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Sammanfattning 
 
Hur avdrag för ingående mervärdesskatt vid bedrägerier ska bedömas för en skattskyldig 
när de formella förutsättningarna för skattskyldighet och avdragsrätt är uppfyllda, har bara 
under det senaste året varit uppe i rätten ett flertal gånger. Det har då visat sig att en 
osäkerhet finns hur den onda tron hos den skattskyldige ska påverka avdragsrätten.  
 
Syftet med denna uppsats är att analysera ond tro och hur bevisprövningen för ond tro går 
till i mervärdesskattemål. Syftet är även att utreda hur avdrag för ingående mervärdesskatt 
vid ond tro beträffande mervärdesskattebedrägerier ska bedömas enligt gällande rätt i 
Sverige, då de formella förutsättningarna för skattskyldighet och avdragsrätt är uppfyllda. 
 
När det gäller ond tro så kan slutsatserna dras från EU-domstolen och de svenska 
domstolarna att avgörande är om det på objektiva omständigheter kan fastslås att den 
skattskyldiga personen kände till eller borde känt till att han deltagit i ett 
mervärdesskattebedrägeri genom sina transaktioner. Det i sin tur avgörande huruvida en 
skattskyldig ska bedömas varit i ond tro är hur mycket kontroller av sin motpart han 
vidtagit. Finns det inga tecken kring transaktionerna som leder till misstankar om 
bedrägerier räcker det med att kontrollera sin motpart på F-skattsedel och registrering till 
mervärdesskatt. Finns däremot misstankar om bedrägerier utökas kontrollkraven. Det är 
dock oklart hur mycket kontrollkraven utökas. Slutsatsen är att det blir beroende på 
omständigheterna i det aktuella fallet.  
 
Denna uppsats visar att bevisbördan för att den skattskyldiga varit i ond tro beträffande 
mervärdesskattebedrägerier åligger Skatteverket. Beviskraven framgick dessvärre endast 
av två domar jag behandlat. Inga säkra slutsatser kan därför dras. I det ena fallet rörde det 
sig om ordinarie taxering och där sattes beviskravet till sannolikt vilket ligger i linje med 
det generella beviskravet vid ordinarie taxering. I det andra fallet rörde det sig om 
skattetillägg och där sattes beviskravet till visat vilket däremot inte ligger i linje med 
beviskravet klart framgår enligt skatteförfarandelagen. 
  
I dagsläget är det svårt att dra några slutsatser för hur avdrag för ingående mervärdesskatt 
vid ond tro beträffande mervärdesskattebedrägerier ska bedömas enligt gällande rätt i 
Sverige. Rättsläget får betecknas som oklart. EU-domstolen har tydligt anfört att avdrag 
ska vägras vid ond tro. De svenska domstolarna har dock varit oense i denna fråga. De 
flesta svenska domstolar har följt EU-domstolen och vägrat avdrag för ingående 
mervärdesskatt. Kammarrättsdomen från Göteborg 2011-06-27 har emellertid anfört att 
avdrag inte kan vägras på grund av föreskiftskravet för skatter samt att Sverige saknar en 
uttrycklig regel för problemet. Slutsatsen som ändå kan dras är att frågan kommer att få 
sitt svar under den närmsta tiden då Högsta förvaltningsdomen har meddelat 
prövningstillstånd för kammarrättens dom från 2011-06-27. 
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1. Inledning 

I detta inledningskapitel presenteras en bakgrund till mitt problemområde och en 
problemformulering. Vidare presenteras uppsatsens syfte, metod och disposition. 

1.1.  Problembakgrund 

Mervärdesskatt är en generell konsumtionsskatt som har funnits i Sverige sedan 19681 
och utgår vid omsättning av varor och tjänster.2 Skatten uttas i varje led av produktions- 
och distributionskedjan och övervältras framåt i leden. Skatten beräknas på det mervärde 
som tillförs en vara eller tjänst. Utgående mervärdesskatt debiteras på varje försäljning 
och avdrag för ingående mervärdesskatt görs på varje förvärv i varje led. Skyldiga att 
erlägga mervärdesskatt är de som omsätter varor och tjänster i en yrkesmässig 
verksamhet. Dessa näringsidkare erlägger skatten till staten men först efter att ha dragit av 
den skatt som härrör från deras inköp. Det är således bara skillnaden på den utgående och 
ingående skatten som betalas in.3 Avdragsrätten för ingående skatt är en av 
mervärdesskattens byggstenar4 då den förenklar övervältringen av skatten framåt i leden 
och bidrar till att mindre skatt belastar näringsidkarna.5 Skulle avdrag för ingående 
mervärdesskatt inte medges skulle skatten bli kumulativ och belasta de skattskyldiga som 
en kostnad.6 Något som emellertid förekommer längs transaktionskedjan av en produkt är 
mervärdesskattebedrägerier. Mervärdesskattebedrägerier kan vara av ett sådant slag att en 
näringsidkare inte har för avsikt att redovisa och betala någon mervärdesskatt och på så 
sätt undandrar skatt från staten. Bedrägerier kan även vara av en så kallad karusellhandel. 
Karusellhandel kan förklaras som upprepade inköp och försäljningar mellan samarbetande 
företag, där åtminstone ett av dessa återfinns i ett annat EU-land. De företag som svarar 
för införseln till Sverige byts kontinuerligt ut. Den svenska mervärdesskatten som 
faktureras från införselföretagen redovisas inte, köparföretagen drar däremot av den 
debiterade skatten. Införselföretagen, ofta kallade ”missing traders”, företräds ofta av så 
kallade målvakter d.v.s. personer som mot betalning tar på sig att företräda bolaget.7 
 
Frågan hur avdragsrätten för ingående mervärdesskatt ska bedömas för en skattskyldig 
beträffande bedrägerier utförda av en annan näringsidkare längs samma transaktionskedja 
har varit uppe för bedömning ett flertal gånger under de senaste åren. Det kan röra sig om 
antingen föregående eller efterkommande transaktioner längs kedjan som haft ett 
bedrägligt syfte.  Den skattskyldige har i denna situation inte själv utfört något bedrägeri, 
men däremot indirekt medverkat i det ge nom att exempelvis ha förvärvat produkter från 
en oseriös säljare. 
 

                                                
1 Ståhl m.fl. 2011 s. 200. 
2 Kleerup m.fl.2010 s. 17. 
3 Melz 2009 s. 14-16. 
4 Kleerup m.fl. 2010 s. 59. 
5 Melz 2009 s. 14-15. 
6 Kleerup m.fl. 2010 s. 59. 
7 Skattestatistisk årsbok 2002 s. 178. 
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Omständigheterna kring bedrägerier kan vara av flera olika slag. Det område som jag ska 
behandla i denna uppsats är bedrägerier när de formella förutsättningarna för 
skattskyldighet och avdragsrätt är uppfyllda av säljare och köpare. Det är fallet när 
säljaren bedriver en mervärdesskattepliktig verksamhet och leveranserna av varorna 
uppfyller alla krav för avdragsrätt för köparen. När de formella förutsättningarna för 
skattskyldighet och avdragsrätt däremot inte är uppfyllda saknar god tro betydelse enligt 
rättsfallet från Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) RÅ 2004 ref. 
65. Fallet handlade om ett svenskt bolag som sålde varor till ett finländskt dito. 
Finländska bolaget skulle transportera de köpta varorna till Finland och omsättningen 
skulle då bli skattefri för det svenska bolaget i enlighet med reglerna om 
gemenskapsinterna förvärv. I själva verket transporterades aldrig varorna till Finland utan 
såldes istället vidare här i Sverige av det finländska bolaget. Det avgörande enligt 
Regeringsrätten för att omsättningen skulle bli skattefri var om det svenska bolaget kunde 
bevisa att varorna faktiskt hade transporterats ut ur landet. Domstolen anförde att god tro 
saknar betydelse i målet. 
 
EU-domstolen har emellertid i domen C-409/04 Teleos m.fl. från 2007 anfört att god tro 
har betydelse vid ett liknande fall beträffande gemenskapsinternt förvärv. Om den 
skattskyldige i ett första skede har bevisat sin rätt till undantag för skatteplikt och 
dessutom vidtagit varje rimlig åtgärd som stod i hans makt för att försäkra sig om att hans 
leverans inte lett till något undandragande av skatt ska han inte i efterhand behöva erlägga 
mervärdesskatten. Även i domen C-271/06 Netto Supermarkt från 2008 har EU-
domstolen anfört att det skulle strida mot rättssäkerhetsprinciper om en skattskyldig i 
efterhand tvingas erlägga mervärdesskatt då han i god tro trott sig ha exporterat varor ut 
ur EU. Mycket tyder på att god tro har betydelse när de formella förutsättningarna inte är 
uppfyllda även om inte något nytt prejudikat har kommit från Högsta 
förvaltningsdomstolen. Rättsläget får dock betecknas som oklart. 
 
EU-domstolen har i målen C-342/87 Genius Holding och C-454/98 Schmeink & Cofreth 
AG & Co KG även anfört att det inte föreligger avdragsrätt för ingående mervärdesskatt 
bara för att mervärdesskatt finns upptaget på en faktura.8 Rätten till avdrag gäller endast 
mervärdesskatt som hör ihop med mervärdesskattepliktiga transaktioner eller skatt som 
betalas inom ramen för skattskyldigheten. Avdrag är inte tillåtet för felaktigt debiterad 
mervärdesskatt enligt domarna, vilket även bekräftas i domen C-35/05 Reemtsma 
Cigarettenfabriken.  
 
Hur avdrag för ingående mervärdesskatt vid bedrägerier ska bedömas för en skattskyldig 
när de formella förutsättningarna för skattskyldighet och avdragsrätt är uppfyllda, har bara 
under det senaste året varit uppe i rätten ett flertal gånger. Det har då visat sig att en 
osäkerhet finns hur den onda tron hos den skattskyldige ska påverka avdragsrätten. 

                                                
8 Skatteverkets styrsignal 12 juni 2008, nr 131 382472-08/111. 
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1.2.  Problemdiskussion 

I mervärdesskattelagen saknas det regler om hur avdragsrätten ska bedömas när en 
näringsidkare handlat i ond tro beträffande bedrägerier inom transaktionskedjan. Detta är 
naturligtvis inte bra ur en rättssäkerhetssynpunkt. Förutsebarheten som är en viktig faktor 
för rättssäkerheten innebär att den skattskyldiga ska kunna förutse konsekvenserna av sitt 
handlande. När inte klara regler finns skadas givetvis förutsebarheten. Det har även 
framgått att Skatteverket riktat sig till köparna och begärt bevisning för att tillräckliga 
kontroller har vidtagits utav leverantörerna. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan även det 
diskuteras beträffande hur omfattande kontroller seriösa skattskyldiga egentligen ska 
behöva vidta i näringslivet för att freda sig mot ond tro. 
 
Svårigheten i detta problem ligger först och främst i bedömningen om ett bolag har varit i 
ond tro eller inte beträffande bedrägerier för mervärdesskatt. Vad är egentligen ond tro i 
ett mervärdesskattesammanhang? Hur mycket kontroller behöver vidtas för att freda sig 
mot ond tro?  
 
Om det kan fastslås att ett bolag faktiskt har varit i ond tro är frågan om bolaget ska få 
göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som bolaget har erlagt. Svaret på den frågan 
är inte helt klar i dagsläget och det föreligger därför en osäkerhet på området. Mer 
forskning behövs således. 

1.3.  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera ond tro och hur bevisprövningen för ond tro går 
till i mervärdesskattemål. Syftet är även att utreda hur avdrag för ingående mervärdesskatt 
vid ond tro beträffande mervärdesskattebedrägerier ska bedömas enligt gällande rätt i 
Sverige, då de formella förutsättningarna för skattskyldighet och avdragsrätt är uppfyllda. 

1.4.  Metod 

För att uppfylla mitt syfte med uppsatsen har en rättsvetenskaplig metod valts. Nämnda 
metod innebär att gällande rätt analyseras med hjälp av de olika rättskällorna.9 Följande 
har i denna uppsats beaktats: EU-rätt i form av litteratur, rättsfall och direktiv. EU-rätt är 
en betydelsefull rättskälla då den står över svensk lag och mervärdesskattedirektivet från 
EU styr i hög grad svensk mervärdesskatt.10 Det som ytterligare har beaktats är 
avtalslagen med tillhörande rättsfall, mervärdesskattelagen med tillhörande rättsfall samt 
förarbeten och relevant litteratur på området. Eftersom det saknas klara prejudikat har 
mestadels kammarrättsdomar valts vilket inte ger samma styrka i framställningen då de 
inte är från högsta instans. Samtidigt har det gett mig utrymme för egna reflektioner och 
åsikter då en dom från högsta instans inom snar framtid kommer att meddelas på området. 

                                                
9 Sandgren 2007 s. 36-39. 
10 Kleerup m.fl. 2010 s. 29. 
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1.5.  Avgränsning 

Jag kommer i denna uppsats begränsa mig till att utreda gällande rätt på 
mervärdesskatteområdet till och med den 31 mars 2012. Högsta förvaltningsdomstolen 
har den 22 december 2011 gett prövningstillstånd till en kammarrättsdom på området. På 
grund av tidsskäl kommer jag inte kunna invänta och bearbeta denna dom.  
 
Jag kommer även att avgränsa mig till ond tro och avdragsrätt för ingående 
mervärdesskatt när det rör sig om verkliga transaktioner och när de formella 
förutsättningarna för skattskyldighet och avdragsrätt är uppfyllda enligt 
mervärdesskattelagen. Jag kommer således inte att behandla god tro och inte heller 
betydelsen för god eller ond tro när de formella förutsättningarna inte föreligger, som kan 
vara fallet när säljaren inte bedriver någon skattskyldig verksamhet. 

1.6.  Disposition 

Denna uppsats är fortsättningsvis upplagd på följande vis. I det andra kapitlet behandlar 
jag ämnet rättssäkerhet. I Kapitel 3 behandlas ämnet ond tro ur ett civilrättsligt perspektiv. 
Kapitel 4 innehåller en genomgång av relevanta lagrum och direktiv på mervärdesskatte-
området samt en redogörelse för bevisprövning i skattemål. I Kapitel 5 behandlar jag 
ämnet ond tro i ett mervärdesskattesammanhang. Det sjätte kapitlet innehåller en 
redogörelse för avdrag för ingående mervärdesskatt vid ond tro och sedan slutligen i 
kapitel 7 presenterar jag en avslutande diskussion. 
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2. Rättssäkerhet 

I detta kapitel presenteras en redogörelse för begreppet rättssäkerhet. Dess betydelse för 
skatterätten och viktiga principer som ingår under begreppet tas även upp och 
presenteras.  

