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Sammanfattning 
Fråga om tillämpning av helhets- respektive delningsprincipen samt huruvida en 

transaktion består av ett eller flera tillhandahållanden är ofta förekommande i 

rättspraxis. Någon vägledning i mervärdesskattelagen eller 

mervärdesskattedirektivet går inte att finna och därmed har ovan nämnda rättspraxis 

blivit av värde och fyller en viktig funktion i de aktuella frågorna. Uppsatsens syfte 

är att undersöka när helhets- respektive delningsprincipen ska tillämpas samt hur 

respektive princip påverkar skatteplikten och skattesatsen för hela transaktionen. 

Då frågan om ett eller flera tillhandahållanden har en stark koppling till helhets- 

respektive delningsprincipen är även syftet att undersöka när en transaktion anses 

utgöras av ett eller flera tillhandahållanden och därmed klargöra vilka 

bedömningsgrunder som EUD och de svenska domstolarna beaktar i denna fråga. 

Då tillämpningen av 7 kap. 7 § mervärdesskattelagen har ifrågasatts för att vara 

oförenlig med EU-rätten är syftet även att undersöka huruvida den är förenlig med 

EU-rätten eller inte. Nämnda syfte leder fram till följande frågeställningar: 

 

o När ska helhets- respektive delningsprincipen tillämpas på en transaktion 

samt vad medför respektive princip för mervärdesskattekonsekvenser? 

o När föreligger ett eller flera tillhandahållanden och vilka bedömningsgrunder 

beaktar EUD respektive de svenska domstolarna i denna bedömning?  

o Är tillämpningen av 7 kap. 7 § mervärdesskattelagen förenlig med EU-rätten? 

För att besvara dessa frågeställningar har den rättsdogmatiska metoden och 

Aleksander Peczeniks rättskällelära använts. Materialet som uppsatsen baserar sig 

på utgår således från Peczeniks rättskällelära och därmed har lagtext använts i första 

hand i den utsträckning som varit möjlig. Som nämnts ger dock inte lagtexten 

mycket svar i den aktuella frågan och därför har prejudikat och annan rättspraxis 

fått fylla en viktig funktion i uppsatsen. Uppsatsens frågeställningar har besvarats 

främst med stöd av den rättspraxis, både från EUD och svenska domstolar, som 

redogjorts för i uppsatsen och lett fram till nedanstående slutsatser. 

Delningsprincipen ska tillämpas då en transaktion består av flera 

tillhandahållanden. Mervärdesskattekonsekvenserna blir då att transaktionen 

beskattas med olika skattesatser. Varje tillhandahållande beskattas med den 

skattesats som den hade beskattats med om den hade tillhandahållits separat. När 

en transaktion däremot består av ett enda tillhandahållande blir helhetsprincipen 

aktuell och hela transaktionen ska då beskattas enhetligt med en och samma 

skattesats. Vilken skattesats som ska tillämpas blir emellertid i hög grad beroende 

av huruvida transaktionen anses innehålla någon huvudsaklig och underordnad del 

eller om delarna kan anses likvärdiga varandra. För att bedöma huruvida en 

transaktion består av ett eller flera tillhandahållanden är absorptionsregeln och 

odelbarhetsregeln de viktigaste bedömningsgrunderna. Härtill kommer ett flertal 

andra bedömningsgrunder som också beaktats av domstolarna, men som emellertid 

visat sig vara av något mindre betydelse. Tillämpningen av 7 kap. 7 § 

mervärdesskattelagen kan sägas vara förenlig med EU-rätten då delningsprincipen 

endast tillämpas när transaktionen utgörs av flera tillhandahållanden och 

helhetsprincipen endast tillämpas då transaktionen utgörs av ett enda 

tillhandahållande. EUD och de svenska domstolarna tillämpar även samma 

bedömningsgrunder när de bedömer huruvida en transaktion består av ett eller flera 

tillhandahållanden. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Vid köp av en vara eller tjänst utgörs en del av det pris som betalas av kunden av 

mervärdesskatt. Det är någonting som de flesta är medvetna om och många är även 

medvetna om mervärdesskattesatsen på den vara eller tjänst som köps. Vid köp av 

en tidning är exempelvis mervärdesskatten 6 procent medan mervärdesskatten på 

en handkräm är 25 procent. Men vad blir mervärdesskattesatsen om tidningen och 

hudkrämen säljs som ett paket? Ibland förekommer det att en och samma 

transaktion består av flera olika varor eller tjänster. Det kan exempelvis röra sig om 

samma varor som i ovanstående exempel, eller ett flingpaket där det medföljer en 

leksak. Tidningen och hudkrämen ses som en transaktion innehållande flera varor 

på samma vis som flingpaketet och leksaken. Så länge transaktioner av detta slag 

består av varor som enligt 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska 

beskattas med samma mervärdesskattesats uppstår inga problem. När transaktionen 

emellertid består av delar som ska beskattas med olika skattesatser, likt ovanstående 

exempel, uppstår frågetecken. Detsamma gäller då transaktionen består av både 

delar som är mervärdesskattepliktiga och delar som är undantaga från 

mervärdesskatt. För att återkoppla till de varor som nämndes ovan ska flingor som 

är livsmedel beskattas med 12 procent medan leksaken ska beskattas med 25 

procent. Tidningen ska beskattas med 6 procent och hudkrämen med 25 procent. 

Varorna som här ingår i samma paket beskattas således normalt med olika 

skattesatser om de tillhandahålls separat. Men hur sker beskattningen när de säljs 

som ett paket? Ska hela paketet beskattas enhetligt med samma skattesats eller ska 

paketet delas upp så att respektive vara beskattas med sin normala skattesats? 

 

Mervärdesskatt ses ofta som en av de mest komplicerade skatterna. 

Mervärdesskattereglerna har blivit mer svårbegripliga för både domstolar, företag 

och skatteverket, SKV. En av de vanligaste frågorna på mervärdesskatteområdet är 

just hur en transaktion bestående av flera olika delar ska behandlas. De principer 

som här blir aktuella är helhets- och delningsprincipen som är centrala för denna 

uppsats.1   Huvudregeln går att finna i 7 kap. 7 § ML som ger uttryck för 

delningsprincipen och anger att en uppdelning av beskattningsunderlaget ska göras 

då det är möjligt. När en uppdelning inte är möjlig ska emellertid helhetsprincipen 

tillämpas och hela transaktionen ska då beskattas som en helhet med samma 

skattesats.  

 

Fråga kvarstår emellertid när de olika principerna ska tillämpas. Vilka faktorer 

påverkar vilken av principerna som ska tillämpas? Trots det faktum att frågan om 

helhets- och delningsprincipen är en av de viktigaste frågorna inom 

mervärdesskatten går det varken i ML eller Rådets direktiv 2006/112/EG2, 

mervärdesskattedirektivet, att finna bestämmelser som kan verka vägledande i 

frågan.3 Det finns emellertid omfattande EU-rättspraxis som ger vägledning 

rörande hur bedömningen ska göras huruvida det föreligger ett eller flera 

                                                 
1 Abdali, H., Sandberg Nilsson, A., Huvudsaklighets- eller delningsprincipen – en kartläggning av 

Skatteverkets vägledning och tillämpning, SN 2013, s. 203.  
2 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för 

mervärdesskatt. 
3 Abdali, H., Sandberg Nilsson, A., Huvudsaklighets- eller delningsprincipen – en kartläggning av 

Skatteverkets vägledning och tillämpning, SN 2013, s. 203. 
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tillhandahållanden. Denna fråga är avgörande för att bedöma vilken av helhets- eller 

delningsprincipen som ska tillämpas. Det faktum att det finns ett stort antal mål från 

EU-domstolen, EUD, tyder på att det är en svårbedömd fråga då många olika EU-

länder vänt sig till EUD för ett förhandsavgörande i frågan.  

 

Det har ifrågasatts om 7 kap. 7 § ML som delningsprincipen grundar sig på är 

förenlig med EU-rätten då det inte finns någon bestämmelse i 

mervärdesskattedirektivet som liknar den svenska bestämmelsen.4 

 
1.2 Syfte och frågeställningar  
Med anledning av ovanstående är syftet med uppsatsen att utreda när helhets- 

respektive delningsprincipen ska tillämpas samt hur tillämpandet av respektive 

princip påverkar skatteplikten och skattesatsen för hela transaktionen. Huruvida det 

är helhets- eller delningsprincipen som ska tillämpas har en stark koppling till 

frågan huruvida en transaktion består av ett eller flera tillhandahållanden. Syftet är 

därmed även att undersöka när en transaktion anses utgöras av ett eller flera 

tillhandahållanden och därav att klargöra vilka bedömningsgrunder som beaktas i 

EUD och de svenska domstolarna när denna bedömning ska göras. Uppsatsen syftar 

även till att undersöka huruvida tillämpningen av 7 kap 7 § ML är förenlig med EU-

rätten. 

Det aktuella syftet leder fram till tre frågeställningar: 

 

o När ska helhets- respektive delningsprincipen tillämpas på en transaktion 

samt vad medför respektive princip för mervärdesskattekonsekvenser? 

o När föreligger ett eller flera tillhandahållanden och vilka 

bedömningsgrunder beaktar EUD respektive de svenska domstolarna i 

denna bedömning?  

o Är tillämpningen av 7 kap. 7 § ML förenlig med EU-rätten? 

 

1.3 Avgränsningar 

Frågan om helhets- och delningsprincipen och ett eller flera tillhandahållanden 

inom mervärdesskatten är ett omfattande område och därför är det nödvändigt att 

göra vissa avgränsningar.  

 

1.3.1 Andra länders nationella rätt 
Uppsatsen behandlar inte andra länders nationella rätt. Uppsatsen baserar sig endast 

på svensk rättspraxis samt EU-rättspraxis. Den EU-rättspraxis som behandlas i 

uppsatsen är förhandsavgöranden som begärts från andra EU-länder, men det 

redogörs inte för hur den nationella domstolen bedömt i det aktuella målet efter 

förhandsavgörandet. Det diskuteras vidare inte hur andra EU-länder implementerat 

mervärdesskattedirektivet och därmed inte hur dess lagstiftning ser ut på det 

aktuella området. Uppsatsen avgränsar sig således från andra länders lagstiftning 

och rättspraxis. 

 

 

 

                                                 
4 Fri, M., Grefberg, U., Aktuellt om mervärdesskatt, SN 2018, s. 200 ff.; Lindgren, Zucchini, G., 

Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte förenligt med 

mervärdesskattedirektivet, SN 2018. 
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1.3.2 Tjänst eller vara 

I den rättspraxis som har använts och i många andra rättsfall görs ibland en 

bedömning för att avgöra huruvida transaktionen i det aktuella målet utgör en 

omsättning av vara eller en omsättning av en tjänst. En sådan bedömning kan bli 

aktuell då det är en sammansatt transaktion där det tillhandahålls både en vara och 

en tjänst. Om helhetsprincipen ska tillämpas kan det behöva avgöras om det är varan 

som anses utgöra den huvudsakliga delen eller om det är tjänsten. Det är en viktig 

fråga för att slutligen avgöra vilken skattesats som ska tillämpas på transaktionen. 

Frågan huruvida en viss transaktion ska anses utgöra omsättning av en vara eller 

omsättning av en tjänst faller emellertid utanför uppsatsens syfte och därför 

kommer det inte diskuteras hur denna bedömning görs, oavsett om frågan 

behandlats i den rättspraxis som redogjorts för. 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 
Den rättsdogmatiska metoden är välkänd inom juridiken och dess uppgift är att 

beskriva, systematisera och tolka gällande rätt.5 Syftet med metoden kan även sägas 

vara att lösa ett rättsligt problem med hjälp av applicering av en rättsregel. Svaren 

på det rättsliga problemet ska sökas i lagstiftning, förarbeten till lag, rättspraxis och 

juridisk litteratur.6 Resultatet av en analys av dessa rättskällor ska sedan spegla 

innehållet i gällande rätt.7 Argumentationen som förs inom juridiken grundar sig på 

gällande rätt, vilket gör gällande rätt till rättsdogmatikens forskningsobjekt. En 

rättsdogmatisk tolkning måste grunda sig på någon av de rättskällor som etablerats 

i samhället.8 Härmed blir rättskälleläran relevant som beskriver, kritiserar och 

rättfärdigar rättskällorna.9 Det finns ingen bestämd rättskällehierarki utan det finns 

många skilda syner på de olika rättskällornas värde Peczenik förklarar att olika 

rättskällors ställning i den juridiska argumentationen bestäms utifrån vissa 

rättskällenormer som enligt hans syn beskrivs genom rättskällor som ska, bör eller 

får beaktas.10 

 

Lagar och andra föreskrifter utgör de viktigaste rättskällorna då dessa ska beaktas i 

en juridisk argumentation. Även vissa andra källor ska beaktas om det påfordras av 

lag eller föreskrift.11 Det är helhets- och delningsprincipen och frågan om ett eller 

flera tillhandahållanden som är centralt inom denna uppsats. Delningsprincipen 

grundar sig på 7 kap. 7 § ML som anger att en uppdelning av beskattningsunderlaget 

ska göras då en omsättning endast delvis medför skattskyldighet eller består av 

delar med olika skattesatser. Det är lagen som beaktas i första hand och används i 

den grad som varit möjlig och därmed enligt Peczeniks rättskällelära. Det har 

emellertid uttalats att ML inte innehåller någon vägledning i frågan och därmed blir 

det nödvändigt att söka svar i andra rättskällor.12 

 

                                                 
5 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 111. 
6 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod i Juridisk metodlära, s. 21. 
7 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod i Juridisk metodlära, s. 26. 
8 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990:2, s. 44. 
9 Peczenik, A., Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 212. 
10 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990:2, s. 47. 
11 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990:2, s. 47. 
12 Sandberg Nilsson A., Westfahl L., Mervärdesskattens grunder, s. 88. 
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Härmed blir Peczeniks andra kategori av rättskällor aktuell, nämligen rättskällor 

som inom den juridiska argumentationen bör beaktas. Prejudikat och lagförarbeten 

är några viktiga exempel.13 De rättskällor som används i störst grad i uppsatsen är 

rättspraxis från EUD och svenska domstolar, främst Högsta förvaltningsdomstolen, 

HFD. Analysen grundas på denna rättspraxis då den är avgörande för att besvara 

frågan huruvida en transaktion utgörs av ett eller flera tillhandahållande samt även 

för att undersöka förenligheten med EU-rätten. Rättspraxis fyller därmed en viktig 

funktion i uppsatsen. Båda förarbeten och prejudikat används i den grad det är 

möjligt samt i den mån som de ger tillfredställande svar och därav följer denna 

tillämpning Peczeniks rättskällelära och därmed den rättsdogmatiska metoden. 

Förarbeten till ML har exempelvis givit viss klarhet i syftena bakom lagen och 

prejudikaten har som nämnts varit av betydande värde för uppsatsen 

frågeställningar. 

 

Den sista rättskällenormen i Peczeniks rättskällelära är de rättskällor som får 

beaktas inom den juridiska argumentationen. Inom denna kategori faller bland 

annat institutionella rekommendationer, som exempelvis anvisningar från SKV. 

Även beslut från myndigheter och domstolar som inte utgör prejudikat innefattas i 

denna kategori. Till sist inräknas även den rättsvetenskapliga litteraturen till 

rättskällor som får beaktas.14 Dessa rättskällor används då inte tillfredsställande 

material funnits i de enligt Peczeniks rättskällerlära viktigare rättskällorna. 

Ställningstagande från SKV används exempelvis för att ge en bild av hur SKV 

bedömer rörande helhets- och delningsprincipen. Den rättsvetenskapliga 

litteraturen används för att ge en översiktlig bild över mervärdesskatteområdet samt 

för en beskrivning av helhets- och delningsprincipen. 

 

Rättsdogmatikens uppgift är som nämnts att beskriva och tolka gällande rätt. 

Användningen av den rättsdogmatiska metoden blir således relevant då uppsatsen 

syftar till att utreda när helhets- respektive delningsprincipen ska tillämpas. 

Uppsatsen syftar även till att undersöka när en transaktion består av ett eller flera 

tillhandahållanden samt vilka bedömningsgrunder domstolarna tillämpar för att 

bedöma denna fråga. När det i uppsatsen beskrivs när helhets- respektive 

delningsprincipen ska tillämpas beskrivs gällande rätt. Även när de 

mervärdesskatterättsliga konsekvenserna av tillämpandet av respektive princip 

förklaras, beskrivs gällande rätt. Genom att beskriva när respektive princip ska 

tillämpas samt vad det får för mervärdesskattekonsekvenser beskrivs således 

gällande rätt i den aktuella frågan. Detsamma gäller rörande ett eller flera 

tillhandahållanden. Genom att beskriva när en transaktion utgörs av ett eller flera 

tillhandahållanden beskrivs gällande rätt. Svaren på de frågeställningar som 

presenterats i uppsatsen söks i lagstiftning, rättspraxis och juridisk litteratur i 

enlighet med den rättsdogmatiska metoden. Användningen av rättskällor i 

uppsatsen utgår ifrån Peczeniks rättskällelära. Relevant information från rättskällor 

från respektive rättskällenorm inhämtas innan rättskällor tillhörande en lägre 

rättskällenorm undersöks. Därmed tillämpas den rättsdogmatiska metoden och 

Peczeniks rättskällelära under hela uppsatsen. 

