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Sammanfattning   
 
Mervärdesskatten är en allmän konsumtionsskatt som skall påföras vid omsättning av varor och 
tjänster. Inom mervärdesskatten finns det dock en del undantag från skatteplikt. En av de 
tjänster som omfattas av undantaget är försäkringstjänster. Undantaget för försäkringstjänster 
stadgas i 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen. Motsvarande bestämmelse av 3 kap. 10 § ML 
stadgas i artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. Eftersom att svensk rätt är baserad på EU-
rätt är mervärdesskattedirektivet en relevant rättskälla att ta hänsyn till vid utredningen av 
studiens syfte. I studien undersöks vilka tjänster som omfattas av begreppen ”försäkrings- och 
återförsäkringstjänst”. Vidare studeras vad som omfattas av begreppet ”tjänster som 
tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare och som avser försäkringar eller 
återförsäkringar”. Eftersom ovan angivna begrepp inte har definierats i varken den svenska eller 
EU-rättsliga bestämmelsen har svar fått sökas med hjälp av andra rättskällor. Till stor del har 
jag använt mig av rättspraxis hur definitionen av de ovan nämnda begrepp skall definieras. 
Därför kommer studien att till stor del omfatta en presentation och analys av olika rättsfall. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Mervärdesskatten är en generell konsumtionsskatt och ligger i toppen vid mätningar av 
regelbörda, vilket framhålls av Svenskt näringsliv. Det är således av vikt att utreda problemen 
vid tillämpningen av mervärdesskatten. För att mervärdesskatteskyldiga personer skall kunna 
föra en korrekt redovisning till Skatteverk1 behövs en avsevärd kompetens inom 
mervärdesskatteområdet. Det är av vikt att de för en korrekt redovisning så att de undkommer 
komplikationer och avgifter.2  

En del mervärdesskatteskyldiga har inte enbart sina varor och tjänster omsatta inom Sverige 
utan de omsätter även varor och tjänster till andra länder, både inom Europeiska unionen3 och 
utanför EU, dvs. tredje land. Utöver att de själva omsätter varor eller tjänster kan 
mervärdesskatteskyldiga även behöva förvärva varor eller tjänster från utlandet. Även detta kan 
få konsekvenser huruvida mervärdesskatt skall redovisas.4 Eftersom mervärdesskatten är en 
skatt som är harmoniserad inom EU är det viktigt att klassificera vem som tillhandahåller 
tjänsten för att kunna avgöra rätt beskattningsland. Används olika bedömningsgrunder kan 
risken bli att någon kan komma att dubbelbeskattas.5  

Försäkringstjänster är en kategori av de tjänster som är undantagna från mervärdesskatt. 
Skulle försäkringstjänster inte vara undantagna från skatteplikt skulle det kunna medföra ett 
enhetligare system inom mervärdesskatten. I och med detta skulle kumulativa effekter och dold 
mervärdesskatt försvinna och skatteintäkterna till staten skulle öka. Det bör dock påpekas att 
det finns svårigheter med att beskatta försäkringstjänster. Det har i förarbetena sammanfattats 
att det är svårt att förutse hur en beskattning av dessa tjänster långsiktigt skulle påverka 
stabiliseringspolitiken.6 Det som är särskilt problematiskt anges vara de tekniska svårigheterna 
vid påförandet av mervärdesskatt eftersom det finns omfattande variationer av tjänster som 
ryms inom ramen för försäkringstjänster. Sammanfattningsvis är det problematiskt att 
bestämma korrekt beskattningsunderlag vid dessa typer av tjänster.7 I propositionen har det 
sammanfattats: 

 
”…skäl talar för att också finansiella tjänster och försäkringstjänster bör inordnas i ett 
generellt och enhetligt mervärdesskattesystem. Samtidigt konstaterar kommittén att de 
internationella och tekniska aspekterna är svåröverblickbara. Kommittén har därför inte 
lämnat något förslag i denna del utan föreslagit att frågan utreds i särskild ordning”.8 
 

                                                   
1 Skatteverket förkortas i det följande SKV.  
2 Rapport 1, Svenskt näringsliv, Momsens skattebas och skattesatser, s. 3. 
3 Europeiska unionen förkortas i det följande EU.  
4 Rapport 3, Deloitte, Moms i affärssystem – Funktionalitet, arbetsinsats och kostnader, s. 4. 
5 Abdali, Sandberg, Nilsson, Huvudsaklighets- eller delningsprincipen – en kartläggning av Skatteverkets 
vägledning och tillämpning, SN, s. 204.  
6 Rapport 2, Svenskt näringsliv, Är mervärdesskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt?, s. 51.  
7 Rapport 2, Svenskt näringsliv, Är mervärdesskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt?, s. 52. 
8 Citatet är hämtat från prop. 1989/90:111 s. 104. 
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Eftersom Skatteverket är den enda myndigheten inom området så har myndigheten en viktig 
uppgift att tillse mervärdeskatteskyldiga med korrekta vägledningar, riktlinjer och 
tillvägagångsätt hur redovisningen av mervärdesskatt skall ske. Att det finns både tydliga och 
korrekta vägledningar och riktlinjer är i samklang med att det i svensk rätt skall föreligga 
förutsebarhet och därigenom kan det svenska rättssystemet uppfattas som rättssäkerhet.  
 
1.2 Syfte  
 
Denna studie består av två delsyften. Det första delsyftet med studien är att redogöra för 
begreppen försäkrings- och återförsäkringstjänst och klargöra vilka tjänster som kan komma att 
omfattas av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen.9 Eftersom 
försäkringstjänster inte definieras varken i ML eller mervärdesskattedirektivet är det relevant 
att söka svar och veta vilka tjänster som kan komma att omfattas av undantaget innan en 
utredning sker av studiens andra delsyfte. Det andra delsyftet med studien är att utreda och 
finna klarhet vilka som anses tillhandahålla tjänster som definieras som försäkringstjänster och 
därmed omfattas av undantagsbestämmelsen. Avsikten med studien är att belysa den 
gränsdragningsproblematik ur mervärdesskattehänseende vad som definieras som försäkrings- 
och återförsäkringstjänst och vilka aktörer på marknaden som kan anses tillhandahålla 
försäkrings- eller återförsäkringstjänster. Av det ovan anförda kommer jag att söka besvara 
följande frågeställningar.  
 

1. Hur definieras begreppen ”försäkrings- och återförsäkringstjänster”? 
2. Vilka kan komma att omfattas av begreppet ”tjänster som tillhandahålls av 

försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar 
eller återförsäkringar”? 

 
1.3 Metod och material 

 
1.3.1 Inledning 

 
För att kunna utreda studiens frågeställningar har den rättsdogmatiska metoden använts och 
därmed har de accepterade rättskällorna i enlighet med rättskälleläran tillämpats. I denna del 
kommer jag inledningsvis att beskriva innebörden av metoden men även vilka fördelar det finns 
och vilken kritik som har förts mot rättsdogmatiken. Eftersom en studies metodval inte är 
självklar kommer jag även att motivera mitt val av metod. Utöver detta kommer jag att 
presentera vilka rättskällor som är relevanta för studiens ändamål och även hur de tolkas samt 
hur rättskällorna ställs mot varandra. Vidare kommer jag även att presentera avgränsningen 
kring valet av metod. 
 
 
 

                                                   
9 Mervärdesskattelag (1994:200) som trädde i kraft 30 mars år 1994 förkortas i det följande ML.   
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1.3.2 Rättsdogmatisk metod  
 

Rättsvetenskap är en form av vetenskap. Inom rättsvetenskapen finns det flera olika juridiska 
discipliner och metoder, bland annat rättssociologi, rättsekonomi, rättsdogmatik etc., men 
rättsdogmatiken är dominerande. Kravet för att ett arbete skall anses som rättsvetenskapligt är 
att arbete måste handla om rätten eller i alla fall innehålla rättsliga fenomen.10 Den 
rättsdogmatiska metodens huvuduppgift är att systematisera och tolka gällande rätt. I 
systematiseringen inkluderas tolkning av teori- och begreppsbildning. Det som är 
kännetecknande för rättsdogmatik är dess syfte och arbetssätt att studera rättsregler även kallad 
normer. Normerna är klassificerade som ”bindande” eller ”giltiga”. Användningen av metoden 
är till för att fastställa gällande rätt inom ett visst område, exempelvis skatterätt.11 Synen på 
rättsordningen är att rätten utgör ett normsystem som är enhetligt och koherent samt baseras på 
formella kriterier.12 Inom rättsvetenskapen studeras den rättsdogmatiska metoden från ett 
inifrånperspektiv.13 Både Jan Fridthjof Bernt och David Doublet har pekat på att 
rättsvetenskapen bör studeras genom ett inifrånperspektiv och benämnt att:14 
 
”ett rättsvetenskapligt arbete bör befinna sig på ”insidan av rätten” som auktoriserat 
samhälleligt fenomen. Det kan uttryckas så att arbetet bör ha ett juridiskt betraktelsesätt”.15  
 
Att beskriva den rättsdogmatiska metoden innebär att det kan uppstå en hel del svåra 
rättsteoretiska spörsmål, därmed kan beskrivningen av metoden framstå som oklar, vag och 
ibland motsägelsefull. Jan Kleineman belyser att eftersom metoden grundar sig på praktiska 
spörsmål kan det ibland vara enklare att beskriva metoden genom att förklara vad författaren 
faktiskt utövar när författaren använder sig av metoden. Inte alltför sällan beskrivs 
rättsdogmatikens syfte vara att lösningen på ett rättsligt problem är när det tillämpats en 
rättsregel på problemet.16 Kleineman beskriver vidare att en rättsdogmatisk analys handlar om 
att analysera de olika rättskällorna i enlighet med rättskälleläran så att slutresultatet återspeglar 
innehållet i gällande rätt.17  

Aleksander Peczenik är en av de personer som för en diskussion om rättsdogmatiken. Han 
beskriver att ett rättsdogmatiskt erkänt mål är att framställa rättsordningen som ett koherent 
system av huvudregler och undantag. Genom att rättsdogmatiken beskriver gällande rättsregler 
på olika rättsområden och dess struktur, beskrivs därigenom även rättens så kallade yttre 
system. Genom det yttre systemet utvecklar rättsdogmatiken normativa ståndpunkter och dessa 
kritiserar och rättfärdigar olika delar av gällande rätt. Peczenik beskriver vidare att 
rättsdogmatiken innehåller värderande inslag, men utesluter sådana som är av moralisk 

                                                   
10 Sandgren, rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 14. Jfr Peczenik, Juridisk argumentation, s. 131.  
11 Strömholm, Allmän rättslära, s. 9. Jfr Peczenik, Juridisk argumentation, s. 131.  
12 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, JT, s. 730.  
13 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, s. 111.   
14 Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 179.  
15 Citatet är hämtat från Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 179.  
16 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
17 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 26. Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, s. 111. 
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karaktär. Han menar att den moraliska relevansen endast är indirekt, att det finns kraft att följa 
lagen. Därigenom uttrycker Peczenik att:18 

 
”en värderingsfri dogmatik är bara en dröm”.19  
 
Att rättsdogmatiken är deskriptivnormativ menar Peczenik att rättsdogmatiken inte är helt 
normativ eller deskriptiv utan består av bådadera.20 Peczenik menar också att rättsdogmatikens 
uppgift är att systematisera och tolka gällande rätt. Vidare för han diskussion att 
rättsdogmatikens metod liknar delvis den metod som används i den praktiska juridiken, dock 
nämner han att det finns vissa skillnader mellan dem. Han menar att en rättsdogmatiker finner 
ej rätt att fatta bindande beslut utan uttalar sig mer abstrakt och är mindre inriktad på konkreta 
fall. Rättsdogmatiken laborerar istället mellan många exempel på både tänkta och verkliga 
situationer. Enligt Peczenik är den mest djupgående skillnaden mellan den praktiska juridiken 
och rättsdogmatiken att rättsdogmatiken ofta har anspråk att vara mer rationell. Det innebär att 
rättsdogmatiken är motiverad på ett mer sammanhängande sätt än den praktiska juridiken. 
Likheten mellan den praktiska juridiken och rättsdogmatiken är poängen densamma, att 
fastställa gällande rätt.21 

Claes Sandgren beskriver den rättsdogmatiska metoden genom ett inifrånperspektiv. Han 
benämner att rättskällorna som är i enlighet med rättskälleläran skall fastställa vad som är 
gällande rätt. Sandgren menar att arbetssättet är att tolka och systematisera rättskällorna.22 Att 
systematisera rättskällorna är det som gör att rättsvetenskapen är vetenskaplig.23  

En svaghet som har framförts om rättsdogmatiken är att den intresserar sig för normerna 
men inte själva tillämpning av dessa.24 Den vetenskaplighet i att tolka gällande rätt är inte alltid 
enkel. Metoden har kritiserats att den framstår som statisk och föråldrad.25 Själva ordet 
”dogmatisk” har även diskuterats och står för fördomsfullhet och ovilja att förändras och är en 
synonym till ovetenskaplighet.26 Förutom den kritik som har riktats mot den rättsdogmatiska 
metoden så finns det även fördelar vid användning av metoden. Det vore annars egendomligt 
då metoden blev kraftfull och framstående i Tyskland redan under 1800-talet.27  

Nils Jareborg har framfört att den rättsdogmatiska metoden inte anses vara av bristande 
vetenskaplighet utan har uttalat att:28  
 

                                                   
18 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT, s. 250.  
19 Citatet är hämtat från Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT, s. 250.  
20 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT, s. 250. 
21 Peczenik, Juridisk argumentation, s. 132.  
22 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 14-15.   
23 Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT, s. 297-333. 
24 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 24.   
25 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 25. 
26 Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 118.  
27 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, s. 5. 
28 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, s. 9.  
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”rättsdogmatikens verklighet är själva rättssystemet som normativt system, inte det som 
systemet resulterar i, ifråga om mänskligt handlande när dess regler tillämpas av myndigheter 
och enskilda”.29 
 
Jareborg benämner ordet ”dogmatik” som förutsättningslös, men anser att detta inte är 
problematiskt. Han menar att rättsdogmatiken handlar primärt om rekonstruktion av gällande 
rätt och därmed finns det även begräsningar som uppställts genom maktutövning och 
beslutsfattande av lagstiftare och domstolar. Detta hindrar dock inte att vid en rättsdogmatisk 
argumentation vidga perspektivet och gå utanför gällande rätt.30  

Ett sista försök att beskriva den rättsdogmatiska metoden är att beskriva den juridiska 
argumentationen som förs inom metodens centrum. Det finns både fri och bunden 
argumentation. Den bundna argumentationen är strikt hänförlig till rättskälleläran och dess 
förutsättningar, vilket kommer att presenteras senare i studien. Den fria argumentationen 
innebär i princip som det låter att argumentationen är fri, men förutsättningen är att 
argumentationen skall söka efter skälighetsinriktade rättsviseargument.31   
 
1.3.2.1 Gällande rätt 
Eftersom den rättsdogmatiska metoden används för att fastställa gällande rätt32 anser jag att en 
beskrivning av dess innebörd i studien är relevant. Gällande rätt fastställs av jurister och brukar 
även beskrivas som deras huvuduppgift. När juristen fastställer vad som är gällande rätt sker 
detta genom att studera lagar, förarbeten, praxis etc. detta för att undersöka vad som gäller i en 
konkret fråga.33 Gällande rätt har diskuteras i åtskilliga debatter och har beskrivits som 
problematiskt.34 Sandgren har därav uttalat:  
 
”En vanlig, ganska oprecis uppfattning är att rättsdogmatik handlar om gällande rätt, varvid 
dock få explicit förklarar på vilket sätt som detta är dogmatiskt. Den tystnaden är kanske klok, 
eftersom det på inget vis är självklart att ”gällande rätt” sätter gränsen för rättsdogmatiken. 
Den praktik som betecknas som rättsdogmatik talar i själva verket för motsatsen. Gällande rätt 
tjänar i många fall som utgångspunkt för denna praktik”.35 
 
Även Peczenik har även omnämnt definitionen av gällande rätt: 
 
”Gällande rätt är sålunda ett normsystem som (1) gör anspråk på att vara riktigt, ha 
tvångsmonopol, vara överordnat andra slags normer och reglera alla aspekter av 
samhällslivet, (2) består av samtliga normer som tillhör en i stort sett effektiv författning och 
inte är extremt oetiska, och tillika av samtliga normer som skapats i överensstämmelse med 

                                                   
29 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 24. Citatet är hämtat från Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, 
SvJT, s. 9.  
30 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, s. 5. Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 24.   
31 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 27.  
32 Strömholm, Allmän rättslära, s. 9. 
33 Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 13.  
34 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 119.  
35 Citatet är hämtat från Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 119. 



 11 

denna författning, uppvisar ett minimum av samhällelig effektivitet eller effektivitetschans och 
inte är extremt oetiska, (3) omfattar konstitutiva regler vilka är betingelser för att man skall 
kunna tala om viktiga institutionella fakta, sådana som avtal eller äktenskap, (4) tillämpas av 
professionella experter (jurister) som använder särskilda begrepp och argumentationsmetoder, 
och till sist (5) omfattar etiskt godtagbara principer och värden, på vilka 
rättstillämpningsproceduren stöder sig och /eller måste stöda sig för att uppfylla anspråk på 
att vara riktig”.36 
 
Strömholm är även en av de som har konstaterat vad begreppet gällande rätt anses som: 
 
”å ena sidan att ”gällande rätt” är ett begrepp, som länge framstått såsom starkt problematiskt 
i den rättsteoretiska litteratur som har ambitionen att i någon mening ”förklara” och avgränsa 
fenomenet, å andra sidan att den ”gällande” rättsordningen är något som hos rättstillämparen 
i hans verksamhet inom en viss samhällelig ram – det moderna, genom en vanligen lång 
historisk process framvuxna samhället – inte blott tages för givet utan även förefaller att s.a.s 
både bestämma sitt eget innehåll och sina egna gränser”.37 
 
Sammanfattningsvis av de ovan anförda citaten kan det nämnas att begreppet gällande rätt har 
en ganska vid innebörd. Av slutsatsen kan det konstateras att gällande rätt inbegriper 
omfattningen att juristen eller rättstillämparen använder sig av rättsregler för att fastställa hur 
en viss situation ska regleras i enlighet med lag och därigenom kan det konstateras att juristen 
och rättstillämparen har fastställt vad som är att anse som gällande rätt. 
 
1.3.3 Allmänt om material  
 
Som framgått ovan har först en beskrivning av den rättsdogmatiska metodens innebörd 
presenterats och sedan definitionen av gällande rätt. I denna del kommer en mer ingående 
presentation av materialet och rättskälleläran att beskrivas.  
 
1.3.3.1 Rättskälleläran 
Likt rättsdogmatiken har även rättskälleläran ställts inför kritik under en längre tid tillbaka och 
därmed har en utveckling av rättskälleläran skett. Förut ansågs rättskälleläran endast innefatta 
lagar och sedvanerätt.38 Peczenik är en av de personer som har debatterat om rättskälleläran. 
Peczenik menar att rättskälleläran förklarar, beskriver, rättfärdigar och kritiserar rättskällorna. 
Han anför att den kan antingen vara beskrivande, deskriptiv eller värderande, normativ.39 
Peczenik diskuterar vidare huruvida de rättskällor som skall, bör och får användas i en juridisk 
argumentation.40 Den hierarkiska ordningen mellan de tre olika juridiska auktoritetsskälen är 
att de rättskällor som skall beaktas är viktigare än de rättskällor som bör eller får beaktas. Efter 

                                                   
36 Citatet är hämtat från Peczenik, Vad är rätt? s. 196. 
37 Citatet är hämtat från Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 184. 
38 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 29. 
39 Peczenik, Vad är rätt?, s. 212.  
40 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 48.  