2.1.  Inledning 

Sverige har fyra grundlagar, dessa är regeringsformen, successionsordningen, 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagarna innehåller regler 
om hur de högsta statsorganen utses, om deras inbördes kompetens och deras 
beslutsfattande. Den viktigaste grundlagen i Sverige är regeringsformen som är uppställd 
som en modern större lag11 och är uppdelad i femton kapitel. De två första kapitlen är mer 
av en allmän karaktär. Kapitel 1 behandlar statsskickets grunder, exempelvis att all 
offentlig makt utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Kapitel 2 
behandlar vissa grundläggande fri- och rättigheter.12 Fyra viktiga principer för 
beskattningen finns inskrivna i dessa två kapitel. Det är dels legalitetsprincipen i 1 kap. 1 
§ 3 st. regeringsformen (1974:152), RF, den offentliga makten utövas under lagarna. 
Sedan återfinns likhetsprincipen, som står för allas likhet inför lagen, samt 
objektivitetsprincipen, som betyder att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska iaktta 
saklighet och opartiskhet, i 1 kap. 9 § RF. I andra kapitlet återfinns proportionalitets-
principen i 2 kap. 21 § RF som innebär att en handling inte får gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med handlingen. Dessa fyra principer är något som 
ingår under begreppet rättssäkerhet13 och som jag finner betydelsefulla för rättsäkerheten 
inom beskattningen. Principerna kommer att behandlas utförligare längre fram i kapitlet. 
 
Rättssäkerhet är även något som återfinns som rubrik för paragraferna 9-11 i andra 
kapitlet i regeringsformen. I 9 § stadgas det att om en annan myndighet än domstol har 
berövat någon dess frihet med anledning av brott eller brottsmisstanke ska han eller hon 
kunna få frihetsberövandet prövat av domstol utan oskäligt dröjsmål. I 10 § framgår det 
att ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd 
med brottspåföljd när den begicks. I andra stycket finns sedan en viktig regel för 
skatterätten. Skatt eller statlig avgift får inte uttas i vidare mån än som följer av 
föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller 
avgiftsskyldigheten. I 11 § slutligen kan man utläsa att domstol inte får inrättas för en 
redan begången gärning och inte heller för en viss tvist eller i övrigt för ett visst mål. 

Vad rättssäkerhet egentligen är för något är ett omdiskuterat ämne. Rättssäkerhet har 
ingen given betydelse och ordet används i många olika sammanhang. Det används ibland 
för ett rättstatsvärde där rättskyddet för den enskilda individen mot den offentliga makten 
kommer i fokus. Ibland används ordet för att visa ett tillstånd av samhällsfrid där det 

                                                
11 Hydén 2001 s. 88-89. 
12 Hydén 2001 s. 89. 
13 Höglund 2008 s. 31. 
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istället handlar om rättsordningens förmåga att upprätthålla en trygghet i samhället.14 Två 
klassiska krav på rättssäkerhet är att lagen tillämpas konsekvent, lika fall behandlas lika, 
vilket i sin tur medför en förutsebarhet. Vissa vill dra begreppet än längre så att ett 
avgörande dessutom ska vara moraliskt försvarbart för att vara rättssäkert. Skydd mot 
brottslingar i ett samhälle kan också läggas in under begreppet.15 En något mer preciserat 
uttryck är dock förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Detta uttryck har god hävd i det 
juridiska språkbruket och är en vanlig användning av jurister. Mot detta uttryck finns det 
emellertid flera som är kritiska.16 Aleksander Peczenik menar att använda förutsebarhet 
som betydelse för rättssäkerhet kan te sig absurt i vissa sammanhang. Judar kunde under 
Hitler-regimen förutse på grund av dåvarande lagar att de skulle bli förföljda. Han anser 
det vara absurt att kalla en sådan förutsebarhet för rättssäkerhet.17 Nils Jareborg anser 
däremot att det är själva juridiska rätten som är absurd i ett sådant sammanhang, inte 
rättssäkerhetsbegreppet. Om man godtar att det finns moraliskt dålig juridisk rätt, är det 
inget absurt enligt honom att rättssäkerhet kan innebära att det är förutsebart att man 
kommer bli behandlad av staten på ett moraliskt icke godtagbart sätt. Åke Frändberg 
instämmer med denna åsikt18 vilket även jag gör. För mig är rättssäkerhet att det är 
förutsebart hur man kommer bli bedömd enligt nuvarande lagar och regler. Att reglerna 
sedan i sig själva skulle vara moraliskt illa i ett land hindrar enligt mig inte att det kan 
finnas rättssäkerhet i landet i fråga. 

Bodil Hulgaard jämför rättssäkerhet med hälsa på det sättet att det är främst frånvaron 
som är av betydelse och som märks. Hon liknar det även på det sättet att varje avvikelse 
från ett idealtillstånd inte är så allvarligt och att det inte finns någon exakt punkt där det 
börjar bli oroande. Dessutom är de förebyggande åtgärderna viktigast för båda två. Enligt 
henne är rättssäkerhet inte något som finns eller inte finns i ett samhälle utan något som 
måste underhållas och vårdas hela tiden.19  

2.2.  Legalitetsprincipen 

En viktig princip inom rättssäkerheten är legalitetsprincipen. Det är en allmän rättsprincip 
som betraktas vara en garanti för att lagtillämpning är rättssäker och innebär ett krav på 
lagbundenhet för den offentliga makten.20 Principen tar av rättssäkerhetsskäl sikte på 
gränsdragningen mellan normgivning och rättstillämpning. Det är speciellt två synpunkter 
som kan anses motivera de rättstillämpande myndigheternas krav på lagstöd för att 
ingripa mot en medborgare, nämligen kravet på att rättskipningen ska vara fri från 
godtycke samt förutsebar för den enskilde.21  

                                                
14 JT 2000/01 Frändberg s. 269. 
15 Norstedts juridiska handbok 2001 s. 11. 
16 JT 2000/01 Frändberg s. 270-271. 
17 Peczenik 1995 s. 97. 
18 JT 2000/01 Frändberg s. 271. 
19 SST Hulgaard 1998 s. 777. 
20 Höglund 2008 s. 36. 
21 Bergström 1978 s. 64-66. 
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Legalitetsprincipen innebär för beskattningen att skatt endast får påföras medborgarna 
med uttryckligt stöd i lagen. Detta krav kallas ofta föreskriftskravet.22 Principen innebär 
även ett skydd för skattskyldiga som ett kollektiv eftersom skattemyndigheter och 
domstolar endast får ta ut skatt i enlighet med lagen och inte visa en generositet som inte 
lagen medger.23 Lagen ska även tolkas utan hänsyn till vad beskattningsmyndigheterna 
själva anser vara skäligt. Satsen ”nullum tributum sine lege” (ingen skatt utan lag) kan 
uppställas som en analogi med straffrättens ”nullum crimen sine lege” (inget brott utan 
lag).24 Även om den skatterättsliga legalitetsprincipen har ett nära samband med den 
straffrättsliga är de inte identiska. Beskattning är en offentlig finansieringskälla och har 
inte alltid ett lika stort preventivt syfte som straffrätten, vilket kan innebära att det kan 
finnas starkare skäl att avstå från bestraffning i tveksamma fall än att avstå från 
beskattning i motsvarande fall.25 Legalitetsprincipen för beskattning kan åberopas med 
hänvisning till 8 kap. 3 § RF, att föreskrifter om skatter ska meddelas genom lag och 
riksdagen har inte kompetens att delegera beskattningsmakt till myndighet eller 
regering.26 Retroaktivitetsförbudet för beskattning i 2 kap. 10 § 2 st. RF brukar nämnas 
vid sidan om legalitetsprincipen inom skatterätten även om mycket talar för att lagrummet 
innehåller ett föreskriftskrav enligt Anders Hultqvist. Detta lagrum utgör ett grundlagsfäst 
förbud mot retroaktiv beskattning. I den skatterättsliga doktrinen brukar det dock inte 
hänvisas till retroaktivitetsförbudet när legalitetsprincipen nämns. Skälet bakom 
lagrummet var att öka förutsebarheten och därmed även rättssäkerheten. Enligt Hultqvist 
kan emellertid retroaktivitetsförbudet trots allt ändå ses som en del av den skatterättsliga 
legalitetsprincipen.27 En rimlig hypotes enligt honom är, när båda lagrummen läses 
tillsammans, att skatt endast får uttas om det följer av lag.28 

I mervärdesskattesammanhang innebär legalitetsprincipen bland annat att det krävs 
lagstöd för att ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt samt lagstöd när sådan rätt 
inte ska vara tillåten. Ett exempel på legalitetsprincipen inom mervärdesskatten är 3 kap. 
1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, där det stadgas att omsättning av varor och 
tjänster samt import är skattepliktiga om inget annat anges. De rättstillämpande 
myndigheterna får inte överstiga sina kompetensområden och gå in och rätta till brister i 
lagstiftningen genom extensiv eller analogisk lagtolkning.29  

Principen innebär emellertid inte att en fri lagtolkning inte är tillåten, utan att den fria 
lagtolkningen inte får vara till nackdel för medborgarna. Detta innebär inte endast att en 
ny skatt inte får påläggas utan lagstöd, utan även att bestämmelserna i lagen inte får 
utvidgas utöver sin föreskrivna räckvidd.30 Carsten Welinder anser att skattelagarna ska 

                                                
22 Hultqvist 1995 s. 7, 74. 
23 SN 2004 Tikka s. 658. 
24 Lodin m.fl. 2009 s. 681. 
25 Hultqvist 1995 s. 73-74. 
26 Hultqvist 1995 s. 91. 
27 Hultqvist 1995 s. 5-6, 103. 
28 Hultqvist 1995 s. 93. 
29 Höglund 2008 s. 37. 
30 Lodin m.fl. 2009 s. 680-681. 
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tolkas enligt dess ordalydelse, men i konkreta frågor med hjälp av förarbetsuttalanden. I 
litteraturen är också denna tolkningsmetod accepterad. Enligt Welinder kan man inte 
enbart hålla sig till ordalydelsen då skattelagarna inte på långa vägar är så fullständiga och 
genomarbetade. Man måste helt enkelt gå till förarbetena och försöka finna regelns syfte 
om regeln är oklar. Detta betyder inte enligt honom att man avviker ifrån 
legalitetsprincipen, såvida konkreta och inte allmänna uttalanden följs.31  

2.3.  Förutsebarhet 

Även om det finns ett krav på lagbundenhet för den offentliga makten är det viktigt att 
reglerna är tydliga och lätta att förstå så att konsekvenserna kan förutses. Förutsebarheten 
är något som är mycket viktigt på skatteområdet eftersom vi i Sverige har relativt höga 
skatter. Medborgarna måste kunna förutse konsekvenserna av deras handlande. En 
felaktig bedömning kan ödelägga en enskilds hela ekonomi.32 Rättssäkerhetsbegreppet har 
en tydlig förankring i ett förutsebarhetskrav33 och är även ett av grundvärdena i en 
rättsstat och demokrati. Ju exaktare och generellare lagarna är, ju långsammare lagarnas 
förändringstakt är och bättre lagarna och reglerna följer likhet inför lagen desto större blir 
förutsebarheten. Förutsebarhetskravet motiveras av att en person effektivare kan planera 
sitt liv när det är lätt att förutse de rättsliga besluten. Det är etiskt motiverat att 
förutsebarheten måste basera sig på lagen. Ordning är bättre än kaos och skapas genom 
lagen som är förankrad i medborgarnas vilja i ett demokratiskt samhälle.34 
Förutsebarhetsintresset leder till slutsatsen att det inte är tillåtet med analogier enligt Kari 
Tikka, eller att det bara kan användas med stor försiktighet. Det finns dock olika skäl som 
kan motivera användandet av analogislut, exempelvis skattelagars anpassning till nya 
ekonomiska fenomen.35 

Vikten av förutsebarhet är också orsaken till att det finns möjlighet att få bindande 
förhandsbesked på transaktioner med oklara skattekonsekvenser. Förhandsbesked lämnas 
av skatterättsnämnden. En överklagan på deras beslut går direkt till Högsta 
förvaltningsdomstolen utan prövningstillstånd.36 Möjligheten till förhandsbesked tillgodo-
ser emellertid inte helt kravet på förutsebarhet. Domstolarnas tolkningsmetoder måste 
även kunna möjliggöra att skattebetalarna kan förutse vad konsekvenserna kommer att bli. 
En bunden tolkning av domstolarna av klara lagtexter och förarbeten bidrar givetvis till en 
bättre förutsebarhet för de skattskyldiga. Gör domstolarna fria tolkningar kan det 
naturligtvis ge helt oväntade konsekvenser.37 

                                                
31 Bergström 1978 s. 68-69. 
32 Lodin m.fl. 2009 s. 680-681. 
33 Hultqvist SST 1998 s. 763. 
34 Lodin m.fl. 2009 s. 744-745. 
35 Tikka SN 2004 s. 658. 
36 Lodin m.fl. 2009 s. 744-745. 
37 Lodin m.fl. 2009 s. 681. 
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2.4.  Likhetsprincipen 

Likhetsprincipen som innebär allas likhet inför lagen är även en viktig princip för 
rättssäkerheten. Principen har ett krav på likformiga och rättvisa taxeringar och innebär att 
beskattningen ska ske korrekt och konsekvent på ett effektivt sätt.38 Myndigheter och 
domstolar får inte i sin utövning särbehandla någon på grund av till exempel ålder, kön, 
språk, ras, hudfärg, samhällsställning eller förmögenhet. Principen innebär dock inte allas 
likhet i lagen. Principen gäller således bara på rättstillämparnivån och inte på 
lagstiftarnivån i Sverige. En särbehandling på lagstiftarnivån anses ofta enligt förarbetena 
inte bara godtagbar utan också önskvärd eller nödvändig. Några exempel på 
särbehandling i lagen är sociala förmåner som barnbidrag och pensioner och att skatte- 
och sociallagstiftningen tar hänsyn till den enskildes inkomst och förmögenhet.39 
Likhetsprincipens betydelse för det område som denna uppsats behandlar är givetvis att 
ingen får särbehandlas. Ingen ska nekas avdrag för ingående skatt på grund av exempelvis 
etnisk bakgrund eller sexuell läggning och det ska inte krävas mer åtgärder för en viss 
skattskyldig att freda sig mot ond tro än någon annan. 

2.5.  Objektivitetsprincipen 

Objektivitetsprincipen innebär att domstolar samt förvaltningsmyndigheter ska iaktta 
saklighet och opartiskhet i sin verksamhet enligt 1 kap. 9 § RF. Kravet på objektivitet är 
lika strängt oavsett om det är Skatteverket eller domstol som ska besluta i en viss fråga. 
Det är viktigt att en tjänsteman är opartisk och inte har förutfattade meningar om personen 
i fråga som ärendet gäller. Kravet på opartiskhet innebär även att ärenden ska avgöras 
utan partshänsyn. Förvaltningsdomstolarna ska till exempel inte prioritera statens intresse 
av att få in skattemedel framför den enskildas intresse när det finns flera tänkbara 
lösningar.  Skatteverket har en lite besvärligare position genom att de måste vara 
objektiva i sin hantering. Samtidigt kan de inte vara opartiska utan måste beakta att inte 
de allmännas intressen av att få in skattemedel blir åsidosatt.40  

2.6.  Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen är en viktig grundläggande rättsprincip. Principen innebär 
enkelt uttryckt att man inte ska ta i mer än nöden kräver.41 En juridisk handling ska stå i 
rimlig proportion till vad som går att vinna med handlingen.42 Handlingen ska alltså vara 
nödvändig för att uppnå syftet. Principen innebär att en avvägning ska göras mellan 
statens och den enskildas intresse och mellan den skada respektive nytta som en handling 
ger upphov till.43  

                                                
38 Höglund 2008 s. 31, 48-49. 
39 Prop. 1975/76:209 s. 37-38. 
40 Höglund 2008 s. 45-48. 
41 Moëll 2003 s. 16. 
42 Moëll 2003 s. 23. 
43 Höglund 2008 s. 72.  
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I ett mervärdesskattesammanhang betyder principen att en skattskyldig inte ska behöva 
vidta oproportionerligt mycket kontroller av en motpart för att kunna freda sig mot ond 
tro.  

