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Sammanfattning 

Nettouppbörden av mervärdesskatten är idag en av statens främsta inkomstkällor 
och enligt rådande mervärdesskatterättsliga regler säger huvudregeln att moms 
ska tas ut på alla tjänster. Det finns emellertid undantagsbestämmelser för vissa 
sorters tjänster vilka inte är momsskattepliktiga. En av dessa är försäkringstjänster 
och att moms inte påförs sådana tjänster bereder normalt sett inga 
tolkningssvårigheter. 

Av lagstiftningen framgår det dock att försäkringstjänster i vissa fall anses 
underordnade de huvudsakliga tjänster de ska skydda, om sambandet dem emellan 
är tillräckligt starkt. Effekten av det blir att den då ses som en bikostnad till den 
huvudsakliga tjänsten och då också ingår i dess beskattningsunderlag. Det är då 
inte ovanligt att det uppstår en gränsdragningsproblematik angående hur starkt 
sambandet egentligen är. Så är fallet när en försäkringstjänst tillhandahålls 
tillsammans med en leasingtjänst. Skatteverkets ställningstagande i frågan och 
likväl svensk praxis har sedan många år tillbaka varit att en försäkringstjänst anses 
underordnad en leasingtjänst när de tillhandahålls tillsammans, vilket betyder att 
den också påförs mervärdesskatt. 

Den här gränsdragningsproblematiken behandlades nyligen i ett fall från EU-
domstolen – BGZ Leasing. Med anledning av att svensk rätt är underordnad EU-
rätt och att EU-domstolens förhandsavgöranden i princip blir prejudikat för 
samtliga unionsländer har omständigheterna och utgången av fallet granskats 
ingående. Det som framkommer av denna granskning är att förhandsavgörandet 
står i strid med vad som hittills varit Skatteverkets inställning i frågan. Av den 
anledningen var syftet med utredningen att undersöka huruvida huvudsaklighets- 
eller delningsprincipen gäller i svensk mervärdesskatterätt beträffande 
tillhandahållande av försäkringstjänster vid billeasing. 

I uppsatsen jämförs EU-domstolens uttalanden i BGZ Leasing med de 
bedömningskriterier svensk praxis bygger på i dagsläget. Det framkommer att den 
i synnerhet främsta bedömningsgrunden som de svenska rättstillämparna använt 
sig av fram tills idag, på grund av det nya förhandsavgörandet inte längre kan 
göras gällande. Detta leder till att delningsprincipen från och med nu bör gälla vid 
ett tillhandahållande av de två tjänsterna. 

Under uppsatsskrivandet uppdaterade dessutom Skatteverket sin handledning för 
mervärdesskatt för året. Det visar sig att myndighetens ställningstagande till 
förhandsavgörandet i vissa avseenden är missvisande enligt undertecknad. 
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1. Inledning 

I inledningsavsnittet presenteras problemets bakgrund och uppkomst samt 
frågeställningarna i och syftet med utredningen. 

1.1. Problembakgrund 

Mervärdesskatt är en skatt på konsumtion som tas ut på i princip all omsättning av 
varor och tjänster. I Sverige infördes momsen i dess nuvarande form 1968 1, men 
föregick innan dess av en allmän varuskatt. I och med Sveriges medlemskap i 
Europeiska unionen omfattas den svenska mervärdesskattelagstiftningen numera 
av rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt, nedan kallat 
mervärdesskattedirektivet. Kortfattat innebär det att Sverige, likt andra 
medlemsländer, ska följa bestämmelserna i fördraget. Nettouppbörden av 
mervärdesskatten är en mycket viktig för staten. Föregående år uppgick den till 
drygt 300 miljarder kronor vilket var knappt tio procent av Sveriges totala BNP. 2 
Av siffrorna att döma kan det understrykas att momsen är en av statens viktigaste 
inkomstkällor. Man kan således dra slutsatsen att det är av stort intresse för 
Skatteverket att bekämpa skatteundandragande på området. 

Enligt följande utdrag från mervärdesskattelagen, som idag inkorporerat reglerna i 
mervärdesskattedirektivet, att moms tas ut på alla tjänster: 

”Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag vid sådan 
omsättning inom landet av varor eller tjänster som 
är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet.”  3 

Av både mervärdesskattelagen och momsdirektivet framgår det emellertid att 
vissa tjänster, däribland försäkringar som denna uppsats ska behandla vidare, 
undantas från mervärdesskatt: 

”Från skatteplikt undantas omsättning för försäkrings- och 
återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av 
försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar som avser 
försäkringar eller återförsäkringar” 4 

Att omsättning av försäkringstjänster är undantaget för momspliktighet, vilket 
innebär att moms inte ska beläggas på försäkringen, framgår alltså tydligt av 
lagstiftningen och bereder normalt sett inga tolkningsproblem. Det finns dock 
tillfällen då det uppstår svårigheter. Ett exempel på det är när en försäkringstjänst 
tas ut i samband med en uthyrningstjänst. Svensk rättstillämpning säger idag att 
en försäkring som tillhandahålls i samband med en uthyrningstjänst utgör en 
underordnad tjänst till denna vilket innebär att den också ska beläggas med moms. 
Denna huvudsaklighetsprincip framgår tydligt av både svensk praxis och 
Skatteverkets ställningstagande i frågan. Denna uppfattning byggs i synnerhet på 
ett förhandsavgörande från EU-domstolen, EUD, vilket sammanfattat säger att en 
                                                
1 Se Ståhl, m.fl. EU-skatterätt, sid. 200 
2 Se Skatter i Sverige - skattestatistisk årsbok 2012, sid. 199  
3 Se 1 kap. 1§ första stycket ML jämförd med artikel 2.1 i Direktiv 2006/112/EG 
4 Se 3 kap. 10 § ML jämförd med artikel 135.1 a i Direktiv 2006/112/EG 
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sådan försäkringstjänst inte anses vara efterfrågad av kunden, varför den ska 
beläggas med samma skattesats som den huvudsakliga uthyrningstjänsten. 

I ett nyligen avgjort förhandsbesked från EUD görs bedömningen dock inte i 
enlighet med hur svensk rätt hittills bedömt denna fråga. 5 Bakgrunden i fallet var 
att ett företag i Polen, BGZ Leasing, bedrev leasingverksamhet där de krävde att 
kunderna tecknade en försäkring för objektet de skulle leasa. Kunderna erbjöds att 
teckna en försäkring genom BGZ. Om de valde att göra detta tecknade bolaget ett 
lämpligt försäkringsavtal med en försäkringsgivare för att därefter vidarebefordra 
försäkringskostnaden till kunden. BGZ redovisade dessa transaktioner som 
momsfria försäkringstjänster i sin momsdeklaration. Den polska 
skattemyndigheten gjorde dock samma bedömning som svenska 
skattemyndigheten tidigare gjort i liknande fall, nämligen att den 
försäkringstjänsten ifråga utgjorde en underordnad tjänst till leasingen. Effekten 
av det blir att försäkringskostnaden då ska ingå i beskattningsunderlaget till den 
huvudsakliga tjänsten och därmed beläggas med polsk moms. 

BGZ överklagade till den polska Förvaltningsdomstolen, vilka gick på det polska 
Skatteverkets linje. De överklagade då igen, denna gång till Högsta 
förvaltningsdomstolen i landet. Meningsskiljaktigheterna och osäkerheten kring 
hur tillhandahållandet av försäkringen skulle behandlas momsmässigt gjorde att 
den polska Högsta förvaltningsdomstolen begärde ett förhandsavgörande från EU-
domstolen. 

EUD undersökte tjänsterna i fråga och kom fram till att tillhandahållandet av en 
försäkring ska anses vara en separat tjänst som inte är underordnad 
leasingtjänsten, vilket betyder att försäkringen istället omfattas av 
undantagsbestämmelsen och inte är skattepliktig för moms. Vidare konstaterade 
domstolen att det inte spelar någon roll om det är leasinggivaren som tecknar 
avtalet och sedan vidarebefordrar försäkringskostnaden till leasingtagaren. 
Dessutom tar det nya förhandsavgörandet hänsyn till den dom som svensk praxis 
bygger på idag, och konstaterar att det inte längre kan göras gällande som 
självständig bedömningsgrund. Sammanfattningsvis bedömer alltså EUD, 
motsatsvis till huvudsaklighetsprincipen, att delningsprincipen gäller i frågan.  

Rättsfallet är mycket intressant för svenskt vidkommande då den 
huvudsaklighetsprincipiella bedömning som den polska skattemyndigheten gjorde 
från början är identisk med nuvarande Skatteverkets uppfattning och nuvarande 
svensk praxis där moms tagits ut på hela beloppet, inklusive den del som avser 
försäkringen. 

 
1.2. Problemformulering 

Mot bakgrund av ovanstående problembakgrund uppstår nya frågor i svensk 
rättstillämpning gällande momsplikt eller inte vid tillhandahållande av 
försäkringstjänster i samband med leasing. Eftersom svensk lagstiftning är 
underordnad och ska anpassas efter EU-rätten är det ofrånkomligt att EU-

                                                
5 Se C-224/11 BGZ Leasing   
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domstolens förhandsavgörande i fallet kommer få konsekvenser även för svensk 
rättstillämpning. Huvudfrågan är huruvida huvudsaklighets- eller 
delningsprincipen kommer gälla beträffande försäkringstjänster vid leasing i 
svensk rätt i och med förhandsavgörandet. Innebär utgången av EU-
domstolsmålet i BGZ Leasing att svensk rättspraxis ändras inom 
mervärdesskatteområdet? Om så är fallet – har leasinggivare några möjligheter att 
själva påverka bedömningen av de mervärdesskatterättsliga effekterna för 
försäkringstjänsten? 

 
1.3. Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att utreda och få klarhet i huruvida 
huvudsaklighets- eller delningsprincipen gäller i svensk mervärdesskatterätt 
beträffande tillhandahållande av försäkringstjänster vid billeasing. Sekundärt syfte 
är att undersöka om det finns möjligheter, och i så fall vilka, för svenska 
leasinggivare att själva påverka vilken princip som ska gälla för dess verksamhet. 

 
1.4. Avgränsning 

Med hänsyn till utrymmesskäl kommer uppsatsen i synnerhet att koncentreras till 
mervärdeskatt och den svenska rättstillämpningen på området beträffande 
försäkringstjänster i samband leasing. För att utreda rådande svensk praxis 
kommer främst rättsläget gällande försäkringstjänster vid biluthyrningstjänster, 
som är en form av leasingtjänst, analyseras. EU-rättens betydelse för 
problematiken är central varför stor vikt kommer läggas vid EU-domstolens 
aktuella förhandsavgörande i rättsfallet BGZ Leasing. Denna form av leasing har i 
mervärdesskattehänseende snarlika förutsättningar som den huvudsakliga tjänsten 
i fallet BGZ Leasing. Detta fall bedöms ha ett stort värde för en eventuell 
förändring av nuvarande svensk praxis och kan i hög grad bli vägledande för 
liknande fall i Sverige.  

Vidare kommer utredningen begränsas till hur svenska leasinggivare påverkas av 
en eventuell förändring i svensk praxis inom mervärdesskatteområdet, därmed 
kommer det inte göras någon ingående analys av hur leasingtagare berörs. 

 
1.5. Metod 

Metoden som använts för att genomföra uppsatsen har varit den rättsdogmatiska 
ansatsen som syftar till att finna gällande rätt genom relevanta rättskällor för det 
rättsliga problemet.6 I svensk rätt är de centrala rättskällorna lagtext, praxis, 
doktrin och förarbeten varför utredningen tar ansats från dessa.7 För att vidare 
analysera vilket ställningstagande rättstillämparna, däribland Skatteverket, har 
inom uppsatsområdet kommer en utgångspunkt för utredningen vara Skatteverkets 
kommentarer i myndighetens handledning för mervärdesskatt. Visserligen har 
                                                
6 Se Peczenik, Juridikens metodproblem: rättskällelära och lagtolkning, sid. 9 
7 Se Malmgren, Om rättsinformation, rättskällelära och juridisk metod 
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sådana dokument inget rättskällevärde i den mån att de måste beaktas, men det 
hindrar inte att de ofta följs av domstolarna. 8  

Vidare är EU-rätten överordnad och har företräde framför medlemsländernas 
interna rätt. Detta gäller särskilt den indirekta beskattningen, dit 
mervärdesbeskattningen hänförs, där regleringen till stor del numera styrs av 
direktiv på EU-nivå.9 I princip ska EU-rätten i alla fall äga företräde i konflikter 
framför den nationella rätten.10 Förhandsavgöranden från EU-domstolen är en del 
av denna rätt och betraktas tillsammans med tidigare prejudikat som praxis, varför 
ett flertal sådana avgöranden kommer behandlas i uppsatsen. På grund av EU-
rättens stora betydelse inom mervärdesskatteområdet på nationell nivå kommer 
utredningen tillsammans med den svenska mervärdesskattelagen behandla 
relevanta artiklar i EU:s mervärdesskattedirektiv. För att underlätta denna tolkning 
kommer en utgångspunkt vara Björn Westbergs, professor i finansrätt, djupgående 
analys av direktivet. 