 12 

rättskällor som skall beaktas så skall rättstillämparen eller juristen ta hänsyn till de rättskällor 
som bör beaktas och till den sistnämnda är de rättskällor som får beaktas.41  

Vad som avses med begreppet ”viktigare” i det ovan anförda kan verka diffust men 
begreppet har betydelse huruvida prioriteringar av de rättskällor som förekommer. För det 
första benämns det att en rättskälla som skall beaktas har företräde framför en rättskälla som 
får beaktas. Detta är för att rättskällan har starkare auktoritetsskäl. För det andra beskriver 
Peczenik rättskällehierarkin som provisoriskt. Detta innebär att vid en kollision av rättskällor 
så har en viktigare rättskälla företräde framför en mindre viktigare rättskälla. Om det föreligger 
övervägande skäl så kan denna prioritering omkastas. Situationen kan därmed vara annorlunda, 
att flera mindre viktigare rättskällor kan väga tyngre än en viktigare rättskälla. För att ovan 
anförda situation skall vara för handen är att motiveringen för att åsidosätta en viktigare 
rättskälla skall starkare argument föreligga än om rättstillämparen skall åsidosätta en mindre 
viktigare rättskälla.42 

De rättskällor som skall beaktas är lagar, andra föreskrifter och sedvana. Medan rättskällor 
som bör beaktas är prejudikat, förarbeten till lagar och internationella konventioner. De 
rättskällor som är längst ned i hierarkin är de som får beaktas vid en juridisk argumentation. I 
den kategorin ingår rekommendationer, olika beslut som ej är prejudicerande exempelvis 
domar, beslut från olika myndigheter etc. Utöver detta ingår även rättsvetenskaplig litteratur.43 
Av den ovan angivna rättskällelära menar Peczenik att den är inlärd av juristerna men 
accepteras även av domstolarna. Enligt Peczenik, kan det sägas att det svenska rättssystemet är 
uppbyggt efter denna rättskällelära.44 Vidare anför han: 
  
”Detta rättssystem är i sin tur i stort sett effektiv och har dessutom de nämnda, från moralen 
och maffians ordning, särskiljande egenskaperna. Därav drar vi slutsatsen att de av 
rättskälleläran utpekade svenska lagarna är gällande rätt”.45  
 
Sammanfattningsvis menar Peczenik att rättskälleläran har en viktig roll som betingelse för 
rättsreglernas giltighet, vid sidan av de grundlagar som stadgas i Sverige. Peczenik menar 
vidare att det juridiska språket inte har analyserats tillräckligt för att kunna bedöma huruvida 
själva rättskälleläran skall kallas för gällande rätt. Utan denna fråga lämnar Peczenik helt 
öppet.46   

Jan Kellgren är av annan uppfattning och nämner att rättskälleläran och rättskällor inte utgör 
något heltäckande periodiskt system. Det Kellgren menar med att rättskälleläran och rättskällor 
inte bildar ett periodiskt system är att det inte finns svar på alla rättsfrågor inom ett förutbestämt 
detaljerat arbetsprogram. Kellgren menar för att kunna nå ”ända fram” med beslutsfattandet 
behövs även rättstillämparens självständiga val. Därigenom anser Kellgren att sunt förnuft och 

                                                   
41 Peczenik, Vad är rätt?, s. 218-220.  
42 Peczenik, Vad är rätt?, s. 218-220.  
43 Peczenik, Vad är rätt?, s. 214. 
44 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 51.  
45 Citatet är hämtat från Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 51. 
46 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 51. 
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värderingar alltid kommer att ha ett visst utrymme i den juridiska beslutsfattandet.47 Vidare 
menar Kellgren: 

 
”När rättskällorna inte ger entydigt besked är det inte heller särskilt meningsfullt i att dessa 
mycket långtgående söka stöd för valet mellan olika tolkningsalternativ. Det blir här lätt 
snarast en fråga om spekulation som inte kan motiveras med de skäl som de bär upp 
auktoritetslojaliteten, som att det skulle bidra till förutsebarhet och likformighet i 
rättstillämpningen. Man måste överväga hur långt spekulationer i lojal anda bör drivas och 
om inte andra målsättningar än lojalitet då kan tillmätas relevans, särskilt inom ramen för vad 
som fortfarande är lojalt”.48  
 
Även Sandgren har benämnt att begreppet rättskällelära vållar osäkerhet. Sandgren benämner 
att det finns fyra skiftande innebörder om rättskälleläran. Den första är den rättskällelära som 
högsta förvaltningsdomstolen49 och övriga prejudikatinsatser tillämpar. Den andra 
rättskälleläran är den som benämns i doktrinen, att finna rätt. Den tredje rättskälleläran är den 
som är vanlig bland praktiska jurister och innefattar den hierarkiska strukturen av 
rättskälleuppfattningen. Den fjärde och sista innebörden är den rättskällelära som faktiskt 
tillämpas på första instans vid ”basplanet” som Strömholm benämner det. Denna påverkas 
starkt av de så kallade T-faktorerna, tillgänglighet, tid och tillräcklig kvalité.50 
 
1.3.4 Motivering kring valet av metod och material 
 
Som ovan nämnts i studien är uppfattningen av rättsdogmatisk metod, gällande rätt och 
rättskällelära delade. Därav har det varit nödvändigt att beskriva och presentera dessa 
innebörder för att kunna motivera mitt val av metod. Trots den kritik som riktas mot 
rättsdogmatiken fann jag att den rättsdogmatiska metoden var den mest passande för studiens 
syfte. För att kunna uppnå syftet och frågeställningarna i studien behövs en gångbar metod att 
praktisera utifrån rätten. Eftersom utgångspunkten i framställningen är de materiella 
bestämmelserna för undantaget av försäkringar ansåg jag att den rättsdogmatiska metoden var 
relevant. Jag anser att det är av relevans att känna till den kritik som förs mot den metod som 
författaren valt i sin studie. Detta för att kunna använda den rättsdogmatiska metoden korrekt 
så att författaren inte svävar ut för mycket så att studien hamnar inom fel inriktning.51 

Vid arbetet av studiens struktur var avsikten till en början att jag även skulle använda mig 
av en komparativ metod för att jämföra likheter och skillnader med andra länders reglering 
kring försäkringstjänster i mervärdesskattehänseende. Det blev dock en annan inriktning. 
Eftersom den svenska regleringens utgångspunkt avspeglas från mervärdesskattedirektivet 
ansåg jag att EU-rätten är av synnerligen relevant rättskälla att ta med i studien. Därav kom jag 
till insikt att studien skulle bli alltför omfattande och därför valde jag med studiens 
utgångspunkt att enbart koncentrera mig på den svenska rätten tillsammans med EU-rätten. 

                                                   
47 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 31. 
48 Citatet är hämtat från Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 31. 
49 Högsta förvaltningsdomstolen förkortas i det följande HFD.  
50 Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 120.  
51 Se avsnitt 1.3.2.  
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Som ovan nämnts finns det delade meningar om rättskälleläran och vilka rättskällor som 
innefattas i denna. I studien har jag dock använt mig den rättskällelära som Peczenik förespråkar 
för. Därmed har jag använt av rättskällor som skall, bör och får användas i en studie. En central 
princip att benämna inom skatterätt är legalitetsprincipen, nullum tributum sine lege, vilket 
betyder ingen skatt utan lag.52 Studiens utgångspunkt och problemområde baseras på 
lagbestämmelser. Enligt Peczenik är lagbestämmelser en nödvändig rättskälla för att den 
juridiska argumentationen skall bli fullständig.53  

Eftersom det varken definieras i ML eller i mervärdesskattedirektivet vad som avses med 
begreppen i 3 kap. 10 § ML har jag till störst del använt mig av rättspraxis för att söka fastställa 
studiens frågeställningar. Även i förarbeten till lagrummet har lagstiftaren valt att inte definiera 
innebörden av begreppen. Vidare har rättspraxis varit en vägledande faktor vid bedömningen 
hur begreppen försäkrings- och återförsäkringstjänst samt ”tjänster som tillhandahålls av 
försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller 
återförsäkringar” skall tolkas.54 I studien har jag använt mig av både rättspraxis från svensk rätt 
och EU-rätt. Det framgår inte heller av förarbetena till ML huruvida begreppen i lagen skall 
definieras. Inom den svenska rätten är det HFD som är den högsta instansen inom skatterätten 
och avser både referat och notismål. Ett notismål är inte alltför sällan kortfattat och kan 
uppfattas svårtolkat, medan referatmål är av större betydelse.55 I de svenska rättsfallen som jag 
har använt mig av hänvisar HFD till EU:s rättspraxis. Därigenom påvisar rättstillämparen att 
denne har fastslagit gällande rätt i ljuset av EU-rätten. De rättspraxis jag har valt att beakta i 
studien är de rättsfall som har tillämpats fram till och med 2 maj 2017. Utöver rättspraxis har 
jag använt mig av doktrin. Eftersom doktrin är längst ner i rättskällehierarkin enligt Peczenik56 
har jag enbart använt mig av doktrin till viss del, närmare bestämt vid den beskrivande delen 
av gällande rätt. Angående försäkringstjänsters tillämpning vid mervärdesskatt finns det inte 
någon omfattande skrivelse inom området. 
 
1.4 Avgränsningar kring studiens område 
 
Vid flera sammanhang behandlas finansiella och försäkringstjänster tillsammans men i denna 
studie kommer enbart en redogörelse för försäkringstjänster att behandlas. Studien har sin 
utgångspunkt i 3 kap. 10 § ML som reglerar att försäkrings- och återförsäkringstjänster är 
undantagna från skatteplikt. Vidare innehåller regeln att försäkringsmäklare eller andra 
förmedlare som tillhandahåller försäkringstjänster är även undantagna från skatteplikt.  

En ytterligare avgränsning i studien är att jag kommer enbart att utreda när utgående 
mervärdesskatt kan komma att tillämpas på försäkringstjänster. Därav kommer jag inte att 
utreda i vilket hänseende avdragsrätt eller återbetalningsrätt är för handen. Försäkringstjänster 
kan även i vissa fall komma att anses som bikostnader enligt 7 kap 2 § ML. I denna studie 

                                                   
52 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 5. 
53 Peczenik, Vad är rätt?, s. 218.  
54 Abdali, Sandberg Nilsson, Huvudsaklighets- eller delningsprincipen – en kartläggning av Skatteverkets 
vägledning och tillämpning, SN, s. 203.  
55 Se avsnitt 1.3.3.1. Jfr Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 51 & 87.  
56 Se avsnitt 1.3.3.1. Jfr Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 91.  
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kommer jag inte att behandla denna bestämmelse. Försäkringar tecknas oftast av kunden i 
samband med köp av vara eller tjänst. Det innebär att försäkringstjänsten tillhandahålls i en 
sammansatt transaktion. Jag kommer i denna studie att inte utreda rättsläget för hur en 
sammansatt transaktion skall bedömas i mervärdesskattehänseende för försäkringstjänster.  

 
1.5 Terminologi 
 
Med termen EU menas hela den Europeiska unionen. EU skapades genom Maastrichtfördraget 
som trädde i kraft 1 november 1993. EU bestod då av tre pelare och europeiska gemenskapen, 
EG var den första pelaren i en ny fördragsstruktur.57 

I studien kommer vissa delar att behandla EU:s direktiv inom mervärdesskatteområdet. Det 
gällande direktivet är  rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt. I studien kommer detta direktiv att benämnas 
mervärdesskattedirektivet. 

Det tidigare gällande direktivet var Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 
om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – gemensamt 
system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund. I studien kommer jag även att benämna 
rådets sjätte direktiv som mervärdesskattedirektivet för att inte skapa förvirring hos läsaren.  

Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till HFD. I studien kommer HFD att åsyftas, 
oavsett om det var den tiden domstolen hette Regeringsrätten för att underlätta för läsaren samt 
undkomma förvirring.58 
 
1.6 Disposition 
 
Uppsatsen består av sex olika kapitel. I inledningskapitlet som är det första kapitlet kommer 
jag att redogöra för studiens beskrivning av syfte, problemområde och frågeställningar. I 
kapitlet kommer även en presentation av den metod jag praktiserat för att söka utreda rättsläget 
samt avgränsningar, terminologi och disposition av uppsatsen. I kapitel två presenteras en 
redogörelse EU-rätt och några allmänna rättsprinciper. Vidare presenteras tillkomsten av 
mervärdesskattedirektivet och dess innebörd. I kapitel tre redogörs för de grundläggande 
rekvisiten för att skattskyldiga skall omfattas av mervärdesskatt. I kapitlet redogörs även kring 
bestämmelsen av 3 kap. 10 § ML och artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet som reglerar 
undantaget för försäkringstjänster att presenteras.  

I det fjärde kapitlet redogör jag för relevant rättspraxis inom både svensk rätt och EU-rätt 
kring området avseende definition av ”försäkrings- och återförsäkringstjänster” samt en 
sammanställning av dess rättspraxis. I kapitel fem ges en redogörelse för relevant rättspraxis 
inom både svensk rätt och EU-rätt med inriktning att definiera begreppet ”tjänster som 
tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser 

                                                   
57 Hilling, Ståhl, Öberg, Österman, EU-skatterätt, s. 20. Jfr. Allgårdh, Norberg, EU och EG-rätten, s. 26.  
58-http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domstolars-
pressrum/Nyhetsarkiv/2010/Regeringsratten-byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/. 
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försäkringar eller återförsäkringar?”. I kapitlet ges även en sammanställning av dess rättspraxis. 
I kapitel sex finner läsaren en slutsats av studien där jag kommer att presentera de viktiga 
aspekterna som domstolen har tagit hänsyn till vid bedömningen av definitionen av begreppen 
i undantagsbestämmelsen. Vidare kommer jag att ge mina egna kommentarer och synpunkter 
kring problematiken vid definitionen av innebörden av begreppen. 
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2. EU-rätt och vissa allmänna rättsprinciper 
 
I studien kommer EU-rätt att även beaktas eftersom den svenska rätten bygger på den EU-
rättsliga och därför är en beskrivning av den EU-rättsliga strukturen relevant. I kapitlet kommer 
först en beskrivning av den svenska rättens påverkan av EU att presenteras. Inom 
mervärdesskatteområdet finns det som ovan nämnts ett mervärdesskattedirektiv. Eftersom 
svenska regler inom mervärdesskatt bygger på mervärdesskattedirektivet och att den svenska 
rätten skall tillämpas i ljuset av EU-rätten kommer även en beskrivning av dess uppbyggnad 
och motiv att presenteras. Utöver detta kommer tre olika rättsprinciper att tillämpas som beaktas 
inom mervärdesskatteområdet. 
 

2.1 EU-rättens påverkan i svensk rätt 
 

En av de klassiska frågorna inom EU-rätten är dess förhållande är till nationell lag.59 I målet 
Costa mot E.N.E.L har Europeiska unionens domstol60 fastslagit principen att EU-rätten har 
företräde framför nationell lag. I målet konstaterade EUD att medlemsstaternas inträde i EU 
innebar att de skapat ett regelverk som var tillämpligt på medlemsstaterna själva och dess 
medborgare och igenom inträdet hade en inskränkning av deras suveräna rättigheter skapats. 
Följden blev att medlemsstaterna själva hade överfört deras maktutövning till EU.61  

År 1995 skedde Sveriges inträde till EU. Medlemskapet innebar att den svenska skatterätten 
sattes inför en principiellt ny situation, eftersom det svenska rättssystemet var tvungen att ta 
hänsyn till en ny rättskälla. EU-rätten är numera en del av den interna svenska rätten och den 
är även en egen rättsordning som utvecklas i dess egna former.62 

 Inom EU-rätten finns det både en primär- och en sekundärrätt. De viktiga rättskällorna 
inom primärrätten är de grundläggande fördragen. De fördrag som finns inom primärrätten är, 
funktionsfördraget63 och unionsfördraget.64 EUF är fördraget som innehåller de grundläggande 
bestämmelserna inom EU, dvs de mål och värden och om den institutionella strukturen. FEUF 
innehåller en ingående normering av verksamheten och är väsentligt mer omfattande.65 De 
viktigaste rättskällorna för mervärdesskatten finns dock inom sekundärrätten. De regelverk som 
antagits av institutionerna och omfattas av sekundärrätten är direktiv, förordningar, bindande 
beslut och andra icke bindande rättsakter och de är av betydelse för förståelsen av EU-rätten. 
Den viktigaste rättskällan för mervärdesskatt inom sekundärrätten är 
mervärdesskattedirektivet.66 
 
 

                                                   
59 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 346.  
60 Europeiska unionens domstol förkortas i det följande EUD.  
61 6/64 Flaminio Costa v. E.N.E.L. Dahlberg, Internationell beskattning s. 345. Jfr Bernitz, Kellgren, Europarättens 
grunder, s. 110. 
62 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 24. 
63 Funktionsfördraget förkortas i det följande FEUF.  
64 Unionsfördraget förkortas i det följande EUF.  
65 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 48.  
66 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 29. 
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2.2 EU-rättens funktion  
 

Alla medlemsstaterna inom EU har en lojalitetsplikt till unionsrätten, vilket innebär att 
medlemsstaterna skall verka lojal mot EU. EUD har fastställt innebörden av lojalitetsplikten 
som innebär att medlemsstaterna har förbundit sig att verka efter EU:s mål och syfte. Det skall 
uppnås genom att medlemsstaterna anpassar och tillämpar nationell lag i enlighet med 
unionslagstiftningen. Vidare innebär lojalitetsplikten att nationella myndigheter skall följa EU:s 
rättspraxis.67 Lojalitetsplikten innebär vidare att den nationella rätten skall tolkas av 
medlemsstaterna mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte. Därmed skall en tolkning 
av nationell lag ske mot bakgrund av EU-rätten och det kan ske både för den skattskyldiges 
nackdel som fördel.68 

 
2.2.1 Direkt effekt 

 
Principen om direkt effekt är av betydelse för förhållandet mellan EU-rätt och svensk rätt.69  
Lojalitetsplikten är en viktig aspekt och är grunden till direkt effekt och direkt tillämplighet.70 
Med direkt effekt innebär att vissa bestämmelser kan komma att ge upphov till individuella 
skyldigheter som rättigheter och kan åberopas av enskilda personer inför nationella domstolar 
och myndigheter. Det saknar betydelse om bestämmelsen avser primärrätt eller sekundärrätt.71 
Skulle direkt effekt inte anses vara för handen så har nationella myndigheter en skyldighet att 
tolka den nationella rätten i ljuset av EU-rätten.72 För att avgöra om en bestämmelse förutsätter 
direkt effekt skall bestämmelsen anses som klar, precist och ovillkorlig därmed ger det 
medlemsstaternas medborgare en möjlighet att åberopa regeln inför nationell domstol samt att 
den skapar rättigheter för de enskilda.73 Utöver detta krävs det även att tiden för införlivandet 
av regeln i den nationella rätten skall ha utgått för medlemsstaten.74   

EU:s rättspraxis har utvecklat innebörden av direkt effekt. I ett rättsfall fastställde EUD att 
huruvida en konflikt skulle uppstå mellan EU-rätt och nationell rätt kan direkt effekt tillämpas 
till förmån av den enskilde, men däremot kan inte EU-rätten åberopas av det allmänna. Det 
medför att den nationella domstolen skall tillämpa den EU-rättsliga bestämmelsen och 
åsidosätta den nationella rätten. Det innebär att den nationella domstolen inte kan vänta tills 
medlemslandet ändrat sin egen lagstiftning.75  

Direkt effekt gäller även vid bestämmelser i direktiv och beslut om mervärdesskatt. Skulle 
en konfliktsituation uppstå mellan EU-rätt och nationell rätt kan därmed inte EU-rätt åberopas 
av det allmänna eftersom direkt effekt endast är tillämplig till de enskildas förmån. 
Konsekvensen av detta är att medlemsstaterna skall och är skyldiga att införliva direktiven. 

                                                   
67 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 29. 
68 14/83 Sabine von Colson. Jfr. Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 30. 
69 Pelin, Internationell skatterätt, s. 129. 
70 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 29. 
71 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 112. 
72 Henkow, Mervärdesskatt – ett eller flera tillhandahållanden?, SN, s. 25.  
73 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 24. Jfr Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 29. 
74 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 30.  
75 106/77 Simmenthal.  
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Underlåter medlemsstaterna detta så är de inte skyddsvärda76 och de kan komma att bli 
skadeståndsskyldiga, även detta har reglerats i rättspraxis.77 

 

2.3 Mervärdesskattedirektivet   
 
Redan under 1920-talet utformades en omsättningsskatt, men det stora genombrottet ägde rum 
vid inträdet av EU. Då beslöt de att mervärdesskatten skulle finnas i alla medlemsstaterna. 
Höjdpunkten var dock när det sjätte mervärdesskattedirektivet trädde i kraft år 1977. Direktivet 
skulle ange hur regler kring mervärdeskatten skulle vara utformade i medlemsstaterna. 
Direktivet eliminerade inte alla frågetecken inom mervärdesskatten utan det fanns fortfarande 
vissa oklarheter kring regleringen. Under åren har även det sjätte direktivet följts av ett antal 
ytterligare direktiv. I november år 2006 slogs alla direktiv samman till ett nytt 
mervärdesskattedirektiv som trädde i kraft 1 januari 2007 och som är det aktuella direktivet 
inom EU-rätten idag.78 De förändringar som mervärdesskattedirektivet genomgick har 
framförallt bearbetats av det första mervärdesskattedirektivet 67/227/EEG och det sjätte 
mervärdesskattedirektivet 77/388/EG.79  

Vid Sveriges inträde i EU år 1995 var ML tvungen att anpassas efter EU:s direktiv. 
Mervärdesskattedirektivet är den mest centrala rättskällan inom EU angående mervärdesskatt. 
Direktivet eller ML ger inte svar på hur alla mervärdesskattefrågor skall bedömas i en situation, 
därför har det utvecklats en hel del rättspraxis från EUD kring området för att kunna bringa 
klarhet i rättsliga frågor. Därmed är både rättspraxis från EUD och mervärdesskattedirektivet 
två viktiga rättskällor som är dominerande inom mervärdesskatten.80 

EU:s syfte är att undanröja alla hinder som kan motverka fri rörlighet för varor, tjänster etc. 
inom unionen, har harmoniseringen av konsumtionsskatterna ansetts vara en viktig aspekt. I 
mervärdesskattedirektivet stadgas det att alla medlemsstaterna skall tillsätta en mervärdesskatt 
på varor och tjänster artikel 1.2 mervärdesskattedirektivet. Ett av motiven till direktivets 
tillkomst är att ett land inte skall kunna gynna en viss konsumtion, exempelvis skall Sverige 
inte kunna gynna försäljning av inhemska varor, jämfört med andra utländska varor. 
Mervärdesskatten skall därmed vara konkurrensneutral och det skall inte finnas obalans mellan 
medlemsländerna.81 Ändamålet med direktivet är även att bredda skattebasen så att den endast 
innehåller ett fåtal undantag. I artikel 97 mervärdesskattedirektivet regleras det att 
standardskattesatsen får vara lägst femton procent. Det regleras även i artikel 98 och i artikel 
99 mervärdesskattedirektivet att medlemsländerna har möjlighet att införa två reducerade 
skattesatser och den lägsta reducerade skattesatsen får endast vara fem procent. 
 
