökningsplikten bör vara eller på sin plats att så sker. Att ge företagaren en vägledning endast i 

hur fakturan bör utformas enligt VMB-reglerna, samt att det finns en långtgående oklar under-

sökningsplikt är idag inte tillräckligt. Utöver detta tillkommer SKV:s ingripande för att härleda 

hur dokumentationen har skett är inte enligt mig proportionerligt. Det formella kravet kan vara 

svårt att utveckla, då det kan vara problematiskt att få ett gemensamt faktureringssystem på EU-
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nivå. Ett sådant system skulle kunna vara mer enhetligt och förenklat, samtidigt skulle det in-

nebära att informationen blir lättåtkomlig, ökar rättssäkerheten samt förutsebarheten för företa-

garen. 

6.4 Slutsats 
Det som diskuterats i de föregående kapitlen påvisar den bristfälliga regleringen i lag och hand-

ledning för företagare från myndigheter när det kommer till upplysning och hjälp för redovis-

ning till SKV av moms. Det ställs orimliga och långgående krav på företagaren vid dennes 

tillämpning av VMB-reglerna och syftet med ML samt direktivet att underlätta för företagen är 

inte uppnådd. 

Jag anser att min studie lyfter fram de brister och osäkerhet som råder vid tillämpning av vinst-

marginalreglerna och moms i praktiken. Därmed behövs en framtida forskning inom mervär-

desskatteområdet som lyfter fram och utreder rättsområdets svagheter. Med tanke på att kom-

missionen i pressmeddelanden angett rörande förändringar som ska genomföras inom flertalet 

områden i det gemensamma VAT-systemet, skulle därmed framtida forskning kunna driva frå-

gan om näringsidkarens undersökningsplikt till sin spets.  

Den här uppsatsen har kunnat besvara frågeställningen om de större ramar som en näringsidkare 

har när undersökningsplikten åberopas. Däremot står det fortfarande kvar oklarheter gällande 

omfattningen av undersökningsplikten vilket jag anser skulle kunna undersökas i framtida 

forskning. Denna oklarhet grundar sig främst i att det inte finns en unison tydlighet i avgörande 

ärenden från nationella domstolar som sedermera betraktas som praxis, och därmed ses som 

vägledande vid frågan som denna studie ställt sig. Emot denna bakgrund har jag valt att ta med 

ett urval utav de förekommande domar som finns inom aktuell frågeställning.  Det skulle vara 

intressant att ta del av utvecklingen om effektiviseringen, administrativa förbättringar och för-

tydligande i direktiv som har implementerats i den nationella rätten, speciellt om det har visat 

på lättnader för företagarna. Finns det bättre systemtekniska lösningar för att nå bättre integre-

ring av lagstiftning inom mervärdeskattsområde, eller finns det laghinder som bromsar upp in-

tegreringen på nationell nivå? Det är angeläget att följa med i utvecklingen då effekterna av 

otydlig lagstiftning och bristfälliga informationsinsamlingar utgör en risk för rättssäkerhet och 

leder till brister i förutsebarheten för företagarna. 

Kan informationsutbytet mellan medlemsländernas skattemyndighet utökats och förbättras i 

framtiden, och hur har effekterna av antagna faktureringsdirektivet påverkat företagarens situ-

ation i praktiken? Det kan med säkerhet tas fram flertalet parametrar från resultatrapporten i 

slutet av detta år gällande arbetet med ändring av direktiv om administrativt samarbete i skat-

tefrågor. Genom översyn av effekterna av de antagna direktiven borde det i framtiden gå att 

finna bättre sätt att implementera direktivet och uppnå mer harmoniserad lagstiftning och trans-

parens för företagarna inom EU. 

Normativt, bör kraven för en näringsidkares undersökningsplikt ändras eller förtydligas på 

branschspecifika områden där problematiken vid tillämpningen av VMB-reglerna är mest på-

taglig som exempelvis förvärv av begagnad bil. Även om de normativa förändringarna skulle 

vara mer anpassande och exemplifierande för en bransch anser jag att de skulle kunna vara 

vägledande. 
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Om syftet med lagstiftningen är att främja förutsebarhet, rättssäkerhet samt god skattepraxis 

bland näringsidkare, måste syftet betraktas som ouppfyllt, med tanke på att näringsidkare an-

tingen saknar fullgod information för att fullgöra sina förpliktelser eller saknar möjlighet att 

tillgodogöra sig nödvändiga och konkreta uppgifter för detta. Om syftet med lagstiftningen är 

att skäligt ålägga sanktioner mot företag som avsiktligen inte redovisar fullständiga uppgifter, 

förutsätts att lagstiftningen uppfyller [ovanstående principer]. Analysen i denna uppsats ger för 

handen att dessa principer inte uppfylls, vilket innebär att lagstiftningen inte når detta syfte. 

Även om de normativa förändringarna skulle vara mer anpassande och exemplifierande för en 

bransch anser jag att det skulle vara vägledande även för andra aktörer. 

I avsaknad av en tydlig gränsdragning för aktörernas skyldighet kan aktörerna inte tillgodogöra 

sig fullgod information om deras skatterättsliga skyldigheter. Därmed kan principen nullum 

tributum sine lege inte anses vara uppfyllt, då det måste vara möjligt för aktörerna att förstå 

sina skyldigheter och agera därefter. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att den praktiska och juridiska problematiken vid tillämpning 

av särreglerna för vinstmarginalbeskattning är viktiga att åtgärda, eftersom problemen orsakar 

olägenhet och administrativt merarbete för företagarna. Att företagare inte kan ta del av inform-

ation om omfattningen av deras förpliktelser skapar en osäkerhet i gällande rätt och brister i 

förutsebarheten vilket även resulterar i osund konkurrens inom gemenskapsrätten. 
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