Utredningen utgår till stor del från förhandsavgörandet i målet BGZ Leasing från 
EU-domstolen. I den nyligen avkunnade domen görs en annan tolkning än vad 
svensk rätt genom nuvarande praxis gjort gällande huruvida huvudsaklighets- 
eller delningsprincipen ska gälla beträffande försäkringstjänster vid leasing. Med 
anledning av det starka prejudikatvärde ett förhandsavgörande har11 är utfallet 
tämligen relevant att undersöka för svenskt vidkommande för att analysera vilka 
eventuella effekter det kommer leda till på nationell nivå. I andra hand har 
Skatteverkets uttalanden om målet granskats för att om möjligt utreda vilka 
följder avgörandet kan tänkas få på deras ställningstagande inom området. 

 
1.6. Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. I första kapitlet presenteras bakgrunden 
och syftet till uppsatsen samt vilken metod som använts för att uppfylla syftet. I 
avsnittet klargörs även arbetets avgränsning och disposition. I andra kapitlet 
redogörs det för gällande rätt inom uppsatsområdet. Att klargöra innebörden av 
relevanta lagrum och rättsfall är centralt för läsarens förståelse för problemet. I det 
tredje kapitlet klargörs det för huvudsaklighets- och delningsprincipen i sin helhet. 
I kapitel fyra behandlas rättsfallet BGZ Leasing från EU-domstolen vars 
förhandsavgörande är av stor vikt för uppsatsens vidkommande. I avsnittet 
analyseras domstolens avgörande i korrelation till det rådande rättsläget samt 
Skatteverkets uttalanden. Avslutningsvis ges en sammanfattning av utredningen, 
egna reflektioner och förslag till vidare forskning i kapitel fem.  

 

 

 
                                                
8 Se Påhlsson, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten, avsnitt 7.6 
9 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 17 
10 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 21 
11 Se Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2012, del 2, sid. 68 
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2. Bakgrund och gällande rätt 

I följande avsnitt redogörs för de relevanta lagrummen inom 
mervärdesskatteområdet och dess innebörd förklaras. 

2.1.  Mervärdesskattens historia och införande 

Mervärdesskatt är en skatt på konsumtion som tas ut på i princip all omsättning av 
varor och tjänster. I Sverige infördes momsen 1968 12, men föregick innan dess av 
en allmän varuskatt.  Redan då inspirerades den av EU-bestämmelser och när 
Sverige genomförde skattereformen 1990 förändrades lagstiftningen så att den 
även gick i linje med EU-direktiv. Ett av målen med skattereformen var att 
förstärka mervärdesskattens roll som finansieringskälla för staten. 13 I och med 
Sveriges inträde i EU fem år senare har skatterätten påverkats än mer markant, 
inte minst just mervärdesskatten där regleringen numera till stor del styrs av rådets 
direktiv på EU-nivå. 14 Att utforma en likartad mervärdesskattelagstiftning för 
medlemsländerna har varit och är ett viktigt arbete i EU:s mål att skapa en enda 
inre marknad, vilket kräver avsaknad av handelshinder. 15 Tanken med direktivet 
är att det ska tillämpas på samma sätt i samtliga unionens länder. 16 

Harmoniseringsarbetet med att skapa ett gemensamt mervärdesskattesystem inom 
EU har varit komplicerat och tagit lång tid att utforma. Den historiska bakgrunden 
har sin grund i att det första och andra17 mervärdesskattedirektivet antogs 1967, 
vilket innebar att medlemsländerna skulle implementera dessa i sin lagstiftning 
senast 1970. Harmoniseringskraven var dock tämligen måttfulla och på grund av 
direktivens vaga utformning fick EU utforma ett tredje, fjärde och femte 
direktiv.18 Med anledning av detta dröjde det till 1973 innan alla länder i unionen 
infört mervärdesskatten, med direktiven som grund, i sin nationella lagstiftning. 19 

Harmoniseringsarbetet fortskred under 70-talet och som ett led av detta beslöt 
ministerrådet att en andel av medlemsstaternas mervärdesskatteunderlag skulle 
finansiera delar av unionens budget. Beslutet medförde bland annat att 
skattebasen skulle vara densamma i de olika länderna, något som inte varit 
föreskrivet i tidigare direktiv. 20 Arbetet ledde fram till att det sjätte 21 
mervärdesskattedirektivet antogs 1977 och sedan gradvis trädde i kraft fram till 
1987 då alla unionens länder implementerat det i sin nationella rätt. 22 Det var 
också detta direktiv Sverige började införliva i lagstiftningen vid 90-talets 
skattereform som nämnts ovan. 

                                                
12 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 200 
13 Se SOU 2006:90 sid. 17 
14 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 17 
15 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 75 
16 Se SOU 2002:74 sid. 1 
17 Se Direktiv 67/227/EEG och 67/228/EEG 
18 Se Direktiv 69/463/EEG, 71/401/EEG och 72/388/EEG 
19 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 202 
20 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 202 
21 Se Direktiv 77/388/EEG 
22 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 202 
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Det sjätte direktivet kom år 2007 att ersättas av ett nytt språkligt och tekniskt 
omarbetat direktiv 23 vilket är gällande i skrivande stund. Detta kommer 
fortsättningsvis benämnas som mervärdesskattedirektivet i uppsatsen. Utöver de 
språkliga förenklingarna är innehållet i sak detsamma som det tidigare sjätte 
direktivet. 24 Det är således detta omarbetade mervärdesskattedirektiv som 
Sveriges mervärdesskattelagstiftning ska följa och bygger på. 

 
2.2. Förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt 

Som nämnt i tidigare avsnitt är svensk rätt underordnad EU-rätt. 25 För uppsatsens 
vidkommande är det relevant att främst redogöra för de sekundära EU-
rättskällorna direktiv och förhandsavgöranden från EUD. 

Direktiv ska införlivas i medlemsstaternas nationella lagstiftning även om 
länderna emellertid själva får bestämma tillvägagångssätt och form för 
genomförandet. 26 Mervärdesskattedirektivet är i stor grad uttömmande och ger i 
obetydlig grad något utrymme för medlemsstaterna att avvika från direktivets 
bestämmelser. Till följd av detta är mervärdesskattelagen i princip harmoniserad 
med direktivet, dock kvarstår vissa strukturella skillnader mellan de båda 
regelsystemen. Exempelvis har inte alltid de gemenskapsrättsliga begreppen 
någon direkt motsvarighet i ML. 27 Det uppstår tolkningssvårigheter på grund av 
den bristande överensstämmelsen vad gäller både struktur och begrepp samt den 
koppling som görs mellan begrepp i ML och exempelvis inkomstskattelagen och 
bokföringslagen, något som försvårar tillämpningen av EU-rätten. 28 Svårigheter 
kan uppstå med tanke på att de svenska nationella domstolarna och 
myndigheterna är skyldiga att tolka de svenska bestämmelserna på ett EU-
konformt sätt, det vill säga att de tolkas mot bakgrund av vad som var syftet med 
direktivet och ordalydelsen. Till viss del innebär detta bristande förutsebarhet 
både för rättstillämparna och medborgarna. 

Medlemsländernas måttliga handlingsutrymme inom området och mot bakgrund 
av de tolkningssvårigheter som inte sällan uppstår har EUD fått ett mycket stort 
inflytande för tolkning och tillämpning av gällande rätt. 29 I 
mervärdesskatterättsliga tvister mellan enskilda personer och nationella 
skattemyndigheter har EUD kommit att få rollen som EU:s högsta domstol. 30  

Genom att medlemsstaterna kan begära förhandsavgöranden av EUD vid 
tolkningssvårigheter, vilket stadgas 31 i Fördraget om Europeiska unionen, ges 
unionen en möjlighet att fastställa viktiga principer vilket underlättar för en 
enhetlig tolkning och tillämpning av gällande EU-rätt. 32 Domstolens befogenhet 
                                                
23 Se Direktiv 2006/112/EG. 
24 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 202. 
25 Se Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2012, del 1, sid. 58 
26 Se Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2012, del 1, sid. 63 
27 Se SOU 2002:74 sid. 1 
28 Se SOU 2002:74 sid. 1 
29 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 203. 
30 Se Ståhl m.fl. EU-skatterätt, sid. 203. 
31 Se artikel 267 FEUF  
32 Se Berntiz och Kjellgren, Europarättens grunder, sid. 71. 
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att vara den yttersta uttolkaren av gemenskapsrättsliga regler stadgas i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. 33 Att ge domstolen denna befogenhet är av 
stor vikt för att ge EU en möjlighet att slå fast viktiga principer vilket underlättar 
för medlemsländerna att tolka gemenskapsrätten på ett enhetligt sätt. 34 Besluten 
har rättskraft och i praktiken är domarna prejudicerande. 35 Med anledning av det 
är den nationella domstol som begär ett förhandsbesked bunden att ta hänsyn till 
EUD:s beslut i frågan. 

Även om EUD:s avgörande endast är bindande för den nationella domstol som 
begärt ett förhandsavgörande utgör sådana beslut en viktig rättskälla även vid 
tolkning av ett annat unionsland nationella rätt. Av EU:s rekommendationer om 
förhandsavgöranden framgår det att de inte bara ska tillämpas av den nationella 
domstolen som begärt förhandsavgörandet, utan också av samtliga domstolar i 
medlemsländerna. 36 Svenska beslutsfattare ska således i allra högsta grad beakta 
de förhandsbesked EUD gett på andra nationers begäran i sin rättstillämpning. 
Den ovan nämnda bristande överrensstämmelsen vad gäller struktur och begrepp 
gör emellertid att även förhandsavgöranden kan bli svåra att tillämpa på svenska 
förhållanden.  

Att svensk praxis anpassas och förändras efter ett förhandsbesked från EUD inom 
mervärdesskatteområdet framkommer bland annat av rättsfallet Graphic 
Procédé.37 I fallet var det franska finansministeriet oense med ett tryckeriföretag 
gällande vilken momssats delar av den skattskyldiges försäljning skulle uppgå till. 
På grund av tolkningssvårigheterna i frågan begärde de då ett förhandsavgörande 
från EUD. Domstolen kom fram till att ett tryckeris tillhandahållande 
momsmässigt kan anses utgöra ett tillhandahållande av en vara. 38 Effekten av 
detta var att tryckeriets försäljning av denna vara skulle omfattas av en så kallad 
bokmoms med den lägre skattesatsen sex procent, istället för ordinarie 25 procent. 
Det sistnämnda hade fram tills dess varit praxis i såväl Frankrike som Sverige. 
Efter domens utfall ändrade Skatteverket sitt dåvarande ställningstagande i frågan 
och uttalade att avgörandet gäller även för svenska företag. 39 

Det relevanta av ovanstående exempel är således att det är klarlagt att ett 
förhandsavgörande påverkar svensk rättstillämpning oavsett om det är svensk 
eller annan nations domstol som begärt det. 

 
2.3. Mervärdesskattelagstiftningen 

I tidigare stycken har det slagits fast att det knappast finns utrymme för 
medlemsstaterna att avvika från direktivets bestämmelser. Eftersom direktivet är 
införlivat i den svenska mervärdesskattelagstiftningen sker utredningen med 

                                                
33 Se artikel 19 FEU 
34 Se Berntiz och Kjellgren, Europarättens grunder, sid. 153. 
35 Se Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2012, del 2, sid. 68 
36 Se Europeiska unionen, Mål om förhandsavgörande 
37 Se C-88/09 Graphic Procédé   
38 Se C-88/09 Graphic Procédé, p. 33   
39 Se Skatteverket, Ändrad moms för tryckerier påverkar kunderna   
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utgångspunkt från relevanta lagrum för tjänster från den svenska lagstiftningen.40 
Då uppsatsen senare bereder stor plats för ett fall från EU-domstolen som bygger 
på till artiklarna i mervärdesskattedirektivet 41 hänvisas det till, och i de fall det är 
nödvändigt även redogörs för, motsvarande artiklar i direktivet. 

