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Till

Statsrådet Bo Lundgren

Genom beslut den 12 december 1991 bemyndigade regeringen det statsråd
har till uppgift föredrasom ärendenatt skatteväsendestatensom att

tillkalla särskild utredare med uppdragen lämna förslag tillatt den
lagtekniska anpassning mervärdesskatten och punktskattemaav behövssom
vid svenskt medlemskap iett EG.

Med stöd bemyndigandet förordnades denav 9 januari 1992 numera
hovrättsrådet Carl-Gustav Ohlson särskild utredare. Genom beslut densom
16 december 1992 förordnades kanslirådet Lennart Hamberg särskildsom
utredare från och med den 15 december 1992.

Till i utredningen harexperter förordnats kammarrättsassessom Agneta
Bergqvist, departementssekreteraren Torbjörn Boström, kammarrättsrådet
Magnus Ekman från oktober 1992, departementssekreteraren Monica
Falck från maj 1993, kanslirådet Lennart Hamberg till december 1992,
kammarrättsassessom Per Kjellsson, tulldirektören Inge Lindunger från
juli Åke1993, departementssekreteraren Nordlander från maj 1993,
hovrättsrâdet Carl-Gustav Ohlson från december 1992, kammarrättsasses-

Marianne Svanberg från maj 1993,som byråchefen Robert Udd till juli
1993 och skattedirektören Rune Yregård.

Som sekreterare i utredningen har förordnats kammarrättsassessom
Anders Davidson från 1993, râdmannen Ulfmars Klerfalk frånnumera

1993 till januari 1994 ochmars avdelningsdirektören Liselotte Werner
från november 1992.

Utredningen har i juni 1994 överlänmat delbetänkandet Punktskattema
och EG, SOU 1994:74.
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Sammanfattning

Inledning

EG har sedan långInom tid tillbaka genomförts successiv samordningen
medlemsstatemas mervärdesskattelagstiftning. Huvuddelen EG:sav av

mervärdesskatteregler finns samlade i det s.k. sjätte mervärdesskattedirek-

tivet.

Utredningen har gjort jämförelse mellan den svenska mervärdesskatte-en
lagstiftningen och EG:s regelverk, och lämnar i betänkandet förslag till de

ändringar erfordras. Utredningen har i enlighet med direktivensom
begränsat förslagen till sådana ändringar i lagstiftningenatt avse som
obligatoriskt måste genomföras vid svenskt medlemskap i EU.ett

skattebasen

mervärdes-EGzs regler innebär, i den svenskasättsamma som anges
skattelagen, generellt skall beskattas,omsättning och tjänsteratt av varor

jämfört svenskainte särskilda undantag införts. har deUtredningenom
därvid funnit deundantagen från skattebasen med ochEG-reglema, att

svenska reglerna måste på antal bland vilka kanändras punkter, nämnasett
följande:

Skatteplikt införs får sådana utbildningstjänster intesom avser-
yrkesutbildning.

Omsättning sin helhet underfactoringtjänster inordnas iav-
skatteplikten.

förSkatteplikt införs för andra frimärken sådana gällerän som-
postbefordran Sverige.i
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kulturområdet avseendepåNuvarande undantag från skatteplikten-
till biograferinträdetill konserter slopas. Förinträde teatrar, m.m.

Även övrigtettårsperiod. iskattefriheten görsbehålls under en
gällerkulturområdet, bl.a. vadpåinskränkningar i undantagenvissa

rubriken småvidare underomsättning bildkonst sekonstnärers av
företagmedelstora nedan.och

särställning vad gällergenerella mervär-ideella föreningarnasDe-
ideellainförs dock förfrigränsdesskatteskyldighet slopas. En

under rubriken småomsättningmed låg skattepliktig seföreningar
från skattepliktenundantagSärskildamedelstora företag nedan.och

idrottsligatillför avgifter för tillträdeföreslås vidare evenemang
vissaövrigt föreslåsverksamhet. Iidrottsligeller för utövaatt

föreningarnasideellaför deverksamhetsinriktade undantag

aktiviteter.