 

                                                   
76 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 30. 
77 C-6/90 och C-9/90 Francovich.  
78 Kristoffersson, Melz, Mervärdesskatt, s. 31. Jfr Hilling, Ståhl, Öberg, Österman, EU skatterätt, s. 202. 
79 Westberg, Mervärdesskattedirektivet - en kommentar, s. XXIII. 
80 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 29. 
81 Kristoffersson, Melz, Mervärdesskatt, s. 31 f, Westberg, Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, s. 319. 
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2.4 Allmänna rättsprinciper 
 
EUD har till uppgift att säkerställa att lag och rätt följs vid både tillämpning och tolkning av 
fördraget. Vid utövandet av sina uppgifter skall domstolen även beakta de allmänna 
rättsprinciperna. Principerna är inte till sin natur folkrättsliga regler utan är medlemsstaternas 
gemensamma rättstraditioner. Om en institution inte har beaktat principerna vid lagstiftningen 
eller vid beslutfattandet kan rättsakten komma att bli ogiltigförklarad. Domstolen kan även 
åberopa en allmän rättsprincip för att fylla ut lagstiftning som kan vara bristfällig.82 Vikten vid 
tillämpning av rättsprinciper har redogjorts av Skatteverket:83 
 
”Inom unionsrätten förekommer olika allmänna rättsgrundsatser – tolkningsprinciper – såsom 
rättssäkerhetsprincipen, skatteneutralitetsprincipen, likabehandlingsprincipen (.). Principerna 
intar en i många hänseende överordnad position och kan närmast hänföras till primärrätten. 
De allmänna principerna är som regel till för att värna om den enskildes rättigheter”.84 
 
Nedan kommer tre relevanta rättsprinciper att presenteras, legalitetsprincipen, 
neutralitetsprincipen och rättssäkerhetsprincipen.  

 
2.4.1 Legalitetsprincipen 
 
Legalitetsprincipen är en av de tre principer som är av intresse för denna studie. Denna princip 
benämns i flera rättsområden och inom skatterätten uttrycks principen ”nullum tributum sine 
lege” som betyder ingen skatt utan stöd i lag.85 Därav innebär principen att regler måste vara 
precisa och klara om de är betungande för skattebetalaren.86 Syftet med legalitetsprincipen är 
att upprätthålla rättssäkerheten och förutsebarheten med skatten.87 

Av det ovan anförda medför principen att en rättstillämpning av lagen är dominerande och 
när skattelagarna ej är klara, fullständiga eller entydiga får rättstillämparen söka svar i 
förarbeten, rättspraxis och doktrin för att bringa klarhet hur lagen skall tolkas. Oftast tolkas 
skattelagarna enligt dess ordalydelse oavsett om det är till nackdel eller fördel för den 
skattskyldige. I fråga om en lagregel skulle vara ofullständig skall lagändringen ske av 
riksdagen.88  
 
2.4.2 Neutralitetsprincipen 
 
En princip som är av vikt inom ramen för de svenska skatteområdet är neutralitetsprincipen. 
Syftet med skattereglerna är att de skall vara neutrala inför den skattskyldiges val, det skall inte 
föreligga någon skatteeffekt beroende på valet den skattskyldige väljer att göra. Inför den 

                                                   
82 Allgårdh, Norberg, EU och EG-rätten – En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 89.   
83 Skatteverket förkortas i det följande SKV.  
84 Dnr: 131 729629-10/111. 
85 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 5. 
86 Alhager, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, s. 79. 
87 Hiort af Ornäs Leijon, En introduktion till skatterätten, s. 22. 
88 Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, s. 28. 
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skattskyldiges val skall olika handlingsalternativ vara likvärdiga både före skatt som efter skatt. 
En princip som har ett nära samband med neutralitetsprincipen är likformighetsprincipen. 
Likformighetsprincipen eftersträvar att beskattningsreglerna skall bli mer likformiga och som 
ovan nämnts ökar neutraliteten inför den skattskyldiges val, exempelvis av företagsform som 
enskild firma, aktiebolag89 osv.90  

Neutralitetsprincipen kan även jämföras med frågan om skatterättvisa. Ett uttryck som 
kännetecknar likformighetsprincipen är att lika skall behandlas lika och detta bygger på 
ambitionen att skattebördan skall fördelas rättvist.91 En viktig neutralitetsaspekt vid 
mervärdesskatteområdet är konsumtionsvalet. Om vissa produkter inte är föremål för 
mervärdesskatt eller beskattas högre eller lägre än andra produkter medför detta en 
substitutionseffekt. En substitutionseffekt innebär att konsumtionen av de produkter med lägre 
skattesats kommer att öka jämfört med de produkter med högre skattesats då konsumtionen av 
dessa troligtvis minskar. Av denna slutsats påverkas konsumtionssammansättningen av 
beskattningen, detta kan leda till en lägre behovstillfredsställelse än om konsumtionsvalet hade 
varit opåverkad av beskattningen. Av det ovan anförda har ett skäl varit att utvidga området för 
mervärdesskatt till att omfatta fler produkter. Det är dock svårt att endast styra 
konsumtionsvalet av mervärdesskatt då konsumtionen även kan komma att påverkas av andra 
aspekter.92 En sista aspekt som är av vikt att nämna är att mervärdesskattedirektivet bygger på 
principen om skatteneutralitet.93  

 
2.4.3 Rättssäkerhetsprincipen 

 
Rättssäkerhetsprincipen är en princip som är av intresse inom den EU-rättsliga harmoniseringen 
av skatterätten. Rättssäkerhetsprincipen har inte uttryckts specifikt i en artikel men är en central 
princip inom EU-rätten. Tillämpningsområdet för denna princip är brett och innefattar både 
förväntningsprincipen och ett retroaktivitetsförbud. Det kärnområde som 
rättssäkerhetsprincipen anses sig begränsas till är förutsebarheten. Av detta kan förutsebarheten 
yttra sig av den ovan nämnda förväntningsprincip, som innebär att en skattskyldig skall kunna 
förutse rättsföljden av en rättshandling som denne väljer att vidta. I vidare mening anses även 
rättssäkerhetsprincipen innehålla ett retroaktivitetsförbud.94 Ett exempel där 
rättssäkerhetsprincipen har förekommit är ett rättsfall från EU. I rättsfallet konstaterade 
domstolen att det inte var förenligt med rättssäkerhetsprincipen vid en situation då avdragsrätt 
hade vägrats på ingående skatt då en verksamhet aldrig startades, även fast det var avsikten från 
början.95 Rättssäkerhetsprincipen har uttryckts i rättspraxis: 
 
”Enligt fast rättspraxis kräver rättssäkerhetsprincipen att en unionsbestämmelse möjliggör för 
dem som berörs därav att få kännedom om den exakta omfattningen av de skyldigheter som de 

                                                   
89 Aktiebolag förkortas i det följande AB.  
90 Lodin, mfl., Inkomstskatt, s. 48. Jfr Westberg, Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, s. 48. 
91 Hiort af Ornäs Leijon, En introduktion till skatterätten, s. 18 f. 
92 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 24. 
93 C-349/96 CPP. 
94 Alhager, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, s. 78.  
95 C-110/94 INZO. Alhager, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, s. 78.   
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åläggs genom bestämmelsen. Enskilda ska nämligen på ett otvetydigt sätt kunna få kännedom 
om sina rättigheter och skyldigheter och kunna vidta åtgärder i enlighet därmed”.96 
 
Rättssäkerhetsprincipen har även berörts i rättspraxis vid området mervärdesskatt, i fallet 
uttryckte domstolen: 
 
”..de skattskyldigas rättigheter och skyldigheter inte kan vara beroende av faktiska 
omständigheter, förhållanden eller händelser som har inträtt efter skatteförvaltningens 
fastställelse. Härav följer att när skatteförvaltningen på grundval av lämnade uppgifter har 
fastställt att ett visst företag är skattskyldigt till mervärdesskatt är en retroaktivt verkande 
omprövning av detta ställningstagande, som har sin grund i senare inträffade eller uteblivna 
omständigheter, i princip utesluten”.97  
 
Sammanfattningen av detta kapitel är att belysa för läsaren vilken betydelse EU-rätten har för 
den svenska regleringen. Utöver detta är det även av vikt att påvisa att domstolen beaktar 
rättsprinciper vid bedömningen av rättsfrågor. I kommande kapitel kommer mervärdesskattens 
struktur att presenteras samt studiens huvudområde, undantagsbestämmelsen för 
försäkringstjänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
96 Citatet är hämtat från C-582/08 Kommissionen mot Storbritannien. 
97 Citatet är hämtat från C-110/94 Inzo.  
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3. Mervärdesskattens struktur 
 
För att en skattskyldig person skall omfattas av mervärdesskatteplikt behöver närmare bestämt 
fyra rekvisit vara för handen. I denna del av studien presenteras innebörden av dem. I 1 kap. 1 
§ ML stadgas det vilka rekvisit som skall vara för handen för att mervärdesskatteskyldighet 
skall inträda. Det är närmare bestämt fyra rekvisit till antalet för att skattskyldighet skall inträda. 
Det rekvisit som skall vara uppfyllda är att en 1) beskattningsbar person som 2) omsätter 3) 
skattepliktiga varor eller tjänster 4) inom Sverige. Utöver rekvisiten kommer även kapitlet att 
behandla vilka skattesatser som finns inom mervärdesskatt och vad som innebär med 
beskattningsunderlag. Sedan kommer jag att presentera lagregleringen kring 
försäkringstjänster. 
  
3.1 Inledning 

 
Mervärdesskatt är en allmän skatt och skall tillgodose hela samhällets gemensamma behov98 
men mervärdesskatten kan ses även som en indirekt skatt, vilket innebär att det är vissa personer 
som betalar skatten medan andra personer bär kostnaden. Mervärdesskatt benämns även som 
en konsumtionsskatt och det innebär att det är konsumenterna som skall belastas av skatten. 
Konsumenterna skall betala skatt på de varor och tjänster som de förvärvar. Följden blir att det 
är de skattskyldiga som skall inbetala skatten vidare till staten.99 Det brukar även benämnas att 
mervärdesskatten är en flerledsskatt, det innebär att mervärdesskatt tas ut av samtliga 
producenter i en omsättningskedja. Samtliga producenter får vid en vidareförsäljning göra 
avdrag för mervärdesskatten när denne säljer produkten vidare om de omfattas av 
mervärdesskattskyldighet. Slutligen i denna omsättningskedja är det konsumenterna som 
belastas av skatten eftersom konsumenterna inte omfattas av avdragsrätt för mervärdesskatt.100 

Reglerna för mervärdesskatt kan indelas i två huvudgrupper. Den första delen innehåller de 
materiella bestämmelserna och avser kap. 1-10 ML. Den andra delen är reglerad i kap. 11-22 
ML och innehåller förfarandebestämmelserna angående fakturering och redovisning. Nedan 
kommer huvuddragen för de materiella bestämmelser att behandlas.  

 
3.2 Historisk bakgrund 

 
Den indirekta skatten har förekommit sedan långt tillbaka i tiden. Redan under medeltiden var 
försäljningsskatter vanligt i Europa, framförallt i Spanien. I samband med krig eller ekonomiska 
kriser har det moderna försäljningssystemet inte alltför sällan införts och detta skedde redan i 
Tyskland år 1916. Tyskland införde skatten för att kunna finansiera statens höga krigskostnader 
under första världskriget.101 Detsamma skedde i Frankrike år 1920 och i Belgien år 1921. I 
Frankrike år 1953 infördes det egentliga första mervärdesskattesystemet. Det som var 
utmärkande med systemet var att den skattskyldige kunde göra avdrag för investeringar i 

                                                   
98 Hellenius, Rabe, Det svenska skattesystemet, s. 42. 
99 Kristoffersson, Melz, Mervärdesskatt, s. 13. 
100 Hellenius, Rabe, Det svenska skattesystemet, s. 30.  
101 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 21. 
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verksamheten samt att skatt inte gällde på exportomsättning. Inte långt efter Frankrike införde 
även Brasilien ett mervärdesskattesystem.102 

I dag har 136 länder i världen mervärdesskatt. I Sverige bestod först den indirekta skatten 
av punktskatter och tullar fram till år 1940.103 Den första allmänna konsumtionsskatten infördes 
i Sverige år 1941 och skatten var i kraft till och med år 1946.104 År 1960 trädde en mer bestående 
allmän konsumtionsskatt i kraft som även kallades omsen.105 Tanken med skatten var att den 
skulle utgå i princip på all konsumtion men även då fanns det en hel del undantag, särskilt 
beträffande tjänster. Omsen utgick i ett produktionsled och var en detaljhandelsskatt. Avsikten 
med skatten var att konsumenten skulle belastas men i praktiken gick det ej att undvika att vissa 
producenter beskattades vid försäljningar. När skatterna höjdes ansågs detta allvarligt och ledde 
till att varuskatten, omsen ersattes av mervärdesskatten, momsen.106  

Mervärdesskattelagen trädde i kraft den 1 januari 1969. Sedan år 1969 har 
mervärdesskattesystemet genomgått en hel del förändringar. År 1991 innebar det dock en 
omfattande förändring, bland annat så ändrades systemet så att en basbreddning ägde rum. Detta 
blev betydande då även tjänster kom att omfattas av den generella skatteplikten. Sedan 
förändringen har Sverige numera en generell skatteplikt för varor och tjänster och de som är 
undantagna från skatteplikt anges specifikt i ML.107  
 
3.3 Omsättning av skattepliktiga varor och tjänster  
 
Det är lämpligt att börja med och bedöma huruvida en transaktion är skattepliktig eller inte. 
Föreligger inte skattskyldighet för varan eller tjänsten blir det aldrig fråga om skyldighet att 
redovisa mervärdesskatt. En av de förutsättningarna som skall vara uppfyllda för att en 
transaktion skall omfattas av skattskyldighet är att en vara eller tjänst överlåts mot ersättning, 
detta regleras i 2 kap. 1 § ML. En omsättning uppstår alltså när det finns en koppling mellan en 
prestation och en motprestation eller rättare sagt en vara eller tjänst överlåtes mot pengar.108  

Eftersom varor och tjänster behandlas olika i mervärdesskattehänseende så definieras dessa 
två begrepp i ML. I 1 kap. 6 § ML stadgas att vara är materiella ting och innefattar blanda annat 
fastigheter, gas, värme, kyla etc.109 Vid omsättning krävs det inte att en vara levereras utan det 
räcker med att det föreligger ett avtal om äganderättsövergång mellan parterna.110 Med 
omsättning av tjänst innebär det att en tjänst utförs, överlåts eller på något annat sätt 
tillhandahålls någon gentemot ersättning. Även detta regleras i 1 kap. 6 § ML. Vidare har 
omsättningskravet beskrivits i förarbeten till ML: 

 

                                                   
102 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 22. 
103 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 22. 
104 Kristoffersson, Melz, Mervärdesskatt, s. 30. 
105 SOU 1957:13. Jfr prop. 1959:162. 
106 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 22. 
107 Sandberg, Nilsson, Westfahl, Mervärdesskattens grunder, s. 9. 
108 Sandberg, Nilsson, Westfahl, Mervärdesskattens grunder, s. 30. Jfr Kristoffersson, Melz, Mervärdesskatt, s. 37. 
109 Kristoffersson, Melz, Mervärdesskatt, s. 37. 
110 Kleerup och Westfahl, Den svenska momsen, s. 37. 
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”Som framgår av den inledande specialmotiveringen till kapitlet bestäms genom 
omsättningskravet vad som skall beskattas, inte när det skall beskattas. Regler om 
skattskyldighetens inträde bestämmer när beskattning skall ske. När det gäller omsättning av 
en vara är det således överlåtelsen som sådan som beskattas. En nödvändig förutsättning för 
beskattning är därmed att ett köp eller byte kommer till stånd. Om det är fråga om en överlåtelse 
eller inte måste avgöras enligt de civilrättsliga reglerna”.111 

 
När bedömning huruvida omsättning föreligger skall nästa rekvisit utredas och det är huruvida 
omsättningen är mervärdesskattepliktig. Skatteplikt för omsättning av varor och tjänster stadgas 
i 3 kap. ML. I 3 kap. 1 § ML stadgas att alla varor och tjänster är skattepliktiga om inget annat 
anges i nämnda kapitel. Detta är huvudregeln i ML, alltså skall det uttryckligen stadgas i lag 
huruvida en vara eller tjänst är undantagen från skatteplikt.112 Eftersom denna studie behandlar 
huruvida försäkringstjänster är mervärdesskattepliktiga kommer jag senare i studien att 
beskriva utförligare kring reglering om undantaget för försäkringstjänster. 
 
3.4 Beskattningsbar person 
 
En ytterligare förutsättning för att omfattas av skatteplikt är att kravet på beskattningsbar person 
skall vara för handen. Benämningen skattskyldighet begränsas således till beskattningsbar 
person och innebär att den som bedriver en ekonomisk verksamhet självständigt oberoende av 
dess syfte och resultat, detta stadgas i 4 kap. 1 § ML. Alla fysiska och juridiska personer som 
deltar i produktionen och distributionen av skattepliktiga varor och tjänster kan anses vara 
skattesubjekt.113 De personer som inte kan omfattas av begreppet beskattningsbara personer är 
bland annat konsumenter och anställda.114 Slutsatsen av detta är att det är betydligt färre som 
är mervärdesskatteskyldiga än skattskyldiga till inkomstskatt.115  
 
3.5 Inom Sverige  

 
Den till sistnämnda rekvisitet som skall vara uppfylld för att skattskyldighet skall inträda är att 
omsättningen skall ske inom Sverige. Bestämmelsen som avgör huruvida omsättning föreligger 
i Sverige eller inte regleras i 5 kap. ML. Huvudregeln är att transaktioner skall beskattas i 
Sverige, om Sverige är omsättningsland enligt dessa regler.116 Det finns dock undantag från 
denna huvudregel. Transaktioner som sker inom EU, även kallad unionsinterna förvärv är 
exempel på transaktioner som kan avskilja från huvudregeln.117  

Inom EU-rätten finns det två principer, destinationsprincipen och ursprungslandsprincipen 
som reglerar i vilket land som beskattningen skall redovisas. De två principerna är även till för 

                                                   
111 Citatet är hämtat från prop.1993/94:99 s. 135. 
112 Kleerup, Westfahl, Den svenska momsen, s. 43. 
113 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 32. 
114 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 33. 
115 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 35. 
116 Sandberg, Nilsson, Westfahl, Mervärdesskattens grunder, s. 49. 
117 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 120.  



 26 

att undkomma dubbelbeskattning.118 Destinationsprincipen innebär att beskattning skall ske i 
det land som varan eller tjänsten konsumeras. Destinationsprincipen används normalt vid 
transaktioner mellan beskattningsbara personer. Ursprungslandsprincipen innebär däremot att 
beskattning sker i det land där näringsidkaren är etablerad och inte där konsumtionen äger rum. 
Denna princip tillämpas vid omsättningar av varor från en beskattningsbar person till en 
konsument samt vid omsättningar till andra personer som inte är beskattningsbara personer.119 
 
3.6 Skattesatser  

 
Mervärdesskatt fungerar som ett styrmedel i samhället, därmed för att kunna uppnå ett visst 
beteende i samhället, exempelvis höjdes skattesatsen till 25 procent under 1990 talet på grund 
av att dämpa den privata konsumtionen. Det kan även handla om att gynna vissa grupper i 
samhället exempelvis sänktes mervärdesskatten från 25 procent till 6 procent på inträde till 
djurparker, då syftet i detta fall var att gynna barnfamiljer.120 I Sverige har vi tre olika 
skattesatser, 25 procent, 12 procent och 6 procent. Huvudregeln är att skatt tas ut med 25 
procent av beskattningsunderlaget om inget annat anges uttryckligen i lag, 7 kap. 1 § 1 st. ML. 
En av de reducerade skattesatserna är 12 procent och tillämpas på livsmedel, uthyrning av 
hotellrum etc. Den andra reducerade skattesatsen är 6 procent och tillämpas på tidningar, böcker 
etc., detta stadgas i 7 kap. 1 § 3 st. ML.121 
 
3.7 Försäkringstjänster 

 
Huvudregeln inom mervärdesskatten är att omsättning av tjänster är skattepliktiga. Från 
huvudregeln finns det en del tjänster som är undantagna från mervärdesskatt, bland annat 
försäkringstjänster. I detta avsnitt av kapitlet kommer en beskrivande del av bestämmelsen som 
avser undantaget för försäkringstjänster att presenteras. 
 