 
2.3.1. Skattskyldighet för mervärdesskatt 

Inledningsvis säger huvudregeln i direktivet att mervärdesskatt ska tas ut på alla 
tjänster: 

”På varje transaktion skall mervärdesskatt, beräknad på varornas 
eller tjänsternas pris enligt den skattesats som är tillämplig på 
sådana varor eller tjänster, vara utkrävbar efter avdrag av det 
mervärdesskattebelopp som burits direkt av de olika 
kostnadskomponenter som utgör priset.” 42 

 
Lagstiftningen är dock betydligt mer omfattande än så och nedan redogörs 
ingående för de villkor som ska vara uppfyllda för att momspliktighet ska inträda. 

 

 

 

I modellen ovan illustreras och nedan beskrivs samtliga förutsättningar som måste 
vara uppfyllda för att mervärdesskatt ska tas ut på tjänster och betalas in till 
svenska staten.43 I mervärdesskattelagen framgår detta av 1 kap. 1 § första stycket: 

”Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag vid sådan 
omsättning inom landet av varor eller tjänster som 
är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet.” 44 

 
Generell skatteplikt gäller för samtliga tjänster om omsättningen av den inte 
undantagits från skatteplikt enligt lagstiftningen. Med tjänst avses allt annat än 
varor som kan tillhandahållas i en yrkesmässig verksamhet. 45 Utgångspunkten är 

                                                
40 Se Mervärdesskattelagen (1994:200). 
41 Se Direktiv 2006/112/EG. 
42 Se artikel 1.2 andra stycket i Direktiv 2006/112/EG 
43 Se Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2012, del 1, sid. 82 
44 Se 1 kap. 1§ första stycket ML jämförd med artikel 2.1 i Direktiv 2006/112/EG 
45 Se Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2012, del 1, sid. 101 

Tjänsten	  är	  
ska,eplik0g	  

Skattskyldighet	  för	  mervärdesskatt	  föreligger	  när:	  

Tjänsten	  är	  
omsa,	  

Omsä,ningen	  görs	  inom	  
landet	  i	  en	  yrkesmässig	  

verksamhet	  
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således att en tjänst ska beläggas med moms så till vida ingen 
undantagsbestämmelse regleras i lagen. 

Omsättning av tjänst 2 kap. 1 § tredje stycket ML: 

”Med omsättning av tjänst förstås att en tjänst mot ersättning utförs, 
överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon” 46 

En tjänst anses alltså vara omsatt när den tillhandahålls. I regel anses detta ha 
skett när den som utfört tjänsten har fullgjort sitt åtagande av vad som ankommer 
på denne.47 Av motsvarande artikel i direktivet beskrivs att med 
”tillhandahållande av tjänster” avses varje transaktion som inte utgör leverans av 
varor. En samlad bedömning ska då primärt avgöra huruvida det är fråga om ett 
enda eller flera separata tillhandahållanden. 

I de fall en transaktion innehåller olika delar, som sammantaget anses utgöra en 
och samma enhet, ska de behandlas som en enda ekonomisk enhet. Är så fallet ska 
det efter det avgöras om det är fråga om en varuleverans eller ett 
tjänstetillhandahållande. 48 Att tillhandahållandet vidare ska ske mot ersättning 
regleras motsvarande i artikel 2.1 c i direktivet.  Tolkningen av direktivreglerna 
bör dock göras som så att skatteplikten är relaterad till tillhandahållandet av 
tjänsten och inte till utbetalningen av ersättningen. 49  

Av 4 kap. 1 § ML förstås att en verksamhet bedrivs yrkesmässigt om den utgör en 
näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen. Kraven enligt IL är att 
näringsverksamheten bedrivs yrkesmässigt, självständigt och med förvärvssyfte.  

Det är viktigt att klargöra om tjänsten är omsatt i Sverige eller utomlands. Om den 
anses vara omsatt utomlands tas nämligen ingen mervärdesskatt ut i Sverige. 50 
Huvudregleringen om när omsättning av en tjänst ansetts gjorts inom landet anges 
i 5 kap. 5 och 6 § § ML: 

”5 § 

En tjänst som tillhandahålls en näringsidkare som agerar i denna 
egenskap är omsatt inom landet, om näringsidkaren antingen har 
sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast 
etableringsställe här och tjänsten tillhandahålls detta...” 51 

… 

6 § 

En tjänst som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare är 
omsatt inom landet, om den som tillhandahåller tjänsten antingen 

                                                
46 Se 2 kap.1 § tredje stycket ML jämförd med artikel 24.1 och 2.1. c i Direktiv 2006/112/EG 
47 Se Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2012, del 1, sid. 127 
48 Se Westberg, Mervärdesskattedirektivet: En kommentar, artikel 24.1 
49 Se Westberg, Mervärdesskattedirektivet: En kommentar, artikel 2.1 c 
50 Se Prop. 2009/10:15 sid. 69 
51 Se 5 kap. 5 § ML jämförd med artikel 44 i Direktiv 2006/112/EG 
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har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast 
etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls…” 52 

 
Så länge näringsidkaren bedriver sin verksamhet i Sverige enligt kriterierna ovan 
fastställs det alltså att den tillhandahållna tjänsten är omsatt inom landet. 53 Detta 
gäller även om den som tillhandahålls tjänsten är en privatperson. Enligt 1 kap. 2 
§ ML säger huvudregeln att säljaren är skattskyldig för sin omsättning – det vill 
säga den som är skyldig att betala skatten till staten. I vissa fall kan det dock 
tvärtom vara köparen som är skattskyldig, exempelvis när en utländsk företagare 
omsätter tjänster i Sverige. Med anledning av uppsatsens avgränsning kommer 
dock inte denna omvända skattskyldighet redovisas mer ingående utan 
utgångspunkten är att säljaren betraktas som skattskyldig för tjänster denne 
omsätter inom landet. 

Om ovanstående grundläggande förutsättningar är uppfyllda betraktas ett 
tillhandahållande som en tjänst utifrån ett mervärdesskatterättsligt perspektiv.  

 
2.3.2. Skattskyldighet i särskilda fall 

Om en skattskyldig person förmedlar en tjänst genom att tillhandahålla denna i 
eget namn men för annans räkning behandlas detta på följande sätt enligt 6 kap. 7 
§ ML: 

”Om någon i eget namn förmedlar en vara eller tjänst för annans 
räkning och uppbär likviden för varan eller tjänsten skall vid 
bedömning av skattskyldigheten för omsättningen av varan eller 
tjänsten denna anses omsatt av såväl honom som hans huvudman” 54 

I en jämförelse med skrivelsen i direktivet kan det konstateras att när en 
beskattningsbar person som i eget namn men för annans räkning tillhandahåller 
tjänster mot ersättning, ska denne själv anses tagit emot och tillhandahållit 
tjänsterna i fråga. Följden av ett sådant kommissionsavtal blir dock inte detsamma 
om man handlar både i annans namn och för dennes räkning. Istället är det då att 
betrakta som en sådan förmedlingstjänst vilken i likhet med andra tjänster 
behandlas enligt artikel 24.1 i direktivet 55, detta även om den bakomliggande 
transaktionen utgör ett tillhandahållande. 56  

 
2.3.3. Undantag för skatteplikt för försäkringstjänster 

Generell skatteplikt gäller för alla tjänster som inte undantas för beskattning. En 
tjänst som omfattas av undantagsbestämmelserna och således undantas 
mervärdesskatt är försäkringar – 3 kap. 10 § ML: 

                                                
52 Se 5 kap. 6 § ML jämförd med artikel 45 i Direktiv 2006/112/EG 
53 Se Prop. 2009/10:15 sid. 69 
54 Se 6 kap. 7 § ML jämförd med artikel 28 i Direktiv 2006/112/EG 
55 Se avsnitt 2.3.1 
56 Se Westberg, Mervärdesskattedirektivet: En kommentar, artikel 28 
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”Från skatteplikt undantas omsättning för försäkrings- och 
återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av 
försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar som 
avser försäkringar eller återförsäkringar.” 57 

Med försäkring och återförsäkring avses ett sådant åtagande genom vilket 
försäkringsgivare till försäkringstagare, som motprestation för betalning, är 
skyldig att ersätta denne om en risk skulle förverkligas i enlighet med de 
uppställda avtalsvillkoren för åtagandet. 58 EUD har uttalat att begreppet 
”försäkringstransaktion”, vilket är direktivets motsvarande benämning till 
”omsättning för försäkringstjänster”, också kännetecknas och bör tolkas enligt 
denna beskrivning. 59 I samma mål konstaterar domstolen vidare att den berörda 
transaktionen inte nödvändigtvis behöver utföras av den som är försäkringsgivare. 
Begreppet försäkringstjänst är tillräckligt brett för att även omfatta försäkringar 
som erbjuds av skattepliktiga personer som inte själva är försäkringsgivare, men 
som inom ramen för en kollektiv försäkring erbjuder kunderna ett 
försäkringsskydd genom prestationerna från en försäkringsgivare som står för 
försäkringsrisken. 60 

Enligt EUD ska tjänster som undantas från skatteplikt, likt försäkringstjänster, 
tolkas restriktivt med hänsyn till att de frångår den allmänna principen om att 
moms ska tas ut på varje tillhandahållande av tjänster från en beskattningsbar 
person som sker mot vederlag. 61 Detta faktum leder till vissa begränsningar för 
vad som kan räknas som försäkringstjänst, men hindrar inte att en 
försäkringstransaktion kan utställas av en person som inte är försäkringsgivare 
enligt ovan. En förutsättning för detta är dock att försäkringstagaren av 
neutralitetsskäl själv har möjlighet att välja försäkringsgivare. 62 Med andra ord 
kan inte en skattskyldig person som erbjuder en tjänst kräva att en försäkring 
tecknas för tjänsten i fråga genom just dem – kunden måste själv ha möjligheten 
att fritt välja en annan aktör för att försäkra den huvudsakliga tjänsten. 

I de fall en skattskyldig person tillhandahåller en huvudsaklig momspliktig tjänst 
tillsammans med en försäkringstjänst som omfattas av undantagsbestämmelsen 
tillämpas den så kallade delningsprincipen. I momshänseende innebär principen 
att varje tillhandahållande ses som fristående och självständigt och i detta fall 
beläggs endast den huvudsakliga tjänsten mervärdesskatt. 

Enligt 7 kap. 10 § ML kan dock ett tillhandahållande av försäkring i vissa fall 
istället utgöra en bikostnad till ett annat tillhandahållande. 63 Försäkringskostnaden 
ska då ingå i beskattningsunderlaget till den huvudsakliga tjänsten. Effekten av att 
försäkringstjänsten underordnas den primära tjänsten i mervärdesskattehänseende 
blir då att försäkringstjänsten beläggs med samma skattesats som den 

                                                
57 Se 3 kap. 10 § ML jämförd med artikel 135.1 a i Direktiv 2006/112/EG 
58 Se Westberg, Mervärdesskattedirektivet: En kommentar, artikel 135.1 a 
59 Se C-8/01, Taksatorringen p. 39 
60 Se Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2012, del 2, sid. 1181 
61 Se Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2012, del 2, sid. 1182 
62 Se C-124/07, Beheer p. 28 
63 Se 7 kap. 10 § ML jämförd med artikel 78 b i Direktiv 2006/112/EG 
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huvudsakliga prestationen. När detta sker talar man motsatsvis till 
delningsprincipen om den så kallade huvudsaklighetsprincipen. 

 
2.4 Sammanfattning 

Kapitlet syftar till att presentera mervärdesskattelagens uppbyggnad och vilket 
inflytande EU-rätten har på den svenska rätten i och med Sveriges medlemskap i 
EU. Det presenteras att svensk intern rätt är underordnad EU-rätten, men även om 
den nationella lagstiftningen i mångt och mycket är harmoniserad kvarstår vissa 
strukturella skillnader vad gäller bland annat begreppsapparaten. Av den 
anledningen har EUD fått ett stort inflytande att tolka gällande rätt när unionens 
nationers domstolar begär förhandsbesked vid tolkningssvårigheter. Ett sådant 
förhandsavgörande blir i princip prejudikat för samtliga länder i unionen. 