omsättningvidskattefrihetsärskilda reglernaDe m.m. avom-
personaltidningarperiodiskamedlemsblad,periodiska samt

skattefri-liksomföreslås slopade,organisationstidskrifterperiodiska
visspublikationer. Enperiodiskainförsel utländskavidheten av

organisationstidskriftermedlemsblad ochfrågaskattefrihet i om
generella reglerföreslagnadockmöjliggörs omgenomm.m.

stadgeenligföreningsmedlemmaromsättning tillskattefri mot

medlemsavgift.
vissavid importfrån skattepliktundantagensärskildaDe av-
kraftelektriskochkylamikroñlmertrycksaker, värme,samt

föreslås slopade.

Uttagsbeskattningen

uttagsbe-inskränkning på såföreslås sättVad gäller attuttag envarorav
ersättningöverlåts gratis ellerendastskattning skall ske mot somvarorom

iintetillverkningskostnaden,inköpspriset ellerunderstiger som nu
marknadsvärdet.pris understigeröverlåtelse sker tillfall dåsamtliga som

ÅbeträffandeföreslåsinskränkningMotsvarande även tuttag er.av
skeskall kunnauttagsbeskattning generelltföreslåsandra sidan att om.nav

utomståendetillnormaltintetjänster omsätts motfråga är somom
skattskyldigede fall denuttagsbeskatming iföreslåsVidareersättning. att
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personligen utför tjänster sig själv för privat ändamål skall kunna ske
därvid eller inte.oavsett tas utom varor

Avdrag för ingående skatt

Nuvarande regler avdrag för ingående skatt kan i huvudsak behållas,om
vissa ändringar eller kompletteringar föreslås i huvudsak enligtmen

följande:

Bestämmelser avdragsrätt för gemenskapsintema förvärv seom-
under rubriken beskattningsordningen nedan införs.
Vissa bestämmelser avdrag för ingående skatt vid konceminter-om-

förvärv slopas.na
Ett regelsystem införs jämkning avdragnytt för ingåendeom av-
skatt avseende investeringsvaror.

Nuvarande regler faktura eller jämförlig handling inteattom-
behövs för styrka avdragsrätten avseende förvärv i detaljhandelnatt

där ersättningen understiger 200 kr slopas. Till följd dettam.m. av
slopas motsvarandeäven regel faktureringsskyldighet.om

Utredningen konstaterar EG nyligen antagit regler beskattningenatt om
begagnade innebär de svenska reglerna avdragav attvaror m.m. som om,

för s.k. fiktiv skatt inte kan behållas vid svenskt medlemskap i EU.ett
Utredningen emellertid,har grund tidsbrist, inte lagt fram förslagav

nödvändiga lagändringar i detta hänseende.om
Vad gäller den nuvarande generella avdragsrätten för kommuner och

landstingskommuner konstaterar utredningen det inom Finansdeparte-att
för närvarande bereds utredningsförslag slopa ifrågava-mentet ett attom

rande särregler. Mot den bakgrunden har utredningen inte lagt fram något
förslag den nödvändiga EG-anpassningen i detta hänseende.om

Återbetalning skattav

De nuvarande reglerna återbetalning skatt kan i kvarståstortom av
oförändrade. Vissa ändringar föreslås dock följd inträdet i EU.som en av