2.7.  Sammanfattning 

En definition på rättssäkerhet är förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Detta uttryck 
har god hävd i det juridiska språkbruket och är en vanlig användning av jurister. Fyra 
viktiga principer för rättssäkerheten är legalitetsprincipen, likhetsprincipen, 
objektivitetsprincipen samt proportionalitetsprincipen. Legalitetsprincipen innebär ett 
krav på lagbundenhet för den offentliga makten. För beskattningen innebär principen att 
skatt endast får påföras medborgarna med uttryckligt stöd i lagen. Detta krav kallas ofta 
föreskriftskravet. Även om det finns ett krav på lagbundenhet för den offentliga makten är 
det viktigt att reglerna är tydliga och lätta att förstå så att konsekvenserna kan förutses. 
Förutsebarheten är något som är mycket viktigt på skatteområdet eftersom vi i Sverige har 
relativt höga skatter. Likhetsprincipen betyder att alla ska behandlas lika inför lagen. 
Principen har ett krav på likformiga och rättvisa taxeringar och innebär att beskattningen 
ska ske korrekt och konsekvent på ett effektivt sätt. Objektivitetsprincipen innebär i sin 
tur att domstolar och myndigheter ska vara opartiska och sakliga. Tjänstemän får inte ha 
förutfattade meningar om personen i fråga som ärendet gäller. Proportionalitetsprincipen 
betyder till sist att en juridisk handling ska stå i rimlig proportion till vad som går att 
vinna med handlingen. Enkelt uttryckt ska man inte ta i mer än nöden kräver. 
 
För det område denna uppsats behandlar innebär rättssäkerhet att de skattskyldiga kan 
förutse konsekvenserna av sitt handlande. Avdrag för ingående mervärdesskatt kan bara 
tillåtas eller vägras med hjälp av lagstöd. De skattskyldiga måste även i förväg veta hur 
mycket kontroller som behöver vidtas för att de inte ska dömas till ond tro beträffande 
mervärdesskattebedrägerier. Domstolarna får inte heller särbehandla någon skattskyldig 
och begära mer kontroller utav den än någon annan för att freda sig mot ond tro.  
 
När rättsfallen från EU-domstolen och de svenska domstolarna kommer att behandlas i 
kapitel 4 och 5 är det mot bakgrund av dessa principer jag kommer att utvärdera hur 
rättssäkerheten är för de skattskyldiga.  
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3.  Ond tro inom civilrätten 

I detta kapitel presenteras en redogörelse för den civilrättsliga innebörden av ond tro. 
Denna redogörelse görs för att skatterättslig lagstiftning bygger på civilrättsliga termer i 
stor utsträckning.44 

3.1.  Ond tro 

Ond tro återfinns i civilrätten och är något som ständigt återkommer inom avtalsrätten. 
Termen ond tro är inte något moraliskt bedömande utan en teknisk term för att visa olika 
krav på kunskap eller okunskap om ett betydelsefullt förhållande för en part. Har en 
medkontrahent kunskap om den rättshandlandes misstag vid avgivandet av 
viljeförklaringen är han i ond tro och kan därför inte åberopa viljeförklaringen. Det är ett 
subjektivt rekvisit på det sättet att det är hänförligt till vilka föreställningar om den 
aktuella händelsen som en part har. Bedömningen ska dock ske objektivt. Det är alltså 
inte fråga om en individuell bedömning om vad en viss person verkligen insåg i det 
speciella fallet utan vad han borde insett på grund av omständigheterna, objektivt 
bedömda.45  

 I 32 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
(1915:218), AvtL, framgår det följande:  

”Den som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat 
misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av 
viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller 
bort inse misstaget.”  

Det krävs dock inte ond tro om vad den rättshandlande egentligen har avsett, bara att han 
har avsett något annat än det som uttryckts.46 I rättsfallet NJA 1986 s. 495 hade en 
kommun höjt tomträttsavgälderna och sänt ut skriftliga avtal för underskrift. Två makar 
hade angett ett eget förslag på tomträttsavgäld på avtalet på grund av att de ansåg 
höjningen vara för kraftig. Makarna undertecknade sedan avtalet och sände in det till 
kommunen där den blev undertecknad utan granskning. Var kommunen bunden av avtalet 
var då frågan. HD anförde att makarna bort förstå att kommunen inte utan vidare kunde 
godkänna en halvering av tomträttsavgälden. De ansågs inte ha kunnat förbise den 
möjligheten att kommunen inte hade upptäckt deras ändring. HD beslutade därför att 
kommunen inte skulle anses vara bunden av avtalet. I rättsfallet NJA 1991 s. 3 hade en 
leverantör av elektrisk ström debiterat en kund väsentligt mindre kvantitet än vad i själva 
verkat kunden förbrukat under flera år. Frågan var här om kunden insett eller bort inse 
felaktigheten i elräkningarna, om han således varit i ond tro. HD satte här kravet för ond 
tro ganska lågt. Kunden ansågs inte ha någon undersökningsplikt och därför ansågs han 
ha haft skäl för att betrakta elräkningarna som korrekta.  

 

                                                
44 Bergström 1978 s. 60. 
45 Adlercreutz 2002 s. 38. 
46 Adlercreutz 2002 s. 266. 
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Även i 39 § AvtL framgår en definiering av ond tro: 

”Giltigheten av avtal eller annan rättshandling beroende därav att den, gentemot 
vilken rättshandlingen företogs, icke ägde eller bort äga vetskap om visst 
förhållande eller eljest var i god tro, skall hänsyn tagas till vad han insåg eller bort 
inse vid den tidpunkt, då rättshandlingen blev honom kunnig.”  

Ibland har dock en mer skärpt formulering fått en avgörande betydelse.47 I 4 § 2 st. AvtL 
är rekvisitet att mottagaren måste inse att avsändaren utgår från att han svarat på anbudet i 
rätt tid för att avtal ska komma till stånd.48 Enligt förarbetena till avtalslagen räcker inte 
den graden av god tro att avsändaren haft anledning att anta att han svarat på anbudet i rätt 
tid utan det krävs att han verkligen utgått ifrån det. Det avgörande är dock mottagarens 
insikt om avsändarens uppfattning. Avsändaren kan begränsa mottagarens subjektiva 
rekvisit genom att hans uppfattning inte är hållbar, objektivt sett.49 

Även i 33 § samma lag finns en liknande mer skärpt formulering:  

”Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där 
omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och 
heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och den, gentemot vilken 
rättshandlingen företogs, måste antagas hava ägt sådan vetskap.” 

Det är tidpunkten då rättshandlingen kom till personens kännedom som är avgörande för 
ond tro i ovanstående lagrum. Vetskapen om omständigheten efter det att personen fått 
kännedom om rättshandlingen saknar således betydelse.50 Detta skärpta krav innebär att 
personen i fråga knappast kan ha undgått att få vetskap om omständigheten, till exempel 
motpartens misstag.51 Den rättshandlande kan enligt motiven ha handlat vårdslöst genom 
att inte ta reda på förhållandena utan att för den skull ha handlat ohederligt genom det 
skärpta rekvisitet på ond tro. Medkontrahenten behöver emellertid inte ha uppfattat sitt 
agerande som ohederligt. Det är ett objektivt rekvisit att förfarandet strider mot tro och 
heder.52  

Enligt Axel Adlercreutz ska uttrycket bort inse både tillräknas en part med dålig 
uppmärksamhet samt hans ovetskap på grund av bristande intellekt. Det är en normativ 
bedömning med tanke på de krav som ställs på uppmärksamhet på parten. Det krävs alltså 
aktsamhet och inbördes hänsynstagande i samband med rättshandladet för att undkomma 
ond tro här. Termerna måste inse och måste antagas ha ägt vetskap borde enligt honom 
själv hänvisa mer till en sannolikhetsbedömning. Formuleringen avser principiellt vetskap 
som psykisk realitet, men sänker beviskravet till stor sannolikhetsövervikt i det enskilda 
fallet på grund av problemen med att bevisa vad någon egentligen vet. Det är enligt 
Adlercreutz tvivelaktigt om det borde upprätthållas någon skillnad annat än gradskillnad 

                                                
47 Adlercreutz s. 38. 
48 Ramberg & Ramberg 2010 s. 92. 
49 Adlercreutz 2002 s. 59-60. 
50 Adlercreutz 2002 s. 269. 
51 Adlercreutz 2002 s. 38-39. 
52 Adlercreutz 2002 s. 269-270. 
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mellan termerna bort inse och måste inse. I båda fallen ska troligtvis en 
sannolikhetsbedömning (med hänsyn till den aktuella händelsen) kombineras med en 
normativ bedömning (med hänsyn till uppmärksamhetskravet).53  

Enligt Jan och Christina Ramberg innebär den så kallade ondtrosprincipen i avtalsrätten 
att den part som känt till att motparten har uppfattat ett avtal på ett annorlunda sätt blir 
bunden av motpartens uppfattning. Den onda tron rör här alltså vetskapen om insikterna 
hos en annan person. Grundtanken för ondtrosprincipen är enligt dem att någon inte 
medvetet ska få lura motparten och därför är skyldig att förhindra missförstånd. Enligt 
dem bör dock principen tillämpas mer försiktigt när rekvisitet för den onda tron endast är 
borde insett. Det föreligger då inte samma mått av illojalitet enligt dem.54 

Mervärdesskattelagen (och även andra skattelagar) saknar en definition av ond tro. 
Skatterättslig lagstiftning bygger emellertid på civilrättsliga termer i stor utsträckning.55 
Någon enhetlig civilrättslig innebörd hos civilrättsliga termer finns dock inte, utan dessa 
har ibland en varierande innebörd vid tillämpning av olika civilrättsliga regler. Anders 
Hagstedt menar att det finns en del moment i termerna som trots allt är helt identiska vart 
de än tillämpas, deras så kallade kärnrekvisit. För att tillämpa civilrättsliga termer i 
skatterätten är det då lämpligt enligt honom att använda sig av deras allmänna 
civilrättsliga innebörd, alltså deras kärnrekvisit. Innebörden hos olika civilrättsliga termer 
i skatterätten kan sedan variera inom vissa gränser efter samma principer som i 
civilrätten.56 Det är opraktiskt och förvirrande om civilrättsliga termer betyder olika saker 
i skatterätten än i civilrätten. Därför är det lämpligt enligt Sture Bergström att olika 
civilrättsliga regler inte får alltför olika innebörd i skatterätten och att de rekvisit som är 
gemensamma för en civilrättslig term också återfinns i skatterätten.57  

3.2.  Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det olika krav för ond tro i avtalslagen. I några lagrum räcker 
det med att en part insåg eller bort inse ett faktum medan det i andra lagrum krävs 
rekvisiten måste inse eller måste antagas ha ägt vetskap. Även om termen har olika 
betydelse i lagrummen är kärnrekvisiteten dock detsamma. Det handlar om att motparten 
har vetskap om den andras misstag och utnyttjar situationen vilket också kan betecknas 
som termens allmänna civilrättsliga innebörd. 

Ond tro när det rör sig om mervärdesskatt kommer att behandlas i kapitel 5. Det kommer 
då att behandlas mot bakgrund av denna civilrättsliga beteckning på ond tro.   

                                                
53 Adlercreutz s. 39. 
54 Ramberg/Ramberg 2010 s. 161-163. 
55 Bergström 1978 s. 60. 
56 Bergström 1978 s. 81.  
57 Bergström 1978 s. 94. 
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4.  Mervärdesskatt 

I detta kapitel presenteras först EU-rätten ur ett mervärdesskattperspektiv. I nästa avsnitt 
görs en genomgång av relevanta lagrum för avdrag för ingående mervärdesskatt. Kapitlet 
avslutas sedan med bevisprövning i skattemål.  

4.1. EU 

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i Europeiska Unionen, EU. EU-rätten 
införlivades i svensk rätt med en så kallad EU-lag.58 I 10 kap. 6 § RF framgår det att inom 
ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte 
rör principerna för statsskicket. Det framgår vidare att sådan överlåtelse förutsätter att fri- 
och rättighetsskyddet inom EU motsvarar det som ges i svenska regeringsformen och i 
europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.  

Den främsta tolkaren av EU-rätten är EU-domstolen.59 Enligt artikel 19 i EU-fördraget 
ska domstolen säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen. 
Domstolen är behörig att pröva talan som väcks av en medlemsstat, av 
Europaparlamentet, av rådet eller av kommissionen. Det kan gälla bristande behörighet, 
åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördragen eller någon annan 
rättsregel som gäller dess tillämpning eller maktmissbruk enligt artikel 263 i EUF-
fördraget. Domstolens tolkning ska följas av medlemsländerna inklusive nationella 
domstolar, skattemyndigheter och enskilda. En nationell domstol får begära 
förhandsavgörande om hur EU-rätten ska tolkas om den anser det behövligt.  En nationell 
domstol i högsta instans ska däremot begära förhandsavgörande om något är oklart 
beträffande EU-rätten. EU-domstolens tolkning ligger sedan till grund för den nationella 
domstolens dom. EU-domstolens uppgift är att tolka de grundläggande friheterna i 
fördragen och i direktiven. Den prövar inte om en nationell regel är förenlig med en 
grundläggande frihet utan det gör den nationella domstolen på egen hand efter den tagit 
del av förhandsavgörandet.60 

Genom att mervärdesskatten är ett område som i stor grad är harmoniserat inom unionen 
blir därför såväl svenska som EU-rättsliga rättskällor mycket betydelsefulla för 
mervärdesbeskattningen. Förhållandet dem emellan är att EU-rätten är överordnad svensk 
rätt.61 EU-domstolen konstaterade i målet 6/64 Costa mot E.N.E.L. att medlemsländerna 
har begränsat sina suveräna rättigheter genom att upprätta gemenskapen och har 
därigenom skapat ett regelverk som gäller för både medlemsländerna och deras 
medborgare.62 Är emellertid den svenska mervärdesskattelagen mer förmånlig för de 

                                                
58 Dahlberg 2007 s. 219. 
59 Dahlberg 2007 s. 223. 
60 Dahlberg 2007 s. 225-227. 
61 Kleerup m.fl. 2010 s. 27. 
62 Dahlberg 2007 s. 219-220. 
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enskilda ska den tillämpas istället för den underliggande EU-rättsliga lagstiftningen. EU-
rättens viktigaste rättskällor för mervärdesskatten finns inom sekundärrätten så som 
förordningar, direktiv och bindande beslut.63 Direktivformen har huvudsakligen valts för 
harmonisering inom EU även om förordningar tillåts enligt artikel 93 i EUF-fördraget.64 
Direktiv är inte bindande till alla delar som en förordning är, utan endast bindande med 
tanke på de resultat som ska uppnås. I ett direktiv anges vissa målsättningar eller resultat 
som medlemsländerna är skyldiga att få till stånd inom en viss angiven tid och kan vara 
riktade till en eller flera medlemsländer, dock inte till enskilda medborgare. På vilket sätt 
målen ska uppnås får sedan varje medlemsland själv bestämma. Direktiv är på så sätt en 
indirekt lagstiftning som innebär att EU går via den nationella rätten för att genomföra 
nya bestämmelser. Själva direktivet i sig är en del av EU-rätten, medan reglerna som är 
anpassade till direktivet blir en del av den nationella rätten i medlemsländerna. Direktivet 
genom sin form är ett utmärkt verktyg för att öka harmoniseringen inom EU. Genom 
direktiv kan medlemsländerna använda sitt vanliga sätt att lagstifta och använda sina 
välkända rättsliga termer. EU-domstolen har även godkänt att en exakt formell 
upprepning av direktivets bestämmelser inte alltid behöver införas i den nationella rätten. 
En del direktiv reglerar dock mycket noggrant vad som ska gälla och liknar till stor del en 
lagtext. Sådana direktiv lämnar givetvis mindre svängrum till medlemsländerna och går 
ifrån den ursprungliga tanken att ett direktiv endast ska ange ett resultat.65  