Vidare har gällande rätt redogjorts för de delar av mervärdesskattelagen som är 
relevanta för uppsatsens frågeställning. Det konstateras att tjänster generellt är 
momsskattepliktiga så länge de inte undantas enligt speciella lagrum. En sådan 
undantagsbestämmelse finns lagstadgad gällande försäkringar varför de vanligtvis 
inte påförs moms. Om en försäkringstjänst erbjuds tillsammans med en annan 
tjänst och undantagsbestämmelsen är tillämplig tillämpas den så kallade 
delningsprincipen. Det finns emellertid ett undantag från undantaget som säger att 
försäkringar i vissa fall är skattepliktiga. Detta sker när det finns ett starkt 
samband mellan försäkringstjänsten och den huvudtjänst den ska skydda. I de fall 
ingår kostnaden för försäkringstjänsten i den huvudsakliga tjänstens 
beskattningsunderlag. När denna bedömning görs tillämpas istället den så kallade 
huvudsaklighetsprincipen. 

I nästa kapitel kommer dessa principer och gränsdragningsproblemen mellan dem 
förklaras mer ingående. 
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3. Huvudsaklighets- eller delningsprincipen 

I kapitlet redogörs ingående för vad som kännetecknar de två principerna samt 
svensk praxis och Skatteverkets ställningstagande i frågan om vilken princip som 
gäller när en försäkring tillhandahålls tillsammans med en biluthyrningstjänst. 
Avslutningsgivs ges en sammanfattning med egna kommentarer för att underlätta 
läsarens förståelse för dagens rättsläge. 

 
3.1. Gränsdragningsproblem 

Det faktum att vissa tjänster beskattas med lägre skattesats leder till att det 
uppkommer problem i tillämpningen vad gäller att dra tydliga gränser mellan de 
områden som ska beskattas respektive de som undantas beskattning. Reglerna 
upplevs inte sällan som orättvisa. 64 

Huvudregeln enligt den inledningsvis nämnda direktivartikeln 1.2 andra stycket är 
att mervärdesskatt ska tas ut på alla tjänster. En annan utgångspunkt som förstås 
av denna artikel är att varje tillhandahållande ska anses vara fristående och 
självständiga – den så kallade delningsprincipen. 65 Under vissa omständigheter 
ska tillhandahållanden av flera tjänster däremot omfattas av 
huvudsaklighetsprincipen och anses utgöra en och samma transaktion, när de inte 
anses vara separata tillhandahållanden. Gränsdragningsproblematiken handlar 
alltså om att avgöra när tjänster anses utgöra självständiga tillhandahållanden, 
eller en enda transaktion. För uppsatsens del handlar frågan om räckvidden för 
undantagsbestämmelserna för försäkringar i jämförelse med att försäkringen 
istället betraktas som en bikostnad. Avgörandet påverkar om försäkringen ska 
undantas skatteplikt eller inte. 

 
3.2. Huvudsaklighetsprincipen 

Utgångspunkten är alltså att varje tjänst bör behandlas separat i enlighet med 
delningsprincipen. I de fall en tjänst är underordnad en huvudsaklig tjänst får dock 
istället en huvudsaklighetsbedömning göras. Det innebär att skatteplikt, skattesats 
och omsättningsland för omsättningen bedöms efter den huvudsakliga tjänstens 
karaktär när prestationen utgörs av en och samma enhet. I de fall en skattefri 
transaktion, exempelvis en försäkring, anses underordnad en i övrigt skattepliktig 
tjänst, ska försäkringskostnaden inte separeras från den huvudsakliga tjänsten. Av 
rättspraxis framkommer det att det är omständigheterna i det enskilda fallet som 
bestämmer utgången för vilken princip som användas. I rättsfallet Levob 
konstaterar EUD att ett eventuellt samband mellan tjänsterna i fråga är av stor vikt 
vid bedömningen: 

”Det är fråga om en enda transaktion när två eller flera delar eller 
handlingar från en beskattningsbar person har ett så nära samband 

                                                
64 Se SOU 2006:90 sid. 36 
65 Se Westberg, Mervärdesskattedirektivet: En kommentar, artikel 1.2 XI 
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att de tillsammans objektivt sett utgör en enda odelbar ekonomisk 
transaktion och det därför vore konstlat att försöka skilja dem från 
varandra.” 66 

När sambandet hos de tillhandahållna tjänsternas är påtagligt ska alltså 
huvudsaklighetsprincipen i enlighet med 7 kap. 10 § ML tillämpas. En annan 
aspekt som speglar den bedömning framgår av rättsfallet Card Protection Plan 
från EUD: 

”En tjänst ska anses som underordnad en huvudsaklig tjänst när 
kunderna inte efterfrågar den i sig, utan då den endast är ett medel 
att på bästa sätt åtnjuta den egentliga tjänst som tjänsteföretaget 
tillhandahåller.” 67 

Om kunden inte efterfrågar en viss tjänst i sig utan enbart som ett led i 
tillhandahållandet av den huvudsakliga tjänsten, anses den således utgöra en 
delprestation och även då tillämpas huvudsaklighetsprincipen. Av samma rättsfall 
framgår det att samtliga omständigheter i det enskilda fallet måste beaktas. 68  
Detta betyder bland annat det även ska tas hänsyn till det rättsliga sammanhang 
som transaktionen genomfördes i. Avtalet som upprättas kan ge indikationer om 
vilken princip det rör sig om, till exempel tas hänsyn till huruvida tjänsterna är 
åsatta ett särskilt pris eller inte och om separata delfakturor utfärdats för 
tjänsterna. 69  

Det ankommer på den nationella domstolen att med föreliggande omständigheter i 
fall till fall göra bedömningen om den mervärdesskatterättsliga klassificeringen 
anses som en enda transaktion eller som separata tillhandahållanden.70 

 
3.3. Delningsprincipen 

Om flera tillhandahållanden omfattas av flera från varandra klart avskiljbara 
prestationer och om omsättningen av någon tjänst är skattepliktig, medan den 
andra är skattefri, ska beskattningsunderlaget för den del av omsättningen som är 
skattepliktig fastställas. Som ett led av det blir det endast den huvudsakliga 
tjänsten som i så fall påförs mervärdesskatt medan den skattefria tjänsten inte 
medför någon skattskyldighet enligt 3 kap. 10 § ML. Huvudregeln säger att denna 
delningsprincip bör vara utgångspunkten i varje enskilt fall och för att klargöra 
när denna princip får ge vika för huvudsaklighetsprincipen måste det som anförts 
om den sistnämnda principen ovan tas i beaktande. 

Kammarrätten fastslog under 2009 att en uppdelning av beskattningsunderlaget 
skulle ske gällande tillhandahållande av teatertjänster med sex procent 
momsskattesats, och övriga attraktionstjänster med 25 procent momsskattesats på 

                                                
66 Se C-31/04 Levob Verzekeringen och OV Bank p. 22 och C-111/05 Aktiebolaget NN p. 23 
67 Se C-349/96 Card Protection Plan p. 30 
68 Se C-349/96 Card Protection Plan p. 27-28 
69 Se Westberg, Mervärdesskattedirektivet: En kommentar, artikel 24.1 I 
70 Se C-349/96 Card Protection Plan p. 32 
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en nöjespark. 71 För att nyttja tjänsterna betalade parkens kunder en gemensam 
entréavgift för samtliga tjänster. Eftersom Kammarrätten ansåg att besökarna i 
och med den gemensamma avgiften betalade för tjänster med olika skattesats 
kunde de också anses efterfråga tjänsterna i sig. Det gick inte urskilja att någon av 
tjänsterna kunde anses vara underordnad den andra. Följden av det blev att 50 % 
av entréavgifterna belades med sex procent moms och den andra hälften 25 
procent moms. 

I ett annat rättsfall från dåvarande Regeringsrätten gjorde domstolen bedömningen 
att ett bolag som tillhandahöll olika varor och tjänster i samband med 
begravningar ansågs som separata tillhandahållanden. 72 Återigen påpekades 
vikten av att kunderna efterfrågade samtliga tjänster för att delningsprincipen 
skulle tillämpas i det aktuella fallet. Kunden hade möjlighet att inte nyttja en eller 
flera av dessa delar, eller låta någon annan än bolaget i fråga tillhandahålla dem 
för dennes räkning. Av den anledningen anses de inte som underordnade. 

Detta framkommer även av RÅ 2003 ref. 94 där domstolen behandlade ett 
mervärdesskattefall där domstolen konstaterade att en tjänst som kan efterfrågas 
separat inte kan anses vara underordnad en huvudsaklig tjänst. 73 Således ska den i 
så fall också bedömas självständigt vid en prövning om skatteplikt föreligger. 

 
3.4. Svensk rättspraxis och Skatteverkets ställningstagande vid 
försäkringstjänst i samband med biluthyrning 

Skatteverkets ståndpunkt och svensk praxis har sedan länge varit att 
försäkringstjänster i samband med biluthyrning, som är en form av leasing, är 
underordnad uthyrningsobjektet varför huvudsaklighetsprincipen följaktligen 
tillämpas. Följande exempel finns att utläsa i Skatteverkets handledning för 
mervärdesskatt i avsnittet om de fall då en försäkring är att anse som en bikostnad 
till den huvudsakliga tjänsten och därför även ingår i beskattningsunderlaget.74  

Samtliga fall handlar om ett tillhandahållande av en försäkring tillsammans med 
biluthyrning, som är en form av leasingtjänst. Då målen i stort sett har samma 
förutsättningar och utgång kommer endast det ett av de avgjorda fallen redovisas 
ingående. 

I ett förhandsbesked från 1982 behandlar dåvarande Riksskatteverket frågan om 
en självriskelimineringsavgift som en kund betalade till en biluthyrare var 
skattepliktig. 75 Vid inträffad skada på den leasade bilen under uthyrningsperioden 
var kunden skyldig att ersätta biluthyraren för dennes självrisk. På grund av detta 
erbjöds kunden att erlägga en självriskelimineringsavgift som avtalade bort denna 
skyldighet. Avgiften avsåg alltså att försäkra sig mot att undgå risken att få betala 
självriskersättning vid eventuell skada. Nämnden gjorde bedömningen att 
försäkringen utgjorde en del av ersättningen för tillhandahållandet av 

                                                
71 Se KRNJ mål nr 1919-1922-08 sid. 1 
72 Se RÅ 2003 ref. 90 sid. 1 
73 Se RÅ 2003 ref. 94 sid. 1 
74 Se Skatteverket Handledning för mervärdesskatt 2012, del 1, sid. 380-381 
75 Se RSV/FB Im 1982:10 sid.1  
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biluthyrningen varför den också var mervärdesskattepliktig enligt motsvarande 
bestämmelser till nuvarande 7 kap. 10 § ML. Sedan dess har denna uppfattning 
varit utgångspunkt för hur liknande frågor behandlas av svenska rättstillämpare. 

En likartad fråga behandlades av Kammarrätten i avkunnad dom från 2009. 76 
Omständigheterna i fallet motsvarade i mångt och mycket de som nämns i det 
gamla förhandsbeskedet ovan. Bolaget erbjuder i huvudsak biluthyrningstjänster. 
Genom avtal har kunden möjlighet att också köpa till en försäkring som avser 
antingen självriskeliminering, självriskreducering eller stöldförsäkring. Avgiften 
skulle alltså minska en eventuell kostnad för självrisk vid inträffad skada. 

Bolaget hade begärt omprövning hos Skatteverket avseende mervärdesskatt för 
2001 till 2006 och yrkade på återbetalning för utgående moms under 
redovisningsperioderna. Som grund anförde de att bolaget tidigare betalat moms 
för sina försäkringstjänster, vilka enligt deras uppfattning ska undantas skatteplikt 
enligt 3 kap. 10 § ML då de utgör separata tillhandahållanden jämfört med 
uthyrningstjänsten. Skatteverket gjorde emellertid bedömningen att 
försäkringstjänsten var underordnad uthyrningstjänsten och således skulle ingå i 
beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 10 § ML och att den utgående moms som 
redovisats och betalats var korrekt. Detta grundades i synnerhet på Card 
Protection Plan-målet från EUD, där det framkommer att en tjänst är underordnad 
det huvudsakliga objektet om kunden inte efterfrågar försäkringstjänsten i sig. 77 

Eftersom bolaget inte erbjuder försäkringstjänsten för sig, utan endast i samband 
med uthyrningen, ansågs den endast vara ett medel för att på bästa möjliga sätt 
åtnjuta den huvudsakliga uthyrningstjänsten. 