3.7.1 Bestämmelsen 3 kap. 10 § ML genom tiden 
 
Redan innan Sverige gick med i EU stadgades det i svensk lag att försäkringstjänster var 
undantagna från skatteplikt men bestämmelsen har med åren genomgått en del förändringar. 
Fram till år 2002 omfattades undantaget i ML endast av sådana tjänster som enligt 
försäkringsrörelselagen (1982:713) eller lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares 
verksamhet i Sverige. Detta har nu slopats.122 Ändringen av regleringen avsåg att utvidga 
begreppet försäkringsgivare därmed ansågs det att den som tillhandahåller en försäkring skulle 
omfattas av undantagsbestämmelsen, oavsett vilket subjekt som är försäkringsgivare. Vidare 
avsåg ändringen av bestämmelsen att regleringen även skulle omfatta återförsäkringstjänster. I 

                                                   
118 Kristoffersson, Melz, Mervärdesskatt, s. 68. 
119 Sandberg, Nilsson, Westfahl, Mervärdesskattens grunder, s. 51. 
120 Sandberg, Nilsson, Westfahl, mervärdesskattens grunder, s. 83. 
121 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 52-55. 
122 Prop. 1993/94:99 s. 153. Jfr Prop. 2002/03:5 s. 101. 
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och med detta närmade sig den svenska regleringen den EU-rättsliga lydelsen.123 En ytterligare 
utvidgning av begreppet var att ”tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra 
förmedlare och som avser försäkring eller återförsäkring” skulle omfattas av begreppet 
försäkrings- och återförsäkringstjänst.124 Syftet med den ändrade utformningen av 
bestämmelsen var att den svenska regleringen skulle överensstämma med den EU-rättsliga 
bestämmelsen som stadgats i mervärdesskattedirektiv och dess EU:s rättspraxis.125   
 
3.7.2 Undantag från mervärdesskatt för försäkringstjänster 
 
Ett av de två delsyftena i studien är att utreda hur begreppet försäkrings- och 
återförsäkringstjänst i mervärdesskattehänseende skall definieras. Vid bestämmande hur en 
transaktion skall bedömas skattemässigt behöver rättstillämparen först bestämma huruvida en 
tjänst är att anse som en försäkringstjänst eller inte. Försäkringstjänster är undantagna från 
mervärdesskatt enligt 3 kap. 10 § ML. I svensk lagstiftning stadgas det i 3 kap. 10 § ML att:  
 
”Från skatteplikt undantas omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet 
tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och 
som avser försäkringar eller återförsäkringar”.  
 
Förutom att undantaget regleras i svensk rätt finns en motsvarande bestämmelse avseende 
undantag från skatteplikt för försäkringstjänster reglerat i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet. Även  bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet har varit utsatt för 
förändring. Förut stadgades motsvarande bestämmelse i artikel 13 B a sjätte direktivet och har 
nu delats upp och omfattas i dag av artikel 131 och 135.1 a mervärdesskattedirektivet och dessa 
artiklar skall läsas samman. Därigenom kan det tyckas att det inte skedde några praktiska 
förändringar.126 Ingressen i artikel 13 B a sjätte direktivet har förts över till artikel 131 
mervärdesskattedirektivet. I artikel 131 mervärdesskattedirektivet stadgas det: 
 
”Undantagen från skatteplikt i kapitlen 2-9 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen 
av övriga gemenskapsbestämmelser och i enlighet med de villkor som medlemsstaterna 
fastställer för att säkerställa en korrekt och enkel tillämpning av dessa undantag och förhindra 
skatteundandragande, skatteflykt eller missbruk”. 
 
 I artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet stadgas det:  
 
”Medlemsstaterna skall undanta följande transaktioner från skatteplikt:   
a) Försäkrings- och återförsäkringstransaktioner, inbegripet tjänster med anknytning till 
sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter”.  
 

                                                   
123 Prop. 2002/03:5 s. 31. 
124 Prop 2002/03:5 s. 32. Jfr Prop. 2002/03:5 s. 102.  
125 Prop. 2002/03:5 s. 30 och 32. 
126 Pettersén, Mervärdesskattens undantag för försäkringstjänster, SN, s. 51.  
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Den språkmässiga förändringen som skedde var att den tidigare formuleringen lydde 
”...däribland närstående tjänster som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter” har 
ersatt till ”..inbegripet tjänster med anknytning till sådana transaktioner som utförs av 
försäkringsmäklare och försäkringsagenter”. Genom detta så skedde inga förändringar av det 
materiella innehållet, utan bestämmelsen avser en förändring av bestämmelsens struktur och 
lydelse.127    

Med begreppen ”försäkrings- och återförsäkringstjänster” uttrycks i 3 kap. 10 § ML och 
omsättning av ”försäkrings- och återförsäkringstransaktioner” uttrycks i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet. Försäkrings- och återförsäkringstransaktion benämns i den EU-
rättsliga bestämmelsen medan försäkrings- och återförsäkringstjänst benämns i den svenska 
bestämmelsen. I rättspraxis kommer jag att benämna begreppen efter vad EUD och den 
nationella domstolen uttrycker. 

Vidare uttrycks begreppet i 3 kap. 10 § ML ”tjänster som tillhandahålls av 
försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller 
återförsäkringar”. I artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet uttrycks det ”inbegripet tjänster 
med anknytning till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och 
försäkringsagenter”. Även i det här fallet kommer jag att benämna begreppen efter vad EUD 
och den nationella domstolen uttrycker i rättspraxis. Artikel 13 B a sjätte direktivet är den äldre 
versionen av artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. Senare i studien kommer en del 
rättspraxis från EU att presenteras. I rättspraxis från EU kommer jag att ange artikel 135.1 a 
istället för artikel 13 B a för att inte skapa förvirring hos läsaren om vilken artikel som är aktuell. 

Försäkringsdirektivet avses rådets direktiv 77/92/EEG av den 13 december 1976 om 
åtgärder för att underlätta det effektiva utövandet av etableringsfriheten och friheten att 
tillhandahålla tjänster vid verksamhet som försäkringsagent eller försäkringsmäklare och 
särskilt om övergångsbestämmelser för sådan verksamhet. Försäkringsförmedlingsdirektivet 
avses rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling. 
Försäkringsdirektivet har ersatts av försäkringsförmedlingsdirektivet, dock kommer jag i 
studien att benämna direktiven för sig och dess lydelse.  
 
3.7.3 Avsaknad definition av begreppen i 3 kap. 10 § ML  
 
Någon definition av begreppen ”försäkrings- och återförsäkringstjänst” finns inte i varken ML 
eller mervärdesskattedirektivet därav är det av vikt att hämta vägledning från rättspraxis hur 
begreppen skall definieras.128 EU-kommissionen har konstaterat att definitionen av 
försäkringstjänst i mervärdesskattedirektivet är inaktuell på grund av att det har uppstått 
skillnader gällande tolkning och tillämpning mellan medlemsländerna. Genom detta har det 
skapats en rättslig oförutsebarhet mellan skattemyndigheter och ekonomiska aktörer och även 
lett till ökade domstolsprocesser. Av det anförda hade kommissionen åsyftas att en definition 
av begreppet skulle förtydligas och behärska ett mer omfattande område. Därför lades det fram 
ett förslag år 2007 på en ändring av definitionen. Förslaget är fortfarande inte fastslaget och är 

                                                   
127 Westberg, Mervärdesskattedirektivet – en kommentar, s. 2.  
128 RÅ 2004 not. 234., C-349/96 CPP. 
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under förändring.129 Det förslag som har lagts fram om definitionen av begreppen försäkring- 
och återförsäkringstjänst är: 

 
”Med försäkring och återförsäkring avses ett åtagande varigenom en person till en annan 
person, som motprestation för betalning, är skyldig att, om en risk förverkligas, överlämna en 
ersättning eller förmån enligt villkoren för åtagandet”.130 
 
Det finns en omfattande rättspraxis kring området huruvida definition av begreppen i 
undantagsbestämmelsen skall tolkas. Bestämmelsen kan delas upp i två delar. Den ena delen 
reglerar att försäkrings- och återförsäkringstjänster är undantagna från skatteplikt. Den andra 
delen behandlar när en aktör anses tillhandahålla en försäkringstjänst. Vid den delen behandlar 
rättspraxis vilka kriterier som skall vara för handen för att kunna omfattas av begreppet 
försäkringsmäklare eller andra förmedlare. Under kommande rubriker presenteras rättspraxis 
som har varit av vikt för definitionen av båda dessa delar av bestämmelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
129 Kleerup, Kristoffersson, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 98. 
130 Westberg, Mervärdesskattedirektivet –en kommentar, s. 392.  
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4. Försäkrings- och återförsäkringstjänst 
 
I kapitlet kommer jag att presentera hur rättstillämparen inom svensk rätt och EU-rätt har valt 
att definiera vad som kan komma att omfattas av begreppet ”försäkrings- och 
återförsäkringstjänst”. Till en början kommer jag att presentera hur EUD har valt att definiera 
de ovan angivna begreppen. Sedan kommer HFD resonemang vid definition av begreppen att 
presenteras. Denna turordning motiveras med att HFD hänvisar till mål från EUD i sina 
resonemang samt att den svenska bestämmelsen i 3 kap. 10 § ML avspeglar artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet.  
 
4.1 C-349/96 CPP 
 
I målet diskuterades frågan huruvida innebörden av begreppet försäkringstransaktion skall 
tolkas. Bakgrunden i målet var att bolaget CPP, erbjöd kreditkortsinnehavare att via ett 
skyddssystem bereda skydd för ekonomisk skada och olägenheter som kunde uppstå vid stöld 
eller förlust av kundernas kort. Skyddssystemet omfattade även förlust av andra föremål, 
exempelvis bilnycklar, pass eller försäkringshandlingar. Utöver den kompensation som 
kunderna kunde erhålla från CPP vid förlust eller stöld av deras kort tillhandahöll de även ett 
kollektivt försäkringsskydd från ett försäkringsbolag, Continental Assurance Company of 
London (Continental). En befullmäktigad försäkringsmäklare hade anlitats av CPP för att 
upprätta ett kollektivt försäkringsbrev. I försäkringsbrevet angavs CPP:s kunder som 
försäkringstagare. När en kortinnehavare blev kund hos CPP lades denne till i registret över de 
personer som skulle omfattas av försäkringen. Det var CPP som betalade för försäkringen till 
försäkringsbolaget och detta gjorde de i början av året som försäkringsbrevet avsåg. 

Den nationella domstolen hade begärt förhandsbesked från EUD och förklarat målet 
vilande. En av de frågor som ställdes var att EUD skulle avgöra huruvida CPP tjänster ansågs 
utgöra försäkringstransaktion i enlighet med artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. EUD 
började med att konstatera att begreppen som uttrycks i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet skall tolkas som självständiga begrepp och detta i syfte med att 
medlemsländerna inte tillämpar begreppen på olika sätt.131 Vidare framgick det i målet att 
begreppen i bestämmelsen inte har definierats i mervärdesskattedirektivet. I målet har 
generaladvokaten i sitt förslag uttalat hur en försäkringstransaktion bör kännetecknas: 
 
”enligt en allmän uppfattning, av att en försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning 
av en premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som parterna kom överens om 
när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken skulle förverkligas”.132  
 
Den prestation som en försäkringsgivare åtar sig, är det inte nödvändigt att prestationen vid ett 
eventuellt försäkringsfall bestod av en summa pengar. Prestationen kunde bestå av en så kallad 
räddningsservice som innebar att försäkringstagaren erhöll kontanta medel eller 

                                                   
131 C-348/87 Sufa. C-349/96 CPP. 
132 Citatet är hämtat från C-349/96 CPP. 
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serviceförmåner, detta anges i bilagan till direktiv 73/239133 i enlighet med dess lydelse i 
direktiv 84/64.134 Efter att EUD fastställde definitionen av försäkringstransaktion i det aktuella 
målet kunde EUD i sin bedömning undersöka huruvida CPP:s tjänster innefattades av denna 
definition. Av målet framgick det att CPP medgett att de endast hade lovat kunderna att göra 
vad som krävdes för att de skulle av Continental tillhandahålla en försäkring. Därmed hade inte 
CPP själva åtagit sig att tillhandahålla försäkringsskyddet till sina kunder. Av detta har 
Kommissionen understrukit att CPP besitter ett kollektiv försäkringsbrev för sina kunders 
räkning. 

EUD konstaterade att de tjänster som CPP utförde kunde omfattas av begreppet 
försäkringstransaktion, i enlighet med vad som uttrycks i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet. Trots att CPP enbart hade agerat som mellanhand mellan 
försäkringstagarna, CPP:s kunder och försäkringsgivaren, Continental. Av detta konstaterade 
EUD att den avgörande bedömningen var att CPP hade åtagit sig att teckna en kollektiv 
försäkring åt sina kunder och därigenom försett dem med försäkringsskydd. I 
mervärdesskattehänseende hade ömsesidiga prestationer utväxlats dels mellan CPP och dess 
kunder och dels mellan Continental och CPP. Enligt EUD saknade det betydelse i detta 
sammanhang att det var Continental som direkt gav försäkringsskyddet till CPP:s kunder och 
att det var CPP som hade ingått avtalet med kunderna. EUD klargjorde att undantaget i artikel 
135.1 a mervärdesskattedirektivet skall tolkas restriktivt.135 EUD hade dock i domen konstaterat 
att begreppet försäkringstransaktion även omfattade försäkringsskydd:  
 
”Uttrycket försäkringstransaktioner är emellertid i princip tillräckligt omfattande för att 
innefatta försäkringsskydd som ges av en skattepliktig person som inte själv är 
försäkringsgivare, men som inom ramen för en kollektiv försäkring ger sina kunder ett sådant 
försäkringsskydd genom prestationerna från en försäkringsgivare som svarar för 
försäkringsrisken”.136 
 
Det resonemang som EUD förde i målet stöds av det underliggande syftet som finns i 
mervärdesskattedirektivet. Trots att försäkringstransaktioner skall undantas från skatteplikt har 
medlemsländerna möjlighet att bibehålla eller införa skatt på försäkringsavtal. Om begreppet 
försäkringstransaktion endast skulle omfatta det som försäkringsgivarna själva tillhandahöll 
skulle detta innebära att slutkonsumenten CPP:s kunder, skulle belastas med dubbelbeskattning. 
I och med detta skulle denna situation strida mot syftet i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet. 

Det är flera aspekter som är av vikt att nämna i fallet, men det som är noterbart är att 
försäkringstransaktioner inte behöver utföras av en försäkringsgivare, utan en person som är 
skattepliktig och tillhandahåller ett försäkringsskydd genom en kollektiv försäkring kan även 
omfattas av begreppet i undantagsbestämmelsen och därmed undgå mervärdesskatt. 

                                                   
133 Rådets första direktiv 73/239/EEG. 
134 C-349/96 CPP. Rådets direktiv 84/641/EEG.  
135 C-348/87 Sufa. 
136 Citatet är hämtat från C-349/96 CPP. 
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4.2 C-240/99 Skandia 
 
Bakgrunden i målet var huruvida försäkringsbolaget Skandia kunde medges undantag från 
mervärdesskatt för de tjänster som bolaget tillhandahöll via sitt helägda dotterbolag, 
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia publ. (Livbolaget). Livbolagets verksamhet består i att 
tillhandahålla livförsäkringar, särskilt kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar. Angående 
upplägget hade de diskuterat att överföra Livbolagets funktioner och personal till Skandia och 
därigenom innebar det i praktiken att hela Livbolagets verksamhet skulle bedrivas av Skandia. 
För de tjänster som Skandia tillhandahöll skulle ett vederlag av en marknadsmässig ersättning 
erhållas från Livbolaget. Däremot skulle Livbolaget fortfarande stå för de eventuella risker och 
ansågs vara civilrättsligt försäkringsgivare och Skandia skulle inte överta någon risk alls. 

Den nationella domstolen valde att vilandeförklara målet och vände sig till EUD och ställde 
frågan, huruvida Skandias ordnade struktur att bedriva själva ”driften” av Livbolagets 
verksamhet kunde omfattas av begreppet försäkringstransaktion i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet. Den nationella domstolen fann att tjänsten i målet inte utgjorde en 
återförsäkringstransaktion på grund av den risk som Skandia underlåter att vara ansvarig för. 
Vidare anförde den nationella domstolen att de tjänster som Skandia tillhandahöll Livbolaget 
inte kunde omfattas av begreppet ”inbegripet tjänster med anknytning till sådana transaktioner 
som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter” i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet.  

 Det som domstolen påpekar i domen är att begreppet försäkringstransaktion inte definieras 
i mervärdesskattedirektivet. Detta har även benämnts i avsnittet ovan137 att begreppen i 
direktivet skall anses som självständiga gemenskapsbegrepp och syftet är att förhindra att 
medlemsstaterna tillämpar dem på olika sätt.138 Skandia har valt att finna stöd i sin talan i bland 
annat artikel 6 i rådets direktiv 92/49/EEG och i artikel 5 i rådets direktiv 92/96/EEG och enligt 
dessa bestämmelser har det uttryckts:  
 
”skall ett försäkringsbolag begränsa sin verksamhet till försäkringsområdet och till sådan 
verksamhet som är direkt anknuten till detta område med uteslutande av all annan 
affärsverksamhet”.  
 
Av det ovan anförda ansåg Skandia att all den verksamhet som Skandia avsåg att bedriva 
omfattades av undantaget från mervärdesskatt och skulle därmed omfattas av bestämmelsen i 
artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. Vidare hänvisade Skandia till det så kallade SDC-
målet. I målet hade EUD gjort en tolkning av artikel 135. 1 d och f mervärdesskattedirektivet.139 
I det åberopade målet hade bolaget SDC tillhandahållit sina medlemmar och andra kunder 
tjänster som bland annat rådgivning, handel med värdepapper, överföringar, köpeavtal, utlåning 
och förvaltning av depåer.140 I SDC-målet konstaterade EUD att det inte är av betydelse vem 

                                                   
137 Se avsnitt 4.1. 
138 C-349/96 CPP. 
139 C-2/95 SDC. 
140 C-2/95 SDC. 
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som utförde tjänsterna utan bedömningen skall ske utefter tjänstens karaktär om tjänsten i fråga 
skall omfattas av undantaget.  

Att SDC:s företagsnamn inte angavs till kunderna eller att SDC inte hade någon rättslig 
förbindelse gentemot dem samt att när tjänsterna överfördes till kunderna så angavs olika 
bankers namn ansågs inte inverka på bedömningen. I det aktuella målet ansåg Skandia att det 
inte var av betydelse för bedömningen att Skandia inte hade någon rättslig förbindelse gentemot 
Livbolagets kunder.141 Av det anförda ansåg Skandia att de tjänster som Skandia tillhandahöll 
Livbolaget skulle omfattas av bestämmelsen om undantag från mervärdesskatt. Av detta var det 
inte nödvändigt för bedömningen huruvida Skandia inte hade ett direkt rättsförhållande med 
Livbolagets slutkonsument. 

EUD var dock av en annan uppfattning och anförde följande. Det har uttryckts av EUD i 
CPP-målet att det inte finns skäl att medge olika tolkningar av begreppet försäkringtransaktion, 
oavsett om begreppet förekommer i försäkringsförmedlingsdirektivet eller 
mervärdesskattedirektivet. Det har uttryckts i rättspraxis att begreppen i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet skall tolkas strikt. Detta innebär att verksamheter som bedriver 
försäkringsverksamhet omfattas inte per automatik av undantaget i mervärdesskattedirektivet. 
Vidare erinras det i försäkringsförmedlingsdirektivet att det inte enbart är försäkringsbolag som 
har tillåtelse att erbjuda försäkringstransaktioner utan det kan även bedrivas av andra aktörer 
av sådan ”verksamhet som är direkt anknuten till detta område”. 

I det åberopade SDC-målet konstaterade EUD att det avsåg banktransaktioner och målet 
behandlade artikel 135.1 d och f mervärdesskattedirektivet, medan i det aktuella målet hade 
EUD att behandla huruvida en försäkringstransaktion omfattades av artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet. Vidare hänvisade EUD till CPP-målet och konstaterade att 
begreppet försäkringstransaktion som anges i artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet i varje 
fall omfattar de transaktioner där försäkringsgivaren ansvarar själv för eventuella 
försäkringsfall.142 Vidare i domen uttrycktes det inte att det endast avser de transaktioner som 
försäkringsgivarna själva utför. Utan undantaget omfattar även försäkringsskydd som en 
skattepliktig person utför och inte är försäkringsgivare, men som inom ramen för en kollektiv 
försäkring svarar för en försäkringsrisk och därav ger sina kunder ett försäkringsskydd.143 

I det aktuella Skandia-målet konstaterade EUD att det inte existerade något rättsförhållande 
mellan Skandia och Livbolagets kunder eftersom att det inte skulle föreligga något avtal mellan 
dem. En ytterligare aspekt var att Skandia inte skulle överta någon risk i själva 
försäkringsverksamheten, utan Livbolaget skulle stå för risken själv samt att Livbolaget skulle 
fortsätta att anses som försäkringsgivare enligt civilrättslig mening. EUD utvecklade 
resonemanget i det aktuella målet i förhållandet mot vad EUD hade anfört i CPP-målet. EUD 
anförde att det är av vikt vem som är mottagare av tjänsten. Vidare anförde EUD i det aktuella 
målet att i de fall en tjänst skall kännetecknas som försäkringstransaktion bör det föreligga ett 
avtalsförhållande mellan den som tillhandahåller försäkringen och personen som skall omfattas 
av försäkringen.144  

                                                   
141 C-2/95 SDC. 
142 C-349/96 CPP. 
143 C.349/96 CPP. 
144 C-349/96 CPP. 
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EUD fastslog att ett samarbete som består i att ett försäkringsbolag har åtagit sig att mot 
betalning av ett vederlag, som utgör en marknadsmässig ersättning och ska bedriva ett annat 
försäkringsbolags verksamhet, men bolaget fortsätter i sitt eget namn att underteckna avtalen, 
utgör inte en försäkringstransaktion. Utan en sådan tjänst skall omfattas av mervärdesskatt. Att 
bolaget hade valt att inte överta risken för denna verksamhet var en aspekt som var avgörande 
för bedömningen. 