 

                                                 
13 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990:2, s. 47 f. 
14 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990:2, s. 48. 
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Skillnaden mellan de rättskällor som ska beaktas jämfört med de som bör eller får 

beaktas är att de förstnämnda är bindande. De bindande rättskällorna ska åtlydas 

och får endast åsidosättas om det vid det aktuella tolkningssammanhanget finns 

juridiska motskäl av större vikt. Rättskällor som bör beaktas är inte bindande, men 

är ändå av värde i den juridiska argumentationen och bör därmed åtlydas. De 

rättskällor som ska beaktas är följaktligen viktigare än de som bör beaktas och de 

som bör beaktas är i sin tur viktigare än de som får beaktas. Vad som avses med det 

är att det fordras starkare skäl för att åsidosätta lagen än exempelvis förarbeten eller 

en juridisk lärobok. För att åsidosätta en viktigare rättskälla till fördel för en mindre 

viktig måste det motiveras med goda juridiska argument.15 

 

1.4.2 Komparativ metod 

Det är som nämnts den rättsdogmatiska metoden som används i uppsatsen, men en 

annan metod som också hade kunnat användas är den komparativa metoden. På 

grund av begränsning av tid och utrymme har emellertid denna metod fått sättas åt 

sidan. Användning av komparativ metod inom rättsvetenskapen innebär att en 

jämförelse görs mellan svensk rätt och något annat lands rätt.16 Det handlar inte 

endast om att studera utländsk rätt utan även om att försöka förstå likheter och 

skillnader mellan de olika rättssystemen. Syftet bakom att göra en jämförelse 

mellan olika länders rättssystem kan ifrågasättas då det endast är nationell rätt som 

är bindande i Sverige.17 Utländsk rätt är emellertid viktig ur många olika perspektiv. 

En komparation kan ge fördjupade kunskaper i både svensk rätt och utländsk rätt 

och ge förslag på alternativ utformning av lagstiftning eller rättstillämpning.18 En 

komparation kan även ge fog för kritik av de svenska reglerna.19 Många länder tar 

ofta inspiration från andra sett till lagstiftning, rättspraxis och doktrin och därför 

kan det sägas att olika rättssystem härmar varandra. Genom komparation 

tillhandahålls de nationella rättssystemen ett spektrum av lösningar på olika 

rättsliga problem.20 

 

Frågan om jämförelseobjekt är grundläggande inom den komparativa metoden. De 

olika jämförelseobjektens funktion ska först undersökas för att avgöra om de är 

jämförbara. Bland annat kan det undersökas om vissa centrala begrepp har samma 

funktion samt om bestämmelserna reglerar samma skattesubjekt och företeelser.21 

Både antalet och vilka länder som ska ingå i den komparativa studien styrs av dess 

syfte. Vid en ingående studie uppnår den en högre kvalitet vid ett fåtal 

jämförelseländer till skillnad från en översiktsstudie där det krävs fler länder.22 Vid 

valet av jämförelseländer är det en viktig aspekt att det finns tillförlitliga 

rättskällor.23 Beskrivningen av det andra landets rättssystem måste vara korrekt och 

därmed är det viktigt att hantering och val av källor görs med omsorg. Det andra 

landets bestämmelses plats i dess rättskällehierarki är inte alltid densamma som i 

Sverige.24 

                                                 
15 Peczenik, A., Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 218 f. 
16 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 125. 
17 Valguarnera, F., Den komparativa metoden i Juridisk metodlära, s. 141 f. 
18 Kristoffersson, E., Något om komparativ metod i skatterätten, SvSkT 2010, s. 279. 
19 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 126. 
20 Valguarnera, F., Den komparativa metoden i Juridisk metodlära, s. 142 f. 
21 Kristoffersson, E., Något om komparativ metod i skatterätten, SvSkT 2010, s. 280. 
22 Kristoffersson, E., Något om komparativ metod i skatterätten, SvSkT 2010, s. 285, 288. 
23 Kristoffersson, E., Något om komparativ metod i skatterätten, SvSkT 2010, s. 282. 
24 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 127. 
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För att kunna genomföra en komparation med utländska rättskällor krävs ingående 

kunskaper om det andra landets rättsordning och samhället i stort, bland annat 

kunskaper om landets domstolsorganisation och rättskällelära. Rättskällevärdet på 

de olika rättskällorna varierar länder emellan, exempelvis kan uttalanden från 

landets beskattningsmyndighet ha en helt annan ställning än vad uttalanden från 

SKV har i Sverige. Det är lätt att anta att en viss källa har samma ställning i utländsk 

rätt som den har i Sverige och att rättskällorna då per automatik värderas på samma 

vis som de svenska.25  

 

Utöver dessa problem med rättskällevärdering kan även språkproblem uppstå vid 

användning av den komparativa metoden. Bland annat överensstämmer inte 

betydelsen av det svenska begreppet inkomst med det motsvarande tyska begreppet. 

Om det endast ses till det svenska språket kan problem uppstå där eftersom det 

juridiska språket skiljer sig från det vardagliga. Om sådana problem kan uppstå 

inom det svenska språket är det förståeligt att även problem kan uppstå när det är 

andra språk är inblandade.26  

 

En sista viktig sak att påpeka med den komparativa metoden är att en jämförelse av 

svenska nationella bestämmelser med dess underliggande EU-rättsbestämmelser 

inte är att anse som en jämförelse med annat rättssystem då EU-rätten är en del av 

det svenska rättssystemet. Det kan emellertid vara av intresse att göra en jämförelse 

av olika tillämpningar och implementeringar av EU-rättsbestämmelser i olika 

länder. Olika nationella lagar på ett harmoniserat område som mervärdesskatten är 

jämförbara då de reglerar samma sak.27 Av denna anledning vore det intressant att 

göra en komparation av den svenska tillämpningen med andra EU-länders 

tillämpning och implementering av det aktuella området som kommer att diskuteras 

i uppsatsen. I uppsatsen behandlas ett flertal EU-rättsfall där det bedöms huruvida 

en transaktion består av ett eller flera tillhandahållanden. Det hade varit intressant 

att även gå in i andra länders nationella rätt för att se hur lagstiftningen ser ut på 

området samt även hur dess domstolar bedömer i frågan. Det hade varit intressant 

att jämföra de svenska domstolarnas bedömningsgrunder med andra länders 

bedömningsgrunder. Tyvärr har varken tid eller utrymme funnits till en sådan 

jämförelse då skrivandet av uppsatsen är begränsad både till tid och antal sidor. 

Dessutom behärskar inte uppsatsförfattaren det språk som hade varit nödvändigt för 

att genomföra en komparation. En avgränsning från andra länders nationella rätt har 

därmed varit nödvändig och den komparativa metoden har inte kunnat användas. 

 

1.5 Material 

Då det är den rättsdogmatiska metoden som används i uppsatsen tar valet av källor 

utgångspunkt i den och närmare bestämt från Peczeniks rättskällelära. Lagen är 

utgångspunkt i uppsatsen då ett av dess huvudämnen baserar sig på 7 kap. 7 § ML. 

Denna paragraf lägger därmed grunden för diskussionen i uppsatsen. 

 

Då lagtexten som nämnts inte ger mycket vägledning i de aktuella 

frågeställningarna har information sökts i propositioner och statens offentliga 

utredningar, SOU. Dessa rättskällor används för att förklara syftet med den aktuella 

                                                 
25 Kristoffersson, E., Något om komparativ metod i skatterätten, SvSkT 2010, s. 286. 
26 Kristoffersson, E., Något om komparativ metod i skatterätten, SvSkT 2010, s. 287. 
27 Kristoffersson, E., Något om komparativ metod i skatterätten, SvSkT 2010, s. 279. 
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bestämmelsen, men även förklara på en översiktlig nivå hur bestämmelsen ska 

tillämpas. Både propositionerna och SOU:n är emellertid sparsamma med 

information och därmed har ledning fått sökas i andra rättskällor. Rättsvetenskaplig 

litteratur används främst för att beskriva de olika metoderna som redogjorts för 

ovan, mervärdesskatteområdet i stort samt för att beskriva helhets- respektive 

delningsprincipen. Den rättsvetenskapliga litteraturen utgörs av kurslitteratur, 

rättsvetenskapliga artiklar samt lagkommentarer till 7 kap. 7 § ML.  

 

Det har påpekats att ML inte består av några vägledande bestämmelser i frågan 

rörande helhets- och delningsprincipen och att skattskyldiga därmed blir beroende 

av rättspraxis från domstolar och vägledning från SKV.28 Mer betydelsefullt för 

uppsatsens frågeställningar är därav rättspraxis då det ger en bild av hur 

bedömningen huruvida en transaktion består av ett eller flera tillhandahållanden 

görs. EU-rätten är alltid av betydelse inom svensk rätt och speciellt på 

mervärdesskatteområdet som är harmoniserat inom EU. EU-rättspraxis används för 

att visa hur bedömningen görs samt vad den grundas på i EUD och även ge en bild 

av hur den stämmer överens med de svenska domstolarnas tillämpning. Ett flertal 

rättsfall som införts i Regeringsrättens årsbok (RÅ) och även HFD:s används då det 

är ett bevis på att de är av högt värde som rättspraxis. Det är emellertid inte endast 

prejudikat som används utan även mål från kammarrätten, KamR, används för att 

visa på att avgöranden från HFD efterföljs samt att uttalanden från EUD fått 

genomslag i de svenska domstolarna.  

 

Även material från SKV används då dessa ger en sammanfattande bild av hur 

myndigheten ser på tillämpningen av helhets- och delningsprincipen samt även en 

sammanfattning av de faktorer som beaktas i EUD. 

 

1.6 Forskningsläget 

Diskussioner rörande huruvida en transaktion ska anses utgöras av ett eller flera 

tillhandahållanden har sedan länge förts och det finns ett flertal rättsfall på området. 

Rättsfallen kommer från både EUD och de svenska domstolarna och de hänvisas 

ofta till i litteraturen. De aktuella frågorna för uppsatsen har berörts av ett flertal 

författare, men de ges sällan någon utförlig redogörelse. Ofta när helhets- respektive 

delningsprincipen beskrivs i litteraturen hänvisas direkt till EU-rättspraxis och 

därmed består mycket litteratur av liknande information. Giacomo Lindgren 

Zucchini29 har emellertid i en artikel diskuterat 7 kap. 7 § ML och dess förenlighet 

med EU-rätten och har därmed inspirerat till uppsatsämnet. 

 

1.7 Terminologi 

HFD var tidigare benämnd Regeringsrätten, men bytte år 2011 namn till Högsta 

förvaltningsdomstolen.30 Domstolen kommer även i de rättsfall som avgjordes 

innan namnbytet att benämnas HFD. I samtliga rättsfall från denna instans kommer 

således benämningen HFD användas. 

 

                                                 
28 Abdali, H., Sandberg Nilsson, A., Huvudsaklighets- eller delningsprincipen – en kartläggning av 

Skatteverkets vägledning och tillämpning, SN 2013, s. 203.  
29 Lindgren, Zucchini, G., Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte 

förenligt med mervärdesskattedirektivet, SN 2018. Giacomo Lindgren Zucchini är doktorand i 

rättsvetenskap med inriktning mot skatterätt vid Örebro universitet.  
30 Högsta förvaltningsdomstolen, Historik, 2018-06-07. 
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Begreppet transaktion förekommer ofta i uppsatsen och en beskrivning av 

begreppets innebörd i uppsatsen är därmed viktig. Begreppet transaktion syftar till 

själva tillhandahållandet av varorna eller tjänsterna. När det köps en tidning där det 

medföljer en handkräm är hela paketet, alltså tidningen och handkrämen 

tillsammans, det som utgör transaktionen. 

 

I uppsatsen är helhetsprincipen och delningsprincipen centrala, men många är nog 

mer bekanta med begreppet huvudsaklighetsprincipen än helhetsprincipen. I den 

rättsvetenskapliga litteraturen är det nämligen främst benämningen 

huvudsaklighetsprincipen som används, denna benämning har emellertid fått en del 

kritik för att vara oprecis.31 När denna princip ska tillämpas är det snarare fråga om 

en helhetsbedömning av en transaktion som inte går att skilja åt än en 

överviktsbedömning. Anders Hultqvist anser därmed att helhetprincipen är ett mer 

korrekt begrepp.32 Helhetsprincipen kommer fortsättningsvis att användas i 

uppsatsen då uppsatsförfattaren är enig med Hultqvist eftersom begreppet 

huvudsaklighetsprincipen kan uppfattas som missvisande. Helhetprincipen är ett 

tydligare begrepp som bättre stämmer in på principens innebörd. 

 

1.8 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel där dess första kapitel utgörs av ett 

inledningskapitel där bland annat bakgrunden till problemen på uppsatsområdet 

presenteras samt uppsatsens syfte och frågeställningar. Inledningskapitlet 

innehåller även en redogörelse för den metod och det material som används i 

uppsatsen. Den metod som används i uppsatsen är den rättsdogmatiska, denna 

beskrivs anpassad till uppsatsen. Uppsatsens andra kapitel består av en översiktlig 

redogörelse av vad mervärdesskatt är samt dess centrala rättskällor, både EU-

rättskällor och svenska rättskällor. Kapitlet innehåller även en förklaring av helhets- 

och delningsprincipen samt 7 kap. 7 § ML som är viktiga för uppsatsens fortsatta 

innehåll. Kapitel tre består av rättspraxis från EUD och de svenska domstolarna 

som fyller en viktig funktion i uppsatsens fjärde kapitel som utgörs av uppsatsens 

analys. I analyskapitlet diskuteras den rättspraxis som redovisats i uppsatsen genom 

en uppdelning på svensk rättspraxis och EU-rättspraxis. Dess bedömningsgrunder 

diskuteras var för sig i separata avsnitt och den svenska tillämpningens förenlighet 

med EU-rätten diskuteras. Det diskuteras även när helhets- respektive 

delningsprincipen är tillämplig samt hur principerna påverkar beskattningen av 

transaktionen. Uppsatsen avslutas med en slutsats där uppsatsens frågeställningar 

besvaras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Lindgren, Zucchini, G., Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte 

förenligt med mervärdesskattedirektivet, SN 2018, s. 617. 
32 Hultqvist, A., Moms och finansiella tjänster, s. 95. 
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2 Mervärdesskatteområdet 

2.1 Allmänt om mervärdesskatt  
Mervärdesskatten infördes 1 januari 1969 i Sverige, det var då lagen (1968:430) om 

mervärdesskatt som var aktuell. Därefter har lagstiftningen varit föremål för 

omfattande förändringar. Den nämnda lagen ersattes 1 januari 1994 inför EU-

inträdet av den nu gällande ML som är den mest centrala rättskällan på området.33 

Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt som utgår vid omsättning av varor och 

tjänster inom Sverige och således belastar försäljningspriset. Till skillnad från 

inkomstskatten är mervärdesskatten en indirekt skatt då den bärs av konsumenterna, 

men däremot betalas in av näringsidkarna.34 Det främsta syftet med 

mervärdesskatten är att finansiera den offentliga verksamheten. Det är nämligen en 

av statens primära inkomstkällor och därmed av högt finansiellt värde.35 Det finns 

emellertid även fördelningspolitiska syften på mervärdesskatteområdet, bland annat 

rörande olika skattesatser och skattefria omsättningar. Utöver detta ska 

mervärdesskatten vara så neutral som möjligt, vilket innebär att den i möjligaste 

mån inte ska påverka valet mellan olika varor eller tjänster.36 
 

Mervärdesskatten anges som en påläggsprocent på ett beskattningsunderlag före 

mervärdesskatt.37 Av 7 kap. 1 § ML framgår att Sverige tillämpar tre olika 

skattesatser där 25 procent är standardskattesatsen och 6 respektive 12 procent 

förekommer som reducerade skattesatser. I 7 kap. 1 § 2 st. ML framgår de 

omsättningar som ska beskattas med 12 procent, ett exempel är restaurangtjänster 

enligt styckets femte punkt och omsättning av livsmedel enligt fjärde punkten. Av 

7 kap. 1 § 3 st. framgår de omsättningar som ska beskattas med 6 procent, 

exempelvis böcker och tidningar enligt styckets första punkt. Slutligen följer av 7 

kap. 1 § 1 st. ML att 25 procent mervärdesskatt gäller på de omsättningar som inte 

uppräknas i andra eller tredje stycket. Det finns emellertid omsättningar som helt 

undantas från mervärdesskatt, dessa framgår av tredje kapitlet i ML där sjukvård 

och tandvård kan anges som exempel. Syftena bakom undantagen samt de 

reducerade skattesatserna kan som nämnts vara fördelningspolitiska. Det är 

exempelvis fallet rörande livsmedel då livsmedelsinköpen för låginkomsttagare 

antas utgöra en större andel i dess hushållsbudget jämfört med höginkomsttagare. 

Den lägre skattesatsen antas därmed främst vara till fördel för låginkomsttagare.38 

   

2.2 Svenska rättskällor 

Av regeringsformens (1974:152), RF, portalparagraf framgår att all offentlig makt 

i Sverige utgår från folket. Av 1 kap. 4 § RF framgår att folkets främsta företrädare 

är riksdagen samt att det är riksdagen som stiftar lag och beslutar om skatt. Slutligen 

framgår av 8 kap. 1 § RF att föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag. Som 

framgår är det således endast riksdagen som får ålägga skattskyldighet och 

riksdagens kompetens att göra det får endast ske genom föreskrifter i lag. Detta ger 

uttryck för föreskriftskravet som är en del av legalitetsprincipen. Kort sammanfattat 

                                                 
33 Kristoffersson, E., Melz, P., Mervärdesskatt: en introduktion, s. 24. 
34 Kleerup, J., Kristoffersson, E., Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 17 ff. 
35 Kristofersson, E., Melz, P., Mervärdesskatt: en introduktion, s. 14, 31. 
36 Kleerup, J., Kristoffersson, E., Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 24. 
37 Sandberg Nilsson, A., Westfahl, L., Mervärdesskattens grunder, s. 92. 
38 Kristofersson, E., Melz, P., Mervärdesskatt: en introduktion, s. 55. 
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kan legalitetsprincipen på skatteområdet beskrivas som ingen skatt, utan lag.39 Det 

gör lagen till den mest relevanta rättskällan på mervärdesskatteområdet, närmare 

bestämt ML.40 

 

Då inte lagtexten ger tillräckliga svar får ledning emellertid sökas i andra rättskällor. 