Bolaget överklagade till dåvarande Länsrätten. Instansen gick dock på 
Skatteverkets linje vilket ledde till att de återigen överklagade till Kammarrätten. I 
sitt överklagande anfördes bland annat att den omständigheten att 
försäkringstjänsten endast erbjuds i samband med huvudtjänsten inte innebär att 
kunderna inte efterfrågar försäkringstjänsten i sig. Som stöd för detta pekade de 
på att kunden har möjlighet att förvärva försäkringen från annan leverantör, eller 
inte alls. De yrkade fortsatt på att försäkringstjänsten skulle undantas från 
skatteplikt i enlighet med 3 kap. 10 § ML.   

Med samma motivering gjorde dock domstolen samma bedömning som 
Skatteverket och Länsrätten – försäkringstjänsten ansågs underordnad 
biluthyrningstjänsten och skulle ingå i beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 10 § 
ML varför den påförda momsen var riktig. Bolaget överklagade Kammarrättens 
dom men Högsta förvaltningsdomstolen meddelande inte prövningstillstånd. 

I ytterligare ett liknande fall från 2010 har Kammarrätten gjort samma 
bedömning.78 I målet ansågs tilläggstjänsten självriskreducering underordnad den 
huvudsakliga uthyrningstjänsten bolaget erbjöd. Kunderna hade även här 
möjlighet att mot en avgift teckna avtal om dessa försäkringstjänster. I fallet 
framkommer det att åtskilliga kunder väljer att köpa uthyrningstjänsten utan att 
teckna försäkring. Bolaget erbjuder i vissa fall istället paketerbjudanden där 
                                                
76 Se KRNS mål nr 2980-2985-09 sid. 1 
77 Se C-349/96 Card Protection Plan p. 30 
78 Se KRNS mål nr 3903-3908-09 sid. 1 
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försäkringstjänsten ingått i ersättningen. I dessa fall har det av bolaget inte 
ifrågasatts att mervärdesskatt tagits ut. Bolaget hävdar dock att när kunden själv 
har möjlighet att inte teckna en försäkring, kan den inte anses ingå i ersättningen 
och vara underordnad uthyrningstjänsten. Huvudargumentet från Kammarrätten 
löd återigen att det var uppenbart att kunderna huvudsakligen efterfrågade 
företagets biluthyrningstjänst. Försäkringstjänsterna å andra sidan efterfrågades 
endast som ett komplement till den huvudsakliga tjänsten. De ansågs därför endast 
vara ett medel för att på bästa möjliga sätt uppnå uthyrningstjänsten. Domstolen 
hänvisade återigen till tidigare nämnda Card Protection Plan-målet som praxis 
från EUD i sin motivering.79 Domen överklagades men inte heller i detta fall 
meddelande Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd. 

Dåvarande regeringsrätten har i fler fall poängterat vikten av att en tjänst måste 
vara efterfrågad för att undantagsbestämmelserna för försäkringar ska kunna 
tillämpas. Att svensk praxis bygger sin bedömning på denna omständighet torde 
nu vara klarlagt. 

I RÅ 2005 not. 115 klargör domstolen att delningsprincipen ska tillämpas om ett 
försäkringsbolag erbjuder en försäkring tillsammans med en rådgivningstjänst 
genom att bolaget tillhandahåller en färdig fondportfölj ,vilket innebär att kunden 
ger bolaget i uppdrag att utföra lämpliga placeringar. 80  I ytterligare ett rättsfall 
från Regeringsrätten, RÅ 2007 not. 139, gör domstolen gällande att en 
skadereglering omfattas av undantaget för försäkringstjänster. 81 Ett 
försäkringsbolag utför då en skadereglering för att ersätta försäkringstagares 
skada, bland annat genom en reparation eller förvärv av en ny vara eller tjänst. 
Således är det också klarlagt att ersättningen för försäkringen inte behöver vara 
kontanta medel.    

Anledningen till att Kammarrätten i biluthyrningsfallen inte tar hänsyn till 
ovanstående konstateranden från Regeringsrätten är att i de senare fallen handlade 
om att det var att ett försäkringsbolag som erbjöd kunden försäkringen eller 
skaderegleringen direkt.82 Det som skiljer är att de frågorna av Kammarrätten 
anses efterfrågade i sig, vilket inte kan göras gällande när en försäkring 
tillhandahålls av ett biluthyrningsföretag. Detta grundar sig i att en 
försäkringstjänst som erbjuds av en leasinggivare inte erbjuds till kunden så till 
vida inte biluthyrningstjänsten också erbjuds. Av den anledningen anses den inte 
heller efterfrågad av kunden. 

 

 

 

                                                
79 Se KRNS mål nr 2980-2985-09 sid. 4 
80 Se RÅ 2005 not. 115 sid. 659 
81 Se RÅ 2007 not. 139 sid. 723 
82 Se KRNS mål nr 3903-3908-09 sid. 3 



 
 

 
 

 

22 

3.5. Sammanfattning 

Kapitlet syftar till att presentera mer ingående vilka omständigheter som leder till 
att huvudsaklighets- respektive delningsprincipen tillämpas. Det framkommer att 
utgångspunkten är att varje tillhandahållande i regel ska bedömas självständigt 
vilket talar för delningsprincipen. När en tjänst anses underordnad en huvudsaklig 
tjänst tillämpas dock istället huvudsaklighetsprincipen. Av praxis från såväl EUD 
som svenska domstolar framgår det att rättsstillämparna anser att frågan huruvida 
det finns ett starkt samband mellan tjänsterna och om de anses vara efterfrågade 
av kunden är av stor vikt när denna bedömning görs. 

Det har konstaterats att Skatteverkets ställningstagande och svensk praxis 
beträffande försäkringstjänster som tillhandahålls i samband med leasingtjänster 
hittills har varit att de utgör ett och samma tillhandahållande varför 
huvudsaklighetsprincipen tillämpas. De granskade domarna avser endast 
försäkringar som tillhandahålls tillsammans med biluthyrningstjänster men min 
uppfattning är att detta utgör Skatteverkets generella ställningstagande vad gäller i 
princip alla uthyrningstjänster.  

Den gemensamma nämnaren i de biluthyrningsfall som behandlats är att 
bedömningen utgörs av att försäkringstjänsten i sig inte efterfrågas av kunden. De 
anses endast vara ett medel för att på bästa möjliga sätt uppnå uthyrningstjänsten. 
Bedömningen grundar sig i synnerhet på förhandsavgörandet Card Protection Plan 
från EUD. Av den anledningen har även ett fall från dåvarande Regeringsrätten 
granskats där domstolen gör gällande att en försäkringstjänst kan anses vara 
efterfrågad och bör bedömas enligt delningsprincipen. Den stora skillnaden är att i 
de domar som tagits upp från Regeringsrätten är det ett försäkringsbolag som 
erbjuder försäkringen direkt till kunden. Detta indikerar på att det är enklare att 
påvisa att en försäkring i sig kan efterfrågas, om bolaget som erbjuder den är en 
försäkringsgivare. Som tidigare anfört är det dock möjligt att som bolag förmedla 
försäkringen. Även om de domar som presenterades under avsnittet om 
delningsprincipen inte rörde försäkringar var det nödvändigt att redogöra för dessa 
och klargöra att det enligt de svenska domstolarna är av största vikt att tjänster är 
efterfrågade för att delningsprincipen ska tillämpas.  

Samtliga domar har fattats av Kammarrätten varför rättskällevärdet kan 
ifrågasättas. Anmärkningsvärt är att det inte i något av målen meddelats 
prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen vid överklagan. Det är 
visserligen sant att bedömningsbasen utgår från EU-praxis men 
meningsskiljaktigheterna är uppenbarligen, och har länge varit, tämligen stora om 
vilken princip som bör göras gällande. Att nuvarande tolkning från 
rättstillämparna har varit Skatteverkets åsikt sedan länge framgår av det 
behandlade förhandsbeskedet från början av 80-talet. Att samma ställningstagande 
är förankrat sedan så långt bak i tiden gör att jag ställer mig frågande till att 
frågeställningen inte tagits upp i högsta instansen. 

I andra kapitlet klargjordes att förhandsavgöranden från EUD får stor inverkan på 
intern nationell rätt. Av den anledningen kommer nästa kapitel behandla ett 
aktuellt rättsfall från EUD där bedömningen till stor del skiljer sig från nuvarande 
svensk praxis i frågan. Intressanta frågor att ställa sig är om det aktuella fallet 
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leder till en ny allmän princip inom mervärdesskatteområdet och kommer den i så 
fall kunna tillämpas på biluthyrningstjänster, och om möjligt även andra tjänster 
som tillhandahålls tillsammans med en försäkring? 
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4. Rättsfallet BGZ Leasing 

I detta avsnitt redogörs förutsättningarna och utgången av fallet BGZ Leasing 
från EU-domstolen. Vidare görs en analyus till förhandsavgörandet där bland 
annat domstolens argument och Skatteverkets uttalande till domen kommenteras. 

 
4.1. Försäljningsmodell 

 

 

 

 

 

   
 

 

I ett nytt förhandsavgörande har EUD tagit upp den aktuella frågan om 
huvudsaklighets- eller delningsprincipen gäller beträffande försäkringstjänst vid 
leasing. Fallet redogörs i sin helhet i detta avsnitt. 83 Avgörandet är relevant för 
svenskt vidkommande och nedan följer en grundlig genomgång av målet. Ovan 
illustreras och nedan beskrivs företagets försäljningsmodell. 

BGZ Leasing är ett polskt företag vars ekonomiska verksamhet består av leasing. 
Enligt de villkor BGZ använder i ingångna avtal med kunder utgör objektet som 
företaget hyr ut fortsatt BGZ:s egendom under hela leasingperioden. 
Leasingtagaren betalar en avgift till företaget och ansvarar även för andra 
kostnader som kan hänföras till leasingobjektet. Enligt avtalet är leasingtagaren 
ensam ansvarig om objektet under perioden skadas, går förlorat eller på annat sätt 
sjunker i värde. Av denna anledning kräver BGZ att en försäkring tecknas för det 
leasade objektet. De erbjuder därför sina kunder en möjlighet att teckna en 
försäkring genom företaget. Om kunden önskar att nyttja denna möjlighet tecknar 
BGZ en lämplig försäkring hos en försäkringsgivare och vidarebefordrar därefter 
försäkringskostnaden till kunden, utan att ta ut en marginal och på så vis att ändra 
beloppet. 

 
4.2. Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna 

BGZ gjorde själva bedömningen att tillhandahållandet av leasingobjektet och 
försäkringen ska behandlas som fristående tillhandahållanden. Av denna 
anledning redovisade företaget intäkterna av leasingobjekten som momspliktig 

                                                
83 Följande konstateranden bygger på C-224/11 BGZ Leasing p. 1-71  
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försäljning av tjänster medan de vidarebefordrade försäkringskostnaderna som 
momsfria försäkringstjänster i sin momsdeklaration. 

Den polska skattemyndigheten var oenig med BGZ och gjorde istället 
bedömningen att ett sådant tillhandahållande av en försäkring utgör ett 
tillhandahållande av en tjänst som har samband med leasingen. Således ansåg de 
att den så kallade huvudsaklighetsprincipen skulle tillämpas vilket medför att 
mervärdesskatt ska tas ut även på försäkringen och inte bara för leasingtjänsten. 
Den polska myndighetens bedömning överensstämmer med svenska Skatteverkets 
ståndpunkt i frågan.84 Utöver detta ifrågasattes dessutom BGZ Leasings möjlighet 
att vidarebefordra en försäkringskostnad som har samband med leasingavtal på 
samma villkor som tillämpas av försäkringsgivaren.  