Det första och andra mervärdesskattedirektivet antogs 1967 och innebar att 
medlemsländerna senast den 1 januari 1970 skulle införa en mervärdeskatt. Tidsfristen för 
implementeringen av direktiven fick emellertid förlängas genom först det tredje direktivet 
som avsåg Belgien samt det fjärde och femte direktiven som avsåg Italien. Först 1973 
hade alla ursprungliga medlemsstater infört en mervärdesskatt.66  

Ministerrådet beslöt 1970 att en andel av medlemsstaternas mervärdesskatteunderlag 
skulle finansiera och tillföra EU:s budget. Detta medförde ett krav på att skattebasen var 
samma i medlemsländerna. Detta ledde fram till det sjätte mervärdesskattedirektivet som 
antogs 1977 och trädde i kraft 1978. År 2007 kom sedan ett nytt och tekniskt 
genomarbetat direktiv som ersatte de tidigare direktiven och kom att kallas endast för 
mervärdesskattedirektivet. Fullständigt namn för direktivet är ”Rådets direktiv, 
2006/112/EG, om ett gemensamt system för mervärdesskatt”. Direktivet är omfattande 
och påminner om en lag. Lite utrymme lämnas till medlemsländerna att avvika från 
direktivets regler vilket har gett EU-domstolen en stor betydelse för tolkning och 
tillämpning av direktivets regler. Följden har blivit att EU-domstolen har fått rollen som 
EU:s högsta domstol i tvister mellan enskilda och medlemsländernas skattemyndigheter i 
mervärdesskattefrågor. Detta har i sin tur försvagat de högsta instansernas roll i 

                                                
63 Kleerup m.fl. 2010 s. 27-29. 
64 Ståhl m.fl. 2011 s. 201. 
65 Ståhl m.fl. 2011 s. 25-26. 
66 Ståhl m.fl. 2011 s. 201-202. 
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medlemsländerna som prejudikatinstanser.67  

Rådets direktiv 2006/112/EG är i dagsläget den allra mest centrala rättskällan för 
mervärdesskatt.68 I ingressen till direktivet framgår följande: 
 

”Förverkligandet av målet att skapa en inre marknad förutsätter att det i 
medlemsstaterna tillämpas en sådan lagstiftning om omsättningsskatter som inte 
snedvrider konkurrensvillkoren eller hindrar den fria rörligheten av varor och 
tjänster. Det är därför nödvändigt att genom ett mervärdesskattesystem 
åstadkomma en sådan harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter som 
i möjligaste mån undanröjer faktorer som kan snedvrida konkurrensvillkoren, på 
nationell nivå såväl som på gemenskapsnivå.”69 
 

I direktivets ingress framgår även att EU-rätten inte får utnyttjas i brottsligt syfte. 
Medlemsstater ska kunna ingripa för att förhindra skattebortfall genom att förbundna 
parter utnyttjas för att uppnå skattefördelar. 

Alla medlemsländer har en lojalitetsplikt gentemot EU-rätten. Den innebär att EU-
domstolens praxis ska följas av nationella domstolar och att medlemsländerna ska anpassa 
och tillämpa sina nationella lagstiftningar i enlighet med gemenskapslagstiftningen.  
Enkelt uttryckt ska alla medlemsländer verka lojalt med EU för att uppnå gemenskapens 
syfte och mål.70   

4.2.  Avdrag för ingående mervärdesskatt 

Enligt 8 kap. 3 § ML får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet 
göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. 
Avdragsrätten har en stor betydelse i ett mervärdesskattesystem för att undanröja 
kumulativa skatteeffekter,71 vilket innebär att skatten ökar i förhållande till varans pris 
längs produktionskedjan.72 

Ingående skatt utgörs enligt 8 kap. 2 § ML av beloppet av den skatt som hänför sig till 
ersättning för förvärv av varor eller tjänster, om omsättningen medfört skattskyldighet för 
den från vilken varorna eller tjänsterna förvärvats. Den ingående skatten uppgår till 
samma belopp som den utgående skatten hos den som är skattskyldig för omsättningen 
eller importen, 8 kap. 6 § ML. Det ska alltså finnas ett samband mellan de skattskyldiga, 
den utgående skatten för säljaren är lika som den ingående skatten för köparen.73 Om ett 
rabatterat pris uppkommer på ett förvärv minskar givetvis avdragsrätten i motsvarande 

                                                
67 Ståhl m.fl. 2011 s. 202-203. 
68 Kleerup m.fl. 2010 s. 29. 
69 Rådets direktiv 2006/112/EG s. 1. 
70 Kleerup m.fl. 2010 s. 29. 
71 Prop. 1968:100 s. 36. 
72 Ståhl m.fl. 2011 s. 200. 
73 Melz 2009 s. 59. 
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mån.74 Enligt 8 kap. 5 § ML framgår det att rätt till avdrag för ingående skatt föreligger 
endast om den kan styrkas enligt vad som föreskrivs i 17, 19 och 20 §§. Avdragsrätten ska 
styrkas genom faktura, 8 kap. 17 § ML. Undantag finns då avdragsrätten inte behöver 
styrkas, till exempel i detaljhandeln med varor understigande 200 kr.75 Avdragsrätt är bara 
tillåtet på det som avser den mervärdesskattepliktiga verksamheten.76 I annan verksamhet 
som inte är mervärdesskattepliktig blir istället den ingående skatten en faktisk kostnad.77  
 
Det är viktigt att avdragsrätten är omedelbar på det sättet att avdraget inte ska fördelas 
över tiden. Detta underlättar övervältringen av skatten framåt eftersom så länge varan 
eller tjänsten är under produktion eller distribution kommer säljarens utgående skatt att 
vara lika stor som köparens ingående skatt. Det är även viktigt att avdragsrätten är 
effektiv på det sättet att den alltid ska bidra till att mindre skatt blir betald. Det förklaras 
av att ingående mervärdesskatt dras av mot utgående mervärdesskatt.78    

4.3.  Bevisprövning i skattemål    

Vid inkomsttaxeringen är huvudregeln att Skatteverket har bevisbördan för inkomster och 
den skattskyldige har bevisbördan för kostnader. Denna regel bygger på att den som har 
lättast att bevisa en omständighet får bevisbördan. Det är oftast enklare för den 
skattskyldige att bevisa att den har haft kostnader än det är för Skatteverket att bevisa att 
den skattskyldige inte har haft några kostnader. Bevisbördan för avdrag för ingående 
mervärdesskatt åligger oftast den skattskyldige. Denna placering av bevisbördan bidrar till 
mer korrekta avgöranden och motiverar de bevisskyldiga att införskaffa bevis inför en 
process.79 I mål om eftertaxering har Skatteverket bevisbördan för både inkomstsidan och 
kostnadssidan. Detta kan förklaras av rättssäkerhetsskäl.80  
 
Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) har i rättsfallet RÅ 2001 ref. 
22 anfört att beviskravet vid ordinarie taxering är sannolikt.81 Det ska alltså vara sannolikt 
att exempelvis en part har haft de kostnader som den hävdar. Det kan då krävas för ett 
avdragsyrkande att den skattskyldige kan visa upp verifikationer på sina kostnader.82 För 
eftertaxering framgår det av rättsfallet RÅ 2000 not. 132 att beviskravet är visat/styrkt.83 
Vid skattetillägg är beviskravet klart framgår enligt 49 kap. 5 § skatteförfarandelagen 
(2011:1244), SFL. 
 
Börje Leidhammar och Gustav Lindkvist behandlade frågan om bevisbörda och beviskrav 
vid osanna fakturor i en studie som utkom 2011. När det rör sig om osanna fakturor anför 

                                                
74 Prop. 1993/94:99 s. 211. 
75 Prop. 1993/94:99 s. 217. 
76 Kleerup m.fl. 2010 s. 61. 
77 Kleerup m.fl. 2010 s. 59. 
78 Melz 2009 s. 60. 
79 Leidhammar/Lindkvist 2011 s. 39-40. 
80 Lodin m.fl. 2009 s. 735. 
81 Leidhammar/Lindkvist 2011 s. 39. 
82 Lodin m.fl. 2009 s. 734.  
83 Leidhammar/Lindkvist 2011 s. 39. 



 
 

24 

oftast Skatteverket att köpare och säljare är i maskopi med varandra med ett syfte att 
undandra skatt till staten och där osanna fakturor utgör en del av upplägget.84 Det handlar 
således om bedrägerier. Det kan exempelvis vara målvakter i säljarbolaget, att 
säljarbolaget inte varit registrerade för mervärdesskatt och att bolagen är i maskopi med 
varandra beträffande avlönande av svart arbetskraft.85 Av studien framgår att Skatteverket 
har bevisbördan vid osanna fakturor i skattemål. Det är alltså Skatteverket som ska bevisa 
att det rör sig om osanna fakturor, att det är ett bedrägeri.86 Leidhammar och Lindkvist 
anförde även att det är korrekt enligt dem att Skatteverket får bevisbördan. Enligt de 
normala reglerna har den skattskyldige bevisbördan för kostnadssidan. Detta skulle då 
medföra att bevisbördan hamnar hos det köpande bolaget för avdrag för ingående 
mervärdesskatt vid osanna fakturor. Ett sådant synsätt anser de emellertid inte är förenligt 
med de gällande reglerna kring bevisbördans placering, att den som har lättast att bevisa 
en omständighet får bevisbördan. Eftersom Skatteverket anser att fakturorna är osanna på 
grund av ett visst upplägg är det rimligen lättare för dem att visa att fakturorna är osanna 
än det är för den skattskyldige att visa att fakturorna är sanna.87 
 
Deras studie visade även att beviskravet vid ordinarie taxering är sannolikt och vid 
eftertaxering visats/styrkt i skattemål om osanna fakturor, vilket ligger i linje med 
Regeringsrättens uttalanden i RÅ 2001 ref. 22 och RÅ 2000 not. 132.88 Deras studie 
visade dock att beviskravet bara sattes till sannolikt vid skattetillägg, vilket inte ligger i 
linje med rekvisitet klart framgår i skatteförfarandelagen (och dåvarande taxeringslagen). 
Det ligger inte heller i linje med RÅ 2001 ref. 22, där sannolikt inte var ett tillräckligt 
beviskrav för skattetillägg. Studien behandlade emellertid kammarrättsdomar och deras 
slutsats var att praxis därifrån inte är förenlig med Högsta förvaltningsdomstolens praxis. 

4.4.  Sammanfattning 

EU är överordnad svensk rätt sedan Sverige gick med i unionen 1995. Genom att 
mervärdesskatten är ett område som i stor grad är harmoniserat inom unionen blir därför 
såväl svenska som EU-rättsliga rättskällor mycket betydelsefulla för mervärdes-
beskattningen.  I mervärdesskattedirektivets ingress framgår det att medlemsstaterna inte 
ska tillämpa en sådan lagstiftning om omsättningsskatter som snedvrider 
konkurrensvillkoren eller hindrar den fria rörligheten av varor och tjänster. Alla 
medlemsländer har en lojalitetsplikt gentemot EU-rätten, vilket innebär att de ska verka 
lojalt med EU för att uppnå gemenskapens syfte och mål. 
 
Avdrag för ingående mervärdesskatt i Sverige regleras i 8 kap. ML. Den ingående 
skattens storlek är lika som den utgående skatten hos försäljaren. Enligt 8 kap. 3 § ML får 
den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den 
ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten.  
                                                
84 Leidhammar/Lindkvist 2011 s. 40.  
85 Leidhammar/Lindkvist 2011 s. 19-20.  
86 Leidhammar/Lindkvist 2011 s. 56-57. 
87 Leidhammar/Lindkvist 2011 s. 40. 
88 Leidhammar/Lindkvist 2011 s. 62. 
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I skattemål placeras bevisbördan på den skattskyldige för kostnadssidan och på 
Skatteverket för inkomstsidan. Beviskravet är vid ordinarie taxering sannolikt, vid 
eftertaxering visat/styrkt och vid skattetillägg klart framgår. En studie har visat att 
Skatteverket har bevisbördan för osanna fakturor. Studien visade även att beviskraven i 
dessa mål överensstämmer med de gällande reglerna vid ordinarie taxering och 
eftertaxering, men däremot inte vid skattetillägg.  
 
I nästkommande kapitel kommer rättsfall från EU-domstolen och svenska domstolar att 
behandlas. Mervärdesskattedirektivet och de svenska reglerna för avdragsrätt kommer då 
att beaktas vid den behandlingen. Hur följs egentligen direktivet och lagrummen av 
domstolarna? Jag kommer även att behandla frågan om bevisbörda och beviskrav för ond 
tro mot bakgrund av de gällande reglerna och studien om osanna fakturor.  
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5.  Ond tro vid mervärdesskatt 

I detta kapitel kommer ond tro i ett mervärdesskattesammanhang att behandlas. Rättsfall 
från EU-domstolen och svenska domstolar kommer att analyseras mot bakgrund från de 
tidigare kapitlen. I rättsfallen är det redan klarlagt att det rör sig om ett 
mervärdesskattebedrägeri.  

5.1.  EU-domstolen 

De förenade målen C-439/04 och C-440/04 Axel Kittel mot État belge och État belge mot 
Recolta Recycling SPRL var en begäran om ett förhandsavgörande från Cour de cassation 
i Belgien. Det förstnämnda målet handlade om ett aktiebolag som köpte och återförsålde 
datakomponenter. Skattemyndigheten hade funnit att bolaget uppsåtligen hade deltagit i 
ett mervärdesskattebedrägeri av karuselltyp. Syftet var att en eller flera gånger få tillbaka 
den mervärdesskatt som hade fakturerats av leverantörer för en och samma vara samt att 
det var fiktiva leveranser till bolaget.  Det senare fallet handlade om ett bolag som köpt 16 
lyxfordon från en person som inte hade erlagt någon mervärdesskatt till staten på sina 
inköp och som inte heller redovisade in till staten den skatt som bolaget hade erlagt. 
Bolaget sålde sedan vidare fordonen till ett annat bolag utan att debitera mervärdesskatt.  