Inom svensk rätt finns bland annat förarbeten, rättspraxis, doktrin samt även 

publikationer från SKV. Förarbeten till lagar tillskrivs ofta betydelse vid tolkning 

av lagen, främst propositioner, SOU och departementspromemorior. Rättsfall från 

HFD är även av betydelse, då HFD bedömt på ett visst sätt i en fråga kommer det 

att följas av de lägre instanserna. Som nämnts ovan är inte SKV:s publikationer en 

av de högsta rättskällorna enligt Peczeniks rättskällelära, men dess publikationer 

visar på hur myndigheten bedömer i en viss fråga, vilket även är viktigt för 

förutsebarheten. Domstolarna är emellertid inte bundna av dessa publikationer och 

därmed följs de inte alltid av dem.41 

 

2.3 EU-rättskällor 

Det är emellertid inte endast ovanstående rättskällor som är av betydelse på 

mervärdesskatteområdet. Mervärdesskatteområdet är harmoniserat inom EU i stor 

utsträckning och sedan Sveriges inträde år 1995 är därför även EU-rättskällor 

viktiga.42 Mervärdesskattesystemet blev obligatoriskt år 1967 för EU:s 

medlemsstater och mervärdesskatten är nu betydelsefull för den gemensamma 

marknaden. Den är även av stor betydelse för gemenskapens finansiering.43 När 

Sverige inträdde i EU var det Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG44 som Sverige blev 

skyldiga att införliva i svensk rätt. Det centrala direktivet är numera 

mervärdesskattedirektivet som nämndes ovan. När det trädde i kraft 1 januari 2007 

ersatte det ett flertal äldre direktiv.45  

 

Av direktivets första artikel följer att det gemensamma systemet för mervärdesskatt 

fastställs genom direktivet samt att mervärdesskatten ska vara en allmän 

konsumtionsskatt som ska utgå på varje transaktion med den skattesats som är 

tillämplig på den aktuella varan eller tjänsten. I artikel 2–4 regleras vilka typer av 

transaktioner som ska respektive inte ska vara föremål för mervärdesskatt. 

 

Mervärdesskattedirektivet reglerar även de olika skattesatser som får tillämpas. Av 

artikel 96 framgår att medlemsstaterna ska tillämpa en normalskattesats som ska 

vara samma för både varor och tjänster. Det lämnas till medlemsstaterna själva att 

fastställa vilken skattesats som ska vara normalskattesats, men i artikel 97 framgår 

att den inte får vara lägre än 15 procent. Bestämmelsen om lägsta normalskattesats 

har tidigare varit tidsbegränsad, men det har nu beslutats genom artikel 1 i Rådets 

                                                 
39 Hultqvist, A., Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner med anledning av 5/6-

delsmålet, SN 2013, s. 15 ff. 
40 Kristoffersson, E., Melz, P., Mervärdesskatt: en introduktion, s. 24. 
41 Kleerup, J., Kristoffersson, E., Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 27 f. 
42 Kleerup, J., Kristoffersson, E., Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 26 f. 
43 SOU 2002:74 s. 31. 
44 Rådet sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas 

lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig 

beräkningsgrund. 
45 Kristoffersson, E., Melz, P., Mervärdesskatt: en introduktion, s. 26. 
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direktiv (EU) 2018/91246 att den lägsta normalskattesatsen på 15 procent ska förbli 

permanent. Medlemsstaterna får utöver normalskattesatsen tillämpa reducerade 

skattesatser enligt artikel 98. Dessa får vara en eller två till antalet och det finns 

vissa begränsningar för vilka varor och tjänster som dessa får tillämpas på. Vilka 

varor och tjänster som de reducerade skattesatserna får tillämpas på framgår av 

bilaga III till direktivet. Här nämns bland annat livsmedel, persontransporter och 

tillträde till djurparker, teatrar och liknande. Slutligen anges i artikel 99 att de 

reducerade skattesatserna inte får vara lägre än 5 procent. 

 

För den gemensamma marknaden är det viktigt att mervärdesskattesystemen i 

medlemsstaterna är enhetliga samt att de skattesatser som tillämpas är relativt lika. 

På samma vis som det finns en gräns för hur låg normalskattesatsen får vara har det 

tidigare funnits en övre gräns. Denna har emellertid slopats då en högre skattesats 

endast missgynnar det aktuella landet och inte övriga medlemsländer.47 Av 

direktivet framgår även vissa områden som ska undantas från 

mervärdesbeskattning. Dessa områden framgår i direktivets avdelning IX och några 

exempel som uppräknas i artikel 132 är offentlig sjukvård samt utbildning.  

 

Alla medlemsländer ska ha fört in direktivet i sin nationella lagstiftning, mer 

specifikt hur regleringen ska se ut överlämnas emellertid till respektive land. I 

Sverige återfinns dessa regler i skatteförfarandelagen (2011:1244) och 

mervärdesskatteförordningen (1994:223), men främst i ML.48 Då det i 

mervärdesskattedirektivet i likhet med ML inte går att finna svar på alla frågor är 

rättsfall från EUD av betydelse. Denna rättspraxis tillsammans med 

mervärdesskattedirektivet utgör därmed de viktigaste rättskällorna inom 

mervärdesskatten.49 

 

EU-rättsliga källor är överordnade svensk rätt. Det kan exemplifieras genom att 

rättsfall från HFD är av stort värde som svensk rättskälla. Någonting som emellertid 

kan få en lägre instans att frångå rättspraxis från HFD är om denna strider mot 

mervärdesskattedirektivet eller om det finns ett avgörande från EUD som inte är i 

linje med rättspraxis från HFD.50 Inom EU finns nämligen en lojalitetsplikt som 

innebär att medlemsstaterna ska verka lojalt med EU. De ska bland annat införa 

unionslagstiftning samt anpassa och tillämpa sin nationella lagstiftning så den 

överensstämmer med unionslagstiftningen. De ska även följa den rättspraxis som 

utmynnar från EUD.51 Sammanfattningsvis ska nationell lagstiftning tolkas och 

tillämpas med bakgrund i EU-rätten och mervärdesskattedirektivet, både till dess 

syfte och ordalydelse.52  Legalitetsprincipen sätter emellertid gränsen för hur långt 

tolkningen och tillämpningen kan ske.53 

 

                                                 
46 Rådets direktiv (EU) 2018/912 av den 22 juni 2018 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett 

gemensamt system för mervärdesskattvad gäller skyldigheten att efterleva en lägsta 

normalskattesats. 
47 Kleerup, J., Kristoffersson, E., Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 22 f. 
48 Sandberg Nilsson, A., Westfahl, L., Mervärdesskattens grunder, s. 10. 
49 Kleerup, J., Kristoffersson, E., Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 29. 
50 Kleerup, J., Kristoffersson, E., Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 26 ff. 
51 Kleerup, J., Kristoffersson, E., Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 29. 
52 C-14/83 Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, p. 26. 
53 Kristoffersson, E., Melz, P., Mervärdesskatt: en introduktion, s. 27. 
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En artikel som det ofta hänvisas till i mervärdesskattedirektivet är artikel 1.2 av 

vilken det följer att varje transaktion ska ses som fristående och självständig. Denna 

regel har åberopats i flertalet avgöranden från både EUD och svenska domstolar 

som kommer att redogöras för nedan. Att en transaktion normalt ska ses som 

självständig och fristående innebär att den inte får delas upp på ett konstlat vis att 

det medför skada på mervärdesskattens funktion.54 

 

2.4 7 kap. 7 § mervärdesskattelagen 

Den centrala svenska bestämmelsen inom uppsatsområdet är som nämnts 7 kap. 7 

§ ML som härstammar från 14 § sjätte stycket anvisningarna till 1968 års lag 

(1968:430) om mervärdesskatt. Den existerade således redan innan Sverige gick 

med i EU och löd då enligt följande:55 

 
”Utgår gemensamt vederlag för såväl skattepliktig som icke skattepliktig omsättning 

bestämmes beskattningsvärdet genom uppdelning av vederlaget efter skälig grund.” 
 

Den nuvarande regleringen i 7 kap. 7 § ML har varit föremål för ändring och lyder 

nu enligt följande: 

 
”När en omsättning endast delvis medför skattskyldighet och beskattningsunderlaget för 

den del av omsättningen som medför skattskyldighet inte kan fastställas, skall 

beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter skälig grund. 

 
Första stycket har motsvarande tillämpning i fråga om uppdelning av 

beskattningsunderlaget när skatt enligt denna lag tas ut med olika procentsatser.” 

Som nämnts innan ger paragrafen uttryck för delningsprincipen.56 Paragrafen anger 

i korthet att då en transaktion består av både delar som är skattepliktiga och delar 

som är undantagna från skatteplikt ska en uppdelning av beskattningsunderlaget 

göras. Om de olika delarna inte kan fastställas ska istället en uppdelning efter skälig 

grund göras. Enligt paragrafens andra stycke gäller även det då de olika delarna i 

transaktionen enligt 7 kap. 1 § ML normalt beskattas med olika skattesatser. 7 kap. 

7 § ML har kritiserats för att vara något oklar då det av paragrafen inte framgår hur 

och när denna uppdelning efter skälig grund ska göras.57 Vad som avses med skälig 

grund definieras inte heller i lagtexten eller förarbetena, men KamR har i ett mål 

uttalat att uppdelningen då ska ske med grund i marknadsvärdet eller de faktiska 

kostnaderna. I det målet hade SKV gjort en kontroll hos ett närliggande hotell för 

att få fram marknadspriset på en hotellfrukost. KamR bestämde priset utefter denna 

marknadsundersökning då den ansågs vara av högt bevisvärde.58 

 

En uppdelning av beskattningsunderlaget ska emellertid endast göras när 

transaktionen består av klart avskiljbara delar. I annat fall ska hela transaktionen 

skattemässigt behandlas utifrån dess huvudsakliga karaktär.59 I ett Lagrådsyttrande 

har uttalats att det föreligger en presumtion för uppdelning i syfte att förhindra att 

                                                 
54 Henkow, O., Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 55 f.  
55 Frennberg, E., Hansson, U., Jacobsson, M., Mervärdesskattelag (1994:200) kommentaren till 7 

kap. 7 §, Zeteo. 
56 Sandberg Nilsson, A., Westfahl, L., Mervärdesskattens grunder, s. 86. 
57 Lindgren, Zucchini, G., Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte 

förenligt med mervärdesskattedirektivet, SN 2018, s. 610 ff. 
58 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2013-06-12, mål 483–13, s. 3 f.  
59 Prop. 1993/94:99 s. 136 f. 
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vissa tjänster eller varor sammanläggs för att uppnå en lägre skattesats.60  Om den 

skattskyldiges uppdelning av beskattningsunderlaget inte godtas och det inte 

lämnats några uppgifter som visar på hur stor del av beskattningsunderlaget som 

belöper på den omsättning som är skattepliktig har SKV möjlighet att på egen hand 

bestämma beskattningsunderlaget.61  

 

2.5 Helhetsprincipen och delningsprincipen 

7 kap. 7 § ML blir således aktuell då en transaktion består av ett flertal olika varor 

och/eller tjänster. En och samma transaktion kan bestå av både 

mervärdesskattepliktiga och mervärdesskattefria varor och tjänster eller varor och 

tjänster som att ska beskattas med olika skattesatser enligt 7 kap. 1 § ML.62 

Lydelsen i 7 kap. 7 § ML har redovisats ovan och den ger som nämnts uttryck för 

delningsprincipen som innebär att beskattningsunderlaget ska delas upp då en 

transaktion utgörs av olika varor eller tjänster som är klart avskiljbara från varandra. 

Konsekvenserna av delningsprincipen blir därmed att beskattningsunderlaget för 

transaktionen ska delas upp, även fast den är åsatt ett gemensamt pris. Respektive 

del i transaktionen beskattas därmed efter dess normala skattesats.63  

 

Delningsprincipen är således huvudregeln, men då den inte är möjlig att tillämpa 

blir istället helhetsprincipen aktuell som innebär att hela transaktionen beskattas 

enhetligt med samma skattesats. Det ska då göras en huvudsaklighetsbedömning 

där transaktionens huvudsakliga karaktär blir avgörande för hela transaktionen. Den 

huvudsakliga komponenten i transaktionen bestämmer då både skatteplikten och 

skattesatsen för hela transaktionen.64 Det behöver emellertid inte finnas någon 

huvudsaklig eller underordnad del för att helhetsprincipen ska vara tillämplig. Även 

då delarna i transaktionen anses likvärdiga ska helhetsprincipen tillämpas.65 Två 

delar är att anse som likvärdiga då de båda är oumbärliga för att transaktionen i sin 

helhet ska kunna utföras. Då delarna är likvärdiga kan således inte någon av delarna 

anses underordnad den andra.66 Om en transaktion utgörs av delar som är likvärdiga 

för dess utförande ska transaktionen således beskattas som en helhet.  

 

Då helhetsprincipen är tillämplig ska som nämnts hela transaktionen beskattas 

enhetligt med samma skattesats. När delarna anses likvärdiga finns emellertid ingen 

huvudsaklig del som bestämmer skattesatsen och skatteplikten för hela 

transaktionen. För att ett undantag från mervärdesskatt ska kunna tillämpas på en 

transaktion där helhetsprincipen är tillämplig och då transaktionen består av 

likvärdiga delar fordras att samtliga delar i transaktionen faller inom 

tillämpningsområdet för det aktuella undantaget. Det framgår av ett EU-mål från 

2012 där en transaktion inte kunde undantas från mervärdesskatt på grund av att 

inte alla transaktionens delar föll under samma undantagsbestämmelse. Grunden till 

EUD:s bedömning är att undantag från mervärdesskatt ska tolkas restriktivt då en 

tillämpning av undantagen medför en avvikelse från principen om att 

                                                 
60 Prop. 1993/94:99 s. 286. 
61 Prop. 1993/94:99 s. 201. 
62 Kleerup, J., Kristoffersson, E., Öberg, J., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 116. 
63 Sandberg Nilsson A., Westfahl L., Mervärdesskattens grunder, s. 86. 
64 Sandberg Nilsson, A., Westfahl, L., Rätt Moms 2018, s. 417 f. 
65 Lindgren, Zucchini, G., Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte 

förenligt med mervärdesskattedirektivet, SN 2018, s. 618. 
66 C-44/11 Deutsche Bank, p. 27. 
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mervärdesskatt ska uttas på varenda tillhandahållande av tjänster från en 

beskattningsbar person mot ersättning.67 Samma sak torde även gälla då det rör sig 

om en reducerad skattesats istället för ett undantag från mervärdesskatt eftersom 

ändamålen med en reducerad skattesats och ett undantag kan anses som liknande. 

För att en reducerad skattesats eller undantag från skatteplikt ska kunna tillämpas 

på transaktionen måste därmed hela transaktionen falla under tillämpningsområdet 

för den reducerade skattesatsen eller undantaget från mervärdesskatt, annars 

tillämpas standardskattesatsen. Det räcker inte att endast en del är undantagen från 

mervärdesskatt eller att en del faller under en reducerad skattesats, hela 

transaktionen måste falla in under undantaget eller den reducerade skattesatsen. Det 

gäller således enbart när transaktionen består av likvärdiga delar. När transaktionen 

består av någon huvudsaklig del bestäms skattesatsen och skatteplikten då av denna 

del och det gäller oavsett om den huvudsakliga delen ska beskattas med en 

reducerad skattesats eller är undantagen från mervärdesskatt. Om den huvudsakliga 

delen ska beskattas med 25 procent, ska resterande delar också det. Om den 

huvudsakliga delen är undantagen från mervärdesskatt blir resterande delar också 

det, oavsett dess normala skattesats.68 

 

Frågan om helhets- och delningsprincipen är inom mervärdesskatteområdet en av 

de viktigaste frågorna, men ändå är det svårt att finna vägledning i denna fråga. 

Varken ML eller mervärdesskattedirektivet innehåller någon vägledning för 

bedömningen och därför blir rättspraxis från domstolar och publikationer från SKV 

desto viktigare.69 SKV har kommit med ett ställningstagande där det först 

konstateras att det måste avgöras om det rör sig om ett eller flera tillhandahållanden 

för att bedöma skatteplikt och skattesats för en transaktion. SKV har medgett att det 

kan vara svårt att avgöra huruvida det rör sig om ett eller flera tillhandahållanden, 

trots att frågan bedömts i både svenska domstolar och EUD. Det finns inte någon 

reglering varken i svensk lagstiftning eller i unionsrätten som anger när det rör sig 

om ett eller flera tillhandahållanden. Det finns emellertid rikhaltig rättspraxis från 

EUD där denna fråga diskuterats. SKV diskuterar i sitt ställningstagande olika 

bedömningspunkter- och kriterier utifrån rättspraxis från EUD och kommer fram 

till fyra indikationspunkter som ur myndighetens synvinkel ska ge vägledning i 

frågan om en transaktion ska bedömas som ett eller flera tillhandahållanden. Dessa 

fyra punkter är: självständigt värde, marknadsföring, fakturering/prissättning och 

slutligen om det finns någon möjlighet att välja bort eller avstå från en del av 

säljarens transaktion. När det görs en bedömning utifrån dessa punkter är det den 

genomsnittlige konsumentens uppfattning utifrån objektiva omständigheter som det 

ska utgås ifrån.70  

 

Den första punkten gäller om delarna i transaktionen kan anses ha ett självständigt 

värde gentemot varandra så att det medför att det inte kan anses röra sig om ett enda 

tillhandahållande. En relevant fråga blir då om de olika varorna eller tjänsterna kan 

användas oberoende av varandra, det spelar här ingen roll om de olika delarna är 

åsatta ett gemensamt pris. Det ekonomiska värdet på de olika delarna kan också 

vara relevant i bedömningen. Om en vara eller tjänst är av så litet värde i jämförelse 

                                                 
67 C-44/11 Deutsche Bank, p. 41–43. 
68 Lindgren, Zucchini, G., Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte 

förenligt med mervärdesskattedirektivet, SN 2018, s. 619 ff. 
69 Sandberg Nilsson A., Westfahl L., Mervärdesskattens grunder, s. 88. 
70 Skatteverkets ställningstagande, Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt, 2015-05-18. 
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med den huvudsakliga delen kan den anses sakna självständigt värde.71  

 

Den andra punkten rör sättet som transaktionen marknadsförs på, om den 

marknadsförs som ett enda tillhandahållande eller som flera skilda valbara 

tillhandahållanden.72 Marknadsföringen kan vara viktig eftersom det i 

bedömningen utgås ifrån vad genomsnittskonsumenten efterfrågar.73  

 

Den tredje punkten rör prissättning och fakturering. Om hela transaktionen är åsatt 

ett gemensamt pris indikerar det att det rör sig om ett enda tillhandahållande. 