BGZ överklagade till förvaltningsdomstolen i Warszawa. Instansen gick på 
skattemyndighetens linje med samma huvudargument, det vill säga att 
beskattningsunderlaget i enlighet med artikel 78 i direktivet även omfattar 
kostnader som har samband med tjänsten. En försäkring som leasinggivaren 
kräver att leasingtagaren ska teckna är att anse som en sådan bikostnad och 
således ska moms påföras även på den del som avser försäkringen. De anförde 
vidare att en transaktion som i ekonomiskt hänseende utgör en enda transaktion 
inte får delas upp på ett konstlat sätt, med anledning av att det i så fall undergräver 
mervärdesskattesystemets funktion. Domstolen ansåg att en leasingtjänst som 
åtföljs av en försäkringstjänst för objektet utgör ett enda tillhandahållande av 
tjänster. I enlighet med ovan nämnda direktivartikel ska då även försäkringen 
räknas till beskattningsunderlaget. Den mervärdesskattesats som ska påföras det 
framräknade underlaget är den som tillämpas på den huvudsakliga tjänsten, det 
vill säga leasingtjänsten, som i Polen ligger på 22 procent. 85 

Företaget överklagade återigen domen, den här gången till högsta 
förvaltningsdomstolen med hänvisning till att förvaltningsdomstolen tolkat de för 
målet aktuella artiklarna 2.1 c, 24.1, 28, 78 respektive 135.1 i 
mervärdesskattedirektivet felaktigt. 86 I den polska högsta förvaltningsdomstolen 
uppkom osäkerhet kring hur tillhandahållandet av försäkringstjänsten skulle 
behandlas momsmässigt. Med anledning av tolkningssvårigheterna i frågan 
beslutade domstolen att vilandeförklara målet och begära ett förhandsavgörande 
från EUD, till vilka den ställde följande två frågor: 

 

1. Ska artikel 2.1 c i mervärdesdirektivet tolkas så, att tillhandahållandet av en 
försäkring av ett leasingobjekt och tillhandahållandet av leasingobjektet ska 
behandlas som fristående tillhandahållanden eller som ett enda sammansatt 
tillhandahållande av leasingtjänst? 87 

… 

                                                
84 Se avsnitt 3.4  
85 Jmf 7 kap. 1§ ML 
86 Jmf 1 kap. 1§ första stycket, 2 kap.1 § tredje stycket, 6 kap. 7 §, 7 kap. 10 §, 3 kap. 10 § ML 
87 Se C-224/11 BGZ Leasing  p. 25.1 
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2. Om svaret på första frågan är att tillhandahållandet av en försäkring av ett 
leasingobjekt och tillhandahållandet av leasingen av leasingpbjektet ska 
behandlas som fristående tillhandahållanden, ska artikel 135.1 a jämförd med 
artikel 28 i mervärdesskattedirektivet då tolkas så, att tillhandahållandet av 
försäkringen av leasingobjektet är undantaget från mervärdesskatteplikt när 
leasinggivaren själv försäkrar leasingobjektet och vidarebefordrar 
försäkringskostnaden till leasingtagaren?” 88 

 
4.3. EU-domstolens förhandsavgörande 

Inledningsvis erinrade domstolen att den första frågan handlar om huruvida 
leasingtjänsten och försäkringstjänsten i mervärdesskattehänseende ska behandlas 
som ett enda tillhandahållande eller ej. Den andra frågan utgår från att det rör sig 
om två separata tillhandahållanden och rör i huvudsak om en vidarebefordran av 
försäkringskostnaden ska undantas från mervärdesskatteplikt med stöd av 
undantagsbestämmelsen.  

 
4.3.1 Den första frågan 

Domstolen konstaterar att utgångspunkten är att varje tillhandahållande i regel 
anses som fristående och självständigt. 89 Av praxis framgår det emellertid att två 
formellt sett fristående tjänster under vissa omständigheter ska anses utgöra en 
enda transaktion när dessa inte är självständiga. Den sistnämnda bedömningen ska 
tillämpas när tjänsterna har ett så nära samband att de objektivt sett utgör en enda 
odelbar ekonomisk transaktion. Ett sådant tillhandahållande får inte delas upp på 
fiktiv väg då följden av det blir att mervärdesskattesystemets funktion försämras.  

För att avgöra om det rör sig om ett eller flera tillhandahållanden var det av stor 
vikt att undersöka vilka delar som är kännetecknande för transaktionen i fråga. 
Dessa var dels ett tillhandahållande av en leasingtjänst som parterna avtalet om i 
ett avtal och dels ett tillhandahållande av en försäkring av leasingobjektet för 
vilken BGZ tecknat en försäkring hos en försäkringsgivare tecknat en försäkring 
och sedan vidarebefordrat kostnaden för den till leasingtagaren utan att ändra 
beloppet.  

Vad gäller leasingtjänsten påpekas att när det inte avtalats om att äganderätten till 
objektet under avtalsperioden, övergår till leasingtagaren ska detta betraktas som 
ett tillhandahållande av tjänst. En sådan tjänst är i regel skattepliktig enligt artikel 
2.1 c i direktivet varför mervärdesskatt ska påföras denna del. 90 

Angående frågan om försäkringstjänsten tillsammans med leasingtjänsten utgör en 
enda transaktion, vilket i så fall skulle innebära att huvudsaklighetsprincipen 
tillämpas, konstaterar domstolen följande. Det existerar ett samband mellan 
leasingobjektet och försäkringen, vilket i och sig är ett tecken på att de kan utgöra 

                                                
88 Se C-224/11 BGZ Leasing  p. 25.2 
89 Se avsnitt 3.1 
90 Se C-118/11 Eon Aset Menidjmunt p. 33 och avsnitt 2.3.1 
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ett och samma tillhandahållande. 91 Det är dock möjligt att ett sådant samband kan 
äga rum utan att det nödvändigtvis bör utgöra ett enda tillhandahållande i 
mervärdesskattehänseende. Detta på grund av att försäkringskostnader till sin 
natur har ett samband med objektet försäkringen avser. Skulle ett antagande om 
att ett sådant samband är tillräckligt göras skulle syftet med artikel 135.1 i 
direktivet, att undanta försäkringstransaktioner från skatteplikt, riskera att helt 
förlora sin verkan. Med tillämpning av ovan nämnda huvudregel – att varje 
tillhandahållande i regel ska anses som fristående och självständigt – konstateras 
att sambandet som finns mellan en leasing- och försäkringstjänst i princip inte är 
tillräckligt nära för att det ska vara fråga om en enda transaktion. Det är därför 
inte fråga om en konstlad uppdelning av en enda ekonomisk transaktion. 

Vid bedömningen fastslås emellertid att samtliga faktiska omständigheter i det 
nationella målet beaktas. Det konstateras att enligt praxis ska 
försäkringstillhandahållandet kunde anses vara underordnat det huvudsakliga 
leasingtillhandahållandet och utgöra en enda transaktion, om det visar sig att 
kunden inte efterfrågar tjänsten i sig, utan att det endast är ett medel för att på 
bästa sätt tillgodogöra sig den huvudsakliga tjänsten. 92 I det aktuella fallet fastslog 
domstolen att en försäkring av objektet i detta avseende visserligen underlättar 
åtnjutandet av leasingtjänsten, dock anses inte detta som tillräckliga skäl för att 
falla in under benämningen ”för att på bästa sätt tillgodogöra sig den 
huvudsakliga tjänsten” då försäkringen i första hand utgör ett ändamål i sig och 
således även anses efterfrågas för kunden: 

”Det är visserligen riktigt att en försäkring av leasingobjektet som 
regel minskar riskerna för leasingtagaren, jämfört med vad som 
varit fallet om en sådan försäkring hade saknats. Detta är emellertid 
en effekt av försäkringstjänstens natur och innebär i sig inte att en 
sådan försäkringstjänst ska anses vara underordnad den 
leasingtjänst med avseende på vilken erbjuds. Även om en sådan 
försäkringstjänst underlättar åtnjutandet av leasingtjänsten, finner 
domstolen att försäkringstjänsten i första hand utgör ett ändamål i 
sig för leasingtagaren och den är inte endast ett medel för att på 
bästa sätt tillgodogöra sig denna tjänst” 93 

 
Inte heller påverkas detta av att BGZ kräver att en försäkring tecknas för objektet. 
Även om kunden har denna skyldighet har den nämligen möjlighet fritt välja 
försäkringsaktör, något som krävs av neutralitetsskäl.94 Detta talar för att 
försäkringstjänsten inte är underordnad i förhållande till leasingtjänsten. Med 
anledning av att samtliga omständigheter ska beaktas tar domstolen även hänsyn 
till det rättsliga förhållandet och det erinras att det faktum att separata fakturor 
utfärdats för tjänsterna styrker att det handlar om två olika tillhandahållanden. 
Även om det inte är avgörande för bedömningen i sin helhet indikerar en sådan 
faktureringsdelning att det rör sig om separata tjänster. Kunden är i första hand 
intresserad av att köpa en leasingtjänst och endast i andra hand att köpa 

                                                
91 Se C-31/04 Levob Verzekeringen och OV Bank p. 22 och C-111/05 Aktiebolaget NN p. 23 
92 Se C-349/96 Card Protection Plan p. 30 
93 Se C-224/11 BGZ Leasing  p. 42 
94 Se avsnitt 2.3.3 
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försäkringen, där ett beslut om det sistnämnda fattas oberoende av beslutet att 
sluta det huvudsakliga leasingavtalet.  

Med beaktande av vad som anförts ovan besvarade domstolen den första frågan 
enligt följande: 

”Tillhandahållandet av en försäkring av ett leasingobjekt och 
tillhandahållandet av leasingobjektet ska i 
mervärdesskattehänseende i princip behandlas som fristående och 
självständiga tillhandahållanden.” 95 

Den aktuella försäkringstjänsten och leasingtjänsten betraktas således inte ha ett 
så nära samband att de utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande att 
det vore konstlat att skilja dem från varandra. På grund av detta är inte artikel 73 i 
direktivet tillämplig, vilken annars säger att en försäkring kan vara en bikostnad 
och således även vara en del av beskattningsunderlaget. 

Det framkommer dock att det ankommer på den nationella domstolen att med 
beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet att fastställa huruvida de 
aktuella transaktionerna har ett så nära samband att de ska anses utgöra ett enda 
tillhandahållande enligt huvudsaklighetsprincipen eller utgöra självständiga 
tillhandahållanden enligt delningsprincipen. 

 
4.3.2 Den andra frågan 

Precis som anförts i svaret till den första frågan ovan är utgångspunkten i denna 
fråga att tillhandahållandet av leasing- och försäkringstjänsterna betraktas 
självständiga. Domstolen ska klargöra huruvida en försäkringskostnad som för 
kunds räkning tecknats av BGZ hos en försäkringsgivare för att sedan 
vidarebefordra kostnaden till kunden undantas från mervärdesskatteplikt i enlighet 
med artikel 135.1 a i direktivet. Domstolen konstaterar att det således handlar om 
att bedöma räckvidden av nämnda artikel. 

Till att börja med slås det fast att undantaget för skatteplikt även gäller 
försäkringar som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter. 
Försäkringen som BGZ förmedlar faller in under ramen för vad som enligt praxis 
kännetecknas som en försäkringstransaktion. 96 Det faktum att BGZ inte själva är 
försäkringsgivare hindrar inte heller att undantagsbestämmelsen kan tillämpas. Av 
praxis framgår nämligen att artikeln är tillräckligt omfattande för att innefatta 
även ett försäkringsskydd som ges av en beskattningsbar person som inte själv är 
försäkringsgivare, så länge kunderna inom ramen för en kollektiv försäkring 
erbjuds ett försäkringsskydd där en försäkringsgivare genom sin prestation svarar 
för försäkringsrisken. Detta var fallet i den aktuella avtalssituationen och frågan 
om försäkringstransaktionen som BGZ, genom en annan försäkringsgivare, 
vidarebefordrade till kunderna omfattades av artikel 135.1 i direktivet besvarades 
därför jakande. En viktig del av bedömningen var att kostnaden vidarebefordrades 
och att beloppet samt tjänsten i sig lämnades oförändrade. Vid sådana 

                                                
95 Se C-224/11 BGZ Leasing  p. 50 
96 Se avsnitt 2.3.3 
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omständigheter utgör nämligen transaktionen ersättning för just försäkringen och 
inget annat, varför det inte finns någon anledning att utta mervärdesskatt då denna 
är undantagen från skatteplikt. 

Domstolen jämför ovanstående med artikel 28 i direktivet som säger att en 
beskattningsbar person som i eget namn men för annans räkning tillhandahåller en 
tjänst, själv ska anses tagit emot och tillhandahållit tjänsterna i fråga. 97 I de fall 
detta sker gällande ett försäkringsavtal talar praxis avseende artikeln att den 
aktuella transaktionen ska undantas från skatteplikt. Artikeln formuleras nämligen 
i allmänna ordalag där dess räckvidd inte begränsas, varför den inte heller hindrar 
att artikel 135.1 tillämpas analogt. 