Domstolen anförde att rekvisiten för ond tro är om det framkommer av objektiva 
omständigheter att den skattskyldiga personen kände till eller borde ha känt till att han 
genom köpet deltagit i ett mervärdesskattebedrägeri. Domstolen anförde vidare att: 

”…en skattskyldig person som kände till eller borde ha känt till att han eller hon 
genom sitt inköp deltog i en transaktion som utgjorde ett mervärdesskattebedrägeri, 
anses som medgärningsman i bedrägeriet i enlighet med sjätte direktivet. Detta 
gäller oberoende av om varornas återförsäljning innebär vinning för vederbörande. 
Den skattskyldige främjar nämligen i en sådan situation med råd och dåd 
bedrägeriet och kan därför ses som medgärningsman.”89 

 
Rekvisiten på ond tro som EU-domstolen framförde stämmer bra överens med den 
civilrättsliga beteckningen på ond tro i avtalslagen. Kände till eller borde ha känt till kan 
jämföras med det rekvisiten insåg eller bort inse som återfinns i 32 respektive 39 §§ 
AvtL. Att ond tro ska bedömas på objektiva omständigheter ligger även i linje med 
avtalslagen. 

Av detta fall plus flera andra från EU-domstolen, till exempel C-409/04 Teleos plc, C-
271/06 Netto Supermarkt GmbH & Co och C-384/04 Federation of Technological 
Industries, framgår att den skattskyldiga måste försäkra sig om att den debiterade 
mervärdesskatten är riktig för att undkomma ond tro. En näringsidkare ska ha vidtagit 
varje rimlig åtgärd som står i deras makt och som rimligen kan krävas av dem för att 
säkerställa att de inte är inblandade och att deras transaktioner inte ingår i samma 

                                                
89 C-439/04 och C-440/04 Axel Kittel m.fl. p. 56-57. 
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transaktionskedja där det har förekommit ett mervärdesskattebedrägeri. Detta kan 
jämföras med vad som tidigare har tagits upp beträffande proportionalitetsprincipen, en 
handling ska stå i rimlig proportion till vad som går att vinna med handlingen.  

Det framkommer dock inte av rättsfallen vad varje rimlig åtgärd som står i deras makt 
innebär i det konkreta fallet. En tolkning som kan göras är att domstolen menade att det är 
beroende på omständigheterna. Den skattskyldige ska trots allt försäkra sig om att han 
inte är inblandad i något bedrägeri. Det hade emellertid enligt min åsikt varit bra om 
domstolen skulle exemplifierat tydligare vilka kontroller som behöver vidtas vid olika 
omständigheter. De kunde exempelvis ha angett vilka kontroller som behöver vidtas när 
inga misstankar finns om bedrägerier och vilka kontroller som krävs när sådana 
misstankar dykt upp. Å andra sidan kan en sådan uppräkning vara vansklig att göra då 
omständigheter från fall till fall borde bidra till olika kontrollkrav. Men för ökad 
förutsebarhet anser jag ändå att en exemplifiering av kontrollkraven hade varit bra. 

I de förenade målen C-354/03, C-355/03 och C-484/03 Optigen Ltd, Fulcrum Electronics 
Ltd och Bond House Systems Ltd slog EU-domstolen fast att varje enskild transaktion ska 
bedömas var för sig och en viss transaktion kan inte påverkas av tidigare eller 
efterföljande händelser i transaktionskedjan. 

5.2.  Svenska domstolar 

I detta avsnitt kommer jag att presentera rättsfall från svenska domstolar beträffande vad 
som varit avgörande för ond tro i ett mervärdesskattesammanhang. I första avsnittet 
kommer jag behandla rättsfall där de skattskyldiga inte dömdes till ond tro. Därefter 
kommer jag att behandla rättsfall där de skattskyldiga dömdes till ond tro. Detta avsnitt 
avslutar även kapitlet. 

5.2.1.  Inte ond tro 

Tre svenska rättsfall där de skattskyldiga inte dömdes till ond tro beträffande 
mervärdesskattebedrägerier inom transaktionskedjan är kammarrättsdomarna från 
Stockholm 2008-09-18, Göteborg 2009-12-04 och länsrättsdomen (nuvarande 
förvaltningsrätten) i Skåne län 2008-12-01.  
 
Fallet från Kammarrätten i Stockholm 2008-09-1890 handlade om ett bolag som betalat 
ett annat bolag för snöskottningstjänster där de senare hade bedrivit mervärdesskatte-
bedrägerier. Enligt Skatteverket var det inte bolaget som utfört tjänsterna som stod på 
fakturorna. Kammarrätten hänvisade till domen Kittel m.fl. och Optigen m.fl. från EU-
domstolen och anförde att avgörande för ond tro är om bolaget kände till eller borde ha 
känt till att de deltog i ett mervärdesskattebedrägeri. Ingen hänsyn ska heller tas till andra 
personers avsikter i transaktionskedjan. Domstolen anförde inte i denna dom vem som 
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hade bevisbördan för ond tro. Det framkommer dock av domen indirekt att den låg på 
Skatteverket genom att de anförde att bolaget var i ond tro. Detta ligger i linje med 
studien om osanna fakturor. Även när det rör sig om ond tro är det Skatteverket som drivit 
tesen att bolaget varit i ond tro och borde då vara den part som har lättast att bevisa 
omständigheten. Något om beviskrav framfördes dessvärre inte. I detta fall var samtliga 
fakturor formellt riktiga och uppfyllde de krav som kan ställas.  Kammarrätten fann även 
de anställda hos bolaget som hade sett personal utföra tjänsterna på plats som trovärdiga. 
Bolaget betalade även till det företag som stod på fakturorna. Av omständigheterna fann 
inte kammarrätten att bolaget varit i ond tro. Bolaget hade kontrollerat F-skattsedel hos 
snöskottningsbolaget och i denna dom ställdes inte högre krav på mer kontroller då 
bolaget rimligen inte kunde misstänka något bedrägeri enligt kammarrätten. En tolkning 
som kan göras från denna dom är att när inga misstankar finns så räcker det med att 
kontrollera F-skattsedel hos en leverantör för att freda sig mot ond tro. 
 
Fallet från Kammarrätten i Göteborg 2009-12-0491 handlade om ett bolag som köpte in 
frukt. De som agerat som säljare hade inte debiterat någon mervärdesskatt och agerat 
målvakter för ett annat bolag. Även i denna dom hänvisade kammarrätten till EU-domen 
Kittel m.fl., att det avgörande för ond tro var den insikt förvärvaren hade eller borde ha 
haft. Domstolen använde sig inte alltså exakt av rekvisitet från Kittel-domen som var 
kände till eller borde ha känt till, vilket emellertid får sägas är av mindre betydelse då de 
använde insikt som rekvisit. Domstolen anförde dessvärre inget om bevisbörda eller 
beviskrav. Det kan dock även här utläsas att bevisbördan låg på Skatteverket. Domstolen 
hänvisade även till EU-domarna Teleos och Supermarkt att den skattskyldiga måste 
försäkra sig om att debiterade mervärdesskatt är riktig. I det aktuella fallet hade det 
förvärvande bolaget kontrollerat att säljarna hade F-skattsedlar. Kammarrätten ansåg att 
bolaget inte hade något skäl att ifrågasätta den debiterade skatten på dessa inköp då 
ingenting från utredningen pekade på att bolaget hade haft anledning att tro att det rörde 
sig om ett bedrägeri. Bolaget ansågs därför inte ha handlat i ond tro. Även i detta fall 
räckte det med att bolaget hade kontrollerat F-skattsedel för att de inte skulle dömas till 
ond tro då inga misstankar fanns om något bedrägeri. 
 
Nästa rättsfall kommer från Länsrätten i Skåne län 2008-12-01.92 Domar från denna 
instans väger inte särskilt tungt i ett lagtolkningshänseende. Domen är dock intressant. Ett 
bolag hade förvärvat ett parti silver till ett lågt pris från andra bolag 
(Helsingborgsföretagen). Helsingborgsföretagen hade medverkat i en karusellhandel och 
agerat som så kallade ”missing traders”, vilket innebar att de inte redovisade någon 
utgående mervärdesskatt. Länsrätten hänvisade till EU-domen Kittel och anförde liksom 
tidigare nämnda kammarrättsdomar att avgörande för ond tro var om bolaget kände till 
eller borde ha känt till att de deltog i ett bedrägeri. De anförde även att det framkommer 
av domen att ett bolag måste försäkra sig om att mervärdesskatten är riktig. Vem som 
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hade bevisbördan uttalades dessvärre inte även om det kan utläsas även här att den låg hos 
Skatteverket. Intressant var att domstolen tydligt anförde att avgörande för ond tro var om 
bolaget hade utfört de kontroller som kan krävas. Länsrätten ansåg att kontroller av F-
skattsedel och registrering av mervärdeskatt hos leverantörerna får uppfylla 
undersökningsplikten normalt om inte omständigheter i det enskilda fallet inger 
misstankar om bedrägerier. I så fall utökas undersökningsplikten. Detta stämmer inte 
riktigt överens med de två tidigare nämnda kammarrättsdomarna som framförde att F-
skattsedel räcker som kontroll om inga misstankar finns. Intressant med detta domskäl var 
att det tydliggjorde på ett bra sätt vilka kontroller som räcker om inga misstankar finns 
och att kontrollkraven utvidgas om misstankar har dykt upp. Om bedrägerier är mer 
vanliga inom vissa branscher eller beträffande vissa varor utökas även då 
undersökningsplikten enligt länsrätten. I det aktuella fallet ansåg domstolen att det inte 
fanns några skäl till misstankar. Ett inköpspris understigande marknadspriset får dock 
vanligtvis vara en sådan omständighet som medför en större undersökning enligt 
domstolen. Bolagets förklaring att priset var normalt i förhållande till osäkerheten kring 
kvaliteten på silvret ansåg länsrätten som rimlig. Dessvärre anförde inte domstolen vilka 
ytterligare kontroller som hade krävts om misstankar om bedrägerier funnits. Eftersom 
bolaget inte var i ond tro ansåg domstolen antagligen att en sådan uppräkning inte var 
nödvändig, men å andra sidan bidrar det till ett tydligare och bättre domskäl för alla 
parter.  Länsrätten uttalade sig om beviskravet på så sätt att det inte var visat att bolaget 
var i ond tro. Då det rörde sig om skattetillägg ligger det inte i linje med beviskravet klart 
framgår enligt skatteförfarandelagen. Jämförelse kan göras med studien om osanna 
fakturor där beviskraven i kammarrättsdomarna vid skattetillägg inte heller motsvarade 
beviskravet enligt skatteförfarandelagen. Å ena sidan kan möjligtvis en tolkning vara att 
domstolen inte avsåg ett specifikt beviskrav med sitt uttryck: ”finner länsrätten det inte 
visat att bolaget kände till eller borde ha känt till…”, eftersom de inte tidigare i 
domskälet framfört ett beviskrav. Å andra sidan finner jag det mindre troligt att de skulle 
använda sig av ett rekvisit som visat på ett sådant förvirrande sätt. Slutsatsen är därmed 
att jag tolkar domstolens beviskrav som visat. 

5.2.2. Ond tro 

Jag kommer i detta avsnitt behandla fyra rättsfall där de skattskyldiga dömdes till ond tro.  
Första domen är från Kammarrätten i Jönköping 2009-04-24.93 Fallet handlade om en 
person (A) som hade ingått ett avtal med ett byggföretag. Person (B) hade en 
generalfullmakt om att företräda byggföretaget i alla angelägenheter. I detta fall fann 
kammarrätten att A varit i ond tro trots att B hade visat upp F-skattsedel och 
registreringsbevis för byggföretaget han hade generalfullmakt för. Grunden för den onda 
tron enligt kammarrätten var att betalning för utfört arbete inneburit att A åkt till banken 
och tagit ut pengar kontant och överlämnat till B. På fakturorna som A hjälpt till att 
upprätta på grund av B:s bristande kunskaper i svenska stod det B:s byggföretag som 
leverantör istället för företaget han hade generalfullmakt för. Kammarrätten anförde att 
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det var orimligt att A kunde haft uppfattningen att han beställt tjänster av byggföretaget 
och att ersättningen kommit dem tillhanda. De framförde vidare att A måste ha insett att 
han ingick avtal med B personligen och inte byggföretaget. Person A ansågs därmed ha 
handlat i ond tro. Detta ligger i linje med det skärpta rekvisitet på ond tro som återfinns i 
avtalslagen. Det är dock ytterst tveksamt om rätten verkligen hade detta som rekvisit för 
att döma den skattskyldiga till ond tro. Kammarrätten hänvisade inte till tidigare domar 
och anförde inte vilka rekvisit som ska uppnås. Även om rätten ansåg att person A måste 
ha insett att det rörde sig om bedrägeri är det oklart om detta rekvisit utgjorde gränsen för 
ond tro. Det kan lika gärna ha varit rekvisiten kände till eller borde ha känt till. Det är 
märkligt att kammarrätten inte hänvisade till någon dom och klargjorde gränsen för ond 
tro i domskälen innan de framförde att person A måste ha insett bedrägeriet. I domen 
uttalades inte vem som hade bevisbördan även om det av domen framkommer att det är 
Skatteverket. Något beviskrav uttalades dessvärre inte här heller. 
 
Nästa rättsfall är från Kammarrätten i Stockholm 2011-05-12.94 Fallet handlade om ett 
bolag som hade förvärvat datakomponenter till ett mycket lågt pris från även här så 
kallade ”missing traders”. I denna dom framförde domstolen att avgörande för ond tro var 
om Skatteverket kan visa det sannolikt att bolaget på objektiva omständigheter känt till 
eller borde känt till att de deltog i ett mervärdesskattebedrägeri genom sina transaktioner. 
De hänvisade även till Kittel m.fl. från EU-domstolen beträffande rekvisiten för ond tro. 
Här uttalades klart och tydligt att Skatteverket har bevisbördan vilket ligger i linje med 
studien om osanna fakturor. Beviskravet på sannolikt ligger i linje med RÅ 2001 ref. 22 
då det rörde sig om ordinarie taxering. Även i detta fall anförde domstolen att det 
avgörande skälet för om bolaget skulle betraktas varit i ond tro vid transaktionernas 
tidpunkt, var hur omfattande kontroller de hade utfört av försäljarna.  
 
Intressant i detta fall var att Skatteverket anförde att det inte räcker med endast en kontroll 
av F-skattsedel och registrering för mervärdesskatt för att freda sig mot ond tro när det rör 
sig om dataprodukter som har ett högt ekonomiskt värde i förhållande till vikt och volym. 
Kontrollerna kan enligt dem bestå av pris, om säljaren betalar mervärdesskatt, 
betalningsvillkor, adress, telefonnummer, lagerlokaler, företrädare, styrelseförändringar, 
kontaktpersoner, internetsida, anställda och årsredovisning. Denna åsikt att vissa varor 
bidrar till utökat kontrollkrav ligger i linje med tidigare nämnda länsrättsdom. 
Skatteverket anförde även att varje rimlig åtgärd för att säkerställa att transaktionen inte 
ingår i ett mervärdesskattebedrägeri ska vidtas vilket ligger i linje med EU-domarna Kittel 
m.fl., Teleos och Netto Supermarkt. Viktigt att påpeka är emellertid att varje rimlig åtgärd 
inte är ett klart begrepp och det är inte heller klart om det verkligen följer av begreppet att 
den skattskyldige ska vidta större kontroller enbart på grund av en produkts karaktär. 
 