Fakturering och avtal mellan parterna kan visa på intresset från de bådas sida, 

exempelvis om avsikten varit att transaktionen skulle utgöras av ett eller flera 

tillhandahållanden.74 Det ska emellertid nämnas att SKV och domstolarna kan 

omkaraktärisera de aktuella avtalen. Det kan exempelvis bli aktuellt då parterna 

försökt sammanlägga flera fristående tjänster i syfte att det ska se ut som en. SKV 

och domstolarna kan då gå emot avtalet och besluta att det rör sig om flera 

tillhandahållanden. Detsamma gäller om det i avtalet gjorts ett försök att dela upp 

en enda tjänst till flera fristående i avtalet, SKV och domstolarna kan då bedöma 

det som en helhet.75  

 

Slutligen återstår den sista punkten, om det är möjligt att köpa delarna i 

transaktionen separat eller om de endast säljs tillsammans. Finns det möjlighet att 

endast förvärva en viss eller vissa delar tyder det på att det rör sig om flera 

tillhandahållanden medan det tyder på ett enda tillhandahållande om det endast är 

möjligt att köpa delarna som ett paket.76 

 

Frågan om ett eller flera tillhandahållanden är avgörande för att bedöma om det är 

helhets- eller delningsprincipen som ska tillämpas. När frågan om ett eller flera 

tillhandahållanden har besvarats leder dessa i sin tur vidare till andra följdfrågor. 

Om det konstateras att det rör sig om flera tillhandahållanden uppkommer frågan 

hur beskattningsunderlaget ska delas upp. Om det istället rör sig om ett enda 

tillhandahållande uppkommer frågan om och i så fall vilken del i tillhandahållandet 

som ska anses vara den huvudsakliga och vilken del som ska anses underordnad.77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Skatteverkets ställningstagande, Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt, 2015-05-18. 
72 Skatteverkets ställningstagande, Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt, 2015-05-18. 
73 Henkow, O., Mervärdesskatt i teori och tillämpning, s. 56. 
74 Skatteverkets ställningstagande, Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt, 2015-05-18. 
75 Hultqvist, A., Moms och finansiella tjänster, s. 97.  
76 Skatteverkets ställningstagande, Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt, 2015-05-18. 
77 Skatteverket, Rättslig vägledning, Ett eller flera tillhandahållanden, 2019. 
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3 Rättspraxis 

3.1 EU-rättspraxis 

Mervärdesskatten är som nämnts harmoniserad inom EU och därav är både 

regleringen från EU och rättspraxis från EUD av betydelse vid tillämpning och 

tolkning av de svenska bestämmelserna. Många bestämmelser grundar sig på 

mervärdesskattedirektivet och de svenska bestämmelserna ska tolkas med bakgrund 

i mervärdesskattedirektivet. Av dessa anledningar följer ett avsnitt med några 

rättsfall från EUD som har varit viktiga för tolkningen både i EUD:s fortsatta 

bedömningar och även för bedömningarna i de svenska domstolarna. Det finns ett 

stort antal rättsfall på det aktuella uppsatsområdet och därför har det varit 

nödvändigt att göra ett urval. Den rättspraxis som har valts ut och kommer 

redogöras för i detta kapitel är rättsfall som ofta är hänvisade till från andra mål och 

sådana som ofta omnämns i litteraturen som speciellt viktiga rättsfall för just frågan 

om ett eller flera tillhandahållanden. Det faktum att de är ofta omnämnda både i 

litteratur och rättspraxis tyder på att de är av värde för den aktuella 

bedömningsfrågan. Anledningen till att det inte redogjorts för fler rättsfall än de 

som är med i uppsatsen är att övriga mål inte tillför mycket till frågan utöver det 

som redovisats. De viktigaste och mest använda bedömningsgrunderna framgår av 

de som mål som ingår i uppsatsen. 

  

3.1.1 CPP-målet 

Ett mål som hänvisats till flitigt av både EUD och de svenska domstolarna är C-

349/96 som fortsättningsvis kommer att anges som CPP-målet. I målet är det 

företaget Card Protection Plan Limited (CPP) som är aktuellt. CPP är ett företag 

som i det aktuella målet tillhandahöll ett knippe tjänster, däribland 

försäkringstjänster och kortregistreringstjänster.78 Försäkringstjänster är enligt 

artikel 135.1 a i mervärdesskattedirektivet undantaget från mervärdesskatt. Den 

nationella domstolen begärde förhandsavgörande från EUD och några av frågorna 

som ställdes var om de tjänster som CPP tillhandahöll skulle anses som en 

sammansatt eller flera fristående tjänster samt hur denna prövning skulle göras.79  

 

EUD inledde med att konstatera att det följer av mervärdesskattedirektivet att varje 

transaktion normalt är att anse som fristående och självständig samt att en 

transaktion inte får uppdelas på ett sätt som upplevs som konstlat och som kan leda 

till skada på mervärdesskattesystemets funktion. Domstolen angav att det 

inledningsvis måste göras en samlad bedömning av omständigheterna i 

transaktionen för att försöka fastställa de delar som kännetecknar transaktionen.80 

Därefter uppräknades olika omständigheter som tyder på att det rör sig om ett enda 

tillhandahållande. Domstolen anförde: 

 
”Det skall understrykas att det är fråga om en enda tjänst bland annat i det fall där en eller 

flera delar skall anses utgöra den huvudsakliga tjänsten, medan en eller flera delar i annat 

fall skall anses som en eller flera underordnade tjänster som skattemässigt skall behandlas 

på samma sätt som den huvudsakliga tjänsten.”81 

 

                                                 
78 C-349/96 CPP, p. 7–8. 
79 C-349/96 CPP, p. 26. 
80 C-349/96 CPP, p. 28–29.  
81 C-349/96 CPP, p. 30. 
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Den regel som här citerats har Lindgren Zucchini valt att benämna 

absorptionsregeln. Benämningen motiverar han med att en underordnad prestation 

i en transaktion enligt uttalandet ska sammanföras med den huvudsakliga och 

absorbera dess skattemässiga behandling.82 Regeln kommer fortsättningsvis i 

uppsatsen för enkelhetens skull att hänvisas till som absorptionsregeln. 

 

Härefter uttalade domstolen ytterligare en mening som blivit ofta citerad i senare 

rättsfall och numera är vägledande i bedömningen huruvida en vara eller tjänst ska 

anses underordnad en annan, nämligen:  

 
”En tjänst skall anses som underordnad en huvudsaklig tjänst när kunderna inte 

efterfrågar den i sig, utan då den endast är ett medel att på bästa sätt åtnjuta den egentliga 

tjänst som tjänsteföretaget tillhandahåller.”83 

 

Domstolen angav härefter att om det hade framgått att kunderna avsåg att köpa två 

skilda tjänster, dels en försäkringstjänst och dels en kortregistreringstjänst borde 

tjänsterna skiljas åt. Domstolen lämnade sedan åt den nationella domstolen att 

utifrån det som anförts avgöra om transaktionen bestod av två fristående tjänster 

som skulle beskattas separat eller om den ena av tjänsterna kunde anses som 

huvudsaklig och den andra som underordnad så att de därmed skulle behandlas på 

samma vis skattemässigt.84  

 

CPP-målet har som nämnts blivit ett centralt rättsfall rörande bedömningen i frågan 

huruvida det rör sig om ett eller flera tillhandahållanden. Rättsfallet har bidragit 

med en mall som flitigt efterföljs av EUD och svenska domstolar i senare rättsfall.85 

Målet har bidragit med två citat som fått stort genomslag i både svenska domstolar 

och EUD, vilket kommer visa sig i redogörandet av följande rättspraxis.  

 

3.1.2 Levob-målet 

Ett annat mål där det bedömts huruvida en transaktion utgjorts av ett eller flera 

tillhandahållanden är C-41/04 som härefter kommer att benämnas Levob-målet. 

Levob är ett företag som bedriver försäkringsverksamhet och som 1997 ingick avtal 

med Financial Data Planning Corporation (FDP). FDP skulle tillhandahålla ett 

dataprogram till Levob och Levob erhöll därav mot ersättning en licens avseende 

programvaran. I avtalet framgick även att programvaran skulle anpassas av FDP så 

att Levob skulle kunna använda den i sin verksamhet. Denna anpassning bestod 

bland annat i översättning och tilläggsfunktioner. Dessutom installerades 

programvaran av FDP och de utbildade även personalen på Levob. Programvaran 

fakturerades och prissattes för sig och även de olika tjänsterna prissattes en och 

en.86  

 

Fråga uppstod om programvaran och tjänsterna skulle ses som ett enda 

tillhandahållande eller flera fristående. Den nationella domstolen vände sig därför 

till EUD som inledningsvis uttalade att en samlad bedömning av de för 

                                                 
82 Lindgren, Zucchini, G., Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte 

förenligt med mervärdesskattedirektivet, SN 2018, s. 618. 
83 C-349/96 CPP, p. 30. 
84 C-349/96 CPP, p. 31–32. 
85 Henkow, O., Mervärdesskatt – ett eller flera tillhandahållanden, s. 31. 
86 C-41/04 Levob Verzekeringen and OV Bank, p. 7–11. 
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transaktionen kännetecknande omständigheterna skulle göras.87 Domstolen angav 

även att varje transaktion normalt ska ses som fristående och självständig samt att 

den inte får uppdelas på ett konstlat sätt så att mervärdesskattesystemets funktion 

kan ta skada. Härefter nämndes, som i CPP-målet att det rör sig om ett enda 

tillhandahållande då absorptionsregeln är tillämplig. Domstolen nämnde även att: 

 
”Detsamma gäller när två eller flera delar eller handlingar som en skattskyldig 

tillhandahåller en konsument, som betraktas som en genomsnittlig konsument, har ett så 

nära samband att de tillsammans objektivt sett utgör en enda odelbar ekonomisk 

prestation att det skulle vara konstlat att försöka skilja dem från varandra.”88 

På samma vis som Lindgren Zucchini namngett regeln från CPP-målet har han även 

namngett ovanstående uttalande. Han benämner denna regel odelbarhetsregeln.89 

Regeln kommer för enkelhetens skull fortsättningsvis i uppsatsen att benämnas som 

odelbarhetsregeln. 

 

I bedömningen tog domstolen även utgångspunkt i syftet med transaktionen. Syftet 

antogs i det aktuella målet vara att kunden skulle erhålla en fungerande programvara 

anpassad till dess behov. Domstolen ansåg att det inte gick att hävda att kunden 

inledningsvis köpt en programvara som inte går att använda i det skick den 

levererades i och sedan köpt tjänster från samma leverantör för att kunna använda 

programvaran i verksamheten. Domstolen ansåg därmed att det inte går att hävda 

att kunden köpt två separata tjänster från leverantören.90 

 

Det faktum att det avtalats separata priser för de olika tjänsterna och programvaran 

var enligt domstolen av mindre betydelse. EUD bedömde därmed att 

tillhandahållandet av programvaran och tjänsterna avseende densamma skulle anses 

som ett enda tillhandahållande då det vore konstlat att skilja dem åt.91 

 

3.1.3 Leasingmålet 

Frågan om ett eller flera tillhandahållanden var även aktuell i C-224/11 som härefter 

kommer att benämnas som leasingmålet. BGŻ Leasing är ett företag som bedriver 

leasing. De objekt som leasas tillhör BGŻ Leasing under hela leasingperioden och 

leasingtagaren ansvarar för eventuella skador eller värdeminskningar på grund av 

utnyttjande som går utöver det normala. På grund av detta krävde BGŻ Leasing att 

leasingtagaren tecknade en försäkring för leasingobjekten. BGŻ Leasing erbjuder 

sina leasingtagare ett försäkringsavtal genom företaget där företaget tecknar 

lämplig försäkring som kunden sedan får betala.92  

 

Leasingtransaktioner omfattas normalt av mervärdesskatt enligt artikel 2.1 c i 

mervärdesskattedirektivet. Försäkringstransaktioner är emellertid enligt 135.1 a i 

mervärdesskattedirektivet undantagna från mervärdesskatt, därav bedömde BGŻ 

Leasing att även den försäkringstjänst som var aktuell i det aktuella målet skulle 

undantas från mervärdesskatt. Den nationella domstolen vände sig till EUD med 

                                                 
87 C-41/04 Levob Verzekeringen and OV Bank, p. 19. 
88 C-41/04 Levob Verzekeringen and OV Bank, p. 22.  
89 Lindgren, Zucchini, G., Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte 

förenligt med mervärdesskattedirektivet, SN 2018, s. 618. 
90 C-41/04 Levob Verzekeringen and OV Bank, p. 24. 
91 C-41/04 Levob Verzekeringen and OV Bank, p. 25–26, 30. 
92 C-224/11 BGŻ Leasing, p. 16–19. 
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frågan om leasingtjänsten samt försäkringstjänsten skulle ses som ett enda eller 

flera tillhandahållanden.93 

 

Inledningsvis erinrade EUD om att det av mervärdesskattedirektivet följer att varje 

tillhandahållande ska ses som självständigt och fristående. Domstolen angav 

absorptionsregeln och odelbarhetsregeln som exempel på omständigheter som tyder 

på att det rör sig om ett enda tillhandahållande. Härefter konstaterade domstolen att 

det inte finns någon klar regel för hur bedömningen huruvida det rör sig om ett eller 

flera tillhandahållanden ska göras. Därav ska en bedömning ske i varje enskilt fall 

och därför är det viktigt att klarlägga omständigheterna i transaktionen samt utröna 

de kännetecknande delarna för transaktionen.94 

 

Omständigheterna i målet kan beskrivas som att transaktionen innehåller dels en 

leasingtjänst och dels en försäkringstjänst. Mervärdesskatterättligt kan dessa 

emellertid ändå anses utgöra en enda transaktion. Någonting som talar för det är 

sambandet mellan de båda tjänsterna samt att försäkringstjänsten endast fyller en 

funktion tillsammans med leasingtjänsten. Det medför ett nödvändigt samband 

mellan tjänsterna, så är emellertid fallet med alla försäkringstjänster, att de är 

knutna till och beroende av ett visst objekt. Domstolen konstaterade att om det 

skulle resoneras på detta vis skulle det medföra att artikel 135.1 a i 

mervärdesskattedirektivet, som undantar försäkringstjänster från mervärdesskatt, 

skulle bli verkanslös. Resonemang av detta slag skulle nämligen medföra att 

försäkringstjänster alltid skulle vara knutna till det aktuella försäkringsobjektet och 

därmed omfattas av mervärdesskatteplikt enligt helhetsprincipen. Det blir såklart 

endast fallet när huvudobjektet omfattas av mervärdesskatteplikt.95  

 

Domstolen angav generellt, enligt regeln att varje tillhandahållande i första hand 

ska ses som självständigt och fristående, att en leasingtjänst och en försäkringstjänst 

inte har ett tillräckligt nära samband för att det ska anses som ett enda 

tillhandahållande. Den ansåg inte heller att det skulle vara konstlat att dela upp 

dessa tjänster. Domstolen gjorde sedan en bedömning utifrån det gällande fallet 

med de aktuella omständigheterna. EUD ansåg att försäkringstjänsten underlättade 

åtnjutandet av leasingtjänsten, men däremot inte att den kunde anses underordnad 

leasingtjänsten. Den var inte att anse som ett medel för att på bästa sätt tillgodogöra 

sig leasingtjänsten utan snarare ett ändamål för leasingtagaren. Det är riktigt att 

BGŻ Leasing kräver av sina kunder att det tecknas en försäkring, men företaget 

kräver inte att leasingtagaren tecknar försäkringen genom företaget. Därmed 

uppstår inga problem att skilja försäkringstjänsten från leasingtjänsten.96  

 

Avslutningsvis angav domstolen att även prissättning och fakturering kan visa på 

huruvida det rör sig om ett eller flera tillhandahållanden. Om fakturering och 

prissättning av tjänsterna har gjorts separat från varandra indikerar det att 

transaktionerna är fristående från varandra. I det aktuella målet har fakturering och 

prissättning skett separat, vilket även kan sägas ge uttryck för parternas intressen.97 

                                                 
93 C-224/11 BGŻ Leasing, p. 20, 25. 
94 C-224/11 BGŻ Leasing, p. 29–32.  
95 C-224/11 BGŻ Leasing, p. 34–36. 
96 C-224/11 BGŻ Leasing, p. 39–43. 
97 C-224/11, BGŻ Leasing, p. 44–45. 
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Sammanfattningsvis besvarade EUD den nationella domstolen med att 

tillhandahållande av en leasingtjänst och tillhandahållande av en försäkringstjänst 

ska ses som fristående tillhandahållanden. Domstolen lämnade emellertid till den 

nationella domstolen att avgöra tjänsternas samband i det aktuella fallet och därmed 

om de skulle utgöra ett eller flera tillhandahållanden.98 

 