Sålunda föreslås till återbetalningrätten vad gäller utländska företagare
utvidgad till ingående skatt avseende vissa tjänster för vilka för-att avse

skattskyldig.värvaren Vidare föreslåsär förskottsbetalning skallatt
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ansökanförtill återbetalning, beloppsgränsemamedföra rätt samt att om
något.återbetalning höjs

omsättning till kundföreslåsutländska företagaregäller andraVad än att
försäkringstjänster ärvissa ñnansierings- ochutanför EG somav

skatt.återbetalningskall berättiga tillfrån skattepliktundantagna av
återbetalningförfarandet vidvad gällerföreslås vidareVissa ändringar

skatt.av

resebyråverksamhetBeskattning av

beräkning beskattnings-föreslås särskilda reglerresebyråemaFör avom
resefönnedlare ianvändas dåReglerna skallunderlaget. eget namnen

ochdärvid förvärvarochtilltillhandahåller resenär varoren resa en
skall i sådantBeskattningsunderlagetnäringsidkare.andrafråntjänster ett

ersättningmarginal, dvs. denresebyråföretagetsberäknasfall motsvara
för förvärvkostnadermed reseförmedlarensbetalar minskatresenärensom

till godo.direkt kommer resenärenoch tjänster somvarorav

skattesatserna

intenivåskattesatsemasdirektiv skall frågorutredningensEnligt om
päändringarförslag tillemellertid framUtredningen läggerbehandlas. ett

striderformelltnuvarande svenska skattesatsernadär de motpunkter,par
förskattesatsernareduceradeföreslås deEG-reglerna. Således att serve-

höjs tillprocent12brevbefordranrespektive21 procentringstjänster

nivån 25generelladen procent.

Små företagmedelstoraoch

90 000påbeloppsgränsbehållas. Eni huvudsakregler föreslåsNuvarande
eller dennesdels konstnärsavseendeföreslås dockskattskyldighetenkr för
i allmännyt-omsättningdelsbildkonst,omsättning eller importdödsbos av

iföreliggaskall dockfrivilligt inträdetillförening. Möjlighetideelltig

dessa fall.
redovisningsskyldighetenochregistrerings-generella ändringarVissa av

beskattningsordningen.rubrikenvidare underföreslås, se
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Beskattningsordningen

Den genomgripande förändringen mervärdesskatteområdet vidmest ett
svenskt medlemskap i EU den beskattningsordningär erfordrasnya som
för handel med andra EG-länder. Reglerna, i EG infördes samtidigtsom
med genomförandet den inre marknaden 1993, innebär importbe-attav
skattningen i nuvarande form slopas vid införsel från EG-av varor
länderna. Import- och exportbegreppen för varutransaktionerreserveras
från eller till tredje land.

Som ersättning för importbeskattningen föreslås, i enlighet med EG-

bestämmelserreglerna, beskattning gemenskapsinterna förvärv iom av
samband med införsel från andra EG-länder. föreslåsReglernaav varor
bilda kapitel, kap., i2 den mervärdesskattelagen 1994:200.ett nytt a nya

förslagetEnligt skall vidare mervärdesskattedeklarationerna kompletteras

med uppgifter varuhandel med andra EG-länder. Mervärdesskatteredo-om
visningen skall ske för enmånadsperioder för sådana skattskyldiga som
bedriver handel med EG. En skyldighet lämna periodiskaatt samman-
ställningar handel med EG införs. Sammanställningarna skallöver normalt

lämnas kvartalsvis, i vissa fall kalenderår.för särskild försenings-Enmen
avgift skall sammanställningen lämnas förtas ut sent.om

Vidare föreslås skyldigheten registreras till mervärdesskattatt att
utsträcks till i princip samtliga skattskyldiga, således demäven som
redovisar mervärdesskatten i särskild självdeklaration.

Vid postorderförsäljning eller motsvarande till frånSverige EG-ett annat
land skall svensk mervärdesskatt sammanlagda omsättningendentas ut om

i landethär överstiger 320 näringsidkare000 kr år. sådanaFörper som
inte har avdragsrätt för ingående motsvarande, eller juridiskaskatt eller

inte näringsidkare, skall från andra EG-länderär vid förvärvsompersoner
beskattning ske i Sverige värdet förvärvendet sammanlagdaom av
överstiger 90 000 kr.