Intressant var även att det slogs fast att en granskning av försäljarens egna inköpspris inte 
kan krävas enligt kammarrätten. Om en sådan granskning hade krävts hade bolaget inte 
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lyckats undkomma ond tro då försäljningsbolagens egna inköpspris varit högre än deras 
försäljningspris, vilket är en indikator på att något inte stämmer. I denna dom räckte inte 
försäljningsbolagens låga priser till för att bolaget skulle anses varit i ond tro. Däremot 
utgjorde kombinationen av låga priser och att det måste varit känt för bolaget att två av de 
tre försäljningsbolagen formellt hade företrätts av målvakter, att de ansågs varit i ond tro. 
Vid denna situation räckte det då inte med att kontroller hade vidtagits av leverantörernas 
F-skattsedel. Dessvärre anförde inte domstolen vilka ytterligare kontroller som krävts för 
bolaget och svarade inte heller på vad som motsvarar varje rimlig åtgärd. Vid inköpen 
från det tredje försäljningsbolaget fanns inte några liknande omständigheter enligt 
kammarrätten som borde ha föranlett misstankar om bedrägerier utom de låga priserna. 
De ansåg därför inte att bolaget varit i ond tro med denna leverantör. Kammarrätten 
svarade, om än inte uttalat, så indirekt genom detta beslut på att bolaget inte behövde 
vidta mera kontroller endast på grund av produktens karaktär då dessa inköp rörde sig om 
samma produkter. Att dessa inköp ägde rum under samma tid som bolaget funnits i ond 
tro med de andra två leverantörerna påverkade inte utgången. Det anser jag vara lite 
märkligt. Ingen vetskap fanns i och för sig om några målvakter i detta bolag, men låga 
priser förekom även här och inköpen ägde rum under samma tid som från de andra 
bolagen. Domstolen ansåg säkerligen att varje transaktion ska bedömas var för sig vilket 
ligger i linje med EU-domen Optigen m.fl., men frågan kan ställas om det inte borde 
påverka att ett bolag faktiskt har varit i ond tro med två andra leverantörer under samma 
tid som förvärv skedde från ett tredje bolaget med lika låga priser. Enligt mig ställdes 
kravet på ond tro relativt lågt i denna dom. Det finns naturligtvis fördelar med det ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Ett bolag ska inte behöva lägga ner oproportionerligt mycket tid 
på kontroller av sina leverantörer. Å andra sidan är mycket låga priser en omständighet 
som är en stark indikator på att något inte stämmer. Ett motstående intresse till 
rättssäkerheten är här att bekämpa brottslig verksamhet.  
 
Kammarrätten i Sundsvall 2011-07-0195 handlade om ett bolag som köpte in maskiner 
från Holland via ett svenskt bolag i Sverige som agerade mellanhand och bedrev 
mervärdesskattebedrägerier. Kammarrätten hänvisade till Kittel-domen och anförde att en 
objektiv bedömning ska göras samt att rekvisiten för ond tro är kände till eller borde ha 
känt till. De anförde även att avgörande för ond tro är om bolaget har vidtagit varje åtgärd 
som rimligen kan krävas för att undvika bedrägerier, vilket även det ligger i linje med 
EU-domarna. Bevisbörda eller beviskrav anfördes inte av domstolen, även om det 
framkommer av domen att bevisbördan åvilade Skatteverket. I detta fall var orsakerna till 
ond tro att bolaget inte hade sparat handlingarna om F-skattsedel och registreringsbevis 
som de påstod sig ha kontrollerat för en del av leverantörerna. Från bolagets sida var det 
även oklart vilka av leverantörerna som hade kontrollerats. Betalningssättet med kontant 
betalning till de aktuella bolagen skiljde sig mot övriga leverantörer. Prisnivån och de täta 
företagsbytena var även något som borde ha bidragit till att bolaget borde blivit mer 
misstänksamma. De nämnda omständigheterna bidrog till att kontrollkraven utvidgades 
för bolaget för att de skulle undkommit ond tro enligt kammarrätten.  
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Oklart med denna dom är om F-skattsedel och registreringsbevis för mervärdesskatt hade 
varit tillräckliga kontroller om inga misstankar funnits. Kammarrätten anförde trots allt att 
varje rimlig åtgärd ska vidtas. Jag tolkar dock domskälet som att det hade varit tillräckligt. 
Inget annat i domen tyder på att varje rimlig åtgärd innebär mer kontroller då inga 
misstankar finns. Å ena sidan tyder begreppet varje rimlig åtgärd som rimligen kan 
krävas på att omfattande kontroller behöver vidtas för att försäkra sig om att 
transaktionerna inte är inblandande i ett bedrägeri, även när inga misstankar finns. Å 
andra sidan skulle ett sådant synsätt inte vara förenligt med proportionalitetsprincipen. 
Finns inga misstankar om bedrägerier kan det därför inte krävas mer kontroller utav de 
skattskyldiga enligt min åsikt. 
 
Förvaltningsrätten i Stockholm 2011-10-2196 handlade om ett bolag som även här hade 
förvärvat silvergranulat till ett lågt pris från så kallade ”missing traders” som inte 
redovisade någon mervärdesskatt på försäljningen. Förvaltningsrätten hänvisade till 
domen Kittel m.fl. både beträffande rekvisiten kände till eller borde ha känt till samt att 
bedömningen ska göras objektivt. Bolaget hade handlat utanför Londonbörsen på 
andrahandsmarknaden. Även om den marknaden inte följer börsens dagsnoteringar ansåg 
förvaltningsrätten det helt uteslutet att bolaget skulle få så mycket lägre pris än vad andra 
aktörer på andrahandsmarknaden fick. Att företrädaren hade en erfarenhet från 1984 inom 
denna bransch bidrog även till att han har en genuin kunskap om branschen och 
prissättningen. På objektiva grunder kunde det även slås fast enligt domstolen att 
företrädaren haft kunskap om förekomsten av bedrägerier inom branschen sedan 1997, då 
han var föremål för granskning och då fick ta del av en revisionspromemoria. 
Förvaltningsrätten ansåg att mot denna bakgrund var det uppenbart att företrädaren på 
objektiva grunder antingen känt till eller borde ha känt till att de deltog i ett 
mervärdesskattebedrägeri. Oklart är emellertid om beviskravet sattes till uppenbart. Då 
det rörde sig om eftertaxering i detta fall ligger beviskravet på styrkt enligt RÅ 2000 not. 
132. En tolkning är naturligtvis att även om domstolen ansåg det var uppenbart, var själva 
beviskravet lägre. Även om studien om osanna fakturor visade att praxis från lägre instans 
inte är förenlig med praxis från högsta instans är det mindre troligt att domstolen skulle 
uppställa ett sådant högt beviskrav som uppenbart. Det hade givetvis varit välkommet om 
domstolen på ett tydligare sätt anfört var beviskravet låg. Bolaget anförde däremot i sitt 
yrkande att beviskravet för Skatteverket är styrkt, vilket ligger i linje med RÅ 2000 not. 
132. Domstolen svarade dessvärre inte på detta yrkande. Angående bevisbörda anförde 
inte domstolen vem den åvilade, även om det kan utläsas att det var Skatteverket. 

Denna dom är intressant trots att det rör sig om en dom från lägre instans. Det jag 
framförallt vill ta upp är frågan angående att ond tro ska fastställas objektivt. Skatteverket 
ansåg att hänsyn bör tas till företrädarens långa erfarenhet av branschen och att han fått ta 
del av en revisionspromemoria om bedrägerier i samband med en granskning utav honom 
1997, medan bolaget anförde att ond tro ska bedömas objektivt utan sådana subjektiva 
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inslag. Bolagets åsikt stämmer väl överens med både civilrättsområdet och EU-
domstolen. Som tidigare nämnts anförde förvaltningsrätten först att ond tro ska bedömas 
objektivt och därefter tog de hänsyn till hans erfarenheter, något som bolaget inte ansåg är 
tillåtet. Domstolen anförde emellertid att på objektiva grunder kan det slås fast att 
företrädaren haft kunskap om förekomsten av bedrägerierna inom branschen sedan 1997. 
Enligt objektivitetsprincipen ska domstolen iaktta opartiskhet och saklighet. Domstolen 
får alltså inte ha förutfattade meningar om personen i fråga som de bedömer. En tolkning 
är dock att domstolen ansåg att det var uppenbart att han hade goda erfarenheter från 
branschen i och med revisionspromemorian. Det handlar således inte om några subjektiva 
inslag i denna åsikt, att domstolen hade några förutfattade meningar om personen i fråga, 
utan rent faktamässigt var det klarlagt att han hade denna kunskap. Intressant är dock om 
detta ska få spela in i bedömningen huruvida ond tro föreligger. Enligt likhetsprincipen 
ska alla vara lika inför lagen. Nu höjde domstolen kravet på kontroller för den 
skattskyldige i det aktuella fallet på grund av tidigare erfarenheter. Hade det varit fråga 
om en yngre företagare utan tidigare erfarenheter hade sannolikt domstolen satt gränsen 
för kontroller lägre. Det här är inget nytt i sig, inom straffrätten straffas 
förstagångsförbrytare lindrigare än återgångsförbrytare eftersom intresset att förhindra 
framtida brottslighet väger tyngre än att behandla alla lika.97  
 
Avslutningsvis kan denna fråga även ställas ur ett rättssäkerhetsperspektiv för de 
skattskyldiga. Även om domstolen ansåg att bolaget borde insett bedrägerierna i det 
aktuella fallet kan det vara svårt att avgöra för en skattskyldig hur mycket kontroller som 
måste vidtas om hänsyn även ska tas till tidigare erfarenheter av en bransch. Detta är 
något som borde skapa osäkerhet och skada förutsebarheten. Å andra sidan kan jag förstå 
domstolen i denna fråga att hänsyn togs till erfarenheterna. Rent naturligt borde 
erfarenheterna i detta fall ha betydelse för rekvisitet borde inse och bidra till att personen i 
fråga verkligen inser att det rör sig om ett bedrägeri. Då en person uppenbart har mera 
kunskaper om en bransch än genomsnittet bör också högre krav ställas på denna person. 
Skulle denna person komma undan med likadana krav på ond tro som en ny person i 
branschen är det inte korrekt ur en rättvisesynpunkt.  
 
Enligt min åsikt strider inte detta domslut mot att bedömningen ska göras objektivt i och 
med att det var klarlagt att företrädaren haft kunskap om bedrägerier inom denna bransch, 
sedan han fått ta del av revisionspromemorian. Jag instämmer därmed med domstolen att 
det på objektiva grunder kunde slås fast att företrädaren hade dessa kunskaper. 

5.3.  Sammanfattning 

EU-domstolens dom Kittel m.fl. belyser att rekvisiten för ond tro är om det framkommer 
av objektiva omständigheter att den skattskyldiga personen kände till eller borde ha känt 
till att han genom köpet deltagit i ett mervärdesskattebedrägeri. Av detta fall plus flera 
andra från EU-domstolen framgår det att den skattskyldige måste försäkra sig om att den 
debiterade mervärdesskatten är riktig för att undkomma ond tro. Varje åtgärd som 
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rimligen kan krävas av den skattskyldige ska vidtas för att försäkra sig om att 
transaktionen inte ingår i ett mervärdesskattebedrägeri.  

Svenska domstolarna har följt EU-domstolen i stor utsträckning och angett rekvisiten 
kände till eller borde känt till för ond tro samt att bedömningen ska göras objektivt. Detta 
ligger i linje med civilrätten och avtalslagens rekvisit på ond tro, insåg eller bort inse. När 
inga misstankar finns om bedrägerier räcker det att kontrollera F-skattsedel och 
registrering av mervärdesskatt på sin motpart för att undkomma ond tro. När det däremot 
finns misstankar eller när det rör sig om vissa specifika varor eller branscher som ofta är 
utsatta för bedrägerier utökas kontrollkraven. Det är emellertid oklart enligt domarna hur 
mycket kontrollkraven utökas. Längre domskäl med tydliga exemplifieringar hade ökat 
förutsebarheten för de skattskyldiga i denna fråga, å andra sidan har dessa domstolar 
likväl inte den ställningen att de ger vägledning i lagtolkningen.  

Det framkommer av domarna att bevisbördan för att den skattskyldige varit i ond tro 
åligger Skatteverket även om det inte uttalas tydligt i alla domskäl. Beviskraven har 
endast framgått i två av sju rättsfall. I det ena fallet rörde det sig om ordinarie taxering 
och där sattes beviskravet till sannolikt vilket ligger i linje med RÅ 2001 ref. 22. I det 
andra fallet rörde det sig om skattetillägg och där sattes beviskravet till visat vilket 
däremot inte ligger i linje med beviskravet klart framgår enligt skatteförfarandelagen.  
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6.  Avdrag för ingående mervärdesskatt vid ond tro 

I detta kapitel behandlas avdragsrätten för ingående mervärdesskatt när ond tro redan är 
klarlagt. Rättsfall från EU-domstolen och svenska domstolar kommer att analyseras mot 
bakgrund från de tidigare kapitlen. 

6.1.  EU-domstolen 

I de förenade målen C-439/04 och C-440/04 Axel Kittel mot État belge och État belge 
mot Recolta Recycling SPRL anförde EU-domstolen att ett mål som erkänns och främjas i 
sjätte direktivet är bekämpandet av skatteflykt, skatteundandragande och missbruk. 
Gemenskapsrätten får inte åberopas eller missbrukas av enskilda i bedrägligt syfte. De 
fastslog sedan följande slutsatser. Artikel 17 i sjätte direktivet 77/388 om harmonisering 
av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter, ska tolkas enligt direktiv 
95/7 på följande sätt: om en skattskyldig köper en vara eller tjänst i god tro då 
transaktionen i själva verket utgjort bedrägeri från säljarens sida ska artikeln hindra en 
nationell regel som gör att köparen förlorar avdragsrätten för ingående mervärdesskatt, på 
grund av att en civilrättslig regel har ogiltigförklarat försäljningsavtalet. Om ett bolag 
vidtar varje åtgärd som rimligen kan krävas för att försäkra sig om att deras transaktioner 
inte är inblandade i något bedrägeri, oavsett om det rör sig om mervärdesskattebedrägerier 
eller andra bedrägerier, ska bolaget kunna lita på att deras transaktioner är lagliga utan att 
riskera att förlora avdragsrätten för ingående mervärdesskatt. Nationella domstolen ska 
dock vägra avdragsrätt om det framkommer av objektiva omständigheter att den 
skattskyldiga personen kände till eller borde ha känt till att den genom köpet deltagit i ett 
mervärdesskattebedrägeri. Avdrag ska vägras även om de formella förutsättningarna för 
skattskyldighet varit uppfyllda. 
 