3.1.4 Stadion Amsterdam-målet 

Det sista målet från EUD som kommer att redogöras för är C-463/16 som härefter 

kommer att anges som Stadion Amsterdam-målet. Stadion Amsterdam är ett företag 

som driver en byggnad bestående av en stadion med tillhörande anläggningar och 

ett museum. Då byggnaden inte hyrs ut till tredje man för konserter och 

sportevenemang erbjuds avgiftsbelagda rundturer i arenan. I rundturen ingår en 

guidad rundvandring i stadion och ett besök på museet utan guide.99 Den nationella 

domstolen vände sig till EUD och ställde frågan om en tjänst, som består av två 

konkreta delar som normalt beskattas med olika skattesatser då de tillhandahålls 

separat, ska beskattas med en enhetlig skattesats eller om varje del ska beskattas 

med sin egen skattesats. Frågan gällde det fall då en del anses som huvudsaklig och 

den andra som underordnad och då det går att fastställa priset för respektive del av 

det totala priset som erlagts för hela tjänsten.100 

 

EUD konstaterade som i tidigare domar att det är viktigt att en samlad bedömning 

görs av de för transaktionen kännetecknande omständigheterna för att bedöma om 

det rör sig om ett eller flera tillhandahållanden. Därefter uppräknades de 

omständigheter, som nämnts i tidigare redogjorda rättsfall, som tyder på att det rör 

sig om ett enda tillhandahållande, nämligen absorptionsregeln och 

odelbarhetsregeln.101 Domstolen hänvisade även till ett tidigare mål i EUD som 

rörde tillträde till bassänganläggning där besökarna erbjöds både anordningar till 

utövande av idrottsverksamhet samt andra former som nöje och rekreation. Det 

fanns endast en typ av inträdesbiljett och denna gav tillträde till samtliga av nämnda 

anordningar och därför bedömdes det som att det utgjorde en enda tjänst.102  

 

EUD bedömde att det i Stadion Amsterdam-målet rörde sig om en huvudsaklig del 

och en underordnad del samt att det skulle vara oförenligt med rådande rättspraxis 

på området att tillämpa olika mervärdesskattesatser på de olika delarna. Den 

rättspraxis som domstolen hänvisade till i detta fall var dels att det följer av sjätte 

mervärdesskattedirektivet att varje transaktion ska ses som självständig och separat 

samt att en transaktion inte får uppdelas så att det medför skada på 

mervärdesskattesystemets funktion. Domstolen stödde sig även på rättspraxis 

rörande absorptionsregeln och odelbarhetsregeln. Domstolen uttalade allmänt att 

tillämpande av olika skattesatser för olika delar i ett och samma tillhandahållande 

innebär en konstlad uppdelning av en transaktion samt en risk för skada på 

mervärdesskattesystemets funktion. Det gäller även då det går att urskilja priset för 

respektive del i transaktionen och då parterna enats om priserna för respektive 

del.103  

                                                 
98 C-224/11, BGŻ Leasing, p. 50. 
99 C-463/16 Stadion Amsterdam, p. 9–10.  
100 C-463/16 Stadion Amsterdam, p. 19–20. 
101 C-463/16 Stadion Amsterdam, p. 21–23.  
102 C-18/12 Město Žamberk, p. 32. 
103 C-463/16, Stadion Amsterdam, p. 26–27. 
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Domstolen menade även att principen om skatteneutralitet som är central inom 

mervärdesskatteområdet hotas då situationen skulle kunna uppstå att två likadana 

tjänster bestående av två eller flera delar som går att åtskilja från varandra kan 

komma att omfattas av olika skattesatser beroende på om priserna för respektive 

del går att skilja från varandra.104 Domstolen menar här att det vore oneutralt om 

två exakt likadana transaktioner skulle beskattas olika beroende på om det går att 

urskilja priset för delarna i transaktionen. 

 

EUD sammanfattade sin dom enligt följande: då en och samma tjänst utgörs av 

olika delar, där den ena kan ses som huvudsaklig och den andra som underordnad 

och dessa skulle beskattas med olika skattesatser om de hade tillhandahållits separat 

ska hela transaktionen beskattas med samma skattesats. Det gäller oavsett om det 

går att urskilja priset för respektive del. Skattesatsen för hela transaktionen bestäms 

av transaktionens huvudsakliga del.105  

 

3.2 Svensk rättspraxis 

Det finns även ett flertal svenska rättsfall där frågan huruvida en transaktion utgörs 

av ett eller flera tillhandahållanden har bedömts. Främst består den rättspraxis som 

redogörs för här av notismål och referatmål från HFD då de är av högt värde i 

rättskällehierarkin. De rättsfall som används i uppsatsen är även de rättsfall som 

återfinns i den rättsvetenskapliga litteraturen, vilket visar på dess betydelse för 

området.  

 

3.2.1 Programledarmålet 

I RÅ 1999 ref. 9, som härefter kommer att benämnas programledarmålet, var 

bolaget X AB aktuellt som utförde tjänster åt ett televisionsbolag. Dessa tjänster 

bestod i att tillhandahålla producent och programledare för underhållningsprogram 

åt televisionsbolaget. De program som skapades ansågs innefattas i sådana verk 

som skyddas i enlighet med lagen (1960:279) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk. A som var producent och programledare ansågs som 

upphovsman till verken, men genom avtalet överläts rättigheterna för programmen 

till televisionsbolaget. I enlighet med dåvarande 7 kap. 1 § 3 st. 4 p. ML, numera p. 

8, ska mervärdesskatt tas ut med 6 procent på överlåtelse och upplåtelse av 

rättigheter enligt vissa bestämmelser i lagen om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk. De aktuella producent- och programledartjänsterna i målet ska 

emellertid beskattas med 25 procent enligt 7 kap. 1 § 1 st. ML.106  Domstolen ansåg 

att en uppdelning av prestationerna var rimlig och att 25 procent skatt därmed skulle 

uttas på programledar- och producenttjänsterna samt att 6 procent skulle tas ut på 

överlåtelsen av upphovsrätten.107 

 

3.2.2 Hotellmålen 

I RÅ 2001 ref. 69 har Bolaget X AB som bedriver hotell- och restaurangverksamhet 

ansökt om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden, SRN. När bolaget hyr ut 

hotellrum inkluderas frukost alltid i priset, det finns inte möjlighet att hyra ett rum 

                                                 
104 C-463/16, Stadion Amsterdam, p. 28. 
105 C-463/16, Stadion Amsterdam, p. 36. 
106 RÅ 1999 ref. 9.  
107 RÅ 1999 ref. 9.  
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utan att frukost ingår. Bolaget ställde frågan till SRN vilken skattesats som 

frukosten skulle beskattas med. Frukost ska normalt beskattas med 25 procent enligt 

7 kap. 1 § 1 st. ML. Bolaget anförde emellertid att frukosten borde ses som 

underordnad rumsuthyrningen då det är branschkutym att rumspriset inkluderar 

frukost. Bolaget ansåg därmed att hela tillhandahållandet skulle beskattas med 12 

procent då det är den gällande skattesatsen för rumsuthyrning enligt 7 kap. 1 § 2 st. 

1 p. ML. SRN gjorde bedömningen att tillhandahållandet av frukosten var klart 

avskiljbar från rumsuthyrningen och att frukosten därmed skulle beskattas med 25 

procent.108 Denna bedömning gjorde den med stöd i ett Lagrådsyttrande. Där 

uttalades nämligen att huvudregeln bör vara att en uppdelning ska göras vid 

liknande fall för att undvika att en sammanläggning av tjänster och varor görs på 

detta vis för att uppnå den mest gynnsamma skattesatsen.109 Förhandsbeskedet 

överklagades, men HFD ansåg att frukosten inte kunde anses som en underordnad 

del i förhållande till rumsuthyrningen och hänvisade här till CPP-domen som 

redogjorts för ovan. HFD var därmed eniga med SRN.110 

 

Även i en KamR-dom från 2013 var samma fråga uppe för bedömning. KamR 

åberopade här RÅ 2001 ref. 69 och bedömde att det skulle ses som två separata 

tjänster. Det skulle därmed göras en uppdelning av beskattningsunderlaget efter 

skälig grund då rumsuthyrningen och frukosten skulle beskattas med olika 

skattesatser. Domstolen uttalade utifrån EU-rättspraxis att uppdelningen ska ske 

med grund i marknadsvärde eller de faktiska kostnaderna. SKV gjorde en kontroll 

hos ett näraliggande hotell och beräknande priset för hotellfrukosten utefter denna 

kontroll. KamR ansåg SKV:s marknadsundersökning vara av högt bevisvärde och 

bestämde därmed beskattningsunderlaget utefter den.111 Båda dessa mål kommer 

fortsättningsvis hänvisas till som hotellmålen. 

 

3.2.3 Fonus-målet 

I RÅ 2003 ref. 90, som härefter kommer att benämnas Fonus-målet, vände sig 

Begravningsföreningen Fonus till SRN och ställde frågan om alla delar i dess 

tillhandahållande skulle betraktas som en tjänst som skulle beskattas med samma 

skattesats eller om de olika delarna skulle beskattas med sina respektive 

skattesatser. HFD uppräknade de olika tjänster som Fonus kunde tillhandhålla, 

däribland införande av tidningsannons, försäljning av gravsten samt 

tillhandahållande av blomsterkransar. Fonus frågade om dessa tjänster skulle 

beskattas separat eller som en enda tjänst. HFD nämnde 7 kap. 7 § ML som anger 

att uppdelning av beskattningsunderlaget ska göras då det står klart att en 

uppdelning kan ske. HFD konstaterade att det följer av EUD:s rättspraxis att 

huvudregeln är att varje tillhandahållande ska ses som fristående samt att en 

transaktion inte får uppdelas på ett konstlat vis så att det kan medföra skada på 

mervärdesskattesystemets funktion. Härefter uppräknade domstolen utifrån EU-

rättspraxis omständigheter som tyder på att det rör sig om ett tillhandahållande, 

nämligen absorptionsregeln och odelbarhetsregeln.112  

 

                                                 
108 RÅ 2001 ref. 69.  
109 Prop. 1993/94:99 s. 286. 
110 RÅ 2001 ref. 69.  
111 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2013-06-12, mål 483–13, s. 2–4.  
112 RÅ 2003 ref. 90. 



23 

 

HFD uttalade att samtliga delar i tillhandahållandet var klart urskiljbara samt att 

kunden hade en valfrihet rörande om den ville ha samtliga tjänster från Fonus eller 

vissa delar från någon annan aktör samt vilka tjänster den ville ha. Domstolen ansåg 

därmed att tjänsterna inte kunde utgöra underordnade tjänster till någon 

huvudsaklig tjänst och att tjänsterna inte endast var ett medel att på bästa sätt åtnjuta 

en huvudsaklig tjänst. HFD bedömde därför att tillhandahållandet av de olika 

varorna och tjänsterna skulle ses som flera åtskiljbara tillhandahållanden som skulle 

beskattas med olika skattesatser.113 

 

3.2.4 MTV-målet 

RÅ 2003 ref. 24, som härefter kommer att benämnas som MTV-målet, rörde MTV:s 

arrangerande av European Music Awards (EMA) i Stockholm. EMA-galan skulle 

bestå av framträdanden av världskända artister samt utdelande av utmärkelser till 

artister och grupper. MTV vände sig till SRN med frågan vilken skattesats som 

skulle tillämpas på entrébiljetterna. Enligt dåvarande 7 kap. 1 § 3 st. 2 p. ML, 

nuvarande p. 5, ska tillträde till konserter beskattas med 6 procent. SRN ansåg 

emellertid att galan hänförde sig till prisutdelning och inte till konsert och att 

entrébiljetterna därmed skulle beskattas med 25 procent enligt 7 kap. 1 § 1 st. 

ML.114 HFD gjorde emellertid en annan bedömning och kom fram till att EMA-

galans huvudsakliga karaktär utgjordes av musikframträdandena. Den ansåg även 

att inslagen av prisutdelningarna hade en stark koppling till de musikaliska 

framträdandena och att hela galan därmed skulle betraktas som en helhet. 

Sammanfattningsvis ansåg HFD därmed att hela EMA-galan skulle anses vara en 

konsert och att entrébiljetterna därmed skulle beskattas med 6 procent.115 

 

3.2.5 Entreprenadmålen 

I ett mål från KamR i Göteborg var det fråga om försäljning av mark och försäljning 

av en entreprenadtjänst. Försäljning av mark är fri från mervärdesskatt medan 

försäljning av en entreprenadtjänst däremot är mervärdesskattepliktig, därmed 

uppstod frågetecken rörande hur transaktionen skulle behandlas 

mervärdesskattemässigt. KamR hänvisade bland annat till Levob-målet som 

redogjorts för ovan och angav då att huvudregeln är att varje transaktion ska ses 

som fristående och självständig samt att den inte får uppdelas så att det kan innebära 

skada på mervärdesskattesystemets funktion. Härefter uttalades att det ska göras en 

samlad bedömning och det gjordes även en redogörelse för absorptionsregeln och 

odelbarhetsregeln. Domstolen förklarade även utifrån rådande EU-rättspraxis när 

en del ska anses underordnad en huvudsaklig del.116  

 

I det aktuella målet har det avlagts en gemensam ersättning för entreprenadtjänsten 

och marken. Någon möjlighet att köpa endast entreprenadtjänsten eller endast 

marken har inte funnits. I en bilaga till avtalet har ersättningen för marken 

specificerats, det ger emellertid inte enligt KamR skäl för att det skulle röra sig om 

skilda tillhandahållanden. Domstolen medgav däremot att försäljningen av 

entreprenadtjänsten och försäljningen av marken utgjorde två klart urskiljbara delar 

som inte anses ha ett sådant samband att de anses vara ett odelbart tillhandahållande. 

                                                 
113 RÅ 2003 ref. 90. 
114 RÅ 2003 ref. 24. 
115 RÅ 2003 ref. 24. 
116 Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-03-12, mål 1830–16, s. 7 f.  
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KamR ansåg därmed inte att det vore konstlat att dela upp de olika delarna samt att 

både entreprenadtjänsten och marken antas vara av självständigt värde för köparen. 

Därmed kunde inte någon del anses underordnad den andra och de olika delarna var 

därmed att se som två tillhandahållanden där försäljningen av entreprenadtjänsten 

var mervärdesskattepliktig och försäljningen av marken var fri från 

mervärdesskatt.117 Även i ett annat KamR-avgörande från 2017 var det fråga om 

försäljning av mark och entreprenadtjänst. KamR uttalade i detta mål att båda 

delarna ansågs ha ett självständigt värde för kunden samt att ingen del kunde anses 

underordnad den andra. De bedömdes därmed utgöra två olika tillhandahållanden 

där det enda var mervärdesskattefritt och det andra mervärdesskattepliktigt.118 Båda 

dessa mål kommer härefter att hänvisas till som entreprenadmålen. 

 

3.2.6 CD-målen 

Artistmagasinet i Stockholm AB driver verksamhet i form av distribution och 

utgivning av musiktidningar, bland annat musiktidningen Artistmagasinet som är 

aktuellt i målet. Tidningen såldes som ett paket tillsammans med en CD-skiva. De 

var gemensamt förseglade i en förpackning, vilket innebar att det inte gick att köpa 

tidningen utan CD-skivan och tvärtom. Då en tidskrift och en CD-skiva har olika 

mervärdesskattesatser uppstod fråga om tillhandahållandet av tidskriften CD-

skivan utgör ett sammansatt tillhandahållande.119 CD-skivan och tidskriften 

kompletterade varandra genom att den aktuella artisten, vars musik fanns på CD-

skivan, var huvudföremål för innehållet i tidskriften.120  

 

HFD stödde sig på EU-rättspraxis och inledde med att konstatera att det först måste 

göras en samlad bedömning av de för transaktionen kännetecknande 

omständigheterna. Den konstaterade även att huvudregeln enligt rättspraxis är att 

varje transaktion ska ses som fristående och självständig samt att en transaktion inte 

får delas upp på så vis att mervärdesskattesystemets funktion tar skada. Härefter 

uppräknades omständigheter som tyder på ett tillhandahållande, absorptionsregeln 

och odelbarhetsregeln, i överensstämmelse med EU-rättspraxis som tidigare 

redogjorts för. HFD ansåg att det fanns en koppling mellan CD-skivan och 

tidningen då artisten på CD-skivan var huvudföremål i tidskriften. Domstolen 

konstaterade även att de båda delarna såldes till ett paketpris och att det inte gick 

att välja bort någon del. Trots detta ansåg HFD att det gick att tillgodogöra sig CD-

skivans innehåll utan att läsa tidskriften och tvärtom. Därmed ansågs inte föreligga 

ett tillräckligt nära samband att det skulle vara konstlat att åtskilja dem. Dessutom 

antogs CD-skivan och tidningen ha ett självständigt värde för köparen så att ingen 

av delarna kunde anses underordnad den andra. HFD bedömde därmed att 

försäljningen skulle ses som omsättning av två skilda varor där CD-skivan skulle 

beskattas med 25 procent och tidskriften med 6 procent.121  

 

Även i en KamR-dom från 2012 var det fråga om en tidskrift som såldes 

tillsammans med en CD-skiva i ett förseglat paket. KamR åberopade domen i HFD 

2012 ref. 30 och angav med stöd av det att både skivan och tidskriften kunde antas 

ha ett självständigt värde för köparen samt att det inte kunde anses konstlat att skilja 

                                                 
117 Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-03-12, mål 1830–16, s. 8 f.  
118 Kammarrätten i Göteborg, dom 2019-01-11, mål 6148–17, s. 8–9.  
119 HFD 2012 ref. 30. 
120 HFD 2012 ref. 30. 
121 HFD 2012 ref. 30. 
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dem åt. Därmed var ingen del att anse som underordnad den andra och därför ansågs 

det utgöra omsättning av två skilda varor som därmed kunde beskattas med olika 

skattesatser.122 Dessa mål kommer fortsättningsvis att hänvisas till som CD-målen. 