 
4.3  RÅ 2004 not. 234 
 
I följande mål hade Capena Support KB (Capena) och Tre Euro Förvaltning AB (Tre Euro) 
överklagat ett förhandsbesked angående mervärdesskatt. Tre Euro var ett bolag som hade 
förvärvats av Capena. Förutsättningarna i målet var att Capena förmedlade 
försäkringsprodukter vilka tillhandahölls av Skandiabolag. Försäkringstagarna erbjöds ställa en 
fullmakt till Tre Euro. Därav kunde Tre Euro på eget initiativ genom en fondbytesfullmakt av 
försäkringstagarna sköta deras omplaceringar av försäkringskapital mellan olika fonder. Frågan 
i målet var huruvida tjänsterna som Tre Euro tillhandahöll försäkringskunderna kunde omfattas 
av undantaget i 3 kap. 10 § ML. Skatterättsnämnden145 hänvisade i sin motivering till CPP-
målet som hade fastslagit hur definitionen av en försäkringstjänst bör definieras: 
 
”en försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning av en premie, tillhandahålla 
försäkringstagaren den prestation som parterna kom överens om när avtalet ingicks, för det 
fall försäkringsrisken skulle förverkligas”.146  
 
Med denna definition som utgångspunkt jämförde SRN situationen i det aktuella målet. Enligt 
den fullmakt som försäkringstagarna kunde teckna framgår följande. Tre Euro skulle 
tillhandahålla ett uppdrag åt försäkringstagaren genom att placera och omplacera 
försäkringskapitalet på det sättet förvaltaren ansåg lämpligast i de fonder som står till 
förfogande under Skandia. Förutom Skandias ordinarie avgifter skulle även en procent uttas 
som en årlig fondförvaltningsavgift, exklusive mervärdesskatt.  

SRN gjorde följande bedömning, en fondförsäkring är en försäkringsform som innebar att 
försäkringstagaren själv valde vart försäkringskapitalet vid tillgängliga värdepappersfonder 
skulle placeras. Genom fullmakten gav försäkringstagaren tillåtelse åt förvaltaren att placera 
och omplacera kapitalet i den utsträckning som transaktionerna bedömdes som lämpliga. SRN 
ansåg att tjänsten som skulle utföras genom fullmakten är att jämställa med en särskild 
rådgivningstjänst och skulle bedömas för sig. SRN gjorde ingen annan bedömning av tjänstens 
karaktär även fast förhållandet innefattade placering av försäkringskapital. Oavsett huruvida 
det var Tre Euro eller Capena som skulle agera försäkringsmäklare var utgången detsamma. 
SRN ansåg att tjänsten omfattades av skatteplikt oavsett vem av de två som skulle förmedla 
tjänsten. Omsättningen av tjänsten är inte heller på någon annan grund undantagen från 
skatteplikt.  

                                                   
145 Skatterättsnämnden förkortas i det följande SRN.  
146 Citatet är hämtat från C-349/96 CPP. 
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Parterna i målet överklagade förhandsbeskedet, medan SKV ansåg att beskedet skulle 
fastställas. SKV anförde att även om rådgivningstjänsten förutsatte att kunden tecknade en 
fondförsäkring så kunde inte tjänsten anses som oskiljbar och underordnad försäkringstjänsten. 
SKV delade därmed SRN uppfattning att tjänsten som kunderna tillhandahöll via fullmakten 
var att anses som en skattepliktig rådgivningstjänst. HFD delade SRN:s bedömning och 
fastställde förhandsbeskedet.147  
 
4.4 RÅ 2007 not. 139 
 
I ett rättsfall från år 2007 diskuterade HFD frågan huruvida skadereglering skulle omfattas av 
begreppet försäkringstjänst i 3 kap. 10 § ML. I målet yrkade Trygg-Hansa Försäkrings AB 
(Trygg-Hansa) att deras verksamhet gällande skaderegleringen, som avsåg sakförsäkringar åt 
privatpersoner, skulle omfattas av undantaget i 3 kap. 10 § ML. Angående begreppet 
skadereglering avsåg situationen då Trygg-Hansa ersatte försäkringstagarens uppkomna skada 
genom reparation eller nytt förvärv av en vara eller tjänst.  

Det konstaterades i målet att Trygg-Hansas skadereglering omfattades av definitionen 
försäkringstjänst. Med hänvisning till CPP-målet148 gjorde HFD följande bedömning. Den 
prestationen som försäkringsgivaren åtar sig behöver inte nödvändigtvis innefatta pengar utan 
ersättningen kan även bestå av annan form av räddningsservice som exempelvis 
serviceförmåner eller kontanta medel. Utöver detta hänvisades HFD vad som uttalats i Skandia-
målet: 
 
”..den tjänst som avses i artikel 13 B a sjätte direktivet är av betydelse vem som är mottagare 
av tjänsten och att en försäkringstransaktion till sin natur innefattar ett avtalsförhållande 
mellan den som tillhandahåller försäkringstjänsten och den person, nämligen den försäkrade, 
vars risk täcks av försäkringen”.149 
 
Av det ovan anförda som hade konstateras i Skandia-målet var förutsättningen för att omfattas 
av undantaget i bestämmelsen att det förelåg ett avtalsförhållande mellan parterna. HFD 
konstaterade att ett avtalsförhållande förelåg i det aktuella målet. I målet fastslog även HFD att 
tjänster avseende skadereglering kan omfattas av undantaget. Därmed avsåg HFD att i det 
aktuella målet omfattades Trygg-Hansas tjänster av undantaget och var ej att anses som 
skattepliktiga.  
 
4.5 RÅ 2009 not. 140 
 
Bakgrunden i målet var att X AB och Y hade överklagat ett förhandsbesked från SRN. X AB 
var grupphuvudman för X-koncernens mervärdesskattegrupp och bedrev en 
livförsäkringsverksamhet. X AB hade betydande försäkringstillgångar i form av aktier m.m. i 
dennes verksamhet. Utöver detta bestod bolagets verksamhet i väsentlig del av en 

                                                   
147 RÅ 2004 not. 234. 
148 C-349/96 CPP. 
149 Citatet är hämtat från C-240/99 Skandia.  
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livförsäkringsverksamhet. År 2009 beslutades det att Y som var koncernens moderföretag 
skulle sköta X AB:s försäkringstillgångar. Parterna hade ingått ett avtal och i avtalet framgick 
det att Y skulle sköta X AB:s värdepappersportfölj samt hantera investeringsbesluten som 
tillhörde portföljen. Utöver själva hanteringen av portföljen skulle även Y tillhandahålla så 
kallade backofficetjänster och andra administrativa tjänster som var hänförliga till 
förvaltningen. 

Frågan som ställdes i målet av parterna var huruvida Y:s förvaltning av X AB:s 
försäkringstillgångar enligt avtalsförhållande omfattades av en sådan försäkringstjänst som 
avses i undantaget från mervärdesskatt. Parterna i målet hade åberopat EG-kommissionens 
utkast och förslag angående ändringar av mervärdesskattedirektivet som behandlade bland 
annat försäkringar.150 Förslaget skulle innebära ett förtydligande och utvidgning av undantaget 
för försäkringstjänster. SKV ansåg att Y:s förvaltning av försäkringstillgångarna inte 
omfattades av undantaget från skatteplikt.  

SRN hänvisade till Skandia-målet och CPP-målet som har definierat vad som utgör 
försäkringstjänst i mervärdesskattehänseende.151 Av detta ansåg SRN att situationen i det 
aktuella målet inte kunde omfattas av denna definition. Vidare anförde SRN med hänvisning 
till ACMC-målet152 att en tjänst bidrar till den huvudsakliga verksamheten i försäkringsbolaget 
är en omständighet i sig och inte enbart en avgörande faktor.153 Mot bakgrund av detta ansåg 
SRN att Y förvisso bidrog till X AB:s verksamhet, men att Y inte framstod som tillhandahållare 
av försäkringstjänster. Detta med hänvisning till de ovan nämnda EU:s rättspraxis. SRN ansåg 
att Y framstod mer som en underleverantör som bistod med förvaltning och administration. 
HFD fastställde förhandsavgörandet och delade SRN:s bedömning.  
 
4.6 Sammanställning av rättspraxis avseende begreppen försäkrings- och 
återförsäkringstjänst 
 
Uppsatsens första delsyfte är att definiera vad som omfattas av begreppen ”försäkrings- och 
återförsäkringstjänst”. Begreppen har varken definierats i 3 kap. 10 § ML eller artikel 135.1 
mervärdesskattedirektivet. Eftersom att begreppen inte har definierats i dessa bestämmelser har 
ledning fått sökas från både EU:s rättspraxis och svensk rättspraxis. I denna del kommer EU:s 
rättspraxis att sammanställas först och därefter kommer en sammanställning av svensk 
rättspraxis.154  

Vid bedömningen av hur en försäkringstransaktion skall definieras har det fastslagits två 
tydliga definitioner avseende begreppet. Den första definitionen har uttryckts i CPP-målet och 
där anförde EUD att en försäkringstransaktion föreligger när en försäkringsgivare åtar sig att 
tillhandahålla försäkringstagaren den prestationen som parterna kom överens om vid avtalets 
ingående, mot att försäkringstagaren har erlagt en premie. Det innebär att när händelsen 
inträffar så tillhandahåller försäkringsgivaren prestationen som parterna kommit överens om 

                                                   
150 KOM (2007) 746-747. 
151 Citatet är hämtat från C-240/99 Skandia. C-349/96 CPP. Se avsnitt 4.3.1.1. 
152 C-472/03 ACMC. 
153 C-472/03 ACMC. 
154 Se avsnitt 4.2.  
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vid avtalets ingående.155 Definitionen av begreppet som uttrycktes i CPP-målet är en direkt 
hänvisning till vad generaladvokaten anförde i sitt förslag till avgörande i målet. EUD valde i 
målet att utvidga begreppet till att även omfatta skattskyldiga personer som inte bedriver en 
försäkringsverksamhet.156 I CPP-målet konstaterade EUD att när en skattskyldig person 
tillhandahåller en försäkringstransaktion som är inom ramen för en kollektiv försäkring 
undantas den från mervärdesskatt.157 Nedan angivna citat i Skandia-målet anser också hur 
begreppet försäkringstjänst definieras: 
 
”…den tjänst som avses i artikel 13 B a sjätte direktivet är av betydelse vem som är mottagare 
av tjänsten och att en försäkringstransaktion till sin natur innefattar ett avtalsförhållande 
mellan den som tillhandahåller försäkringstjänsten och den person, nämligen den försäkrade, 
vars risk täcks av försäkringen”.158 
 
I citatet ovan konstaterade EUD i Skandia-målet att den avgörande faktorn för att omfattas av 
begreppet försäkringstransaktion är vem som är försäkringsmottagare och att det föreligger ett 
avtalsförhållande mellan försäkringstagaren och den som tillhandahåller försäkringstjänsten.159 
I Skandia-målet hänvisade EUD till CPP-målet. Av det ovan anförda gjorde även EUD samma 
bedömning med tolkningen av begreppet försäkringstransaktion. EUD:s  tolkning av begreppet 
försäkringstransaktion medförde att det inte enbart omfattar transaktioner som 
försäkringsgivaren själv utför, utan begreppet kan komma att användas i andra situationer. Som 
ovan nämnts anförde EUD i Skandia-målet att en av de viktiga aspekterna var att det förelåg ett 
avtalsförhållande mellan försäkringstagaren och den som tillhandahåller försäkringen. Av det 
uttalandet kan det även tyckas att EUD bortser ifrån att tolka begreppet restriktivt, som EUD 
åberopade i både CPP-målet och Skandia-målet.160 Av de ovan nämnda tolkningarna har EUD 
lyckats definiera vad som utgör en försäkringstransaktion. Därmed har båda målen ansetts varit 
vägledande i flera rättsfall, både inom svensk rättspraxis som EU:s rättspraxis.161  

I varken Skandia-målet eller CPP-målet definierar EUD vad som avses med begreppet 
återförsäkringstransaktion utan enbart begreppet försäkringstransaktion. I Skandia-målet ansåg 
EUD att transaktionen som företogs mellan Skandia och Livbolaget inte avsåg en 
återförsäkringstransaktion, men EUD utvecklade inte resonemanget i målet.162 Frågan i detta 
fall var huruvida ledning går att söka från andra direktiv. I artikel 1 a återförsäkringsdirektivet 
föreligger en återförsäkring när ett försäkringsföretag eller annat återförsäkringsföretag 
överlåter risken till ett bolag som har det som verksamhet att överta risker. Det som kan 
konstateras är att risken skall överlåtas från försäkringsgivaren till ett annat försäkringsföretag 
för att omfattas av begreppet återförsäkringstransaktion. Frågan är huruvida något 
avtalsförhållande bör föreligga mellan försäkringstagaren och återförsäkringsbolaget. Varken i 

                                                   
155 C-349/96 CPP. 
156 Pettersén, Mervärdesskattens undantag för försäkringstjänster, SN, s. 54.  
157 Se avsnitt 4.1.  
158 Citat hämtat från C-240/99 Skandia. 
159 C-240/99 Skandia. 
160 Se avsnitt 4.1 och 4.2.  
161 RÅ 2004 not 234. RÅ 2007 not 139. RÅ 2009 not 140. RÅ 2006 not 90. C-242/08 Swiss Re. 
162 Se avsnitt 4.1 och 4.2.  



 38 

mervärdesskattedirektivet eller återförsäkringsdirektivet definieras vad som avses med 
begreppet återförsäkringstransaktion. Skillnad på begreppen är att försäkringstransaktion 
definieras i rättspraxis, vilket inte återförsäkringstransaktion gör. En viktig aspekt att nämna är 
att om kollektiva försäkringar inte skulle omfattas av begreppet försäkringstransaktion skulle 
konsumenterna komma att dubbelbeskattas.163    

Angående avgörandet från svensk rätt är det av vikt att nämna att samtliga tre mål från 
svensk rätt stöds av rättspraxis från EUD. Vid bedömningen i RÅ 2004 not. 234 hade HFD att 
avgöra huruvida rådgivningstjänster skulle omfattas av skatteplikt. HFD delade SRN:s 
bedömning. I målet hänvisade SRN till CPP-målet hur definitionen av en försäkringstjänst bör 
klassificeras. SRN jämförde det som hade uttalats i CPP-målet med den fullmakt som Tre Euro 
tillhandahöll i det aktuella målet. SRN ansåg att de rekvisit som karaktäriserade en fullmakt 
ansågs inte uppfyllda enligt vad som hade uttryckts i CPP-målet. SRN bedömde att den tjänst 
som förekom i målet utgjorde en rådgivningstjänst och ansågs därmed vara av skattepliktig 
sådan.164 I rättsfallet hade HFD följt den allmänna grundprincipen för beskattning i 
mervärdesskattehänseende, att det är tjänstens karaktär som är den avgörande faktorn för 
bedömningen huruvida mervärdeskatt skall påföras.165 Det som konstaterades i domen var att 
fondbytesuppdrag inte kan anses underordnad själva förmedlingen av fondförsäkringen till 
försäkringstagaren, utan skall bedömas separat i mervärdesskattehänseende.166 

I RÅ 2007 not. 139 hade HFD att avgöra huruvida skadereglering omfattas av undantaget i 
3 kap. 10 § ML. I vissa fall förekommer det att skadereglering utförs av företagen själva, vilket 
var fallet i det aktuella målet. HFD beslutade att skadereglering är en skattefri försäkringstjänst 
och hade hämtat vägledning från Skandia-målet. I målet hade EUD fastslagit att en avgörande 
faktor var rekvisitet att ett avtalsförhållande var för handen. Utöver detta konstaterade HFD i 
enlighet med CPP-målet att det inte är nödvändigt att det försäkringsgivaren tillhandahåller 
utgör en summa pengar utan en försäkringstjänst kan även omfattas av kontanta medel eller 
serviceförmåner.167 I mot denna bakgrund beslutade HFD att skaderegleringen som Trygg-
Hansas tillhandahöll kunde omfattas av begreppet försäkringstjänst. Det som även var av 
intresse i detta mål var att sökande hade åberopat huruvida två andra medlemsländer uttalande 
att skadereglering är att anse som en mervärdesskattefri försäkringstjänst. HFD valde i det 
aktuella målet att inte hänskjuta frågan till EUD. Jan Kleerup uttalade att: 
 
”I och med att domstolen inte gjorde det kommer svenska försäkringsgivare med 
gränsöverskridande verksamhet att hamna i en sämre konkurrenssituation jämfört med aktörer 
i andra medlemsländer. Detta eftersom den mervärdesskatterättsliga behandlingen av 
skaderegleringstjänster skiljer sig åt mellan olika medlemsländer”.168 
 

                                                   
163 Se avsnitt 4.1 och 4.2.  
164 Se avsnitt 4.3 RÅ 2004 mot 234. 
165 Kleerup, E Mervärdesskatt, SN, s. 361.  
166 Se avsnitt 4.3 RÅ 2004 not 234. 
167 RÅ 2007 not 139. Jfr C-349/96 CPP-målet.  
168 Citatet är hämtat från, Kleerup, Aktuellt om mervärdesskatt, SN, 582.  
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Att HFD inte valde att hänskjuta frågan kan som ovan nämnts komma att innebära att 
skaderegleringstjänster tolkas annorlunda i svensk rätt jämfört mot andra medlemsländer.169 

Ett ytterligare mål som behandlade definitionen av begreppet ”försäkringstjänst” är RÅ 
2009 not. 140. I det nämnda målet hade SRN att bedöma huruvida Y:s förvaltning av X AB:s 
försäkringstillgångar utgjorde en sådan försäkringstjänst att den skulle undantas från 
mervärdesskatt. Även i detta mål hade SRN hämtat vägledning från CPP-målet och Skandia-
målet hur begreppet skall definieras.170 Utöver detta så hade sökanden åberopat EU-
kommissionens utkast och förslag angående ändringar av mervärdesskattedirektivet, men HFD 
avslog detta och ansåg att det inte är en omständighet som skall betraktas vid bedömningen i 
målet. Sammanfattningsvis bedömde SRN att huruvida tjänsten i sig bidrog till 
försäkringsbolagets huvudsakliga verksamhet utgör inte det att tjänsten skall anses som en 
försäkringstjänst och därmed undantagen från skatteplikt. Vidare hade SRN hänvisat till 
ACMC-målet och bedömde att sökande i det aktuella målet framstod istället som en 
underleverantör av de tjänster som utfördes av sökande. SRN ansåg därmed att tjänsten inte var 
undantagen från skatteplikt. HFD delade SRN:s bedömning och fastställde 
förhandsavgörandet.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
169 Fri, Kleerup, E Mervärdesskatt, SN, s. 421. 
170 C-240/99 Skandia.  
171 Se avsnitt 4.5. 
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5. Tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra 
förmedlare 
 
I kapitlet kommer jag att presentera hur rättspraxis från både svensk rätt och EU-rätt har valt 
att definiera innebörden av begreppet ”tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller 
andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar”. Till en 
början kommer jag att presentera hur EUD har valt att definiera de ovan anförda begreppet. 
Sedan kommer HFD:s resonemang vid definition av begreppet att presenteras. Denna 
turordning motiveras med att HFD hänvisar till mål från EUD i sina resonemang samt att den 
svenska bestämmelsen i 3 kap. 10 § ML avspeglas från artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet. 
 
5.1 C-472/03 ACMC 
 
Bakgrunden i målet var att bolaget, Royal Nederland Verzekeringsgroep NV, Universal Leven 
NV (UL) bedrev försäkringsverksamhet för livförsäkringar via försäkringsagenter på 
marknaden. UL ingick ett samarbetsavtal med ACMC den 26 maj 1997. Samarbetsavtalet 
innebar att ACMC skulle utföra vissa tjänster för UL:s räkning. Dessa tjänster omfattade 
backofficeverksamhet. Vidare anlitade ACMC sin interna avdelning, Accenture Insurance 
Services (AIS). Backofficeverksamheten innefattade godkännande av försäkringsansökningar, 
uppsägning av försäkringsavtal, utfärdande och handläggning av försäkringsbrev, 
handläggning av ändringar i försäkringsavtal och av premier, etc. Frågan i målet var huruvida 
backofficeverksamheten som ACMC tillhandahöll UL kunde betraktas som ”inbegripet tjänster 
med anknytning till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och 
försäkringsagenter” i artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. Förutsättningarna i målet var 
att AIS som hade anlitats av ACMC tillhandahöll med närmare bestämt 17 stycken 
heltidsanställda som ägnade sig åt backofficeverksamheten och personalen hade även utbildats 
inom området för livförsäkringar. Medan UL förfogade över personal som motsvarade 2,9 
heltidsanställda.  