I de förenade målen C-354/03 Optigen Ltd, C-355/03 Fulcrum Electronics Ltd och C-
484/03 Bond House Systems Ltd slog EU-domstolen fast beträffande avdragsrätten för 
ingående mervärdesskatt:  

”Rätten för en skattskyldig person som utför sådana transaktioner att dra av 
ingående mervärdesskatt påverkas inte av det förhållandet att en annan transaktion i 
den leveranskedja i vilken dessa transaktioner ingår, vilken utförts före eller efter 
den transaktion som har utförts av den skattskyldiga personen, utan att denna kände 
till eller kunde känna till det, utgör bedrägeri med avseende på mervärdesskatt.”98 

EU-domstolen har i mål C‑268/06 Impact anfört följande: 
 

”Den nationella domstolens skyldighet att beakta ett direktivs innehåll vid 
tolkningen och tillämpningen av relevanta bestämmelser i nationell rätt begränsas 
likväl av allmänna rättsprinciper, särskilt av principerna om rättssäkerhet och 

                                                
98 C-354/03, C-355/03 och C-484/03, Optigen m.fl. p. 55. 
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förbud mot retroaktiv lagstiftning, och den kan inte tjäna som grund för att nationell 
rätt tolkas contra legem [d.v.s. mot lagen].”99 
 
”Principen om direktivkonform tolkning innebär icke desto mindre att de nationella 
domstolarna ska göra allt som ligger inom deras behörighet, med hänsyn till den 
nationella rätten i sin helhet och med tillämpning av dess erkända tolkningsmetoder, 
för att säkerställa att det aktuella direktivet ges full verkan och för att uppnå ett 
resultat som är förenligt med direktivets syfte.”100 

6.2.  Svenska domstolar 

I detta avsnitt kommer totalt fem rättsfall att behandlas från svenska domstolar 
beträffande avdrag för ingående mervärdesskatt vid ond tro. Den skattskyldige har redan 
dömts till ond tro och frågan är hur avdragsrätten ska bedömas. Först kommer tre rättsfall 
behandlas som inte har så utförliga domskäl. Därefter kommer två rättsfall behandlas som 
innehåller utförliga och intressanta domskäl och som dessutom helt går emot varandra. 
Dessa två domar avslutar även kapitlet. 

6.2.1.  Svenska domar med mindre utförliga domskäl 

Kammarrätten i Jönköping 2009-04-24101 vägrade avdrag för den ingående mervärdes-
skatten utan någon särskilt motivering efter att bolaget bedömdes varit i ond tro 
beträffande mervärdesskattebedrägerier. ”Fredric Johansson ska sålunda vägras avdrag 
för ingående mervärdesskatt på sätt som skett” utgjorde domskälet efter att det var 
klarlagt att det rörde sig om ond tro. Ingen hänvisning gjordes till tidigare domar och inga 
motiveringar fanns varför avdrag skulle vägras, även om domen ligger i linje med Kittel 
m.fl. från EU-domstolen. Domskälen behandlade inte att Sverige faktiskt saknar regler för 
hur avdragsrätten ska bedömas vid ond tro. Jag anser det märkligt att kammarrätten inte 
har ett tydligare domskäl i denna dom med motiveringar och hänvisningar till tidigare 
domar. Det ökar inte rättssäkerheten och trovärdigheten för de skattskyldiga.  
 
Kammarrätten i Stockholm 2011-05-12102 hänvisade däremot till domen Kittel m.fl. 
från EU-domstolen och anförde att avdrag för den ingående mervärdesskatten ska vägras 
när bolaget med hänsyn till objektiva omständigheter känt till eller borde ha känt till att de 
varit delaktiga i mervärdesskattebedrägerier. Även i denna dom anfördes ingenting 
beträffande att Sverige inte har någon regel som kan ligga till grund för att vägra avdrag 
när de formella förutsättningarna är uppfyllda. Någon längre motivering till domen gavs 
inte heller.  
 
 

                                                
99 C-268/08 Impact p. 100. 
100 C-268/08 Impact p. 101. 
101 Kammarrätten i Jönköping 2009-04-24 mål nr: 135-137-08. 
102 Kammarrätten i Stockholm 2011-05-12 mål nr: 5856-09. 
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Kammarrätten i Sundsvall 2011-07-01103 hänvisade även de till EU-domstolens dom 
Kittel m.fl. och anförde att avdrag ska vägras vid ond tro beträffande 
mervärdesskattebedrägerier även om fakturorna uppfyller de formella kraven. Att Sverige 
saknar regler för avdrag vid ond tro behandlades inte här heller. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att motiveringarna i dessa tre domar varit 
tämligen bristfälliga. Trots allt följer de EU-domstolens dom Kittel m.fl., vilket är 
förenligt med lojalitetsplikten som Sverige har att iaktta. En tolkning är att domstolarna 
inte ansåg att det var några oklarheter kring denna fråga när väl ond tro var klarlagt, med 
tanke på EU-domstolens dom. Domstolarna kan då ansett att längre och tydligare domskäl 
inte varit nödvändigt. Å andra sidan bidrar längre och tydliga domskäl till en ökad 
förutsebarhet för de skattskyldiga. Även om EU-domstolen har fastslagit att ond tro ska 
vägras bör det enligt mig belysas hur denna dom kan översättas på svenska förhållanden. 
Viktigt att notera är emellertid att dessa domar inte har någon tyngd i ett 
lagtolkningshänseende, men likväl anser jag att domskälen bör vara tydligare med klarare 
motiveringar. Att ingen av domsluten behandlade frågan angående att Sverige faktiskt 
saknar lagregler som kan vägra avdrag vid denna situation är märkligt. Å ena sidan hade 
ingen domstol i Sverige berört denna omständighet tidigare. Å andra sidan är det en viktig 
faktor som enligt mig bör beaktas i domskälen, särskilt med tanke på föreskiftskravet för 
skatter.  

6.2.2. Svenska domar med utförliga domskäl 

Domen från Kammarrätten i Göteborg 2011-06-27104 tog en helt annan vändning än 
föregående domar jag presenterat i kapitlet. Här lades ingen vikt på om bolaget var i ond 
tro eller inte. Domstolen började dock hänvisa till mervärdesskattedirektivet och att de 
svenska mervärdesskattereglerna ska tolkas och tillämpas i ljuset av detta direktiv. De 
hänvisade även till EU-domen Kittel m.fl. beträffande att avdrag ska vägras vid ond tro. 
De framförde dock att flera medlemsländer har bestämmelser som kan vägra avdrag vid 
ond tro beträffande bedrägerier när de formella förutsättningarna är uppfyllda, något som 
Sverige saknar. De hänvisade därefter till 2 kap. 10 § 2 st. RF, att skatt inte får uttas utan 
stöd i föreskrift vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträdde. De hänvisade även till 
EU-domstolens mål C-268/06 Impact. I domen framkommer att de nationella domstolarna 
inte kan tvingas tolka den nationella rätten contra legem, d.v.s. mot lagen, med hänsyn till 
kravet på direktivkonform tolkning. Kammarrätten fann att när det som nu i det aktuella 
fallet inte rört sig om skentransaktioner utan om verkliga transaktioner, och de formella 
förutsättningarna för avdragsrätt varit uppfyllda, finns det inte någon laglig grund till att 
vägra bolaget avdrag för den ingående mervärdesskatten. Enligt kammarrätten gällde 
detta oavsett om bolaget hade varit i ond tro eller inte beträffande mervärdesskatte-
bedrägerier. 
 

                                                
103 Kammarrätten i Sundsvall 2011-07-01 mål nr: 1457-1459-10 1537-10. 
104 Kammarrätten i Göteborg 2011-06-27 mål nr: 834-09. 
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Domen är väldigt intressant och går emot ovanstående domar. Det som domstolen ansåg 
vara avgörande i detta fall var att Sverige saknar en regel som kan ligga till grund för 
avdragsförbud vid ond tro. Föreskriftskravet i 2 kap. 10 § 2 st. RF innebär även att avdrag 
inte får vägras utan stöd i föreskrift. En tolkning är att något som även fick en avgörande 
betydelse var att flera andra medlemsländer har regler beträffande att avdrag kan vägras 
vid ond tro till skillnad mot Sverige, och att EU-domen därför inte kan översättas på 
svenska förhållanden. Domstolen ansåg därmed att föreskriftskravet för skatter i svensk 
rätt inte kan rubbas i denna situation. 
 
I denna dom finns starka intressen som väger mot varandra. Föreskriftskravet för skatter å 
ena sidan och lojalitetsplikten till EU-rätten med dess syfte att motverka brottslighet å 
andra sidan. Frågan uppkommer givetvis vilket intresse som bör väga tyngst. 
Föreskriftskravet är oerhört viktigt att det inte rubbas och på så sätt skapar osäkerhet för 
de skattskyldiga och skadar rättssäkerheten. Enligt föreskriftskravet är det givetvis korrekt 
att döma efter lagens ordalydelse. Finns ingen föreskrift i lagen kan avdrag därför inte 
vägras. Andra argument som talar för kammarrättens domslut är även att 
mervärdesskattelagen ska följas om den är mer förmånlig än EU-rätten, vilket den är i 
denna situation. Viktigt att påpeka är att det inte finns några bestämmelser beträffande 
avdrag vid ond tro i direktivet som ska implementeras i svensk rätt. Det är endast syften 
med direktivet att konkurrensvillkoren inte får snedvridas och att EU-rätten inte får 
utnyttjas i ett brottsligt syfte. Om mervärdesskattedirektivets syften följs istället för 
svensk lagstiftning enligt dess ordalydelse, kan det naturligtvis leda till en minskad 
förutsebarhet och rättssäkerhet för de skattskyldiga. Något som även är viktigt att belysa 
och som talar för att avdrag inte kan vägras är att de nationella domstolarna inte kan 
tvingas tolka den nationella lagen contra legem med hänsyn till direktivkonform tolkning 
enligt EU-domen Impact. Det innebär i denna situation att svensk domstol inte kan 
tvingas gå emot svensk lagstiftning och vägra avdrag med tanke på föreskriftskravet. 
 
Å andra sidan anser Welinder att syftena med en lag måste beaktas när den är oklar, och 
EU-rättens syften präglar som nämnts tidigare även svensk rätt. Att syftena beaktas 
innebär inte att man avviker från legalitetsprincipen enligt honom. Ett motargument kan 
givetvis vara att kammarrätten inte ansåg situationen som oklar eftersom vi har ett 
föreskriftskrav samtidigt som det saknas regler för problemet. Jag anser dock att 
situationen kan betecknas som oklar i svensk rätt. Det finns generella regler för 
avdragsrätten i mervärdesskattelagen, men ingen specifik regel vid ond tro. Då denna 
situation är oreglerad anser jag att syftena med lagen bör beaktas. Något som talar för 
detta argument är att Welinder anser att de svenska skattereglerna inte kan vara 
heltäckande och syftena med lagen måste då beaktas enligt honom. Syftena med 
mervärdesskattedirektivet är att konkurrensvillkoren inte får snedvridas samtidigt som 
EU-rätten inte får utnyttjas i ett brottsligt syfte. I EU-domen Kittel m.fl. hänvisade EU-
domstolen till dessa syften när de anförde att avdrag ska vägras vid ond tro. De hänvisade 
således inte till någon bestämmelse i direktivet, utan det var dess syften som var 
avgörande för domen. Mervärdesskatten ska som bekant vara harmoniserad inom hela EU 
och denna dom borde därför vara vägledande även för svensk rätt, trots att vi saknar en 
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uttrycklig regel för problemet. EU-rätt ska även tillmätas ett högre rättskällevärde än 
svensk rätt och direktiv och praxis ska följas enligt lojalitetsplikten. Vidare är ett 
motargument till kammarrättens yttrande beträffande att nationella lagen inte kan tolkas 
contra legem, att det framkommer ur samma dom att de nationella domstolarna ska göra 
allt som ligger inom deras behörighet för att säkerställa att ett direktiv följs och för att 
uppnå ett resultat som är förenligt med dess syfte. Det talar för att 
mervärdesskattedirektivets syften bör vara vägledande för svensk rätt och således väger 
tyngre än uttalandet om att de nationella domstolarna inte kan tvingas att tolka nationella 
lagen contra legem. 
 
Avslutningsvis finner jag det märkligt att inte direktivets syften fick större 
uppmärksamhet i domskälen, framförallt med tanke på att domstolen hänvisade till EU-
domen Impact. Det framkommer där att direktivens syften har stor betydelse för 
medlemsstaterna. När denna dom kom fanns mervärdesskattedirektivet med dess syften 
och EU-domen Kittel m.fl. hade följts av flera svenska domstolar. Även om vi då inte har 
någon regel i svensk lag som kan vägra avdrag bidrar dessa domar till en relativt klar 
praxis på området. Om en domstol då går emot denna praxis bidrar det till en minskad 
förutsebarhet för de skattskyldiga. Å andra sidan är det viktigt att påpeka att de tidigare 
svenska domarna inte är vägledande ur ett lagtolkningshänseende, med tanke på att de 
kommer från lägre instanser. 
 
Högsta förvaltningsdomstolen har 2011-12-22 meddelat prövningstillstånd för denna 
dom. 
 
Den sista domen är från Förvaltningsrätten i Stockholm 2011-10-21.105 Förvaltnings-
rättens domar väger generellt inte tungt i ett lagtolkningshänseende. Denna dom är ändå 
intressant då den har utförliga motiveringar och svarade på den föregående domen från 
kammarrätten. Även denna domstol hänvisade till EU-domen Kittel m.fl., att avdrag för 
ingående mervärdesskatt ska vägras vid ond tro. De konstaterade även att Belgien har 
regler där det framgår: ”avtal utan syfte eller med ett falskt eller olagligt syfte saknar 
verkan” samt att ”syftet är olagligt när det är förbjudet genom lag eller när det strider mot 
god sed och grunderna för rättsordningen”. Intressant är att kammarrätten framförde att 
EU-domen Kittel m.fl. därför måste tolkas i ljuset av de belgiska reglerna, då Kittel-
domen var ett förhandsavgörande till belgisk domstol. Å andra sidan ska en dom från EU-
domstolen vara vägledande för alla medlemsstater oavsett de nationella lagarna och 
mervärdesskatten ska vara harmoniserad inom EU. Förvaltningsrätten hänvisade därefter 
till föregående dom från kammarrätten och tog ställning till domskälet. De framförde att 
det trots allt saknas en uttrycklig regel i mervärdesskattelagen som kan vägra avdrag för 
ingående mervärdesskatt vid ond tro. Sedan anförde de något intressant. Det finns inte 
någon motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedirektivet att implementera i svensk 
rätt. EU-domstolens dom Kittel m.fl. grundar sig därför inte på någon bestämmelse i 
mervärdesskattedirektivet enligt förvaltningsrätten. De hänvisade sedan till ingressen i 

                                                
105 Förvaltningsrätten i Stockholm 2011-10-21 mål nr: 18904-10. 
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direktivet som belyser att medlemsländerna ska tillämpa sin lagstiftning om 
mervärdesskatt så att det inte snedvrider konkurrensvillkoren. Kammarrättens dom 2011-
06-27 står därmed enligt förvaltningsrätten i strid med mervärdesskattedirektivets syfte 
om konkurrensneutralitet, något som även präglar den svenska skatterätten. De ansåg 
sedan att det inte ska gå att vinna konkurrensmässiga fördelar genom att i brottsligt syfte 
använda EU-rätten, vilket ligger i linje med mervärdesskattedirektivet. Det skulle enligt 
domstolen innebära ett brott mot allmänna rättsgrundsatser och det allmänna 
rättsmedvetandet. De anförde slutligen att det inte behövs någon uttrycklig lagregel för att 
kunna vägra avdrag vid en sådan här situation och vägrade därför bolaget avdrag för den 
ingående mervärdesskatten.  

 
Denna dom går till skillnad mot föregående helt i linje med mervärdesskattedirektivet och 
EU-domarna. Intressant är att de gick ifrån kammarrättens dom 2011-06-27 och ansåg den 
stå i strid med mervärdesskattedirektivet. Intressant är även att de framförde att det inte 
behövs någon regel eller bestämmelse i svensk lag för att kunna vägra avdrag vid ond tro. 
I denna dom vägde syftena med EU-rätten tyngre än det svenska föreskriftskravet. Det 
kan utläsas från domen att det avgörande skälet var att EU-domen Kittel m.fl. inte 
grundades på någon specifik bestämmelse i direktivet, utan på dess syften. En tolkning är 
då att domstolen ansåg att rättsfallet även kan översättas till svenska förhållanden, trots att 
Sverige saknar en regel för problemet.  
 