Utredningen föreslår vidare förvärv transportmedel, in-att nyaav
kluderande olika motorfordon, båtar luftfartyg, alltidstörretyper samtav
skall beskattas i Sverige. mervärdesskatt påFörvärvaren skall redovisa

förvärvet till skattemyndigheten. behöver inte registrerasDen skattskyldige

till mervärdesskatt enbart grund sådant förvärv.ettav
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effekterStatsfinansiella

från EG-beskattningsordningen vid införselFörslaget den av varornyaom
medanförstärkning företagens likviditet, görinnebärländerna statenen av

verkar förslagetlikviditetsförlust. riktningmotsvarande I motsatt omen
medmervärdesskatten för företagenmånadsredovisninginförande avav

för denvaraktig kostnadinnebär åtgärdernaEG-handel. Sammantaget en
kronor år,offentliga 0,19 miljarder närkonsoliderade sektorn perom

indirekta effekter.tillhänsyn tas
brevbe-serveringstjänster och förförFörslagen höjda skattesatserom

miljarderskatteintäkter 1,07beräknas medföra ökadefordran kan om
kronor.



Förkortningar

anfördaa.

AVF förordningen 1959:507 allmän varuskattom

Ds Departementsserie

ECU European Currency Unit

EG Europeiska gemenskapen

EuropeiskaEGT gemenskapernas officiella tidning

Europeiska unionenEU

GML lagen 1968:430 mervärdeskattom

Kommittén för indirekta skatterKIS

KL Kommunalskattelagen 1928:370

Kommissionen Europeiska kommissiongemenskapens

ML den mervärdesskattelagen 1994:200nya

Parlamentet Europaparlamentet

propositionprop.

RSV Riksskatteverket

handledning Riksskatteverkets handledning för mervärdeskatt 1993RSV s:



föranvisningarRiksskatteverkets föreskrifter,RSV Dt m.m.
taxering

förföreskrifter, anvisningarRiksskatteverketsRSV Im m.m.
mervärdeskatt

RÅ årsbokRegeringsrättens

unionens rådEuropeiskaRådet

författningssamlingSvenskSFS

inkomstskattstatliglagen 1947:576SIL om

utredningaroffentligaStatensSOU

förteckningenmervärdesskattedircktiv seEG:s sjätteSjätte direktivet
EG-direktiv m.m.över

TÖM mervärdeskattela-tekniskUtredningen översyn avom
1992:6SOUmervärdesskattelag,tillförslag nygens

Guide the EuropeanKajus: AB.J.M. Terra,TerraKajus to
Amsterdam 1993Directives,VAT

förteck-mervärdesskattedirektiv setrettondedirektivet EG:sTrettonde
EG-direktiv m.m.ningen över

Åttonde förteck-mervärdesskattedirektiv seåttondedirektivet EG:s
EG-dircktiv m.m.ningen över



Förteckning över EG-direktiv m.m.

77388EEG: Sjätte Râdsdirektivet den 17 maj 1977 harmoniseringav om
medlemsstaternas omsättningsskatter Gemensamt förav system-

mervärdesskatt: enhetlig skattebas ur EGT L 145, 13.06.1977,nr
1s.

viktigare ändringar i direktivet:

91680EEG: Râdsdirektivet den 16 december 1991 med komplette-av
ringar det mervärdeskattesystemet och medav gemensamma
ändringar i direktivet 77388EEG syftande till upphävande deav
inre ur EGTgränserna L 376, 31.12.1991, 1nr s.

92111EEG: Râdsdirektivet den 14 december 1992 med ändringarav
i direktivet 77388EEG och införande förenklingsâtgärder förav
mervärdesskatten ur EGT 384,L 30.12.1992, 47nr s.

945EEG: Râdsdirektivet februariden 14 1994 med komplettering-av
det mervärdesskattesystemet och med ändringarar av gemensamma

i direktivet 77388EEG tillämpliga påsärregler begagnade-
konstföremâl, samlarföremâl antikviteter EGToch ur Lvaror, nr

60, 3.3.1994, 16s.