EUD konstaterade i målet att AIS anställda, som var anlitade av ACMC, besatt en 
sakkunskap inom området för livförsäkringar och att den nämnda verksamheten utgjorde 
”inbegripet tjänster till försäkringstjänster”. De ovan nämnda omständigheterna ansågs däremot 
inte tillräckliga för att ACMC skulle anses utgöra en försäkringsagent. Därutöver ansåg EUD 
att den verksamhet som förelåg bör även undersökas ifall den kunde anses utgöra en 
försäkringsverksamhet. Vid bedömning av det ovan anförda hänvisade EUD till 
generaladvokatens förslag: 

 
”Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 31 i sitt förslag till avgörande kan det emellertid 
inte av denna rättspraxis dras den slutsatsen att behörigheten att binda försäkringsgivaren är 
det avgörande kriteriet för att en person skall anses vara försäkringsagent i den mening som 
avses i artikel 13 B a i sjätte direktivet. För att det skall anses vara fråga om en 
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försäkringsagent krävs nämligen en undersökning av vad den ifrågavarande verksamheten 
består i”.172  
 
Efter att EUD undersökt vad backofficeverksamheten utgjorde för tjänster som ACMC 
tillhandahöll UL via AIS konstaterade EUD att tjänsterna bidrog förvisso till den huvudsakliga 
verksamheten. Vidare anförde EUD att tjänsterna inte hade den karaktären som var 
kännetecknande för en försäkringsagents verksamhet.173 EUD förtydligade vad både 
generaladvokaten och Europeiska gemenskapernas kommission hade uttryckt angående vad 
som utgör väsentliga inslag och är kännetecknande för en försäkringsagents verksamhet vilket 
var att:174 
 
”söka upp potentiella kunder och sammanföra dessa med försäkringsgivaren”.175 
 
Vidare konstaterade EUD att ACMC arbete inte började förrän handläggningen av 
försäkringsansökningarna. Det var försäkringsagenterna som hade överlämnat ansökningarna 
och UL var de som hade undersökt den potentiella kundkretsen på marknaden för 
livförsäkringar.176 I målet hänvisade EUD till artikel 2.1 b försäkringsdirektivet hur begreppen 
försäkringsmäklare och försäkringsagent definieras: 
 
”omfattar behörigheten att vidta åtgärder som försäkringsgivaren blir bunden av i förhållande 
till en försäkringstagare som drabbats av en skada”.177 
 
Det samarbetsavtal som UL och ACMC hade ingått ansåg EUD vara ett underleverantörsavtal. 
Detta innebar att ACMC:s verksamhet utgjorde en del av UL:s egna verksamhet.178 Av 
betydelse vid bedömningen anförde EUD att ACMC tillhandahöll UL administrativa resurser 
som bolaget saknade och UL bistod även ACMC med en rad andra tjänster vid utövandet av 
UL:s försäkringsverksamhet. Det är även av vikt att poängtera att UL förfogade över personal 
som motsvarade 2,9 heltidsanställda medan AIS bistod med 17 anställda som arbetade med 
backofficeverksamheten samt att UL och AIS personal arbetade i samma kontorsbyggnad. 

Av det ovan anförda ansåg EUD att ACMC endast bistod med några tjänster och därmed 
kunde inte tjänsterna anses som förmedlade av ACMC. Därav konstaterade EUD att ACMC 
inte kunde utgöra en försäkringsagent, eftersom de inte kan förmedla tjänster åt sig själva. EUD 
besvarade frågan i målet med att en backofficeverksamhet som tillhandahåller tjänster till ett 
försäkringsbolag mot ersättning inte omfattas av begreppet ”inbegripet tjänster med anknytning 
till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter” i den 
mening som avses i artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. 

                                                   
172 Citatet är hämtat från C-472/03 ACMC. 
173 C-472/03 ACMC. 
174 C-472/03 ACMC. 
175 Citatet är hämtat från C-472/03 ACMC. 
176 C-472/03 ACMC. 
177 Citatet är hämtat från C-472/03 ACMC. 
178 C-472/03 ACMC. C-235/00 CSC. 
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5.2 C-8/01 Taksatorringen 
 
Taksatorringen är en sammanslutning som har ungefär 35 medlemmar och omfattar både små 
och medelstora försäkringsbolag som har tillstånd att sälja bilförsäkringar. Syftet med 
Taksatorringen är att värdera medlemmars motorfordonsskador åt medlemmarnas vägnar. I och 
med detta har medlemmarna en skyldighet att anlita Taksatorringen vid en värdering för de 
motorfordonsskador som har uppstått i Danmark. De utgifter som uppstår i verksamheten 
fördelas ut på medlemmarna så att betalningen som medlemmarna erlägger för medlemskapet 
motsvarar de tjänster för sammanslutningen. I praktiken innebär detta att när en 
försäkringstagares fordon har blivit skadat och skall repareras upprättas en skadeanmälan för 
ett medlemsbolags räkning. Skadeanmälan och det skadade fordonet ges in till en bilverkstad 
som försäkringstagaren själv har valt. Efter att verkstaden har undersökt de skadade fordonet 
så skall en värderingsman (experten) besikta fordonet. Experten är från någon av 
Taksatorringens lokala värderingscentraler. 

Den nationella domstolen i Danmark valde att lämna målet vilande och hänsköt frågan till 
EUD. Frågan EUD hade att besvara i målet var huruvida Taksatorringens verksamhet kunde 
omfattas av undantaget i artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. I målet konstaterade EUD 
att begreppen inte definieras i mervärdesskattedirektivet. EUD gjorde den bedömningen att 
Taksatorringens verksamhet inte kunde omfattas av begreppet ”inbegripet tjänster med 
anknytning till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter”. 
EUD hänvisade till generaladvokatens förslag att: 
 
 ”enbart avser tjänster som utförs av yrkesutövare som står i kontakt både med 
försäkringsgivaren och den försäkrade, och att försäkringsmäklaren endast utgör en 
mellanhand”.179 
 
Taksatorringen ansåg i målet att deras sammanslutning uppfyllde rekvisitet i undantaget och att 
deras verksamhet skulle omfattas av begreppet i undantagsbestämmelsen. Taksatorringen 
åberopade i målet var artikel 2.1 a och b försäkringsdirektivet.  

Som bakgrund till detta erinrar EUD att begreppet i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet skall tolkas restriktivt eftersom att huvudregeln är att varor och 
tjänster inom mervärdesskattehänseende är skattepliktiga. Utöver detta skall begreppen inom 
mervärdesskattehänseende anses utgöra självständiga begrepp.180 Generaladvokaten hade i sitt 
förslag angett att verksamheten som Taksatorringen bedrev inte kunde anses vara av sådant slag 
att rekvisiten i artikel 2.1 a och b i försäkringsdirektivet var uppfyllda. För att artikel 2.1 a skall 
vara för handen skall det föreligga en förmedling mellan försäkringstagaren och 
försäkringsgivaren samt att det skall föreligga förberedande arbete inför ingående av 
försäkringsavtal. Utöver detta skall verksamheten som Taksatorringen utförde innefatta en 
behörighet att vidta de åtgärder som försäkringsgivaren blir bunden av i förhållande till 
försäkringstagaren vid fall av skada. EUD konstaterade att Taksatorringens verksamhet inte 

                                                   
179 Citatet är hämtat från C-8/01 Taksatorringen. 
180 C-348/87 Sufa. C-8/01 Taksatorringen. 
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omfattades av sådant slag och därmed inte uppfyllde rekvisiten i ovan nämnda artikel 2.1 
försäkringsdirektivet.  

Sammanfattningsvis konstaterade EUD att begreppet ”inbegripet tjänster med anknytning 
till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter” endast 
omfattar de tjänster som utförs av en person som står kontakt med både försäkringstagaren och 
försäkringsgivaren och att personen i fråga endast utgör en form av mellanhand. 
 
5.3 C-124/07 Beheer 
 
Bakgrunden i målet var att J.C.M Beheer BV (Beheer) agerade som underagent till bolaget  
VDL Polisassuradeuren BV (VDL). VDL bedrev en verksamhet som försäkringsagent och 
försäkringsmäklare. I sin verksamhet så agerade de dels som ombud för vissa försäkringsbolag 
och dels som försäkringsagent när de slöt försäkringsavtal. I de fall VDL agerade som ombud 
tecknade de självständigt försäkringsavtalen i försäkringsbolagens namn. I sin tur agerade 
Beheer för VDL:s räkning och utförde även tjänster i deras namn. Enligt avtalet mellan  Beheer 
och VDL ingick det för Beheer att sluta försäkringsavtal, handläggning av överföringar av 
försäkringar, utfärdande av försäkringar, utbetalningar av provision samt tillhandahållande av 
information till försäkringstagarna och försäkringsbolag. Utöver detta så ingick Beheer 
självständigt på eget initiativ nya försäkringsavtal samt nya försäkringar.  

Enligt avtalet mellan Beheer och VDL skulle Beheer uppbära en ersättning för de tjänster 
som Beeher tillhandahöll bolaget. Ersättningen var på 80 % av den provision som utbetalades 
till VDL för försäkringsavtalen som ingicks. Skulle avtalet mellan dessa två parter upphöra var 
Beheer tvungen att återbetala ersättningen. Återbetalningen var i proportion tills avtalet 
upphördes. Frågan i målet som EUD hade att besvara var huruvida de tjänster som Beheer 
tillhandahöll kunde anses som sådana tjänster som försäkringsmäklare eller försäkringsagenter 
utför, trots att Beheer endast hade ett indirekt förhållande med parten i försäkringsförhållandet.  

Inledningsvis så hänvisade EUD till annan fastställd rättspraxis att begreppen i 
undantagsbestämmelsen från skatteplikt skall anses som självständiga och dess syfte är att 
förhindra att medlemsländerna tillämpar mervärdesskattesystemet på olika sätt samt att de även 
skall kunna sättas in i sitt generella sammanhang.181 Principen inom mervärdesskatt är att 
omsättning av varor och tjänster är skattepliktiga och därför skall undantaget i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet tolkas restriktivt.182 

I målet konstaterade EUD att det avgörande kriteriet för att omfattas av begreppet 
”inbegripet tjänster med anknytning till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare 
och försäkringsagenter” är vad den ifrågavarande verksamheten består i. EUD ansåg att Beheers 
verksamhet var kännetecknande för en sådan verksamhet som bedrevs av försäkringsmäklare 
eller försäkringsagent. Det finns inget angivet i varken försäkringsdirektivet eller 
mervärdesskattedirektivet hur förhållandet skall vara mellan parterna och försäkringsagenten 
eller försäkringsmäklaren i ett försäkringsavtal till vars ingående denne bidragit till.  

Den nationella domstolen hade ansett att Beheer inte står i något förhållande till 
försäkringsgivarna, eftersom Beheer handlar för VDL:s räkning och i dennes namn. Vidare 

                                                   
181 C-240/99 Skandia. C-453/05 Ludwig. 
182 C-453/05 Ludwig. 
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ansåg domstolen att det istället var VDL som ansågs som försäkringsagent eller 
försäkringsmäklare. Av det anförda ansåg den nationella domstolen att Beheers tjänster som de 
tillhandahöll inte är att anses som försäkringsagent eller försäkringsmäklare och omfattades 
inte av undantaget från skatteplikt. 

Däremot hade EUD i domen Taksatorringen fastslagit att begreppet i artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet ”inbegripet tjänster med anknytning till sådana transaktioner som 
utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter” avser de tjänster som har utförts av 
yrkesutövare och som står i ett förhållande till såväl försäkringstagaren som försäkringsgivaren. 
Därav konstaterade EUD följande. Beheer var inte bunden på ett formellt sätt till 
försäkringsgivarna som VDL handlade för, men EUD ansåg att det förelåg ett indirekt 
förhållande mellan parterna. Det har även betonats i rättspraxis, Taksatorringen, att det inte är 
fastslaget vilket slags förhållande som skall föreligga mellan parterna i försäkringsavtalet och 
försäkringsmäklaren eller försäkringsagenten. Det hade inte heller gjorts någon bedömning i 
Taksatorringen avseende förhållandet mellan de skattskyldiga personerna, försäkringsgivarna 
och försäkringstagarna. Därmed hade EUD inte begränsat förhållandet till någon specifik form. 

Även om Beheer inte står i ett direkt förhållande till försäkringsgivarna är inte det avgörande 
kriteriet för att inte kunna omfattas av undantaget i artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. 
Det benämns även med hänvisning till artikeln att: 

 
”utesluter i princip inte att verksamheten som försäkringsmäklare och försäkringsagent delas 
upp i skilda typer av tjänster vilka i sig kan omfattas av begreppet närstående tjänster som 
utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter”.183 

 
EUD anförde även följande princip om skatteneutralitet att aktören måste kunna välja vilken 
verksamhet som passar dem bäst ur en ekonomisk synvinkel utan att inte kunna omfattas av 
undantaget. Av det ovan anförda i målet ansåg EUD att Beheers verksamhet skulle omfattas av 
undantagsbestämmelsen i artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. 
 

5.4 RÅ 1995 not. 105  
 
I ett överklagat förhandsbesked av X AB angående mervärdesskatt fastställde HFD vad som 
avsågs med mervärdesskattepliktig omsättning av tjänster hos en försäkringsförmedlare. I 
ansökan om förhandsbesked ställde X AB frågan huruvida vissa angivna försäkringstjänster var 
undantagna från mervärdesskatt. SRN fann att undantaget omfattar dels de tillhandahållanden 
som avser försäljning av försäkringar och besiktningar. De besiktningar skulle ha utförts som 
underlag för premiesättning dvs innan husbocksförsäkringen tecknades av kunden eller i 
samband med bedömningen av huruvida ett försäkringsavtal förelåg. Besiktningar som avser 
sådan skadereglering enligt försäkringsvillkoren i husbocksförsäkringen och som utgör ett rent 
skadeförebyggande syfte omfattades inte av undantaget i 3 kap. 10 § ML. X AB överklagade 
SRN:s bedömning och yrkade att dessa tjänster omfattades av undantaget då de ansåg att deras 

                                                   
183 Citatet är hämtat från C-124/07 Beheer. 
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tjänster innefattades vad som avses med försäkringstjänster. HFD instämde med SRN:s  
bedömning och fastställde förhandsbeskedet.184 

 

5.5 RÅ 2005 ref. 80  
 
I målet ansökte X AB (X) om förhandsbesked. Frågan som X ställde var huruvida deras tjänster 
som de tillhandahöll ett livförsäkringsaktiebolag (Y) genom ett uppdragsavtal utgjorde en sådan 
förmedling av försäkringar som avses i 3 kap. 10 § ML. SRN konstaterade att tjänsterna 
utgjorde en sådan förmedling av försäkringar och att de därmed skulle omfattas av undantaget 
från skatteplikt. I sin motivering konstaterade SRN först att bestämmelsen i 3 kap. 10 § ML är 
inhämtad från artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. Vidare hänvisade SRN till sin 
motivering till ett rättsfall från EUD, Taksatorringen. I målet hade EUD definierat vad som 
avses med begreppet ”inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra 
förmedlare av försäkringar” Enligt avgörandet omfattas begreppet av tjänster som utförs av 
yrkesutövare och som står i kontakt med både den försäkrade och försäkringsgivaren.185 Vidare 
inhämtade SRN vägledning från artikel 2.3 försäkringsförmedlingsdirektivet, vad som avses 
med begreppet ”försäkringsförmedling”, vilket är: 
 
”verksamhet som består i att lägga fram, föreslå eller utföra annat förberedande arbete inför 
ingåendet av försäkringsavtal, eller att ingå sådana avtal, eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid skada”. 
 
SRN ansåg att X:s verksamhet enligt denna definition utgjorde en sådan försäkringsförmedling 
och att verksamheten därigenom uppfyller rekvisitet ”inbegripet tjänster som tillhandahålls av 
försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar” i 3 kap. 10 § ML. HFD instämde 
inte med denna bedömning, därav ansåg de att det fanns brister i beslutsunderlaget avseende 
X:s roll i verksamheten. Av detta ansågs X:s roll i verksamheten som oklar. HFD ansåg vidare 
att SRN inte borde ha meddelat något förhandsbesked i detta ärende.  

Anledningen till att HFD valde att avvisa målet var att det förelåg två avtal mellan parterna 
och att endast ett av avtalen hade bifogats i ärendet och därav kunde inte avtalsförhållandet 
mellan parterna klarläggas. HFD hänvisade även till ACMC-målet som hade bedömt vad som 
avsågs med begreppet ”inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra 
förmedlare av försäkringar”. EUD anförde i målet att den som utför tjänsten skall stå i kontakt 
med både försäkringsgivaren och försäkringstagaren samt att denne skall besitta sakkunskap på 
området. Vidare hänvisade HFD till ACMC-målet som i sin tur hänvisat till CSC-målet att en 
förmedlingstjänst inte innefattar en underleverantör som utför en tjänst åt sin uppdragsgivares 
vägnar. Av det ovan anförda ansåg HFD att det inte gick att fastställa huruvida X skulle anses 
som underleverantör åt Y och därmed avslog HFD förhandsbesked från SRN och avvisade 
målet. 

 

                                                   
184 RÅ 1995 not. 105. 
185 C-8/01 Taksatorringen. 
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5.6 RÅ 2006 not. 90 
 
Frågan i målet var huruvida Bil AB (X) förmedlade försäkring som tillhandahölls av ett 
försäkringsbolag, skadeförsäkring AB (Y) kunde omfattas av undantag från skatteplikt enligt 
bestämmelsen i 3 kap. 10 § ML. Förutsättningarna i målet var att X bedrev bilförsäljning via 
återförsäljare och i samband med försäljning av Z-bilar erbjöds en märkesförsäkring (Z-
försäkring). Denna försäkring innebar att kunderna garanterades reparation av deras Z-bilar vid 
inträffat försäkringsfall, kravet var dock att reparationen skulle ske på så kallade 
märkesverkstäder med användandet av originalreservdelar.  

Y tillhandahöll försäkringen, dvs var försäkringsgivare och försäkringstagaren var köpare 
av bilen. Parterna X och Y hade reglerat ett samarbetsavtal. Samarbetsavtalet innefattade villkor 
som var gällande vid avtalets ingående och innehöll parternas åligganden. De villkor som 
förelåg i avtalet var bland annat att X skulle stå för marknadsföringskostnader och 
försäljningskostnader av försäkringen. Vidare förelåg det i avtalsvillkoren att X skulle bereda 
Y kunskap kring innehållet av försäkringen eftersom att Y hade till uppgift att på olika 
detaljistmöten informera om försäkringen. Y hade till uppgift att bearbeta och utbilda Z-bilars 
återförsäljare, föra register över ombuden samt utbetala provisioner till ombuden. 

SRN förde ingen diskussion i målet huruvida X kunde anses som skattepliktig person, som 
via ett avtal med såväl kunderna som försäkringsbolag tillhandahöll en försäkring. Ovan 
nämnda förhållande har fastslagits i CPP-målet. I målet konstaterade SRN att varken i ML eller 
mervärdesskattedirektivet finns någon tydlig definition kring begreppet ”inbegripet tjänster 
som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar”. SRN gjorde 
därmed samma bedömning som i RÅ 2005 ref. 80 att ledning av begreppet borde inhämtas från 
försäkringsförmedlingsdirektivet. I artikel 2.3 försäkringsförmedlingsdirektivet stadgas det: 

 
”verksamhet som består i att lägga fram, föreslå eller utföra annat förberedande arbete inför 
ingåendet av försäkringsavtal, eller att ingå sådana avtal, eller att bistå vid förvaltning oh 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid skada”.  
 
I artikel 2.3 3 st. försäkringsförmedlingsdirektivet stadgas,  
 
”Tillhandahållande av information i enskilda fall inom ramen för annan yrkesverksamhet 
förutsatt att denna verksamhet inte syftar till att bistå kunden med ingåendet eller fullgörandet 
av ett försäkringsavtal, yrkesmässig handläggning av ett försäkringsföretags skador samt 
värdering och reglering av skador skall inte heller anses vara försäkringsförmedling”. 
 
SRN använde denna tolkning av begreppet försäkringsförmedling i mervärdesskattehänseende. 
SRN hänvisade ytterligare en gång till CPP-målet som konstaterat att tolkning kan enbart ge en 
”viss ledning”.186 Vidare konstaterade SRN att Y skulle ensam komma att betraktas som 
försäkringsgivare eftersom att den försäkringstjänst som en köpare av Z-bilar erhåller 
tillhandahålls av Y. Att X har ett visst inflytande vid utformningen av avtalsvillkoren ändrar 
inte bedömningen att anse att X är försäkringsgivare i målet. Den verksamhet som X skulle 
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komma att bedriva kunde inte omfattas av begreppet försäkringsförmedling och därav var 
rekvisiten i undantaget för försäkringstjänster inte uppfyllt. Av det ovan anförda gjorde HFD 
samma bedömning som SRN och fastställde förhandsbeskedet. 
 