Dessvärre tog inte förvaltningsrätten ställning till EU-rättsfallet Impact. Detta rättsfall är 
enligt min åsikt mycket intressant. Först med tanke på att de nationella domstolarna inte 
kan tvingas tolka den nationella rätten contra legem, vilket tillsammans med svenska 
föreskriftskravet är de tyngsta argumenten till att avdrag inte kan vägras i Sverige enligt 
min åsikt. Sedan framkommer det även från fallet att de nationella domstolarna ska göra 
allt som ligger inom deras behörighet, bland annat med hänsyn till erkända 
tolkningsmetoder, för att säkerställa att direktiven följs och för att uppnå dess syften. 
Detta finner jag i sin tur som ett argument till att direktivets syfte trots allt ska ges 
företräde framför svenska föreskriftskravet. Att beakta syftena med en lag när den är oklar 
är som tidigare nämnts en accepterad och erkänd lagtolkningsmetod i den svenska 
skatterättsliga doktrinen. Enligt min åsikt borde domstolen beaktat detta rättsfall.  
 
I motsats till föregående domskäl var det här mer inriktat mot vilka syften svenska 
mervärdesskattelagen ska ha med hänsyn till direktivet istället för ren ordalydelse av 
lagtext. Det ligger i linje med Welinder som anser att syftena bör beaktas då lagen är 
oklar. Avslutningsvis kan det konstateras att domen ligger i linje med lojalitetsplikten 
gentemot EU och att EU-rätten ska tillmätas ett högre rättskällevärde än nationell rätt. 
Dock kan inga säkra slutsatser dras från denna dom då den kommer från 
förvaltningsrätten. 
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6.3.  Sammanfattning 

I EU-domen Kittel m.fl. framgår det att den nationella domstolen ska vägra avdrag för 
ingående mervärdesskatt då ett bolag har befunnits i ond tro beträffande 
mervärdesskattebedrägerier. Avdrag ska även vägras då de formella förutsättningarna för 
skattskyldighet är uppfyllda. Tre kammarrättsdomar och en förvaltningsrättsdom har följt 
denna EU-dom i enlighet med lojalitetsplikten gentemot EU och vägrat avdrag för 
ingående mervärdesskatt. Kammarrättsdomen från Göteborg 2011-06-27 anförde 
emellertid att det inte finns någon laglig grund till att vägra avdrag för ingående 
mervärdesskatt vid ond tro, när de formella förutsättningarna är uppfyllda. Avgörande för 
deras domslut var föreskriftskravet för skatter samt att det saknas en regel i svensk rätt för 
problemet. De hänvisade även till EU-domen Impact angående att de nationella 
domstolarna inte kan tvingas att tolka den nationella lagen contra legem, d.v.s. mot lagen, 
med hänsyn till direktivkonform tolkning. Enligt kammarrätten kan därför inte avdrag 
vägras oavsett om en skattskyldig varit i ond tro eller inte beträffande 
mervärdesskattebedrägerier. Högsta förvaltningsdomstolen har 2011-12-22 meddelat 
prövningstillstånd för denna dom.  
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7.  Slutdiskussion 

I detta kapitel presenterar jag en avslutande diskussion och besvarar mitt syfte med 
uppsatsen.  
 
Syftet med denna uppsats var att analysera ond tro och hur bevisprövningen för ond tro 
går till i mervärdesskattemål. Syftet var även att utreda hur avdrag för ingående 
mervärdesskatt vid ond tro beträffande mervärdesskattebedrägerier ska bedömas enligt 
gällande rätt i Sverige, då de formella förutsättningarna för skattskyldighet och 
avdragsrätt är uppfyllda. 
 
När det gäller ond tro så kan slutsatserna dras från EU-domstolen och de svenska 
domstolarna att avgörande är om det på objektiva omständigheter framkommer att den 
skattskyldiga personen kände till eller borde känt till att han deltagit i ett 
mervärdesskattebedrägeri genom sina transaktioner. Det stämmer överens med den 
civilrättsliga beteckningen på ond tro och kan jämföras med rekvisitet insåg eller bort inse 
i 32 och 39 §§ i AvtL. Det handlar således även i ett mervärdesskattesammanhang om den 
vetskap som en part har eller borde ha kring en viss omständighet. Bedömningen ska 
göras objektivt även här. Det är inte avgörande vad en person verkligen har insett utan 
vad han borde ha insett. Det i sin tur avgörande huruvida en skattskyldig ska bedömas 
varit i ond tro är hur mycket kontroller av sin motpart han vidtagit. De skattskyldiga ska 
vidtagit varje rimlig åtgärd som står i deras makt och som rimligen kan krävas av dem för 
att säkerställa att de inte är inblandade och att deras transaktioner inte ingår i samma 
transaktionskedja där det har förekommit ett mervärdesskattebedrägeri. Samman-
fattningsvis kan varje rimlig åtgärd förklaras på följande sätt: Finns det inga tecken kring 
transaktionerna som leder till misstankar eller borde leda till misstankar om bedrägerier 
räcker det med att kontrollera sin motpart på F-skattsedel och registrering till 
mervärdesskatt. Finns däremot misstankar om bedrägerier eller om det rör sig om varor 
eller branscher som ofta är utsatta för bedrägerier utökas kontrollkraven. Det är dock 
oklart hur mycket kontrollkraven utökas. Slutsatsen är att det blir beroende på 
omständigheterna i det aktuella fallet. Den skattskyldige ska emellertid försäkra sig om att 
den inte är inblandad i bedrägerier. Skatteverket framförde i en av domarna vad den 
utökade undersökningsplikten kan omfatta. Domstolarna har dock inte själva 
exemplifierat några kontrollkrav vid denna situation, så rättsläget får anses som något 
oklart. Skatteverkets exempel på den utökade undersökningsplikten beträffande pris, om 
säljaren betalar mervärdesskatt, betalningsvillkor, adress, telefonnummer, lagerlokaler, 
företrädare, styrelseförändringar, kontaktpersoner, internetsida, anställda och 
årsredovisning kan trots allt ge en viss vägledning. 
 
I och med att rekvisitet för ond tro i ett mervärdesskattesammanhang framgår klart och 
tydligt från EU-domstolen samt att det ligger i linje med civilrättens beteckning på ond 
tro, anser jag att inga rättssäkerhetsproblem finns. Även om ingen regel finns i 
mervärdesskattelagen som reglerar vad som är avgörande för ond tro framgår det tydligt 
från flertalet rättsfall, och det bidrar till en förutsebarhet för de skattskyldiga. De 
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kontrollkrav som krävs när inga misstankar finns om bedrägerier framgår även relativt 
tydligt från de svenska rättsfallen. En begränsning med dessa domar är emellertid att de 
inte är från högsta instans. Dessa kontrollkrav känns rimliga enligt mig utifrån ett 
proportionalitetsperspektiv. Seriösa näringsidkare ska inte behöva vidta omfattande 
kontroller då inga misstankar finns om bedrägeri.  
 
Frågan när en misstanke finns eller inte utgör ett annat problem. Det är trots allt 
misstankarna som är avgörande för de utökade kontrollkraven. Det har dock visat sig att 
det är relativt tydliga omständigheter som avviker från det normala i näringslivet som 
domstolen har ansett ge upphov till misstankar. Jag anser därför inte att problemet är av 
en sådan art att det skadar rättssäkerheten för de skattskyldiga. 
 
Att kontrollkraven vid misstankar om bedrägerier är något oklart är inte bra ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Det försämrar förutsebarheten för de skattskyldiga att inte veta 
hur mycket kontroller som behöver vidtas. Att varje rimlig åtgärd ska vidtas för att 
försäkra sig om att transaktionen inte ingår i ett bedrägeri är trots allt ett ganska oklart 
begrepp. Att omständigheter som erfarenheter från en bransch bidrar till ett utökat 
kontrollkrav är även en sådan omständighet som kan skapa osäkerhet. Dock tror jag inte 
detta skulle vara något problem i de flesta fall om de skattskyldiga är seriösa och vidtar 
kontroller enligt sunt förnuft för att försäkra sig om att de inte är inblandade i ett 
bedrägeri. En skattskyldig ska trots allt inte behöva vidta orimligt stora kontroller även 
när misstankar finns, det skulle strida mot proportionalitetsprincipen.  
 
Av denna uppsats framgår det att bevisbördan för att den skattskyldige varit i ond tro 
beträffande mervärdesskattebedrägerier åligger Skatteverket, vilket följer de generella 
reglerna om att den som har lättast att bevisa en omständighet får bevisbördan. I endast 
två av mina behandlade fall framförde domstolarna vilka beviskrav som krävs. I det ena 
fallet som handlade om ordinarie taxering satte domstolen kravet till sannolikt, vilket 
ligger i linje med det generella beviskravet vid ordinarie taxering. I det andra fallet som 
rörde sig om skattetillägg satte domstolen kravet till styrkt vilket inte ligger i linje med 
beviskravet klart framgår i skatteförfarandelagen. Eftersom beviskravet inte framgick av 
några mer domar kan inga säkra slutsatser dras. En jämförelse kan emellertid göras med 
studien om osanna fakturor av Leidhammar och Lindkvist. Där framkom att 
kammarrätten inte följde beviskravet enligt skatteförfarandelagen vid skattetillägg. Deras 
slutsats att kammarrättens praxis inte är förenlig med praxis från högsta instans är något 
som jag anser även kan överföras på denna uppsats som också enbart behandlat domar 
från lägre instanser. 
 
I dagsläget är det svårt att dra några slutsatser för hur avdrag för ingående mervärdesskatt 
vid ond tro beträffande mervärdesskattebedrägerier ska bedömas enligt gällande rätt i 
Sverige, när de formella förutsättningarna för skattskyldighet och avdragsrätt är 
uppfyllda. Rättsläget får betecknas som oklart. EU-domstolen har tydligt anfört att avdrag 
ska vägras vid ond tro, även om de formella förutsättningarna är uppfyllda. De svenska 
domstolarna har dock varit oense i denna fråga. De flesta svenska domstolar har följt EU-
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domstolen och vägrat avdrag. Kammarrättsdomen från Göteborg 2011-06-27 har 
emellertid anfört att avdrag inte kan vägras på grund av föreskiftskravet för skatter samt 
att Sverige saknar en uttrycklig regel för problemet. De anförde även att de nationella 
domstolarna inte kan tvingas tolka den nationella rätten contra legem, d.v.s. mot lagen, 
med hänsyn till kravet på direktivkonform tolkning enligt EU-domen Impact. Det är två 
intressen som väger mot varandra i dessa domar. Föreskriftskravet för skatter å ena sidan 
och lojalitetsplikten till EU-rätten med dess syfte att motverka brottslighet å andra sidan. 
Eftersom ingen svensk dom är från högsta instans på området har ingen vägledning 
kunnat fås till vilket intresse som ska väga tyngst. 
 
Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är naturligtvis inte denna situation bra. Förutsebarheten för 
de skattskyldiga skadas när domsluten går emot varandra och när inte någon klar linje 
finns. Å andra sidan har likväl inte dessa domar den ställningen att det utgör vägledning i 
lagtolkningen då de är från lägre instanser. Slutsatsen som ändå kan dras är att frågan 
kommer att få sitt svar under den närmsta tiden då Högsta förvaltningsdomen har 
meddelat prövningstillstånd för kammarrättens dom från 2011-06-27. Det är naturligtvis 
bra då det förhoppningsvis kommer att bringa bättre klarhet i problemet. Låt oss nu 
hoppas att denna dom får ett tydligt och bra domskäl. Det behövs för att öka 
rättssäkerheten på området. Först och främst skulle jag vilja att domstolen exemplifierar 
kontrollkraven när misstankar finns om bedrägerier och jämför dessa krav med vad 
bolaget i fråga har vidtagit. Sedan hoppas jag även att de tydligt går igenom de 
motstående intressen som har uppkommit i de senaste domarna och motiverar hur EU-
rätten ska tolkas för svensk del med tanke på föreskriftskravet. Vidare anser jag att EU-
domen Impact bör beaktas. Både med tanke på att de nationella domstolarna inte kan 
tvingas att tolka den nationella lagen contra legem med hänsyn till kravet på 
direktivkonform tolkning, samt att de nationella domstolarna ska göra allt som ligger 
inom deras behörighet för att säkerställa att direktiven följs och för att uppnå dess syften. 
Till sist skulle det även vara välkommet enligt mig om de framförde bevisbörda och 
beviskrav för ond tro på ett tydligt sätt. 
 
Jag själv anser att det skulle vara förvånande om inte Högsta förvaltningsdomstolen följer 
EU-domstolen och vägrar avdrag för ingående mervärdeskatt vid ond tro. Först anser jag 
dock att föreskriftskravet är ett starkt argument till att avdrag inte kan vägras då Sverige 
inte har någon regel som kan åberopas. Det som talar för denna riktning är även EU-
domen Impact, där det framkommer att nationella domstolar inte kan tvingas att tolka 
nationella rätten contra legem. Trots det finner jag sammanfattningsvis att intresset av att 
följa EU-rätten i denna situation väger tyngre. Jag grundar denna åsikt på följande: Som 
förvaltningsrätten 2011-10-21 anförde grundas inte EU-domen Kittel m.fl. på någon 
bestämmelse i mervärdesskattedirektivet, utan på dess syften. Det saknar då betydelse att 
Sverige inte har någon uttrycklig lagregel som kan vägra avdrag vid ond tro. EU-domen 
kan därför översättas på svenska förhållanden, trots vårat föreskiftskrav för skatter. 
Svenska skattelagar kan inte vara heltäckande och syftena med lagen bör då beaktas. Det 
är även en accepterad lagtolkningsmetod enligt den skatterättsliga doktrinen. Att hänsyn 
tas till direktivets syften betyder inte heller att man avviker från legalitetsprincipen. EU-
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rätten ska som tidigare nämnts tillmätas ett högre rättskällevärde än svensk rätt och 
mervärdesskatten ska vara harmoniserad inom hela EU. Mervärdesskattedirektivets syften 
ska således även gälla för svensk rätt. Det framkommer även ur EU-domen Impact att de 
nationella domstolarna ska göra allt för att säkerställa att direktivens syften följs. Syftena 
med mervärdesskattedirektivet är att konkurrensvillkoren inte får snedvridas samt att EU-
rätten inte får utnyttjas i ett brottsligt syfte. Vägras inte avdrag för ingående 
mervärdesskatt vid ond tro beträffande bedrägerier kommer konkurrensvillkoren att 
snedvridas. EU-rätten kommer även att utnyttjas i ett brottsligt syfte enligt min åsikt. Det 
är på dessa grunder jag anser att Högsta förvaltningsdomstolen ska vägra avdrag för den 
ingående mervärdesskatten. 
 
Avslutningsvis anser jag att överväganden bör göras om att införa en lagregel i svensk rätt 
som kan vägra avdrag för ingående mervärdesskatt vid ond tro beträffande bedrägerier. 
En sådan regel skulle underlätta rättstillämpningen och öka rättssäkerheten för de 
skattskyldiga. 
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