Åttonde791072EEG: Rådsdirektivet december 1979den 6av om
harmonisering medlemsstaternas omsättningsskatter Regler förav -
återbetalning mervärdesskatt till utländska näringsidkare ur EGTav nr
L 331, 27.12.1979, 11s.

86560EEG: Trettonde Rådsdirektivet novemberden 17 1986av om
harmonisering medlemsstaternas föromsättningsskatter Reglerav -
återbetalning mervärdesskatt till från landnäringsidkare tredje urav
EGT L 326, 21.11.1986, 40nr s.
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samarbetedecember 1977den 19Râdsdirektivet7779EEG: omav
direkti frågamyndigheterkompetentamedlemsstaternasmellan om
ocksåtillutsträckt15,1977,27.12. attEGT L 336,skatt ur s.nr

1070EEG ur79ändringsdirektivetmervärdesskattomfatta genom
827.12.1979,331,EGT L s.nr

administrativtjanuari 1992den 2721892Rådsförordningen omav
EGTmervärdesskatt urskatterindirektaomrâdetsamarbete inom nr

1.2.1992, 1L 24, s.
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Utredningsuppdraget

1 Direktivet

Vid regeringssammanträdet den 12 december 1991 utfärdades direktiv för
utredning teknisk anpassning mervärdesskatten och punktskat-en om en av

till EG. Därvid anfördes bl.a. följande.terna

Sverige har ansökt medlemskap i EG. Till grund för samarbetetom
mellan EG-ländema ligger Romfördraget från 1957. detta fördragI

s.k. inre marknad skall skapas för i princip hela EG-attanges en
omrâdet. Den inre marknaden skall gälla från och med den 1 januari
1993. Med inre marknad område inre medgränser,ett utanen avses
fri rörlighet för tjänster och kapital. inreDenvaror, personer,
marknadens fria rörlighet för bl.a. och tjänster innebärvaror av-
skaffande gränskontrollema mellan medlemsstaterna och fri handelav

En sådan ordning förutsätteröver gränserna. bl.a. medlemsstaternaatt
inför i delar enhetliga regler för den indirekta beskattningen, dvs.stora
för mervärdeskatten och för olika punktskatter.

Arbetet med enhetliga EG-regler har kommit långtredan detnär
gäller mervärdeskatten. Detta har kommit till uttryck i bl.a. EGs sjätte
mervärdeskattedirektiv från därefter1977 och flera tillkomna direktiv.
Inför 1993 erfordras emellertid i EG omfattande regelverkett gemsamt
både för mervärdeskatten och för punktskatterna. De gemensamma
reglerna beslutas inkluderar beskattningsunderlaget,bl.a.som nu
beskattningsordningen och regler för gränsöverskridande handel.
Vidare innebär det regelverket förutsättningarändrade för denya
myndigheter administrerar skatterna.som

Vid svenskt medlemskap i EG kommer det ställas krav påett att en
långtgående teknisk anpassning de svenska skatterna till detav
regelverk beslutas i EG. Anpassningen innebär såväl ändringarsom nu

författningsteknisk materiella ändringar. inteEn obetydlignaturav som
anpassning mervärdeskatten har gjorts den lagstiftningav genom som
skett på grundval kommitténs Fi 1987:06 för indirekta skatterav
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kort1989:35. InomSOUmervärdeskattReformeradbetänkande m.m.,
mervär-tekniskFi 1990:0lom översynutredningenkommer av

bl.a.med förslagslutbetänkandefram sittläggadeskattelagen omatt
frågormängdEmellertid kommer attanpassningar.ytterligare en

indirektaövrigamervärdeskattengällerdetsåvälåterstá, när som
förslag till denframtillkallas förutredare börsärskildEn taskatter. att