5.7 RÅ 2009 not. 80 
 
I målet begärde X AB mervärdesskattegrupp (bolaget) ett förhandsbesked från SRN. Bolaget 
och Y ingick i bolagets mervärdesskattegrupp. Bolaget bedrev en försäkringsverksamhet som 
hade både kunder i Sverige och utomlands. I vissa fall utförde inte Y själv skaderegleringen 
utan anlitade en utomstående skadereglerare och denna aktör kunde både vara svensk som 
utländsk. I de fall bolaget förvärvade tjänster som avsåg skaderegleringen från utländska aktörer 
redovisade Y mervärdesskatt och det på grund av att bolaget hade uppfattat dessa tjänster som 
skattepliktiga. Z är en tjeckisk licenserad försäkringsmäklare och var verksam i Tjeckien. Y 
hade ingått ett avtal med Z. I avtalet framgick det att Z skulle varigenom på Y:s räkning utföra 
tjänster avseende skadereglering. Den egendom som skaderegleringen avsåg var hemelektronik 
som såldes av ett företag i Tjeckien. Företaget sålde även skadeförsäkringar för Y:s räkning. I 
avtalet framgick det att Z skulle vara ansvarig för skaderegleringen i enlighet med instruktioner 
av en särskilt standardiserad manual som hade upprättats av Y. Vidare skulle Z arbeta med en 
särskild IT - plattform som också var utformad av Y. I målet ställde Y frågan huruvida bolagets 
förvärv av tjänsterna angående skaderegleringen från Z medförde skattskyldighet för bolaget. I 
förhandsbeskedet gjorde SRN den bedömningen att de tjänster som Z tillhandahöll Y 
omfattades inte av undantaget i 3 kap. 10 § ML.  

SRN har bland annat hänvisat till RÅ 1995 not. 105. I det nämnda målet hade SRN 
diskuterat vilka tjänster som skulle omfattas av undantaget för försäkringstjänster. 
Bedömningen i målet omfattade bland annat tjänster avseende skadereglering som ett ombud 
tillhandahöll ett försäkringsbolag. I målet konstaterade SRN att en försäkringstjänst förelåg om 
tjänsten kunde hänföras till förmedling av en försäkring. Vidare fastslog SRN i det nämnda 
målet att förmedlingsarbetet kunde även omfatta sådana uppgifter som ombudet utförde som 
underordnad led för upphandlingen. Det som inte kunde omfattas av undantaget var sådana 
åtaganden som att återställa försäkringsobjekt i oskadat skick.187 

Vidare hänvisade SRN till ACMC-målet och jämförde detta mål med ifrågavarande 
situation. I målet hade EUD fastslagit att även huruvida en tjänst bidrar till ett annat 
försäkringsbolags huvudsakliga verksamhet är inte detta givet att tjänsten omfattas av 
undantaget. Den avgörande faktorn var huruvida en verksamhet som bolaget bedrev innehöll 
de aspekter som kännetecknar en försäkringsagent. Utöver detta hade EUD ansett att 
avtalsförhållandet mellan ACMC och försäkringsbolaget skulle bedömas som ett 
underleverantörsavtal. Enligt avtalet tillhandahöll ACMC försäkringsbolaget både mänskliga 
och administrativa resurser som bolaget saknade samt en rad andra tjänster så att bolaget skulle 
kunna utöva sin försäkringsverksamhet.188  
Vidare hänvisade SRN till rättsfallet RÅ 2005 ref. 80 som hade i sin tur hänvisat CSC-målet. I 
CSC-målet hade EUD fastställt att en sådan tjänst som en underleverantör utför åt 

                                                   
187 RÅ 1995 not. 105. 
188 C-472/03 ACMC. 
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uppdragsgivaren inte kan anses som en förmedlingstjänst.189 Ett ytterligare rättsfall som SRN i 
det aktuella målet hade hänvisat till var RÅ 2007 not. 139. I det målet hade SRN konstaterat att 
skadereglering var hänförligt till försäkringsbolagets tillhandahållanden av försäkringstjänster 
och igenom detta så ansåg HFD att återbetalning av mervärdesskatt var för handen.  

I det aktuella målet gjorde SRN följande bedömning. SRN ansåg att förhållandet som 
förelåg i målet inte var jämförbar med ovan nämnda rättspraxis. I det aktuella målet 
konstaterades att ett avtalsförhållande inte var för handen och detta på grund av att 
försäkringsbolaget Y själva inte hade utfört skaderegleringen. SRN:s bedömning blev således 
att Z ansågs ha agerat som underleverantör åt Y och därav hade de tjänster som utförts bidragit 
till viss del, till Y:s försäkringsverksamhet. Av detta ansågs inte tjänsterna omfattas av en 
försäkringsmäklares verksamhet. Vidare anförde SRN att tjänsterna som Z utförde och 
förmedlat åt Y inte avsåg försäkringar och detta skiljde sig åt jämfört med situationen i RÅ 
2007 not. 139. Av det ovan anförda beslutade SRN att en förmedlingstjänst som utförs av en 
underleverantör åt en uppdragsgivare, inte kan utgöra en förmedlingstjänst och därmed inte 
omfattas av undantaget i 3 kap. 10 § ML. 
 
5.8 HFD 2015 ref. 29 
 
Bakgrunden i målet var att en bank hade ansökt om ett förhandsbesked hos SRN då banken 
hade ingått ett samarbete med ett försäkringsbolag. Av samarbetet framgick det att banken 
skulle erbjuda sina kunder att teckna förmånligare sakförsäkringar hos försäkringsbolaget. 
Banken skulle presentera försäkringserbjudandet för kunder via internetbanken, telefonsamtal, 
vid möten, på bankens hemsida, i brevutskick samt via flygblad. I de fall en kund blev 
intresserad av en försäkring via telefonkontakt eller personligt möte med banken så skickade 
banktjänstemannen information om kundens kontaktuppgifter samt vilken försäkring som 
kunden blev intresserad av till försäkringsbolaget. Därefter blev kunden kontaktad av 
försäkringsbolaget (situation A). 

Kunden kunde även via bankens hemsida eller internetbanken komma i kontakt med 
försäkringsbolaget. Detta kunde ske på tre olika sätt. För det första kunde kunden på bankens 
hemsida eller via internetbanken klicka på knappen ”bli uppringd”. Klickade kunden på 
knappen så länkades kunden till försäkringsbolagets hemsida och där skulle kunden fylla i ett 
formulär och därefter kontaktades kunden av försäkringsbolaget. Var kunden inloggad på 
internetbanken och klickade knappen så skickades kundens uppgifter av banken vidare till 
försäkringsbolaget som kontaktade kunden senare via telefon (Situation B1). Dessutom kunde 
kunderna själva kontakta försäkringsbolaget på ett telefonnummer som tagits fram speciellt till 
bankens kunder (Situation B2). Till sist kunde kunderna själva teckna en försäkring via bankens 
hemsida eller internetbanken genom att klicka på en knapp ”beräkna och teckna”. När kunden 
befann sig på bankens hemsida länkades kunden vidare till försäkringsbolagets hemsida för att 
fylla i ett formulär. I de fall kunden var inloggad på internetbanken så skickade även banken 
ytterligare information till försäkringsbolaget om bland annat kundens personnummer och 
namn (Situation B3).  

                                                   
189 RÅ 2005 ref. 80. Jfr C-235/00 CSC. 
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Anledningen att banken ansökte om ett förhandsbesked var för att få svar på huruvida avtalet 
med försäkringsbolaget innebar att banken tillhandahöll en försäkringsförmedlingstjänst som 
avses i 3 kap. 10 § ML. Enligt SRN:s bedömning ansågs situation A utgöra sådana tjänster som 
tillhandahölls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och kunde därmed 
omfattas av undantagsbestämmelsen. I situationerna B1 och B3 då kunden var inloggad på 
bankens hemsida utgjorde sådana tjänster som tillhandahölls av försäkringsmäklare eller andra 
förmedlare av försäkringar och därmed omfattades av undantagsbestämmelsen. Angående 
situationerna B2 och för situationen B1 och B3 då kunden utgår från bankens hemsida kunde 
inte omfattas av undantaget från skatteplikt. 

I SRN:s motivering hänvisade de bland annat till EUD:s uttalande om artikel 135.1 a 
mervärdesskattedirektivet då EUD har angett en tolkning av begreppet i 
undantagsbestämmelsen. EUD har anfört följande, att någon som besitter sakkunskap på 
området av livförsäkringar (en sådan slags typ av försäkring som var aktuell i målet) är inte 
tillräckligt för att denne skall anses utgöra en försäkringsagent. Utöver detta skulle det även 
undersökas huruvida verksamheten i sig motsvarar en försäkringsagents verksamhet. Att besitta 
en sådan behörighet och binda försäkringsgivaren är inte det avgörande kriteriet.  

I ACMC-målet har EUD uttalat att det som är kännetecknande för en försäkringsagents 
verksamhet är att söka upp potentiella kunder och sedan sammanföra dem med 
försäkringsgivaren. Vidare har det uttryckts i Taksatorringen-målet och ACMC-målet att det 
ytterligare krävs att det är en yrkesutövare som inom ramen för sin verksamhet står i kontakt 
med både försäkringstagaren och försäkringsgivaren samt att försäkringsagenten enbart utgör 
en mellanhand. Utöver detta kom EUD i ACMC-målet fram till att denne skall även besitta 
sakkunskap på området. I ACMC-målet hänvisade även EUD i sin tur vidare till en annan dom 
CSC-målet.190 I målet hade EUD ansett att det inte får vara fråga om tjänster som någon annan 
utför i försäkringsbolagets ställe. I samma dom konstaterade EUD att den avgörande faktorn är 
inte den eventuella behörigheten att binda en försäkringsgivare utan den faktiska verksamheten. 
Att en försäkringsagent enbart står i ett indirekt förhållande till parterna i ett försäkringsavtal 
har inte hindrat att tjänsten som försäkringsagenten tillhandahåller omfattas av undantaget. 
Denna diskussion anförde EUD i Beheer-målet. Enligt HFD är det fortfarande osäkert i flera 
hänseenden vilken räckvidd det aktuella undantaget har.  

SRN hade att bedöma vad banken tillhandahöll försäkringsbolaget i de ovan nämnda 
situationerna. Försäkringsbolagets huvudsakliga syfte angående samarbetet med banken är att 
banken skulle förse försäkringsbolaget med potentiella kunder. Banken skulle ej vara part i 
avtalet som kunden ingick med försäkringsbolaget. De anställda inom banken skulle få en 
försäkringsförmedlingsutbildning och en utbildning av de tjänster som försäkringsbolaget 
tillhandahöll. Utöver detta så hade banken och försäkringsbolaget tillsatt en styrgrupp som 
skulle bland annat diskutera produktutveckling samt utveckla och utvärdera samarbetet. I 
situation A tog banken emot kundernas kontaktuppgifter samt vilken av försäkringarna som 
kunden var intresserad av. I situationerna B1 och B3 då kunden var inloggad på bankens 
hemsida tog banken emot kundens intresseanmälan om att bli uppringd och kunden länkades 
vidare till försäkringsbolagets hemsida. Bankens uppgift i de fall var att vidarebefordra kundens 
uppgifter till försäkringsbolaget. SRN ansåg att i de ovan anförda situationerna medverkade 
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banken till att sammanföra försäkringsbolaget med kunderna. Detta när banken tog emot 
kundens uppgifter och vidarebefordrade dessa till försäkringsbolaget, både när kunden önskade 
att bli uppringd och när kunden ville ingå ett avtal med försäkringsbolaget.  

Utöver de nämnda situationerna och vad som i övrigt har framgått gällande samarbetet 
mellan försäkringsbolaget och banken ansåg SRN att banken har en sådan ställning som kunde 
klassificeras som en förmedlare av försäkringar som framgår enligt 3 kap. 10 § ML. Därav att 
bankens verksamhet kännetecknades av att söka upp potentiella kunder och sammanföra dem 
med försäkringsgivaren. I de ovan anförda situationerna ansåg SRN att de utgjorde sådana 
tjänster och kunde omfattas av begreppet försäkringsmäklare eller andra förmedlare av 
försäkringar. 

I situationerna B2, samt i situationerna B1 och B3 då kunden enbart slussas vidare till 
försäkringsbolagets hemsida och lämnar sina uppgifter själv för att sedan bli uppringd eller 
teckna ett avtal, kunde inte omfattas av undantaget i 3 kap. 10 § ML. SRN ansåg att i dessa 
situationer så tillhandahöll banken enbart marknadsföring åt försäkringsbolaget och därmed 
vidtog banken inga åtgärder för att sammanföra försäkringsbolaget med potentiella kunder. Av 
detta ansåg SRN i de ovan anförda situationerna att det saknades någon kännetecknande för 
denna samt att det saknades någon väsentlig och specifik funktion för en 
försäkringsförmedlares verksamhet och omfattades inte av undantaget i 3 kap. 10 § ML. 

Banken överklagade SRN:s bedömning angående situationerna B2 samt situationerna B1 
och B3 då kunden utgick från bankens hemsida och skulle därmed inte omfattas av undantaget 
i 3 kap. 10 § ML. HFD anförde enligt följande, det skall ej ha någon betydelse i vilken kanal 
kunden sammanförs med försäkringsbolaget utan bankens agerande skall ses som en helhet och 
bedömas därefter. HFD anförde vidare att när kunden kontaktar försäkringsbolaget via bankens 
hemsida är det den sista länken i en kedja av aktiviteter som banken bidrar till att sammanföra 
försäkringsbolaget med kunden. Den ersättning som banken erhåller ifrån försäkringsbolaget 
är densamma oavsett om förmedling har skett via bankens hemsida eller via internetbanken. 
Försäkringsbolaget betalar provision till banken beroende på huruvida ett försäkringsavtal 
faktiskt träds in och banken är inte part i avtalet. Banken informerade och marknadsförde 
försäkringsvillkoren i försäkringsbolagets namn och för dess räkning. Bankens anställda 
tillgodosågs utbildning i grundläggande försäkringsförmedling samt medverkade även i 
produktutvecklingen.  

HFD hänvisade till Beheer-målet då EUD har fastslagit att den avgörande kriteriet är vad 
verksamheten består i för att kunna omfattas av undantagsbestämmelsen. Utöver detta 
hänvisade även HFD till ACMC-målet, Taksatorringen-målet och Beheer-målet där EUD har 
fastslagit att en försäkringsmäklare skall enbart agera som mellanhand samt ha kontakt med 
både försäkringsgivaren och försäkringstagaren. 

HFD anförde vidare att SRN hade i sin bedömning anfört att banken hade i situationerna A, 
B1 och B3 tillhandahållit kunderna försäkringsförmedling som omfattades av undantaget i 3 
kap. 10 § ML. Skillnaden på dessa situationer och situationerna i B2 samt situationerna B1 och 
B3 då kunderna utgick från bankens hemsida och slussades vidare till försäkringsbolagets 
hemsida, var att banken inte hade den slutliga hänvisningen av kundens kontaktuppgifter till 
försäkringsbolaget. HFD ansåg att även fast banken inte medverkade till att förse 
försäkringsbolaget med kundens kontaktuppgifter så medverkade ändå banken till en kontakt 
mellan kunderna och försäkringsbolaget. Även fast banken inte medverkade till den direkta 
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kontakten mellan parterna så fick kunderna erbjudande om förmånligare villkor som kunde 
tecknas enbart av dem. 

Av det ovan anförda ansåg HFD att i de situationerna försåg banken med en sådan 
förmedling av tjänster som omfattades av undantaget i 3 kap. 10 § ML. HFD ändrade SRN:s 
bedömning och ansåg att de tjänster som banken tillhandahöll mot en ersättning i följande 
situationer i B1, B2 och B3 omfattades av undantaget från skatteplikt.  
 
5.9 Sammanställning av rättspraxis avseende försäkringsmäklare eller andra 
förmedlare 
 
Uppsatsens andra delsyfte är att utreda vad som omfattas av begreppet ”tjänster som 
tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser 
försäkringar eller återförsäkringar”. Detta begrepp har inte definierats i varken 3 kap. 10 § ML 
eller artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet och därför har svar fått sökas på annat håll. Jag 
har därmed fått söka ledning från både EU:s rättspraxis och svensk rättspraxis. Eftersom den 
svenska domstolen till stor del hänvisar till EU:s rättspraxis i sitt resonemang kring begreppet 
kommer en sammanställning av EU:s rättspraxis först att presenteras. 

När en transaktion inte omfattas av begreppet ”försäkrings- eller återförsäkringstjänster” 
kan transaktionen istället komma att omfattas av begreppet ”tjänster som tillhandahålls av 
försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar”. Det finns olika aspekter som är av 
vikt vid definitionen av begreppet.  

Den första aspekten är huruvida ledning kan inhämtas från andra direktiv. EUD har inlett i 
ett flertal mål med att uttala att inom gemenskapen skall begreppen anses som självständiga 
begrepp och genom detta åsyftas att länderna inte tolkar dessa begrepp på olika sätt, utan det 
skall ske utifrån det generella mervärdesskattesystemet. Trots detta har EUD ändå valt att hämta 
vägledning från försäkringsdirektivet när det gäller en tolkning av begreppen 
försäkringsmäklare och försäkringsagent. Som ovan nämnts i studien skall begreppen i 
undantagsbestämmelserna i mervärdesskattehänseende även tolkas restriktivt. I 
försäkringsdirektivet är reglerna generella och omfattar flera aspekter och följden blir att 
begreppen försäkringsmäklare och försäkringsagent kommer att omfattas av en bredare 
omkrets.191 Att begreppen skall tolkas restriktivt frångås i det sammanhanget när ledning 
hämtas från andra direktiv. Det har inte uttalats av EUD uttryckligen att ledning skall hämtas 
från andra direktiv men det kan utläsas av domarna från EUD:s resonemang kring begreppet i 
undantagsbestämmelsen.192  

Den andra aspekten är vilka kriterier som skall vara för handen för att kunna omfattas av 
begreppen försäkringsmäklare eller en försäkringsagent. I både Taksatorringen-målet och 
ACMC-målet har EUD onämnt att försäkringsmäklare eller försäkringsagent inte definierades 
i artikel 135.1 a mervärdesskattedirektivet. I Taksatorringen-målet konstaterade EUD vad som 
avses med begreppen i bestämmelsen och anförde:193 
 

                                                   
191 Se avsnitt 5.1.  
192 Se avsnitt 5.2. 
193 Se avsnitt 5.1 och 5.2.  
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”avser tjänster som utförs av yrkesutövare som står i kontakt både med försäkringsgivaren och 
den försäkrade, och att försäkringsmäklaren endast utgör en mellanhand”.194 
 
Av det ovan anförda definieras det inte vad som avses med försäkringsagent eller 
försäkringsmäklare. Begreppen kan uppfattas som oklara vid en sammanställning av båda 
målen. En bidragande faktor till den oklara definitionen är huruvida vägledning skall hämtas 
från andra direktiv. I Taksatorringen-målet uttryckte EUD att det saknades nödvändighet att 
tolka begreppen på samma sätt i mervärdesskattedirektivet som i försäkringsdirektivet.195 
Medan i CPP-målet ansåg EUD att det inte fanns något skäl till en annan tolkning av begreppen 
oavsett huruvida begreppet förekommer i försäkringsdirektivet eller i 
mervärdesskattedirektivet.196  

I ACMC-målet framförde EUD resonemanget kring bestämmelsen att enbart för att 
tjänsterna bidrar till försäkringsbolaget huvudsakliga verksamhet utgör de inte sådana tjänster 
som kännetecknas av en försäkringsagents verksamhet.197 Utöver detta framförde domstolen 
att det är en viktig aspekt för att bestämmelsen skall vara för handen är att det skall finnas 
väsentliga inslag i en försäkringsagents verksamhet. Sådan som att söka upp potentiella kunder 
och sammanföra dem med försäkringsgivarna.198 En ytterligare egenskap som är av vikt för att 
kunna omfattas av begreppet är vilken sakkunskap försäkringsagent besitter vid området. 
Vidare är ett av kriterierna vad försäkringsagentens verksamhet består i.199  

I ACMC uttalar inte EUD innebörden av begreppet försäkringsmäklare, men det som kan 
utläsas från rättspraxis är att bedömningen sker utifrån vad verksamheten består i. Att EUD 
hänvisar till definitionen vad verksamheten består i när det gäller begreppen försäkringsmäklare 
och försäkringsagent är därmed av intresse eftersom att försäkringsförmedlingsdirektivet även 
gör samma definition.200   

Som ovan nämnts sker en bedömning efter vad verksamheten består i för att omfattas av 
begreppen försäkringsmäklare eller försäkringsagent. Därmed är den tredje aspekten för att 
omfattas av begreppen är att undersöka vilket slags rättsförhållande som bör föreligga mellan 
parterna, försäkringsmäklaren eller försäkringsagenten, försäkringsgivaren och 
försäkringstagaren.201 