Domstolen sammanfattar och besvarar den andra frågan enligt följande: 
 

”När leasinggivaren själv tecknar en försäkring för leasingobjektet 
och vidarebefordrar den exakta kostnaden till leasingtagaren utgör 
en sådan transaktion, under omständigheterna i målet vid den 
hänskjutande domstolen, en försäkringstransaktion i den mening 
som avses i artikel 135.1 a i direktivet.” 98 

 
Det betonas emellertid att resonemanget grundar sig på att leasinggivaren, i fallet 
BGZ, fakturerar kunden den exakta försäkringskostnaden. Hade kunden 
fakturerats en högre kostnad hade inte ovanstående resonemang varit tillämpligt.  
 

4.4. Analys 

Inledningsvis ska det nämnas att leasing är en tjänst som ska påföras 
mervärdesskatt, så länge samtliga villkor som redogjordes i andra kapitlet för 
skatteplikt är uppfyllda. 99 Så konstateras fallet vara i BGZ Leasing och 
fortsättningsvis görs även antagandet att den huvudsakliga tjänsten uppfyller de 
villkoren. Vad gäller frågan om huvudsaklighets- eller delningsprincipen gäller 
vid ett tillhandahållande av en försäkringstjänst i samband med leasing 
sammanfattar domstolen sitt anförande enligt följande: 

 
”Tillhandahållandet av en försäkring av ett leasingobjekt och 
tillhandahållandet av leasingobjektet ska i 
mervärdesskattehänseende i princip behandlas som fristående och 
självständiga tillhandahållanden.” 100 

 
För att nå fram till den slutsatsen har domstolen har lagt stor vikt vid att syftet 
med undantagsbestämmelserna för försäkringar inte får riskera att förlora sin 
verkan. Det polska Skatteverket anförde att det vore konstlat att tillämpa 

                                                
97 Se avsnitt 2.3.2 
98 Se C-224/11 BGZ Leasing  p. 70 
99 Se avsnitt 2.3.1  
100 Se C-224/11 BGZ Leasing  p. 50 
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delningsprincipen av tjänsterna när det finns ett samband mellan dem. EUD anför 
att ett förekommande samband mellan två tillhandahållna tjänster visserligen kan 
vara ett tecken på att den ena tjänsten skall anses underordnad den andra, då detta 
framgår av tidigare rättspraxis från domstolen. Betydelsen av en viss samhörighet 
tonas dock ner när en av tjänsterna är en försäkring. Domstolen noterar nämligen 
att det är av en försäkringstransaktions natur att ha ett visst samband med objektet 
den ska skydda, vilket enligt min uppfattning är tolkning som inte tidigare gjorts 
av EUD. Av detta följer att det snarare är en nödvändighet att ett visst samband 
mellan tjänsterna finns. Utlåtandet är mycket intressant och kommer enligt min 
bedömning leda till att samhörighetsbetydelsen i framtiden kommer få mindre 
påverkan i fall då en försäkringskomponent är inblandad. Det skulle kunna 
definieras som en ny allmän princip inom mervärdesskatteområdet där det 
klargörs att undantagsbestämmelserna inte får riskera att förlora sin verkan och 
från och med nu kan anses vara efterfrågade av kunden, även om bolaget som 
erbjuder tjänsten är en leasinggivare. Det ankommer emellertid på den nationella 
domstolen att avgöra hur stort sambandet i varje enskilt fall egentligen är.  

Vidare diskuterar domstolen räckvidden av Card Protection Plan. Av detta 
rättspraxis framgår det som tidigare nämnt att när en tjänst inte efterfrågas i sig, 
utan enbart är ett medel för att på bästa sätt tillgodogöra sig en huvudsaklig tjänst, 
anses den underordnad den huvudsakliga tjänsten. De slår fast att en försäkring av 
objektet visserligen underlättar åtnjutandet av leasingtjänsten. Domstolen finner 
emellertid att försäkringstjänsten i första hand utgör ett ändamål i sig för 
leasingtagaren och den är inte endast ett medel att på bästa sätt tillgodogöra sig 
denna tjänst. Således kan den anses vara efterfrågad av kunden. 

Detta påverkas inte av att BGZ kräver att en försäkring tecknas. Domstolen anför 
att det särskilt ska noteras att kunden är fri att välja försäkringsaktör. Möjligheten 
att själv välja försäkring, eller inte teckna försäkring överhuvudtaget, hade även 
kunden i minst ett av de Kammarrättsfall som nämns i Skatteverkets handledning. 

För svenskt vidkommande är domstolens yttrande intresseväckande. Som bekant 
grundar Skatteverket och svenska domstolar i huvudsak sin bedömning, om att en 
försäkringstjänst anses underordnad en biluthyrningstjänst när de tillhandahålls 
tillsammans, på detta rättpraxis. 101 EUD gör nu gällande att en försäkringstjänst i 
allra högsta grad kan anses vara efterfrågad av kunden. Att likt Skatteverket och 
de svenska domstolarna grunda bedömningen på att en försäkringstjänst i sig inte 
kan vara efterfrågad är således från och med nu felaktig. En sådan bedömning bör 
rimligtvis utgöra en risk för att syftet med undantagsbestämmelsen förlorar sin 
verkan, enligt vad domstolen anfört. Skulle de svenska fallen prövas idag, efter 
detta förhandsavgörande, är min uppfattning att de med stor sannolikhet skulle 
behandlas annorlunda. 

Som nämnt är svensk rätt underordnad EU-rätt. Förhandsbesked från EUD är 
visserligen endast bindande för den nationella domstol som begärt beskedet, men 
det framgår också att ett sådant avgörande i praktiken även blir prejudikat för 
andra nationer inom unionen. Det anfördes bland annat att ett förhandsbesked från 
EUD gällande just mervärdesskattesats, där Skatteverket innan utfallet varit av 
                                                
101 Se avsnitt 3.4 
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annan åsikt än domstolens slutgiltiga besked, tidigare lett till att Skatteverket 
ändrat sin åsikt i frågan.102  

Med ovanstående i åtanke råder det enligt min mening ingen tvekan om att svensk 
praxis förändras när omständigheterna i ett svenskt fall överensstämmer med en 
dom som faller i EUD. Med det sagt bör det i och med förhandsbeskedet i BGZ 
Leasing enligt mig nu vara klarlagt att utgångspunkten för uppsatsens huvudfråga 
är att delningsprincipen bör tillämpas när ett företag tillhandahåller en 
försäkringstjänst i samband med en leasingtjänst. Eftersom regler om 
undantagsbestämmelser inte sällan upplevs som orättvisa är domstolens 
konstaterande att syftet med undantaget för skatteplikt för försäkringstjänster inte 
får riskera att förlora sin verkan ett viktigt ställningstagande. Det har onekligen 
varit så att företag vars försäkring hittills ansetts underordnad den huvudsakliga 
tjänsten inte sällan varit kritiska till rättstillämparnas tolkning. 

Det ankommer emellertid på de nationella domstolarna att med beaktande av 
omständigheterna i varje fall fastställa huruvida transaktionerna har ett så nära 
samband att de ska anses utgöra ett eller flera självständiga tillhandahållanden. 
Utgångspunkten är alltså att de ska behandlas som fristående, men finns det starka 
samband kan fortfarande huvudsaklighetsprincipen tillämpas. Eftersom ett fall 
sällan är det andra likt är det därför intressant att analysera vad EUD anförde i 
BGZ Leasing. Av förhandsbeskedet kan man i min mening nämligen konstatera 
att att det finns ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att delningsprincipen 
ska kunna tillämpas och försäkringen således kan undantas från mervärdesskatt. 
Av den anledningen behandlas dessa villkor nedan. 
 

4.4.1. Avtalsvillkorens betydelse 

För det första indikerar separat prissättning för de olika tjänsterna att det är två 
olika tillhandahållanden. Detta uppnås genom att utfärda två separata delfakturor 
– en för den huvudsakliga leasingtjänsten och en för försäkringstjänsten. Det talar 
för att det i praktiken är just två olika tjänster och inte bara i teorin. 

Vidare måste leasingtagaren själv ha gjort valet att be leasinggivaren teckna 
försäkringen i fråga. Detta är en viktig faktor för att visa att försäkringen i sig 
verkligen är efterfrågad. Kunden måste alltså även ha möjligheten att fritt välja en 
annan försäkringsgivare än den som erbjuds genom leasinggivaren. Detta hindrar 
inte att ett krav på att försäkring fortfarande finns kvar, så till vida att kunden själv 
kan välja en annan aktör om så önskas. 

Till sist ska det belopp som kunden betalar för försäkringen vara skäligt för den 
risk det täcker och avse just försäkringsskyddet och ingenting annat. Detta uppnås 
i BGZ genom att vidarebefordra den exakta kostnaden från försäkringsgivaren till 
leasingtagaren. Det centrala i det uttalandet är att leasinggivaren inte får ta ut en 
marginal på försäkringstjänsten. Om leasinggivaren inte lämnar beloppet 
oförändrad och istället väljer att ta ut en marginal på försäkringen kan inte 

                                                
102 Se avsnitt 2.2  
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undantagsbestämmelsen tillämpas då den inte anses utgöra ersättning för endast 
försäkringen. 

Genom att leasinggivare har ovanstående i beaktning vid utformningen av sin 
försäljningsmodell och sluter avtal med försäkringsgivare och leasingtagare, kan 
de alltså själva styra om försäkringen ska vara underordnad leasingtjänsten eller 
om den istället ska vara en separat, självständig tjänst fri från mervärdesskatt. 
Sluter de avtal i enlighet med villkoren som nämnts ovan ska delningsprincipen 
tillämpas, medan å andra sidan huvudsaklighetsprincipen tillämpas om de 
exempelvis inte erbjuder kunden att teckna försäkringen hos en annan aktör eller 
tar ut en marginal på beloppet. 

 

4.4.2. Skatteverkets ställningstagande 

När Skatteverket under uppsatsens gång lanserade sin nya 
mervärdesskattehandledning för året fick gavs en fingervisning om hur de valt att 
tolka förhandsbeskedet från BGZ Leasing. Eftersom domen föll i januari och den 
nya handledningen lanserades i april kan man konstatera att de haft tre månader på 
sig att tolka avgörandet och ta ställning till det. Med detta sagt vill jag poängtera 
att det som återfinns i den nya handledningen, således också bör visa hur 
Skatteverket anser att domen påverkar hittills rådande praxis på området. 

I avsnittet om när beskattningsunderlaget ska delas upp genom att flera 
tillhandahållanden ska behandlas som separata och självständiga återfinns nu 
följande text: 

 
”Försäkring av leasingobjekt: 

EU-domstolen har uttalat att tillhandahållandet av en försäkring av 
ett leasingobjekt och tillhandahållandet av leasingen i princip ska 
behandlas som fristående och självständiga tillhandahållanden.” 103 

 
I övrigt har inte uttalandena om att försäkringstjänster i samband biluthyrning ska 
ingå i beskattningsunderlaget, som tidigare i uppsatsen beskrevs som 
Skatteverkets ställningstagande och svensk praxis på området, förändrats med 
anledning av förhandsbeskedet. 104 I en jämförelse mellan handledningen för 2012 
och 2013 kan det konstateras att den enda märkbara skillnaden i det avsnittet är att 
ytterligare en avkunnad dom från 2012 i Kammarrätten lagts till. 105  

Förutsättningarna i det nya fallet stämmer överens med de mål från Kammarrätten 
som tidigare behandlats.106 I likhet med de tidigare domarna gjorde domstolen 
bedömningen att de tilläggsförsäkringar som en hyrestagare betalat för att 
reducera eller eliminera kostnader för inträffad skada på hyresobjektet var 
                                                
103 Se Skatteverket Handledning för mervärdesskatt 2013, del 1, sid. 408 
104 Se avsnitt 3.4 
105 Se bilaga 1 för jämförelse  
106 Se KRNG mål nr 6706-6709-10 
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underordnade huvudtjänsten. Uppfattningen är således fortfarande att en 
försäkringstjänst som tillhandahålls i samband med en biluthyrningstjänst ska 
beläggas med moms. Som grund för bedömningen hänvisade instansen återigen 
till Card Protection Plan-målet om att försäkringen i sig inte efterfrågades av 
kunden.107 Även denna domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen 
men prövningstillstånd meddelades inte. 
 