nödvändig.bliranpassning som

andraochförfattningstekniskadeförslag tillframbör läggaUtredaren
indirektadeanpassningsvenskvidbehövsändringar avensom

de kravbelysavidarebörUtredarentill EG-rätten.skatterna ensom
admini-förmyndigheterpå deEG-anpassning ställer svararsom

inteskall däremotUtredarenifrågavarande skatter.strationen av
nivå.beskattningensindirektadenfrågorbehandla om

utredningsuppdragetGenomförandet2 av

EG-reglematillanpassningtillförslagframmed avArbetet taatt en
harpunktskatteområdetrespektivemervärdesskatte-pålagstiftningen
harpunktskattemabeträffandeförslagUtredningensparallellt.bedrivits

1994:74.SOUoch EG,Punktskatternadelbetänkandetiredovisats
slutbetänkande.förevaranderedovisas iMervärdesskattefrågoma

ställerEG-anpassningskall de kravutredningsuppdragEnligt vårt som en
februari 1993iemellertidbeslöt attRegeringenbelysas.myndigheternapå

utredaGeneraltullstyrelsenmedsamrådRiksskatteverket iuppdra att
införmervärdebeskattningenorganisationenförformernarörandefrågor av

iredovisatsharutredningsuppdragi EU. Dettamedlemskapsvensktett
EG-perspektiv. MotiMervärdebeskattningen1993:8, ettRSV Rapport

administrativadeintearbeteförevarandehar vi ibakgrund utrettdenna
lagtsförslagdel deskatteadministrationen. Enför somkonsekvenserna av

bördekaraktärendenoch attärnämndadenfram i rapporten, avsom
dockharmervärdesskatteområdet,påi lagstiftningenändringarföranleda

slutbetänkandet.föreliggandei detbeaktats nu
mervärdesskat-EG-reglerinformationharutredningsarbetetUnder om

Bryssel.iEG-kommissionenvidfrån tjänstemäninhämtatsteornrådet
från Factuskrivelseutredningen överlämnathar tillRegeringen omen

tidskrifter.påreklamskattochmervärdesskattEG-anpassning av
beaktatsharlagstiftningeniändringartillförslagfrarnläggandeVid av
EUimedlemsstaternamedförhandlingarnaavslutadede omresultatet av

Resultatetjanuari 1995.den lfråni EUmedlemskap avsvensktett
deniMedlemskapSverigespromemorianiredovisasförhandlingarna
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nämndaden22kapitelUnionen, 1994:48. IEuropeiska Ds pro-av
särlösningarandraellerövergångslösningarredovisas dememorian som
skatteområdet sedel påsvenskskall gälla förförhandlingsresultatetenligt

betänkandet.2 ibilagaäven
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Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i mervärdesskattelagen 1994:200om

Härigenom föreskrivs i fråga mervärdesskattelagen 1994:200om
dels 1 kap. 9 kap.3 13-18, 26, 28 och 31 §§, 4 kap.att 8 § samt

5 kap. 10 skall§ upphöra gälla,att
dels kap.1 10 och §§,15 2 kap. 1-3, och 6 §§,att 5 3 kap.

l-3, 11, 12, 19, 21-24, 27, 29 och 30 §§, 4 kap. kap.5 5 1-3,
5-9 och §§,11 7 kap. 1-3, 8 och kap.9 §§, 8 2-4, 10, 13-15 och
17 §§, 10 kap. 1-5 och 11-14 §§, kap.11 3 och 5 §§, 13 kap. 10,
11, 15, 16, 21, 23 och 27 §§, 14 kap. 1-3, 9 och 12 §§, 18 kap.

kap.13 19 3 § och 20 kap. och1 4 §§, rubrikerna före 3 kap.närmast
och30 kap.4 5 7 kap. 2 8 §§, 10 kap. 11, och12 13 och