EUD har i Taksatorringen-målet framfört att det inte står klart om det skall föreligga ett 
direkt förhållande mellan försäkringsgivarna och försäkringstagarna eller om ett indirekt 
förhållande är tillräckligt för att bestämmelsen skall anses vara för handen. Detta konstaterades 
i Beheer-målet att försäkringsförmedling anses omfattas av undantaget även fast det inte 
föreligger ett direkt förhållande till parterna mellan försäkringsmäklaren eller 
försäkringsagenten i det aktuella försäkringsavtalet.202 Därmed kan bestämmelsen vara för 

                                                   
194 C-8/01 Taksatorringen. C-472/03 ACMC. 
195 C-8/01 Taksatorringen.  
196 C-349/96 CPP. Jfr Pettersén, Mervärdesskattens undantag för försäkringstjänster, SN, s. 57.   
197 C-472/03 ACMC.  
198 C-472/03 ACMC. Jfr Pettersén, Mervärdesskattens undantag för försäkringstjänster, SN, s. 56. 
199 Se avsnitt 5.1.  
200 Se avsnitt 5.1.  
201 Se avsnitt 5.2.  
202 C-124/07 Beheer. 
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handen trots att det föreligger ett indirekt förhållande.203 Detta kan tolkas som att EUD i Beheer-
målet utvidgar begreppet. Sammanfattning av de båda ovan angivna målen är att begreppet kan 
anses vara för handen oavsett om det föreligger ett direkt eller indirekt förhållande.204   

I RÅ 1995 not. 105 anförde SRN hur definitionen av förmedling av försäkringar skall tolkas. 
SRN ansåg att förmedling var för handen när ett ombud för ett försäkringsbolag utförde tjänster 
i egenskap av bolagets räkning. Tjänsterna innefattade premiesättning, förbesiktningar av 
försäkringsobjekt, försäljning av försäkringar, fortlöpande besiktningar av försäkringsobjekten 
samt skadereglering. SRN:s bedömning var att samtliga tjänster nämligen omfattades av 
undantaget förutom två skadereglering enligt försäkringsvillkoren och besiktningar som utförs 
i rent skadeförebyggande syfte. I sin motivering anförde SRN att ombudet i det aktuella fallet 
inte bedrev försäkringsrörelse och därmed stod inte för något försäkringsansvar gentemot 
försäkringstagaren och försäkringsgivaren. För att undantaget i bestämmelsen skall vara för 
handen måste försäkringstjänsten hänföras till själva förmedlingen, vilket inte ansågs föreligga 
för dessa två tjänster och omfattades inte av undantaget. Vidare anförde SRN att det enbart 
räcker med att tjänsten syftar till att avtal om försäkring skall slutas, för att förmedling av 
försäkring skall vara för handen.205 

I RÅ 2005 ref. 80 var SRN och HFD av skilda åsikter. HFD valde att avvisa målet. Det som 
var av intresse i målet var tolkningen av EU:s rättspraxis i den bemärkelsen som visar på att 
svensk rättstillämpning använder sig av denna. Det som ytterligare var av intresse är att SRN 
och HFD hade olika åsikter om användningen av försäkringsförmedlingsdirektivet. I målet 
behandlade HFD hur begreppet försäkringstjänster i undantaget från skatteplikt skall tolkas. I 
domen hämtade HFD ledning från CPP-målet avseende vad som ansågs med 
försäkringsförmedling. Försäkringsförmedling innebär att när den som förmedlar en tjänst står 
i kontakt med både försäkringsgivaren och försäkringstagaren samt besitter sakkunskap vid 
området.206  

HFD anförde att ledning bör hämtas med viss försiktighet från 
försäkringsförmedlingsdirektivet, eftersom det inte har anförts att en exakt likadan tolkning bör 
ske i mervärdesskattehänseende. Definitionen av ”inbegripet tjänster som tillhandahålls av 
försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar”  hade uttalats i Taksatorringen-
målet vilket avser tjänster som utförs av yrkesutövare och står i kontakt med både 
försäkringstagaren och försäkringsgivaren och att försäkringsmäklaren endast utgör en 
mellanhand i förhållande till dessa parter.207 HFD gjorde inga invändningar angående 
uttalandet, dock så ansåg HFD att information avseende avtalsförhållandet mellan parterna 
saknades. Vidare anförde HFD att den som utför en tjänst måste stå i kontakt med både 
försäkringstagaren och försäkringsgivaren för att tjänsten skall omfattas av undantaget. Två 
personer som inte delar HFD bedömning är Tomas Karlsson och Jesper Öberg. De anser att 
denna dom strider mot EU:s rättspraxis.208  

                                                   
203 C-124/07 Beheer. 
204 Se avsnitt 5.2 och 5.3.  
205 Se avsnitt 5.4.  
206 RÅ 2005 ref. 80. Jfr Kleerup, Aktuellt om mervärdesskatt, SN, s. 721. Samt Wingren, Förhandsbesked 
mervärdesskatt andra halvåret 2006, SN, s. 149. C-349/96 CPP. 
207 C-8/01 Taksatorringen. 
208 Karlsson, Öberg, B3 Mervärdesskatt, SN, s. 412. 
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I målet RÅ 2006 not. 90 hade HFD att bedöma huruvida ett samarbetsavtal skulle omfattas av 
undantaget i 3 kap. 10 § ML. I förhandsbeskedet hade SRN hänvisat till uttalandet i CPP-målet. 
I CPP-målet hade EUD uttalat att ledning bör hämtas från försäkringsförmedlingsdirektivet 
huruvida begreppet försäkringsförmedling bör definieras. Av denna definition ansåg SRN att 
situationen i det aktuella målet inte kunde omfattas av undantagsbestämmelsen. Vidare förde 
SRN inte någon diskussion huruvida X skulle anses som en skattepliktig person, som 
förmedlade en märkesförsärking via ett avtal med försäkringsbolaget. En ytterligare aspekt som 
är av vikt är att bilföretaget fick ”rätt till del i vinst” ansågs utgöra en ersättning från 
försäkringsbolaget till bilföretaget för tillhandahållande av försäkringstjänster.209 

I RÅ 2009 not. 80 hade även HFD att bedöma huruvida skadereglering skulle omfattas av 
begreppet försäkringstjänst och därmed undantas från skatteplikt. I målet var det ett 
försäkringsbolag som tillhandahöll skadereglering, men utförde inte själva tjänsterna för sin 
utländska verksamhet. I tidigare rättspraxis RÅ 2007 not. 139 hade HFD bedömt huruvida 
skadereglering ansågs utgöra en försäkringstjänst enligt 3 kap. 10 § ML. I det aktuella målet är 
förutsättningarna lite annorlunda, eftersom HFD hade att bedöma om ”förmedling av 
skadereglering” kan omfattas av bestämmelsen. SRN hade bedömt att Z ansågs utgöra en 
underleverantör åt Y, i och med detta kunde inte förmedling föreligga. Av ovan nämnda hade 
SRN hänvisat till CSC-målet. HFD instämde med SRN:s avgörande och bedömde att 
”förmedling av skadereglering” inte omfattas av undantaget i 3 kap. 10 § ML.210  

Som tidigare i svensk rättspraxis så hänvisar även HFD 2015 ref. 29 till EU:s rättspraxis. 
De EU-domar som HFD hänvisade till är ACMC-målet, Taksatorringen-målet och Beheer-
målet. I de fall har EUD uttryckt, för att omfattas av begreppet försäkringsmäklare skall denne 
enbart agera som mellanhand och inneha en kontakt med både försäkringsgivaren och 
försäkringstagaren. Med detta anförde HFD i det aktuella fallet att det inte är banken som agerar 
avtalspart med kunderna utan det är försäkringsgivaren samt att banken får provision för de 
avtal som banken upprättar mellan kunderna och försäkringsbolaget. HFD hänvisade även till 
de uppgifter som banken åtog sig i förmedlingen och de försäkringsvillkor som banken skulle 
marknadsföra. Bankens anställda skulle erhålla utbildning i grundläggande 
försäkringsförmedling samt att banken skulle medverka i produktutvecklingen. Till sist anförde 
HFD att banken inte hade den slutliga kontakten med kunderna när de utgick från bankens 
hemsida och slussades vidare till försäkringsbolagets hemsida (situationer  B2 samt B1 och 
B3). HFD ansåg ändå att i de fall så medverkade banken till en kontakt mellan 
försäkringsbolaget och kunderna. En ytterligare aspekt som var av vikt vid bedömningen var 
att kunderna fick ett erbjudande om förmånligare villkor hos försäkringsbolaget och som kunde 
enbart tecknas av dem.211 

I målet tydliggör HFD att den som skall agera som mellanhand bör ha någon form av 
vidarebefordring till den som tillhandahållit försäkringen. HFD resonerade så att även fast 
banken inte medverkade till att förse försäkringsbolaget med kundens kontaktuppgifter så 
medverkade dock banken till en kontakt mellan kunderna och försäkringsbolaget. I de fall fick 

                                                   
209 Svanberg, förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2009, SN s. 688. Jfr Kleerup, E Mervärdesskatt, SN, s. 
334. 
210 Se avsnitt 5.7. 
211 Se avsnitt 5.8.  
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kunderna erbjudande om förmånligare villkor som kunde tecknas enbart av dem. Just att banken 
medverkade till en kontakt kan anses eller tyckas motsvara att söka upp potentiella kunder.  
Sammanfattningsvis följer av det ovan anförda resonemanget vid bedömningen är domstolen 
främst intresserad av en försäkringsagents verksamhet som helhet. Därmed kan det första steget 
vara att fastställa begreppen tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra 
förmedlare av försäkringar. Nästa steg är att avgöra huruvida verksamheten som tjänsten 
tillhandahålls, motsvarar en försäkringsagent eller försäkringsmäklares verksamhet i sin 
helhet.212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
212 Pettersén, Mervärdesskattens undantag för försäkringstjänster, SN, 2008, s. 55.  
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6. Slutsats 
 
6.1 Inledning 
 
I det här kapitlet kommer en slutsats att presenteras angående de två delsyftena jag sökt besvara 
i studien. Det första delsyftet var att söka svar på vad som omfattades av begreppen försäkrings- 
och återförsäkringstjänst. Det andra delsyftet i studien var att söka svar på vad som omfattades 
av begreppet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av 
försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar. Syftena kommer nedanför att 
uppställas som rubriker i två frågeställningar där jag redogör för hur begreppen bör definieras. 

Efter Sveriges inträde i EU har det svenska rättssystemet genomgått förändringar. 
Mervärdesskattedirektivet är tillämpligt för omsättningsskatter och är till för att 
medlemsländerna inte tillämpar konkurrensvillkor som gör att den fria rörligheten inom EU 
förhindras. Den svenska bestämmelsen är baserad på den EU-rättsliga, att försäkringstjänster 
är undantagna från mervärdesskatt. EU:s rättspraxis har varit av betydelse för bedömningen 
huruvida begreppen skall tolkas samt vilka aspekter domstolen har ansett varit vägledande. 
EUD är den främsta uttolkaren av EU-rätten och den svenska rättstillämparen har en skyldighet 
att tillämpa den EU-rättsliga bestämmelsen och följa den tolkning och tillämpning i ljuset av 
EU-rätt. Förutom att själva lagbestämmelsen är anpassad efter EU:s bestämmelse har även EU:s 
rättspraxis varit vägledande för den svenska regleringen kring definitionen av de båda 
begreppen i undantagsbestämmelsen. Av detta kan det utläsas att HFD:s bedömningar grundar 
sig i EUD:s resonemang angående de aspekter som är viktiga för bedömningen.  
 
6.2 Hur definieras begreppen försäkrings- och återförsäkringstjänster? 
 
Det första delsyftet var att söka svar vad som omfattas av begreppen försäkrings- och 
återförsäkringstjänst. Eftersom att varken den svenska eller EU-rättsliga bestämmelsen inte 
definierar begreppen har svar fått sökas på annat håll. Både CPP-målet och Skandia-målet har 
varit av vikt vid vägledning hur begreppen skall tolkas och definieras. Förutom den rättspraxis 
från EU har även svensk rättspraxis varit vägledande. Det som skall understrykas är att HFD 
har till stor del använt sig av rättspraxis från EU för att kunna finna vägledning vid sin 
bedömning. 

Till att börja med konstaterade EUD i CPP-målet att begreppen skall tolkas som 
självständiga begrepp i syfte att medlemsländerna inte skall komma att tillämpa begreppen på 
olika sätt. EUD anförde även att eftersom huvudregeln är att alla varor och tjänster omfattas av 
mervärdesskatt skall begreppen tolkas restriktivt. EUD anförde vidare att begreppet 
försäkringstjänst förekommer i både försäkringsdirektivet och mervärdesskattedirektivet och 
därmed finns det inte skäl till att medge olika tolkningar av begreppet. Utöver vad EUD anförde 
i målet så har även generaladvokatens yttrande fått betydelse och vägledning vid definitionen 
av begreppet. Generaladvokaten anförde att en försäkringstjänst föreligger när en 
försäkringsgivare mot förskottsbetalning av en premie, åtar sig att tillhandahålla 
försäkringstagaren den prestation som parterna kom överens om vid avtalets ingående. Det kan 
sedan diskuterats vilken typ av prestation som skall föreligga. Det är inte nödvändigt att 
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prestationen som försäkringsgivaren har åtagit sig skall vid ett eventuellt försäkringsfall bestå 
av en summa pengar. Prestationen kan även bestå av en så kallad räddningsservice, som 
innefatta att försäkringstagaren erhöller kontanta medel eller serviceförmåner.  

I Skandia-målet fastslog EUD kravet på att ett avtalsförhållande bör föreligga mellan 
försäkringstagaren och den som tillhandahåller tjänsten. I målet diskuterades även att det inte 
är bara försäkringsbolag som kan erbjuda försäkringar som kan komma att omfattas av 
undantaget från skatteplikt, utan det kan även omfattas av verksamheter som är direkt anknutna 
till området. En definition av begreppet återförsäkringstjänst har inte diskuterats av EUD. 
Utöver att begreppet inte har diskuterats är även frågan huruvida vägledning går att hämtas från 
andra direktiv. Just nu står definition av begreppet vidöppen.  

När den svenska rättstillämparen har bedömt huruvida en försäkringstjänst ansågs vara för 
handen har denne använt sig i stor utsträckning av argumentation och vägledning från CPP-
målet och Skandia-målet. Den återkommande definitionen är yttrandet från generaladvokaten 
som ovan nämnts i avsnittet. Detta är när en försäkringsgivare åtar sig mot förskottsbetalning 
att utföra den prestation åt försäkringstagaren som parterna avtalat om. Det uttalande åberopade 
HFD i RÅ 2004 not. 234. I RÅ 2007 not. 139 hänvisade HFD till Skandia-målet vid kravet på 
att ett avtalsförhållande mellan parterna bör föreligga. Av denna slutsats kan det även här 
förtydligas att den nationella domstolen inte har avvikit från EUD:s resonemang vid 
definitionen av försäkringstjänster i mervärdesskattehänseende.  
 

6.3 Vilka omfattas av begreppen försäkringsmäklare eller andra förmedlare? 
 
Det andra delsyftet med studien var att söka svar på vilka som kan omfattas av begreppet 
tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och 
som avser försäkringar eller återförsäkringar. I artikel 135.1 mervärdesskattedirektivet eller 3 
kap. 10 § ML definieras inte begreppet, utan svar har fått sökas på annat håll. ACMC-målet, 
Taksatorringen-målet och Beheer-målet har varit av betydelse för definitionen. Till att börja 
med antas det att EUD har i ACMC-målet och Taksatorringen-målet använt sig indirekt av 
försäkringsdirektivet. Det bör påpekas att EUD inte uttalar att en likvärdig tolkning av 
begreppet enligt mervärdesskattedirektivet skall ske i enlighet med det som uttrycks i 
försäkringsdirektivet.  

Det som har fått betydande vägledning från ACMC-målet är uttalandet från 
generaladvokaten. Generaladvokaten uttalade att det avgörande kriteriet för att någon skall 
anses som försäkringsagent är behörigheten att binda försäkringsgivaren. Vidare anförde 
generaladvokaten, att för att någon skall kunna omfattas av begreppet försäkringsagent krävs 
nämligen en undersökning vad ifrågavarande verksamhet består i. I målet förtydligade även 
EUD vad generaladvokaten menade med vad som utgör väsentliga inslag i en försäkringsagents 
verksamhet. Detta var att söka upp potentiella kunder och sammanföra dessa med 
försäkringsgivaren.  

I Taksatorringen-målet anförde EUD att tjänster som utförs av yrkesutövare och som står i 
kontakt med både den försäkrade och försäkringsgivaren och att försäkringsmäklaren enbart 
utgjorde en mellanhand mellan parterna. I målet anförde även EUD att begreppet skall tolkas 
restriktivt, eftersom att undantaget i artikel 135.1 mervärdesskattedirektivet är ett avsteg från 
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huvudregeln, att varor och tjänster skall påföras mervärdesskatt. Att begreppen i bestämmelsen 
anses utgöra självständiga begrepp är därmed i syfte till att förhindra att medlemsländerna 
tillämpar mervärdesskattesystemet på olika sätt.  

Detta uttalande att begreppen skall anses som självständiga har även uttryckts i Beheer-
målet samt att undantaget skall tolkas restriktivt. I Beheer-målet hade EUD till uppgift att 
definiera vilket slags rättsförhållande som bör föreligga mellan de skattskyldiga, 
försäkringsgivarna och försäkringstagarna, eftersom att EUD aldrig fastslog det i 
Taksatorringen-målet. I Beheer-målet klargjorde EUD att ett direkt förhållande inte måste 
föreligga mellan försäkringstagarna och försäkringsgivarna. Av detta kan det anses som att 
EUD utvidgat begreppet till att det även kan föreligga ett indirekt förhållande mellan parterna. 
Resonemanget ansågs bygga på principen om skatteneutralitet. Att en aktör skall kunna välja 
vilken typ av verksamhet som passar denne bäst ur en ekonomisk synvinkel utan att inte kunna 
omfattas av undantagsbestämmelsen. 

I likhet med definitionen av begreppen försäkrings- och återförsäkringstjänst så har svensk 
rättspraxis hämtat vägledning från EUD angående hur definitionen av begreppen i 
undantagsbestämmelsen skall tolkas. I målet RÅ 2005 ref. 80 gjorde SRN den bedömningen att 
ledning bör hämtas från försäkringsförmedlingsdirektivet vad som avses med begreppet 
försäkringsagent.  

HFD var inte av samma uppfattning, utan ansåg att det inte är en självklarhet att vägledning 
skall hämtas från andra direktiv. I målet hänvisade HFD till Taksatorringen-målet hur 
definitionen av begreppet bör tolkas. EUD hade fastslagit att tjänster som utförs av yrkesutövare 
och som står i kontakt med både den försäkrade och försäkringsgivaren kan komma att omfattas 
av begreppet försäkringsförmedling.  
 
6.4 Egna kommentarer 
 
Under detta avsnitt vill jag framföra mina egna synpunkter kring studiens slutsats. Av ovan 
anförda avgörande från svensk rättspraxis kan ett mönster utläsas att HFD hänvisar i 
övervägande del i sin bedömning till rättspraxis från EUD. Vidare återger HFD de uttalanden 
som EUD har ansett är viktiga vid definitionen av begreppen. Av detta framgår det att EUD har 
till stor del kunnat ange vilka aspekter som är viktiga för att kunna utreda hur begreppen skall 
tolkas i undantagsbestämmelsen. Det som dock råder tvivel om vägledning bör hämtas från 
andra direktiv när det gäller en tolkning av begreppen. Att det råder tvivel huruvida vägledning 
skall hämtas från andra direktiv kan utläsas när den svenska rättstillämparen. SRN valde att 
hämta vägledning, men ej HFD. Detta kan medföra att det finns risk för olika tolkningar av 
begreppen och följden av detta leder till ökad oförutsebarhet. Skulle däremot begreppen komma 
att tolkas likadant i olika direktiv kan detta leda till följden att förutsebarhet råder och detta kan 
även underlätta för rättstillämparen.  

Det som bör beaktas är dock domstolens uttalande att begreppen bör tolkas restriktivt, 
eftersom att bestämmelsen är enbart ett undantag från huvudregeln. Skulle rättstillämparen 
godta att begreppen skall tolkas likadant i olika direktiv kan bestämmelsen om undantag från 
försäkringstjänster komma att vidgas och detta är inte rättstillämparens avsikt. Det är även en 
viktig aspekt med att ledning bör kunna hämtas från andra direktiv enligt principen om 
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skatteneutralitet. Skatteneutralitet bygger på att en aktör inte skall styras av skattekonsekvenser 
beroende på vilken slags verksamhet denne väljer att bedriva. Det skulle annars kunna påverka 
den slutliga skatten om begreppen skall tolkas olika i olika direktiv. Följden av olika tolkningar 
kan skapa osäkerhet för rättstillämparen hur tolkning av begreppet skall ske. Slutsatsen av detta 
bör därför begreppen som används inom samma område tolkas likadant.  
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Rättsfallsförteckning 
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