 

3.2.7 Vitvarumålet 

A AB är ett bolag som säljer vitvaror. Köparen kan i samband med försäljningen 

teckna försäkring för vitvaran. Försäkringen kostar inget extra utan priset blir 

detsamma oavsett om försäkringen väljs bort. Då försäkringstjänster är undantagna 

från mervärdesskatt enligt 3 kap. 10 § ML uppstod frågan huruvida det rör sig om 

ett eller flera tillhandahållanden. Bolaget vände sig till SRN som uttalade att värdet 

på försäkringen antogs obetydligt i relation till vitvaran samt att priset för köpet är 

detsamma oberoende av om försäkring tecknas eller inte. Försäkringen ansågs 

därmed utgöra ett underordnat led i förhållande till vitvaran då det är vitvaran som 

efterfrågas och inte försäkringen. Hela tillhandahållandet var därmed att anse som 

skattepliktigt.123 Detta mål kommer fortsättningsvis att hänvisas till som 

vitvarumålet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-11-29, mål 2639–12, s. 3–4. 
123 RÅ 2004 not. 46.  
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4 Analys 

4.1 Uppsatsens frågeställningar 

Hittills har i uppsatsen redovisats relevant information för uppsatsens 

frågeställningar som kommer att analyseras i följande avsnitt. Här följer en 

upprepning av de frågeställningar som uppställdes i avsnitt 1.2: 

 

o När ska helhets- respektive delningsprincipen tillämpas på en transaktion 

samt vad medför respektive princip för mervärdesskattekonsekvenser? 

o När föreligger ett eller flera tillhandahållanden och vilka 

bedömningsgrunder beaktar EUD respektive de svenska domstolarna i 

denna bedömning?  

o Är tillämpningen av 7 kap. 7 § ML förenlig med EU-rätten? 

 

Den första frågeställningen kommer att analyseras med stöd av den 

rättsvetenskapliga litteratur som redovisats i uppsatsen, men även med stöd av 

några rättsfall. De två andra frågeställningarna kommer främst att analyseras med 

grund i den rättspraxis som redogjorts för. 

 

4.2 Tillämpningen av helhetsprincipen och delningsprincipen och dess 

mervärdesskattekonsekvenser 

7 kap. 7 § ML ger uttryck för delningsprincipen som innebär att en transaktion som 

består av två eller fler delar ska delas upp och beskattas med olika skattesatser. Om 

det inte är möjligt att göra denna uppdelning ska istället helhetsprincipen tillämpas 

som medför att hela transaktionen ska beskattas enhetligt med samma skattesats. 

Vad som avgör när respektive princip ska tillämpas är huruvida en transaktion anses 

utgöras av ett eller flera tillhandahållanden. Om en transaktion består av ett enda 

tillhandahållande ska helhetprincipen tillämpas, det går att se i vitvarumålet124 och 

MTV-målet125. Transaktionerna ansågs då bestå av ett enda tillhandahållande och 

därmed beskattades respektive transaktion med en enhetlig skattesats enligt 

helhetsprincipen. Om en transaktion istället består av flera tillhandahållanden är det 

delningsprincipen som ska tillämpas och transaktionen ska då beskattas med olika 

skattesatser. Det har framgått av bland annat hotellmålen126 och 

entreprenadmålen127 där transaktionen ansågs utgöras av flera skilda 

tillhandahållanden och transaktionen delades därmed upp och beskattades med 

olika skattesatser enligt delningsprincipen. 

 

Frågan huruvida det är delningsprincipen eller helhetsprincipen som ska tillämpas 

är viktig för skatteplikten och skattesatsen för hela transaktionen. Som det har 

anförts ovan medför tillämpandet av de olika principerna olika 

mervärdesskattekonsekvenser. Enklast kan det sägas vara när det är 

delningsprincipen som ska tillämpas. Transaktionen delas då upp och beskattas med 

olika skattesatser. Som exempel kan CD-målen128 nämnas där transaktionen ansågs 

utgöras av två skilda tillhandahållanden bestående av en CD-skiva och en tidskrift. 

                                                 
124 RÅ 2004 not. 46. 
125 RÅ 2003 ref. 24. 
126 RÅ 2001 ref. 69; Kammarrätten i Sundsvall, dom 2013-06-12, mål 483–13. 
127 Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-03-12, mål 1830–16; Kammarrätten i Göteborg, dom 

2019-01-11, mål 6148–17. 
128 HFD 2012 ref. 30; Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-11-29, mål 2639–12. 
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När det bedömdes att dessa utgjorde två skilda tillhandahållanden uppstod inga 

frågetecken rörande vilka skattesatser som skulle tillämpas på transaktionen. 

Delarna är klart urskiljbara från varandra och de har sina bestämda skattesatser 

enligt 7 kap. 1 § 1 och 3 st. ML. Det behöver inte heller göras någon bedömning av 

vilken del som ska anses huvudsaklig eller underordnad. Problem kan emellertid 

uppstå då delarna i transaktionen inte är lika lätt att urskilja från varandra som en 

CD-skiva och en tidskrift. Det ska då göras en uppdelning av 

beskattningsunderlaget efter skälig grund och som nämnts finns ingen vägledning i 

frågan vad som avses med skälig grund. Det har däremot diskuterats i rättspraxis 

att beskattningsunderlaget då ska delas upp efter marknadspriset eller de faktiska 

kostnaderna. Beskattningsunderlaget för frukosten i hotellmålet från KamR 

grundades på en kontroll av SKV där det kom fram till ett marknadspris. När 

delningsprincipen är tillämplig ska följaktligen varje del i transaktionen beskattas 

med sin normala skattesats och när det är svårt att urskilja de olika delarna från 

varandra ska beskattningsunderlaget uppdelas efter skälig grund. 

 

Även vid tillämpning av helhetsprincipen kan det uppstå problem med att bedöma 

skattesats och skatteplikt för transaktionen. När absorptionsregeln är tillämplig och 

det tydligt går att avgöra vilken del som är den huvudsakliga torde det däremot vara 

relativt enkelt. Absorptionsregeln är tillämplig när någon del i transaktionen kan 

anses som huvudsaklig och någon del som underordnad. Som det har framgått är 

det den huvudsakliga delen som bestämmer hela skattesatsen och skatteplikten för 

transaktionen. Om det exempelvis är fråga om en transaktion bestående av en 

tandvårdstjänst, som är undantagen från mervärdesskatt, och ett tandborstpaket, 

som ska beskattas med 25 procent, som tillhandahålls i en och samma transaktion 

blir det avgörande vilken del som ska anses som den huvudsakliga för att bestämma 

om transaktionen ska beskattas över huvud taget. Om det är den tandvårdstjänsten 

som anses som den huvudsakliga delen blir hela transaktionen fri från 

mervärdesskatt och om det är tandborstpaketet som är den huvudsakliga delen 

beskattas hela transaktionen med 25 procent. När absorptionsregeln är tillämplig är 

det således alltid den huvudsakliga delen i transaktionen som bestämmer 

skattesatsen, oavsett om dennes skattesats är lägre eller högre än den underordnade 

delen. Det gäller även då den huvudsakliga delen är undantagen från 

mervärdesskatt. 

 

När det är odelbarhetsregeln som är aktuell gäller emellertid andra regler. En 

reducerad skattesats får endast tillämpas på transaktionen om transaktionens alla 

delar faller in under den aktuella reducerade skattesatsen. Detsamma gäller 

undantag från mervärdesskatt, om ett undantag ska kunna tillämpas på en 

transaktion när odelbarhetsregeln är tillämplig fordras att alla transaktionens delar 

faller in under det aktuella undantaget från mervärdesskatt. Om så inte är fallet 

tillämpas standardskattesatsen 25 procent på hela transaktionen. För att 

exemplifiera detta kan CD-målen nämnas. Om utfallet i dessa mål istället hade 

blivit att de ansågs vara ett enda tillhandahållande, där båda delarna ansågs 

likvärdiga hade odelbarhetsregeln varit tillämplig. CD-skivan ska normalt beskattas 

med 25 procent och tidskriften med 6 procent. Om nu delarna ansetts som ett 

tillhandahållande och likvärdiga varandra hade dessa beskattats med 25 procent 

eftersom inte både CD-skivan och tidskriften faller in under bestämmelsen om den 

reducerade skattesatsen.  
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Mervärdesskattekonsekvenserna blir således olika beroende på dels om det är 

helhets- eller delningsprincipen som ska tillämpas och dels om det är 

absorptionsregeln eller odelbarhetsregeln som är aktuell. Det kan sägas att 

delningsprincipen inte påverkar beskattningen av de aktuella varorna jämfört med 

om de hade tillhandahållits separat. Varje del ska beskattas med sin normala 

skattesats och därför blir ingen vara eller tjänst beskattad högre eller lägre på grund 

av att den tillhandahålls i ett paket jämfört med om den hade tillhandahållits separat. 

Om det emellertid är svårt att urskilja de olika delarna i transaktionen kan det 

innebära att någon vara eller tjänst blir högre eller lägre beskattad än den annars 

hade blivit eftersom uppdelning av beskattningsunderlaget då ska göras efter skälig 

grund. När helhetsprincipen tillämpas medför det däremot ofta skillnader i 

skattesats och skatteplikt på de olika delarna jämfört med om de hade 

tillhandahållits separat. Hela transaktionen ska då beskattas med en och samma 

skattesats och det kan då medföra att en vara eller tjänst som annars ska beskattas 

med 25 procent blir fri från mervärdesskatt eller tvärtom. Tillämpning av 

helhetsprincipen kan därmed påverka skattesatsen både till det högre och det lägre 

för en tjänst eller vara då de olika delarna påverkar varandra.  

 

4.3 Bedömningsgrunderna i EU-domstolen 
Utifrån den rättspraxis från EUD som har framtagits går det att se att 

bedömningarna i de olika målen är relativt lika. Det är nästintill samma 

bedömningsfaktorer som beaktas i samtliga fall oavsett omständigheter och domens 

utfall. Det finns vissa regler som nästintill alltid omnämns i domarna trots att de 

inte är avgörande för domen i fråga. Vissa bedömningsgrunder har nämligen blivit 

av större betydelse än andra och dessa hänvisas det till frekvent medan det finns 

vissa bedömningsgrunder som är unika för respektive rättsfall.  

    

4.3.1 Fristående och självständig 

Någonting som inledningsvis framgår i samtliga mål som redogjorts för ovan är att 

det följer av mervärdesskattedirektivet att varje transaktion i regel ska ses som 

fristående och självständig samt att det inte får göras en uppdelning av 

transaktionen som kan innebära risk för skada på mervärdesskattesystemets 

funktion. Det har även konstaterats att det inledningsvis ska göras en samlad 

bedömning av de för transaktionen kännetecknande omständigheterna. Det har 

uttalats i samtliga mål från EUD som har redogjorts för och det tycks vara någonting 

som på rutin ska konstateras. Dessa grunder verkar vara någonting som ska 

konstateras inledningsvis i respektive rättsfall. 

 

4.3.2 Odelbarhetsregeln 
De omständigheter som tyder på att det rör sig om ett enda tillhandahållande har 

också i rättsfallen framgått tydligt. En av dessa omständigheter är då delarna i en 

transaktion har ett tillräckligt nära samband att den objektivt sett kan sägas vara 

odelbar samt då det vore konstlat att skilja delarna åt. Denna regeln har i uppsatsen 

benämnts som odelbarhetsregeln. Regeln uttalas ofta i rättspraxis och det framgår 

tydligt att den varit till hjälp vid bedömningen av huruvida ett eller flera 

tillhandahållanden föreligger. I Levob-målet129 användes odelbarhetsregeln som en 

av de starka grunderna för att programvaran och tjänsterna skulle ses som ett enda 

                                                 
129 C-41/04 Levob Verzekeringen and OV Bank. 
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tillhandahållande då domstolen ansåg att det vore konstlat att skilja dem åt då 

programvaran inte var användbar för företaget utan de andra tjänsterna. 

 

Även i leasingmålet130 var odelbarhetsregeln aktuell då EUD uttalade att det inte 

vore konstlat att dela upp försäkringstjänsten och leasingtjänsten och att ett 

tillhandahållande av leasingtjänst och försäkringstjänst därmed i princip ska ses 

som självständiga och fristående. Odelbarhetsregeln går således att tillämpa för att 

komma fram till två olika slutsatser, antingen att det är ett tillhandahållande för 

handen eller att det är flera. I Levob-målet användes odelbarhetsregeln då det vore 

konstlat att åtskilja programvaran och tjänsterna och därmed för att motivera att det 

skulle anses utgöra ett enda tillhandahållande. I leasingmålet användes istället 

odelbarhetsregeln för att komma fram till motsatsen, nämligen att transaktionen 

ansågs utgöra flera tillhandahållanden. Domstolen bedömde nämligen här att det 

inte kunde anses konstlat att skilja leasingtjänsten från försäkringstjänsten och att 

de därmed skulle anses utgöra två fristående tillhandahållanden. Denna regel har 

således varit av stor betydelse i dessa två fall för att avgöra huruvida en transaktion 

utgörs av ett eller flera tillhandahållanden och den har även omnämnts i Stadion 

Amsterdam-målet131 där den däremot inte låg till grund för en bedömning. 

 

4.3.3 Absorptionsregeln 

Den andra omständigheten som tyder på att det rör sig om ett enda tillhandahållande 

är absorptionsregeln som innebär att då en eller flera delar i en transaktion kan ses 

som huvudsaklig och den eller de andra delarna kan ses som underordnad den 

huvudsakliga ska det anses utgöra ett enda tillhandahållande. Denna regel har 

omnämnts i samtliga EU-rättsfall som redogjorts för i uppsatsen och den har varit 

av speciell betydelse i Stadion Amsterdam-målet där domstolen angav att en del i 

transaktionen kunde anses underordnad en huvudsaklig och att hela transaktionen 

därmed skulle beskattas med den huvudsakliga delens skattesats.  

 

Hur det avgörs när en del i en transaktion kan anses underordnad en annan har 

uttalats i CPP-målet132 och även citerats i uppsatsen. Det är som bekant när den 

underordnade delen egentligen inte efterfrågas utan då den endast är ett medel för 

att på bästa sätt erhålla den huvudsakliga delen. Uttalandet har citerats i ett stort 

antal rättsfall, både från EUD och svenska domstolar, vilket tyder på att det är ett 

uttalande av värde i den aktuella frågan. Det har bland annat använts i leasingmålet 

där domstolen uttalade att försäkringstjänsten inte endast är ett medel att på bästa 

sätt åtnjuta leasingtjänsten och att den därmed inte kunde anses underordnad 

leasingtjänsten.  

 

4.3.4 Syfte med transaktionen 

I Levob-målet diskuterade även syftet med transaktionen. I målet antogs av 

domstolen att syftet med transaktionen var för kunden att få en fungerande 

programvara anpassad till dess behov. I det skick som programvaran levererades i, 

utan de övriga tjänsterna, var emellertid inte programvaran användbar för kunden. 

Det var först i och med installationen och anpassningen av programvaran samt 

övriga tjänster som leverantören tillhandahöll som programvaran blev användbar 

                                                 
130 C-224/11 BGŻ Leasing. 
131 C-463/16 Stadion Amsterdam. 
132 C-349/96 CPP. 
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för kunden. Därför kunde inte syftet med transaktionen antas vara att köpa två 

separata tjänster. Syftet med en transaktion var även uppe för diskussion i CPP-

målet där domstolen angav att om det hade framgått att kunderna avsåg att köpa två 

skilda tjänster, dels en försäkringstjänst och dels en kortregistreringstjänst borde 

tjänsterna skiljas åt. Även här har således syftet med transaktionen varit aktuellt. 

Det tyder på att det finns faktorer utöver de två vanligaste, absorptionsregeln och 

odelbarhetsregeln, som kan vara av värde i bedömningen. Resonemanget som förs 

av domstolen är rimligt då det har diskuterats att partsavsikten är av betydelse och 

kan vara vägledande i frågan huruvida det rör sig om ett eller flera 

tillhandahållanden. Som Mattias Fri133 emellertid påpekar tycks denna 

bedömningsgrund förknippas med äldre rättspraxis då han anger att utgångspunkten 

i tidigare rättspraxis varit förvärvarens uppfattning och betraktning av 

transaktionen.134 

 

4.3.5 Funktion 

Ytterligare en bedömningsfaktor som diskuterades i leasingmålet var delarnas 

funktion. Det var försäkringens funktion som diskuterades och domstolen uttalade 

inledningsvis att försäkringen endast fyller en funktion i förhållande till 

försäkringsobjektet och att den således är värdelös i sig självt. Det faktum att den 

endast fyller en funktion i förhållande till ett försäkringsobjekt är korrekt, men som 

även EUD anger skulle undantaget från mervärdesskatteplikt som framgår av 

mervärdesskattedirektivet vara verkanlöst och förlora sin funktion om det hela tiden 

är beroende av dess försäkringsobjekt. Oftast är försäkringsobjektet skattepliktigt 

och om försäkringstjänsten i varje transaktion skulle ses som underordnad 

försäkringsobjektet skulle skattesatsen för försäkringstjänsten bestämmas av dess 

försäkringsobjekt, vilket skulle medföra att även försäkringstjänsten var 

skattepliktig. 