Med anledning av den nya handledningen råder det ingen tvekan om att 
myndighetens åsikt nu är att delningsprincipen ska tillämpas när en 
försäkringstjänst erbjuds i samband med ”leasing”, i enlighet med 
förhandsavgörandet. Detta kan tyckas vara relativt klart, men vid en mer ingående 
analys av handledningen visar det sig att deras ståndpunkt ändå är tämligen 
otydlig, och bör enligt mig uppfattning ifrågasättas. Slutsatsen av Skatteverkets 
fortsatta uttalanden om biluthyrningstjänster bör rimligtvis vara att de inte anser 
att sådana tjänster faller in under begreppet ”leasing”, varför de inte heller 
påverkas av det nya förhandsavgörandet. Detta ställer jag mig kritisk till. 

I sitt avgörande anför EUD nämligen inte vilken sorts leasingtjänst som erbjuds av 
BGZ i fallet, endast det faktum att den som huvudtjänst är skattepliktig. Detta 
bereder i min mening plats för att ge antagandet om att delningsprincipen ska 
tillämpas, då en försäkring tillhandahålls tillsammans med leasingtjänst, en 
generell innebörd för alla sorters uthyrningstjänster. Utgångspunkten bör enligt 
min uppfattning således vara att delningsprincipen även borde gälla för 
exempelvis biluthyrningstjänster. 

Sedan krävs det givetvis att villkoren som togs upp i analysen av avtalesvillkorens 
betydelse uppfylls i det enskilda fallet för att delningsprincipen ska göras 
gällande. Det är fortfarande upp till den nationella domstolen att slutligen göra 
den bedömningen och det är möjligt att omständigheterna inte var sådana i de 
enskilda fallen från Kammarrätten, men det saknar betydelse i detta avseende. 
Domarna och sålunda även Skatteverkets ställningstagande grundar sig nämligen 
på Card Protection Plan-målet om att en försäkring som tillhandahålls av en 
biluthyrare inte kan anses efterfrågad, vilket i och med vad som anförts i BGZ 
Leasing inte längre kan utgöra en tillräcklig bedömningsgrund för att en 
försäkringstjänst ska anses vara underordnad den huvudsakliga tjänsten. 

 

4.5. Sammanfattning 

I rättsfallet BGZ Leasing hade polens Skatteverk och landets lägre 
domstolsinstanser gjort bedömningen att en försäkringstjänst i samband med 
leasing ska bedömas enligt huvudsaklighetsprincipen. Efter ett överklagande 
valde den polska högsta instansen att be EUD om ett förhandsbesked i frågan. 
Domstolen kommer i motsats till svensk nuvarande praxis fram till att 
delningsprincipen ska göras gällande i frågan. Detta beror mycket på att de till 
skillnad från tidigare avgöranden valt att fokusera på att syftet med 
undantagsbestämmelserna inte får riskera att förlora sin verkan. Det rättspraxis, 
                                                
107 Se avsnitt 3.4 och C-349/96 Card Protection Plan p. 30 
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Card Protection Plan, från EUD som säger att en försäkring i sig inte kan anses 
vara efterfrågad av kunden kan inte längre utgöra en enskild bedömningsgrund. 
Detta har hittills varit den starkaste det starkaste argumentet från svenska 
rättstillämpare.  

Det kan också särskiljas ett antal villkor som en leasinggivare måste uppfylla för 
att delningsprincipen ska vara tillämplig, bland annat att ingen marginal tas ut och 
att kunden har möjlighet att teckna försäkringen hos en annan aktör om den så 
önskar. 

Av undertecknads egen uppfattning framkommer det avslutningsvis också att 
Skatteverkets ställningstagande till förhandsbeskedet i mångt och mycket är 
missvisande. 
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5. Sammanfattning och egna synpunkter 

I avsnittet presenteras avlutningsvis de slutsatser utredningen resulterat i med 
hänsyn till uppsatsens syfte följt av egna åsikter och förslag till vidare forskning 
inom området. 

5.1. Sammanfattning 

Det uppstår emellanåt gränsdragningsproblem om när en försäkringstjänst ska 
undantas från skatteplikt eller inte, något som inte sällan upplevs som orättvist av 
den som missgynnas av rättstillämparnas rättstolkning. Svensk praxis och 
Skatteverkets ställningstagande gällande uppsatsens problemområde har hittills 
varit att en försäkringstjänst som tillhandahålls i samband med en leasingtjänst är 
underordnad den senare och därför ska beläggas med mervärdesskatt. Detta 
framgår främst av ett antal domar från Kammarrätten, som överklagats till Högsta 
förvaltningsdomstolen men inte meddelats prövningstillstånd. Av den anledningen 
kan prejudikatvärdet ifrågasättas. 

Att rättsläget förändras i och med ett förhandsavgörande från EUD torde dock 
vara klarlagt. I BGZ Leasing anför domstolen att syftet med 
undantagsbestämmelserna för försäkringar inte får riskera att förlora sin verkan, 
något som tidigare inte tagits upp gällande frågan. Som ett led av det konstaterar 
de bland annat att en försäkringstjänst kan anses vara efterfrågad, något som den 
svensk praxis i synnerhet tidigare byggt sin uppfattning på att den inte kan vara. 
De anför också att ett visst samband mellan en försäkringstjänst och tjänsten den 
ska skydda inte är ett utgör en tillräcklig samhörighet för att tjänsterna ska anses 
vara tillhandahållna tillsammans. Effekten av främst dessa konstateranden blir att 
en försäkringstjänst som tillhandahålls tillsammans med en leasingtjänst, i princip 
ska behandlas som två separata och självständiga tillhandahållanden. I 
mervärdesskattehänseende blir effekten att försäkringen inte anses underordnad 
den huvudsakliga tjänsten, vilket Skatteverkets åsikt tidigare varit, och undantas 
därför från mervärdesskatt. Efter avgörandet har Skatteverket i viss mån 
kompletterat sin handledning för mervärdesskatt med domstolens uttalande. 

I och med vad som anförts i utredningen är det sålunda fastställt att 
delningsprincipen gäller när en försäkringstjänst tillhandahålls i samband med en 
leasingtjänst, vilket var utredningens huvudsyfte att klargöra. 

Det är dock fortfarande upp till de nationella domstolarna att, med beaktande av 
omständigheterna i varje enskilt fall, fastställa huruvida de aktuella 
transaktionerna har ett så pass nära samband att de ska utgöra ett enda, eller 
självständiga tillhandahållanden. Genom att granska vilka förutsättningar som i 
BGZ Leasing-fallet kan olika villkor, vilka måste vara uppfyllda för att 
delningsprincipen ska tillämpas i det aktuella fallet, slås fast. För det första bör 
separata fakturor med olika prissättning för försäkringen och leasingtjänsten 
utfärdas. Detta talar för att det inte är en konstlad uppdelning. För att visa att 
försäkringen i fråga verkligen är efterfrågad av kunden är det viktigt att kunden 
själv gjort valet att teckna den. Detta uppnås genom att kunden har möjligheten att 
fritt kunna välja en annan försäkringsgivare än den som erbjuds genom 
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leasinggivaren om den så önskar. Detta hindrar inte att kravet på att en försäkring 
måste tecknas förekommer. Till sist är det av stor vikt att det belopp kunden 
erlägger för sitt skydd är skäligt och endast avser försäkringskostnaden. Det 
innebär att leasinggivaren inte får ta ut en marginal på försäkringen. I BGZ 
Leasing uppnåddes detta genom att den exakta kostnaden från försäkringsgivaren 
vidarebefordras till kunden. 

Genom att utforma en försäljningsmodell med eller utan de avtalsvillkor som 
nämnts ovan kan leasinggivaren själv styra om försäkringstjänsten ska vara 
underordnad den huvudsakliga leasingtjänsten eller inte och därmed påverka om 
mervärdesskatt ska tas ut på försäkringen. Att fastslå möjligheter till det 
sistnämnda var uppsatsens sekundära syfte. 

 
5.2. Egna synpunkter 

När Skatteverket under uppsatsens gång lanserade sin nya handledning för 
mervärdesskatt kunde man slå fast vilket ställningstagande de tagit till 
förhandsavgörandet. Som tidigare nämnts har de kompletterat denna med ett 
uttalande om att leasing- och försäkringstjänster som tillhandahålls tillsammans i 
princip ska anses som fristående och självständiga tillhandahållanden. 

En djupare analys visade dock att det ställningstagandet var tämligen oklart. Det 
som i uppsatsen redovisats som svensk praxis om försäkring- och 
biluthyrningstjänster, finns nämligen fortfarande kvar i handledningen. Det har 
inte korrigerats, istället har den utvidgats med ytterligare ett fall från 
Kammarrätten, vilket i princip har samma förutsättningar och utgång som de 
tidigare fallen. Detta bör rimligtvis betyda att Skatteverket inte anser att 
biluthyrningstjänster kan hänföras till begreppet ”leasingtjänster” och således inte 
påverkas av utgången i BGZ Leasing. Eftersom EUD inte påtalar vilken form av 
leasingtjänst som avses i förhandsavgörandet bör det enligt mig dock ges en 
generell innebörd för alla uthyrningstjänster. Domstolen diskuterar vidare det 
rättspraxis som Skatteverkets ställningstagande gällande biluthyrningstjänster som 
huvudtjänst bygger på. De konstaterar att detta rättspraxis i sig inte längre kan 
utgöra en tillräcklig bedömningsgrund för att en försäkring ska anses underordnad 
den huvudsakliga tjänsten. Slutsatsen av att Skatteverket inte ändrat detta 
uttalande blir att de inte anser att biluthyrningstjänster påverkas av 
förhandsavgörandet. Skatteverket ger således dubbla budskap i frågan varför 
handledningen i dess nuvarande form är missvisande och felaktig. Det är 
beklagligt att myndigheten i och med vad som anförts i utredningen ger dubbla 
budskap i frågan. 

Uppsatsen har avslutningsvis avgränsats till att undersöka huruvida 
huvudsaklighets- eller delningsprincipen är gällande i och med utgången av 
rättsfallet BGZ Leasing. Att delningsprincipen nu gäller beträffande leasing- och 
försäkringstjänster har i och med utredningen klargjorts. Det hade dock varit 
önskvärt om frågan togs upp och avgjordes i Högsta förvaltningsdomstolen för att 
få ett starkt, svenskt prejudikatvärde. Frågan om förhandsavgörandet 
konsekvenser är komplex och ger utrymme för fler frågor och vidare forskning 
inom området. 
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En intressant frågeställning är om förhandsavgörandet innebär att praxis förändras 
också för andra varor och tjänster där det säljande företaget även tillhandahar en 
försäkringstjänst, inte bara vid leasingtransaktioner. Med anledning av vad 
domstolens anfört om att syftet med undantagsbestämmelserna inte för riskera att 
förlora sin verkan skulle det vara intressant att undersöka om de principer som 
slagits fast kan ges en sådan innebörd att delningsprincipen bör tillämpas vid alla 
affärstransaktioner där en försäkringskomponent ingår i affären. Detta leder i så 
fall till att en hel del näringsidkare och branscher får nya förutsättningar. Hur detta 
kommer utvecklas i framtiden kommer bli mycket intressant att följa. 
 
För de företag som påverkas av de nya bestämmelserna uppstår även frågan om 
vilka retroaktiva effekter det kan tänkas få för dem. Eftersom EUD endast tolkar 
gällande rätt har egentligen inget nytt tillkommit lagmässigt varför leasinggivare 
nu har möjlighet att begära omprövning för de perioder utgående moms felaktigt 
har tagits ut på försäkringar. Om detta hade varit möjligt och hur Skatteverket 
ställer sig till ett sådant tillvägagångssätt är oklart och hade även det kunnat vara 
föremål för vidare utredning.  

Till sist bör det också nämnas att Skatteverkets ställningstagande till domen som 
av undertecknad ansetts felaktigt eventuellt skulle kunna vara fel i större 
omfattning än vad som anförts. I utredningen gjordes endast jämförelsen med 
skrivelserna om biluthyrningstjänster, men det är tänkbart att det finns liknande 
tjänster som sannolikt påverkas av förhandsavgörandet men som enligt 
handledningen fortfarande ska bör tillämpas enligt huvudsaklighetsprincipen. 
Gällande åtminstone biluthyrningstjänsterna sänds i alla fall just nu felaktiga 
signaler och ett oklart rättsläge är knappast önskvärt för vare sig Skatteverket eller 
näringsidkare. 
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