 

4.3.6 Fakturering och prissättning 

Både i Levob-målet och leasingmålet diskuterades huruvida fakturering och 

prissättning påverkar bedömningen huruvida transaktionen ska ses som ett eller 

flera tillhandahållanden. I leasingmålet hade prissättning och fakturering av 

tjänsterna skett separat från varandra, vilket enligt domstolen indikerade att 

tjänsterna skulle vara fristående från varandra. Domstolen bedömde i det målet att 

det faktum att tjänsterna hade fakturerats och prissatts separat visade på parternas 

intresse och de ansågs därför vara fristående tillhandahållanden. Även i Levob-

målet diskuterades prissättning och fakturering då det hade skett separat för 

programvaran och övriga tjänster. Domstolen ansåg emellertid i det målet att det 

var av mindre betydelse och bedömde därmed att hela transaktionen var att anse 

som ett enda tillhandahållande. 

 

Domstolen har härmed visat att prissättning och fakturering är av betydelse vid 

bedömningen, men att det emellertid inte ska läggas alltför stor vikt vid det. EUD 

angav i leasingmålet att separat fakturering och prissättning indikerade att det rörde 

sig om flera tillhandahållanden och att det tillsammans med övriga omständigheter 

därmed ledde fram till bedömningen att det rörde sig om flera tillhandahållanden. I 

Levob-målet talade övriga omständigheter emot att transaktionen skulle vara att 

                                                 
133 Skattejurist och delägare i Svalner Skatt & Transaktion KB. 
134 Fri, M., Mervärdesskatt – EG-domstolen förändrar huvudsaklighetsprincipen?, SN 2007, s. 520. 
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anse som flera tillhandahållanden. Den separata prissättningen och faktureringen 

talade däremot för flera tillhandahållanden, men domstolen konstaterade då att det 

inte kunde vara avgörande för bedömningen.  

 

Prissättning och fakturering tycks därmed vara av vikt i bedömningen, men det kan 

inte ensamt medföra att det ska bedömas röra sig om ett eller flera 

tillhandahållanden. Fakturering och prissättning ska beaktas tillsammans med 

övriga omständigheter och kan därmed tillsammans med dem medföra en viss 

bedömning.  

 

4.3.7 Sammanfattning av EU-domstolens bedömningsgrunder 

När EUD ska avgöra huruvida det rör sig om ett eller flera tillhandahållande verkar 

således första steget vara att göra en samlad bedömning av omständigheterna i 

målet. Därefter görs den viktiga bedömningen huruvida en del kan anses som 

underordnad den andra, absorptionsregeln, eller om transaktionen kan anses odelbar 

så att det skulle vara konstlat att göra en uppdelning av den enligt odelbarhetsregeln. 

Dessa två omständigheter tycks vara bland de viktigaste i bedömningen och även 

mest förekommande i rättspraxis. För att avgöra huruvida en del i transaktionen ska 

anses underordnad en annan beaktas huruvida den underordnade delen endast är ett 

medel att på bästa sätt åtnjuta den huvudsakliga. Vid sidan av absorptionsregeln 

och odelbarhetsregel beaktas bland annat fakturering och prissättning samt de olika 

delarnas funktion, dessa bedömningspunkters värde i bedömningen tycks 

emellertid variera beroende på övriga omständigheter i målet. Syftet med 

transaktionen beaktades även av domstolen i Levob-målet och det tycks där ha haft 

stor inverkan på bedömningen i målet. Domstolen bedömde att transaktionen skulle 

utgöra ett enda tillhandahållande främst med anledning av att det inte kunde antas 

vara syftet med transaktionen att förvärva två olika tillhandahållanden. 

Transaktionens syfte torde därmed vara av värde i bedömningen. Även i CPP-målet 

var syftet med transaktionen uppe för diskussion. 

 

4.4 Bedömningsgrunderna i de svenska domstolarna  

Det är tydligt att de svenska domstolarna tagit vägledning från EUD i sina 

bedömningar. I flertalet mål som redogjorts för inleder de svenska domstolarna, på 

samma vis dom EUD, med att konstatera att det ska göras en samlad bedömning 

samt att huvudregeln enligt mervärdesskattedirektivet och EU-rättspraxis är att 

varje transaktion ska ses som fristående och självständig.  

 

4.4.1 Absorptionsregeln 

Domstolarna använder även flitigt bedömningsgrunderna från EUD när ett enda 

tillhandahållande ska anses vara för handen. Dessa bedömningsgrunder är som 

bekant absorptionsregeln, när en del kan anses underordnad en annan, samt 

odelbarhetsregeln, då transaktionen anses ekonomiskt odelbar och då det vore 

konstlat att skilja delarna åt. I många av de svenska rättsfall som redogjorts för har 

absorptionsregeln använts för att motivera att det rör sig om flera 

tillhandahållanden. I bland annat hotellmålen uttalades att frukosten inte kunde 

anses som en underordnad del till rumsuthyrningen och att det därför skulle anses 

röra sig om flera tillhandahållanden. Detsamma gäller i Fonus-målet135 där HFD 

anförde att inte någon del av Fonus tjänster kunde anses underordnad någon annan 

                                                 
135 RÅ 2003 ref. 90. 
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och bland annat därför var tjänsterna att anse som flera tillhandahållanden. Där 

nämndes även att inte någon av tjänsterna var ett medel att på bästa sätt åtnjuta en 

annan tjänst, vilket är en viktig grund för att avgöra huruvida en del ska anses 

underordnad en annan. Även i entreprenadmålen kom domstolen fram till att varken 

entreprenadtjänsten eller marken kunde anses underordnad den andra och de var 

därför att se som flera tillhandahållande. Samma sak gäller i CD-målen där varken 

tidskriften eller CD-skivan kunde anses underordnad den andra. 

 

Absorptionsregeln har inte endast i svensk rättspraxis använts för att konstatera att 

det rör sig om flera tillhandahållanden. Bland annat i vitvarumålet bedömdes att det 

var vitvaran som faktiskt efterfrågades och att försäkringen därmed var att anse som 

underordnad köpet av vitvaran och att det därmed var att anse som ett enda 

tillhandahållande. Även i MTV-målet tillämpades bedömningsgrunden då HFD 

ansåg att musikframträdandena var att anse som det huvudsakliga och 

prisutdelningarna därmed som de underordnade och därför var de att anse som ett 

enda tillhandahållande. Även i vissa mål som inte upptagits här har bedömningen 

grundats på uttalandet från EU-rättspraxis att då en tjänst kan anses underordnad en 

annan samt då tjänsten endast är ett medel att på bästa sätt åtnjuta en huvudsaklig 

tjänst är det fråga om ett enda tillhandhållande.136 

 

4.4.2 Självständigt värde 

En faktor som har stark inverkan på huruvida absorptionsregeln är tillämplig är 

huruvida delarna i transaktionen kan anses ha ett självständigt värde för kunden. 

Frågan om delarnas självständiga värde hänger ihop med huruvida kunden kan 

tillgodogöra sig en av delarna i transaktionen oberoende av den andra. Det 

diskuterades både i de två entreprenadmålen och i de två CD-målen. I samtliga av 

dessa mål var det även en stor anledning till att transaktionen bedömdes utgöras av 

flera skilda tillhandahållanden. Det faktum att de olika delarna i alla fyra målen 

kunde antas vara av självständigt värde för kunden medförde i samtliga 

bedömningar att ingen av delarna kunde anses som underordnad någon annan och 

därmed var inte faktorn för absorptionsregeln uppfylld. I CD-målen till exempel 

kom domstolarna fram till att både tidskriften och CD-skivan kunde antas ha ett 

självständigt värde för kunden. Kunden behövde inte CD-skivan för att kunna 

tillgodogöra sig tidskriften och den behövde inte tidskriften för att kunna 

tillgodogöra sig CD-skivan. Varken CD-skivan eller tidskriften var således 

beroende av varandra för att kunden skulle kunna tillgodogöra sig dem utan kunden 

kan ha samma nytta av CD-skivan separat som tidskriften separat. Därmed kunde 

inte antas att varken CD-skivan eller tidskriften var underordnad den andra och 

därmed var inte en av de starka rekvisit som tyder på att det rör sig om ett enda 

tillhandahållande uppfyllt. Denna faktor torde således ha varit av värde i 

bedömningen i flera mål och medfört en tillämpning av delningsprincipen. Den kan 

därmed anses vara en hjälpfråga till absorptionsregeln då den i nämnda mål använts 

för att motivera att delarna inte kunde anses underordnade varandra. Det faktum att 

en vara eller tjänst inte fyller någon funktion utan en annan vara eller tjänst som 

ingår i transaktionen, som däremot fyller en funktion utan den förstnämnda varan, 

är ett starkt incitament på att den förstnämnda varan eller tjänsten ska anses 

underordnad den sistnämnda.  

 

                                                 
136 Se ex. RÅ 2004 ref. 100. 
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4.4.3 Odelbarhetsregeln 
Det finns även ett flertal andra bedömningsgrunder som förekommer i de svenska 

rättsfallen. Samtliga av de bedömningsgrunder som diskuteras under detta avsnitt 

hänger mer eller mindre ihop då de olika grunderna påverkas av varandra. 

Exempelvis har de svenska domstolarna beaktat hur stark kopplingen är mellan de 

olika delarna i en transaktion. Hur stark kopplingen är mellan olika varor eller 

tjänster inverkar i sin tur på bedömningen huruvida en transaktion anses odelbar. I 

MTV-målet uttalade HFD att det förelåg en stark koppling mellan 

musikframträdandena och prisutdelningarna och detta tillsammans med att 

musikframträdandena ansågs som den huvudsakliga delen medförde att de skulle 

ses som ett enda tillhandahållande och att huvudsaklighetprincipen därmed skulle 

tillämpas. I CD-målet från HFD diskuterades också att CD-skivan och tidskriften 

hade en koppling till varandra, men förmodligen inte tillräckligt stark då domstolen 

bedömde med hänsyn till andra omständigheter att det inte kunde anses konstlat att 

dela upp dem och de skulle därmed ses som skilda tillhandahållanden. 

 

När domstolarna diskuterar huruvida odelbarhetsregeln är användbar har det 

diskuterats i rättsfallen huruvida delarna är klart urskiljbara från varandra. Det 

diskuterades bland annat i Fonus-målet där HFD ansåg att de olika tjänsterna som 

Fonus tillhandahöll var klart urskiljbara från varandra. Även i entreprenadmålet 

från 2016 diskuterades att försäljningen av marken och försäljningen av 

entreprenadtjänsten utgjorde två från varandra klart urskiljbara delar. Det medförde 

i det målet att domstolen ansåg att det inte vore konstlat att dela upp dem. Dessa 

bedömningsgrunder mynnar ut i odelbarhetsregeln. Denna regel är som nämnts en 

bedömningsgrund som används ofta inom EUD och även en bedömningsgrund som 

fått genomslag inom de svenska domstolarna. Om det vore konstlat att dela upp en 

transaktion ska det anses föreligga ett enda tillhandahållande. HFD har emellertid i 

de svenska målen som redogjorts för här istället använt den för att motivera 

motsatsen, nämligen att det ska anses föreligga flera tillhandahållanden. Både i 

entreprenadmålen, CD-målen och programledarmålet137 bedömde domstolen att det 

inte kunde anses konstlat att dela upp de olika delarna i transaktionen, vilket var en 

av anledningarna till att delningsprincipen skulle tillämpas i respektive mål. 

Huruvida en transaktion kan anses konstlad att dela upp hänger således ihop med 

andra bedömningsgrunder.  

 

Frågan huruvida delarna i en transaktion är klart urskiljbara från varandra och hur 

stark kopplingen är mellan delarna kan sägas vara hjälpfrågor för att besvara frågan 

huruvida det vore konstlat att dela upp en transaktion. Ju starkare koppling mellan 

två varor eller tjänster desto mer tyder det på att det vore konstlat att dela upp dem. 

Ju mer tydligt det är att två delar är klart urskiljbara från varandra, desto mindre 

tyder det på att det vore konstlat att dela upp dem. Ju starkare kopplingen är mellan 

två delar behöver emellertid inte tyda på att det skulle vara svårare att urskilja 

delarna. För att stipulera ett exempel kan det tänkas ett fiktivt scenario där en kund 

i en blomaffär köper en viss blomma. Vid köpet ingår en bok som endast består av 

fakta om just den blomsorten, exempelvis hur den odlas, vilka färger den finns i och 

under vilken tid den blomstrar. Då boken endast handlar om just den blomman kan 

det konstateras att boken och blomman har en stark koppling till varandra, men det 

gör inte att de är mindre urskiljbara från varandra. Inga frågetecken uppstår då det 

                                                 
137 RÅ 1999 ref. 9. 
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ska avgöras vilka olika delar denna transaktion består av och därmed behöver inte 

alltid frågan rörande huruvida delar i en transaktion är urskiljbara från varandra och 

frågan hur stark kopplingen är mellan delarna påverka varandra. Det är emellertid 

klart att ju starkare kopplingen mellan blomman och boken är, desto mer konstlat 

vore det att dela upp transaktionen och ju mer tydligt det är att blomman och boken 

går att urskilja från varandra, desto mindre tyder det på att det vore konstlat att dela 

upp transaktionen. Det är här det måste göras en samlad bedömning i varje enskilt 

falls som det inledningsvis nämns i flertalet rättsfall. 

 

4.4.4 Valfrihet 

Huruvida kunden har möjlighet att välja vilka delar de vill ha tycks ha haft betydelse 

i Fonus-målet då kunden hade en valfrihet både i vilka tjänster den ville ha samt att 

de kunde välja tjänster från andra leverantörer. Det var en av anledningarna till att 

domstolen i detta mål ansåg att ingen del kunde anses underordnad en annan och 

att delningsprincipen därmed skulle tillämpas. Även i CD-målen diskuterades 

denna faktor då kunden inte hade möjlighet att välja bort endera CD-skivan eller 

tidskriften, utan den var tvungen att köpa båda delarna som ett paket. Det tycks 

emellertid ha varit av mindre betydelse då domstolen ändå bedömde att 

delningsprincipen skulle tillämpas. Även i hotellmålet hade valfrihet kunnat vara 

uppe för diskussion då det inte heller där fanns en möjlighet för kunderna att välja 

bort frukosten när de bokade ett hotellrum. Detsamma gäller i entreprenadmålet där 

det erlagts gemensam ersättning för entreprenadtjänsten och marken och inte heller 

i den transaktionen gick det att välja bort någon av delarna. Eftersom det bedömdes 

att delningsprincipen skulle tillämpas i samtliga av dessa mål får det antas att denna 

faktor inte har alltför stor betydelse i bedömningen huruvida ett eller flera 

tillhandahållanden föreligger. Frågan om möjlighet att välja bort någon av delarna 

i en transaktion kan också tänkas vara en hjälpfråga till odelbarhetsregeln. Om det 

för kunden finns en möjlighet att välja vilka delar i en transaktion som den vill ha 

tyder det på att delarna är klart urskiljbara från varandra och att det därmed inte 

vore konstlat att dela upp transaktionen.  

 

4.4.5 Specificerat pris/värde 

En av två mindre viktiga faktorer som diskuterats i de svenska rättsfall som 

redogjorts för är att priserna för de olika delarna specificerats i avtalen. Det var 

fallet i entreprenadmålen där priset för respektive del hade specificerats. Det gav 

emellertid enligt KamR inte anledning att bedöma att det skulle röra sig om ett enda 

tillhandahållande. Denna faktor torde därmed inte vara av stor betydelse i 

bedömningen.  

 

Den andra faktorn som torde vara av mindre värde i bedömningen är värdet på de 

olika delarna i transaktionen. Det diskuterades i vitvarumålet där SRN uttalade att 

värdet på försäkringen antogs vara obetydligt i förhållande till värdet på vitvaran. 

Det var emellertid endast ett faktum som nämndes, det var ingenting som varken 

SRN eller domstolen diskuterade vidare och därför har inte heller det någon större 

vikt i bedömningen huruvida en viss transaktion består av ett eller flera 

tillhandahållanden. 
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4.4.6 Lagrådsyttrande 

I ett Lagrådsyttrande nämndes att huvudregeln bör vara att en uppdelning ska göras 

för att undvika att en sammanläggning av tjänster och varor görs för att uppnå den 

mest gynnsamma skattesatsen. Lagrådsyttrandet har emellertid endast diskuterats i 

hotellmålet av SRN och dess värde kan därmed ifrågasättas. Det kan emellertid 

anses vara ett relevant uttalande då en sammanläggning av vissa varor eller tjänster 

kan tänkas göras för att uppnå lägsta möjliga skattesats. Därmed är tillämpning av 

delningsprincipen ett tillvägagångssätt för att förhindra att eventuella försök till en 

sådan sammanläggning lyckas.  

 

4.4.7 Sammanfattning av de svenska domstolarnas bedömningsgrunder 

För att sammanfatta hur svenska domstolar avgör huruvida en transaktion utgörs av 

ett eller flera tillhandahållanden kan sägas att det är många olika faktorer som 

beaktas samt att bedömningarna skiljer sig åt i de olika målen. Det är emellertid 

tydligt att vissa faktorer är av högre värde än andra samt att vissa är mer frekvent 

använda än andra. De svenska domstolarna har i många bedömningar tagit avstamp 

i de bedömningar som EUD har gjort.   

 

I de svenska mål som redogjorts för inleds de flesta med att konstatera att det följer 

av mervärdesskattedirektivet och EU-rättspraxis att det ska göras en samlad 

bedömning av omständigheterna samt att huvudregeln är att varje transaktion ska 

ses som fristående och självständig. Härefter följer ofta en kort redogörelse av 

grundpelarna i bedömningen av huruvida ett eller flera tillhandahållanden 

föreligger. Dessa grundpelare är då absorptionsregeln och odelbarhetsregeln. Dessa 

grundpelare tyder på att det rör sig om ett tillhandahållande och rättsfallen inleds 

ofta med denna redogörelse. Härefter tillämpas olika tillvägagångssätt för att avgöra 

om någon av grundpelarna är tillämplig. Bland annat bedömdes i entreprenadmålen 

och CD-målen huruvida de olika delarna kunde anses ha ett självständigt värde för 

kunden för att komma fram till huruvida någon del kunde anses underordnad den 

andra. 

 

För att bedöma huruvida odelbarhetsregeln är tillämplig använder sig domstolarna 

av några delfrågor. En av dessa är huruvida delarna i transaktionen är klart 

urskiljbara. Även denna fråga diskuterades i entreprenadmålen och CD-målen. 

Domstolarna ansåg där att CD-skivan och tidskriften var klart urskiljbara samt att 

även försäljningen av marken och försäljningen av entreprenadtjänsten var klart 

urskiljbara. Då delarna i transaktionen ansågs klart urskiljbara från varandra ansåg 

domstolarna att transaktionen inte var odelbar samt att en uppdelning inte vore 

konstlad. Även denna fråga är således en delfråga för att besvara en av grundpelarna 

som leder fram till svaret huruvida en eller flera tillhandahållanden föreligger.  

 

Bedömningarna skiljer sig emellertid som nämnts åt i de olika målen. Det finns inte 

en viss checklista att följa för vad som ska beaktas utan det blir beroende av de 

aktuella omständigheterna. I några mål som redogjorts för har det varit uppe för 

diskussion huruvida priset för de olika delarna varit specificerat, värdet på en del i 

förhållande till den andra samt valfrihet att välja vilka delar som ska ingå i köpet. 

Dessa faktorer verkar emellertid inte ha varit avgörande i de olika målen utan de 

viktigaste frågorna tycks ha varit, som i EUD, huruvida en del kan anses som 

huvudsaklig samt huruvida det anses konstlat att göra en uppdelning.  
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4.5 Jämförelse av domstolanas bedömningsgrunder  
Bedömningarna i EUD och de svenska domstolarna är som nämnts relativt lika där 

två grundpelare från EUD-avgöranden har fått stort genomslag i svensk rättspraxis. 

Att det inledningsvis ska göras en samlad bedömning och att det följer av 

mervärdesskattedirektivet att varje transaktion ska ses som fristående och 

självständig konstateras inledningsvis av samtliga domstolar. Det faktum att det rör 

sig om ett enda tillhandahållande då en del kan anses som underordnad en annan 

eller då en uppdelnings av transaktionen vore konstlad konstateras också i flertalet 

rättsfall. Hittills är således rättspraxis från EUD och svenska domstolar nästintill 

identisk och det är tydligt att de svenska domstolarna försöker efterleva EUD:s 

rättspraxis. 

 

EUD diskuterade i leasingmålet de olika delarnas funktion. Det kan jämföras med 

när de svenska domstolarna diskuterade de olika delarnas självständiga värde i 

entreprenadmålen och CD-målen. I CD-målen diskuterades nämligen CD-skivans 

respektive tidskriftens funktion utan den andra delen. Även i Levob-målet 

diskuterades delarnas funktion då det antyddes av EUD att programvaran var 

obrukbar utan de övriga tjänsterna.  

 

Prissättning har också diskuterats både i svenska domstolar och i EUD. Det tycks i 

samtliga domstolar vara en faktor som är av mindre betydelse då det inte i någon 

större grad påverkat utfallet i domarna. Det är en faktor som kan tyda på ett eller 

flera tillhandahållanden, men den är inte avgörande. 

 

Någonting som inte diskuterats i de mål som redogjorts för från de svenska 

domstolarna är transaktionens syfte. I Levob-målet kom EUD fram till att 

transaktionen utgjordes av ett enda tillhandahållande då detta antogs vara syftet med 

transaktionen. Något liknande resonemang har inte förts i de svenska domstolarna. 

 

4.6 Förenligheten med EU-rätten 

Som nämnts har det ifrågasatts huruvida tillämpningen av 7 kap. 7 § ML är förenlig 

med EU-rätten. Lindgren Zucchini använder sig av begreppet omsättning och anger 

att det avgörs huruvida det rör sig om en eller flera omsättningar med hjälp av 

absorptionsregeln och odelbarhetsregeln. Han anger att dessa regler förhindrar att 

olika skattesatser tas ut på en enda prestation. Han konstaterar att det inte är 

förenligt med EU-rätten att ta ut olika skattesatser på en enda omsättning.138 

 

Det som har ifrågasatts är huruvida det är förenligt med EU-rätten att tillämpa olika 

skattesatser på en och samma transaktion. Utifrån EU-rättspraxis går det att se att 

det finns både fall där en transaktion beskattas med en och samma skattesats och 

fall där transaktionen beskattas med olika skattesatser. Så är även fallet med den 

svenska rättspraxis som har redogjorts för i uppsatsen. Tillämpande av olika 

skattesatser på en transaktion är således godtagbart. Det som Lindgren Zucchini 

antyder är emellertid att det inte är förenligt att tillämpa olika skattesatser på en 

transaktion som anses utgöra en enda omsättning. En enda omsättning är här 

synonymt med ett enda tillhandahållande. Det är således inte förenligt med EU-

rätten att beskatta en transaktion med olika skattesatser om det bedömts att den 

                                                 
138 Lindgren, Zucchini, G., Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte 

förenligt med mervärdesskattedirektivet, SN 2018, s. 621 f. 
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utgörs av ett enda tillhandahållande. Det framgår av Stadion Amsterdam-målet där 

EUD uttalade att tillämpande av olika skattesatser för olika delar i ett och samma 

tillhandahållande innebär en konstlad uppdelning av en transaktion samt en risk för 

skada på mervärdesskattesystemets funktion. Att tillämpa olika skattesatser på en 

transaktion som utgörs av ett enda tillhandahållande är således inte förenligt med 

EU-rätten. För att undersöka huruvida tillämpningen i svensk rättspraxis är förenlig 

med EU-rätten följer en kort sammanfattning av utfallen i den svenska rättspraxis 

som redogjorts för i uppsatsen.  

 

MTV-målet och vitvarumålet är de två mål där domstolarna kommit fram till att 

transaktionen utgörs av ett enda tillhandahållande. Helhetsprincipen tillämpades 

därmed och hela transaktionen skulle beskattas med samma skattesats. Dessa utfall 

är således helt i överensstämmelse med den EU-rättspraxis som omnämnts och även 

med Lindgren Zucchinis uttalande där han angav att det inte är förenligt med EU-

rätten att ta ut olika mervärdesskattesatser på ett enda tillhandahållande. I dessa två 

mål är det fråga om ett enda tillhandahållande som har beskattats enhetligt med en 

och samma skattesats.  

 

I övriga mål som upptagits i uppsatsen, närmare bestämt programledarmålet, 

hotellmålen, Fonus-målet, entreprenadmålen och CD-målen, har emellertid 

delningsprincipen tillämpats. Beskattningsunderlaget har då delats upp och delarna 

i transaktionen har beskattats enligt olika skattesatser. I samtliga av dessa mål har 

domstolarna bedömt att transaktionen utgjorts av flera skilda tillhandahållanden. 

Uttaget av olika mervärdesskattesatser på dessa tillhandahållanden är således helt i 

linje med EU-rättspraxis och uttalandet av Lindgren Zucchini.  

 

De svenska domstolarnas bedömningar av ett eller flera tillhandahållanden är som 

nämnts även lik den bedömning som görs i EUD. Det är i princip samma 

bedömningsgrunder som beaktas med fokus på absorptionsregeln och 

odelbarhetsregeln. EUD och de svenska domstolarna beaktar även 

bedömningsgrunderna på samma vis med vilket menas att det dras samma slutsatser 

utifrån dem. Exempelvis kan nämnas i Levob-målet, CD-målen och 

entreprenadmålen där de olika delarnas funktion och självständiga värde beaktades. 

Då de olika delarnas självständiga värde var starkt bedömde de svenska 

domstolarna att det skulle ses som flera tillhandahållanden och då de olika delarnas 

självständiga värde var svagt bedömde EUD att det skulle anses utgöra ett enda 

tillhandahållande. Även odelbarhetsregeln och absorptionsregeln tillämpas på 

samma vis i de olika domstolarna. 

 

Sveriges tillämpning av 7 kap. 7 § ML är således förenlig med EU-rätten då det 

beaktas liknande grunder för att bedöma huruvida det rör sig om ett eller flera 

tillhandahållanden samt att dessa bedöms på samma vis. Sveriges rättspraxis är 

även förenlig med EU-rätten då det inte uttas olika mervärdesskattesatser på ett 

enda tillhandahållande. Det är endast då delningsprincipen ska tillämpas som en 

transaktion beskattas med olika skattesatser och delningsprincipen tillämpas endast 

då transaktionen utgörs av flera tillhandahållanden. Därmed beskattas inte en 

transaktion som utgörs av ett enda tillhandahållande med flera olika skattesatser. 
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5 Slutsats 

5.1 När ska helhets- respektive delningsprincipen tillämpas på en transaktion 

samt vad medför respektive princip för mervärdesskattekonsekvenser? 

Frågan om helhetsprincipen och delningsprincipen har ett starkt samband med 

frågan om ett eller flera tillhandahållanden samt frågan om absorptionsregeln och 

odelbarhetsregeln. Odelbarhetsregeln citerades i Levob-målet och innebär att en 

transaktion ska anses utgöras av ett enda tillhandahållande då delarna i 

transaktionen har ett tillräckligt nära samband att transaktionen objektivt sett kan 

anses odelbar samt då det vore konstlat att skilja delarna åt. Absorptionsregeln 

citerades i CPP-målet och innebär att en transaktion ska anses bestå av ett enda 

tillhandahållande då en eller flera delar i en transaktion kan anses som den 

huvudsakliga medan en eller flera andra delar kan anses som underordnade. Frågan 

om absorptionsregeln och odelbarhetsregeln är viktig för frågan om ett eller flera 

tillhandahållanden som i sin tur är viktig för frågan om helhetsprincipen eller 

delningsprincipen. Delningsprincipen ska tillämpas då transaktionen består av flera 

tillhandahållanden. Transaktionens olika delar ska då beskattas med de skattesatser 

som de hade beskattats med om de hade tillhandahållits separat. När 

delningsprincipen är tillämplig beskattas således transaktionen med olika 

skattesatser, varje del med sin egen skattesats. Om det är svårt att urskilja delarna i 

transaktionen ska beskattningsunderlaget uppdelas efter skälig grund. 

Helhetsprincipen tillämpas istället då transaktionen består av ett enda 

tillhandahållande och transaktionen ska då beskattas enhetligt med en och samma 

skattesats. Om transaktionen anses bestå av någon del som är huvudsaklig och 

någon del som är underordnad är det den huvudsakliga delen som bestämmer 

skatteplikten och skattesatsen för hela transaktionen. Om transaktionen emellertid 

inte anses innehålla någon huvudsaklig del, utan alla delar är likvärdiga, tillämpas 

oftast standardskattesatsen. Det har konstaterats i EUD att ett undantag från 

mervärdesskatt endast får tillämpas då samtliga delar i transaktionen faller under 

undantagets tillämpningsområde. Detsamma torde gälla reducerade skattesatser då 

syftet med undantag från mervärdesskatt och reducerade skattesatser torde vara 

liknande. 

 

5.2 När föreligger ett eller flera tillhandahållanden och vilka 

bedömningsgrunder beaktar EUD respektive de svenska domstolarna i 

denna bedömning? 
Bedömningssättet när det ska avgöras huruvida en transaktion utgörs av ett eller 

flera tillhandahållanden är relativt lika i EUD och de svenska domstolarna och det 

är tydligt att de svenska domstolarna i sina bedömningar tagit utgångspunkt från 

EU-rättspraxis. Inledningsvis konstaterar både de svenska domstolarna och EUD 

att det ska göras en samlad bedömning i varje fall samt att utgångspunkten enligt 

mervärdesskattedirektivet är att varje transaktion ska ses som fristående och 

självständig. Härefter följer olika bedömningsgrunder beroende på det enskilda 

fallet. De viktigaste bedömningsgrunderna som används i störst omfattning är 

odelbarhetsregeln och absorptionsregeln. Någonting som tyder på att 

absorptionsregeln är tillämplig och att en del därmed kan anses underordnad en 

annan är då den delen egentligen inte efterfrågas utan då den endast är ett medel för 

att på bästa sätt erhålla den huvudsakliga delen. Både odelbarhetsregeln och 

absorptionsregeln har använts för att motivera att en transaktion utgörs av ett enda 

tillhandahållande, men även för att motivera att det rör sig om flera 
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tillhandahållanden. Odelbarhetsregeln och absorptionsregeln är således de två 

viktigaste och starkaste bedömningsgrunderna. Härutöver har även ett flertal andra 

grunder beaktats i bedömningen. Syftet med en transaktion har visat sig vara av 

värde och kan således påverka bedömningen. Det har varit av relativt stor betydelse 

i de två äldsta målen från EUD, men tycks emellertid inte vara en faktor som beaktas 

i de nyare rättsfallen. Funktionen och det självständiga värdet hos transaktionens 

olika delar har däremot varit av större betydelse och beaktats i större omfattning. 

Det tycks beaktas i högre grad hos de svenska domstolarna då bedömningen i ett 

flertal mål grundats på denna faktor. Även fakturering och prissättning har 

diskuterats, men av bedömningarna i de mål som redogjorts för är det tydligt att det 

inte är av någon avgörande betydelse huruvida delarna i transaktionen fakturerats 

separat eller åsatts separata priser. Det är emellertid en bedömningsgrund som har 

beaktats och som talar för att det rör sig om antingen ett eller flera 

tillhandahållanden, men den är inte av avgörande betydelse. Huruvida kunden haft 

en möjlighet att välja vilka delar som ska ingå i transaktionen eller inte haft 

möjlighet att välja bort någon del är också en bedömningsgrund som har diskuterats 

i rättsfallen, men likt fakturering och prissättning inte någonting som är av så tung 

vikt. 

 

Som nämnts ovan ska det göras en samlad bedömning av omständigheterna i målet 

och som det uttalats i flertalet mål finns det ingen klar mall att utgå ifrån när det ska 

avgöras huruvida en transaktion består av ett eller flera tillhandahållanden. Ovan 

har redogjorts för de bedömningsgrunder som beaktas av de svenska domstolarna 

och EUD och det går att se att vissa är starkare än andra samt att vissa beaktas i 

större omfattning. 

 

5.3 Är tillämpningen av 7 kap. 7 § ML förenlig med EU-rätten?  

Tillämpningen av 7 kap 7 § ML och dess förenlighet med EU-rätten har ifrågasatts 

tidigare och för att bedöma detta har svensk rättspraxis jämförts med EU-

rättspraxis. Det har konstaterats att det inte är förenligt med EU-rätten att beskatta 

ett enda tillhandahållande med olika skattesatser. I de svenska mål som redogjorts 

för i denna uppsats har delningsprincipen tillämpats på vissa och helhetsprincipen 

på andra. Delningsprincipen har tillämpats på de mål då domstolen bedömt att 

transaktionen består av flera tillhandahållanden. I dessa mål har således olika 

skattesatser tillämpats på delarna i transaktionen. I de mål där det bedömts att en 

transaktion utgörs av ett enda tillhandahållande har helhetsprincipen tillämpats och 

transaktionen har därmed beskattats enhetligt med en enda skattesats. 

Delningsprincipen tillämpas endast då en transaktion utgörs av flera 

tillhandahållanden och helhetprincipen tillämpas endast då en transaktion utgörs av 

ett enda tillhandahållande. Svensk rättspraxis är således förenlig med EU-rätten på 

denna punkt. De svenska domstolarna baserar även sina bedömningar på liknande 

bedömningsgrunder som EUD och värderar även dessa på samma sätt. Utifrån detta 

går det att se att svensk rättspraxis rörande 7 kap. 7 § ML är förenlig med EU-rätten. 
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6 Egna reflektioner 
Som det har framgått är frågan om helhetsprincipen och delningsprincipen något 

oklar då vägledningen i hur och när de ska tillämpas är begränsad. Detsamma gäller 

frågan om ett eller flera tillhandahållanden. Det går inte att finna någon vägledning 

i lagtexten för hur dessa frågor ska besvaras vilket har gjort rättspraxis från både 

EUD och de svenska domstolarna av betydelse på området och nödvändiga för att 

kunna besvara frågorna. De bedömningsgrunder som de olika domstolarna 

tillämpar framgår tydligt i rättsfallen och liknar varandra i hög grad. Rättspraxis 

fyller därmed en viktig funktion på området och bidrar med många svar. Som 

nämnts är det emellertid lagen som är den främsta rättskällan inom skatterätten och 

därför kan det anses bristfälligt att lagtexten inte innehåller något svar på så pass 

viktiga frågor. Det faktum att det finns omfattande rättspraxis på området visar på 

att det är ett komplicerat område och därför anser jag att vägledning i lagtext vore 

önskvärd. Som det har framgått medför tillämpandet av helhets- respektive 

delningsprincipen olika mervärdesskattekonsekvenser och beroende på vilken 

princip som tillämpas kan det påverka beskattningen av en vara eller tjänst i hög 

grad. En vara eller tjänst som är fri från mervärdesskattesats kan bli fullt ut 

skattepliktig till standardskattesats om den säljs i ett paket med en vara eller tjänst 

som ska beskattas med standardskattesatsen. Skattesatsen och skatteplikten för en 

vara eller tjänst påverkas därmed i olika grad beroende på vilken princip som ska 

tillämpas samt vilken typ av vara eller tjänst den säljs tillsammans med. Av dessa 

anledningar anser jag att ett förtydligande i lagtext rörande när respektive princip 

ska tillämpas vore önskvärt. Även ett tydliggörande av hur en uppdelning ska göras 

när delningsprincipen är tillämplig vore önskvärd. Det skulle öka förutsebarheten, 

vilket är viktigt för rättssäkerheten.  
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