18 kap. 13 § rubrikerna till 13, och 14 kap. skall ha följandesamt
lydelse,

dels det i lagen skall införas 44 kap.paragrafer, 1 2 2 4att nya a,
10 13 aoch 13 b §§, 2 kap. 1a 3 kap. 11 boch 30 a-30d11 §§,
5 kap. 2 2 5 6 och 7 §§, 7 kap. och2 3 10-15 §§, 8 kap.a, a, a a aa,
16 a-16 f §§, 10 kap. 11 och b11 §§, kap.13 la, 25 28 29 ocha a,
30 §§ och 14 kap. 8 30 a-30 d §§, före kap.3 bnärmast 11 11samta, a,
och 30 §§, 7 kap. 12 8 kap. 16 kap. 28 2913 och 30 §§ ocha a a,
14 kap. 30 § rubriker följande lydelse,a nya av

dels det i lagen skall införas följandekapitel 2 lydelse.att ett nytt a av

Ändringar SFS1994:473,496 och498har beaktats.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelserInledande1 kap.

tillämpningsområdeLagens

1§

tillskall betalasMervärdesskatttillskall betalasMervärdesskatt
lagenligt dennadenna lagenligt statenstaten

inomomsättningvid sådaninomomsättningvid sådan
tjänsterellerlandettjänstereller somlandet varoravsomvarorav

iochskattepliktig görsi ärskattepliktig och görs enär en
och inteverksamhetyrkesmässigverksamhetyrkesmässig som

följer 2landet,här i annatbedrivs aav
skattepliktigtvid2.omsättning inomsådan gemen-vid2.

förvärvskapsintemtiangivnatjänster varorlandet avav
inteegendom,lösärskatte-och 7 §§ är4 omkap.5 somsom

gjord inomomsättningen äryrkesmässigiochpliktig görs en
ochlandet,bedrivsverksamhet utom-som

lands, eller
importsådanvidinförsel varorvid sådan avvarorav

skattepliktig.landet ärtillskattepliktig.till landet är somsom
omsättningVad utgöriinförselVad utgör somangessom

Vadkap.i 2importelleromsättningVad utgör anges9 som
gemenskapsintemtutgörHuruvidakap.i 2 somom-enanges

Huruvi-kap.i 2förvärvinförsel skatte-eller ärsättning aanges
omsättning,da ettVadkap. gemen-i 3pliktig ensomanges

importellerförvärvskapsintemtochverksamhetyrkesmässigär
kap.i 3skattepliktigden ärförutsättningarvilka angesunder

verk-yrkesmässigVad ärlandethär ibedrivenskall somanses
ilandetihärsamhetfallvilka angeskap. Ii 4 enanges

omsättningfallvilkaI4 kap.inomgjortsha enomsättning anses
landetinomgjortshakap.i 5landet ansesanges

kap.i 5anges

2§

skattskyldig ärmervärdesskattbetalaSkyldig att
omsättning änföromsättningsådanför annansom

den2-4:isådandenstycket somi § första1 angessomanges
tjänsten,elleromsättertjänst-elleromsätter varanvaransom

en,
sådanaomsättningför2.omsättningsådan avför2. som
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i 5 kap. 4första stycketi 1 § den tjänster som angesanges
dentjänsten, och 7 §§, omsätterförvärvar och om somsom

företaga-utländsktjänsten är en
förvärvar tjänsten,den somre:

omsättning sådanaför av
kap.i 5 5tjänster anges a,som

§§, den6 och 7a om som om-a
utländsktjänsten ärsätter en

och förvärvarenföretagare är
mervärdesskattregistrerad till

förvärvar tjänsten,här: den som
efterföljandesådanför om-

ilandetsättning inom som avses
denstycket:b § första3 kap. 30

omsättningen sker,till vilken
förvärvför sådant som
stycket deni § första 2:1anges

ochförvärvar varan,som
deninförsel: den för importför ärsom av varor:

tullagen skatttullskyldig enligt skyldig erläggaär attsom
för den införda tullagen 1994:0001987: 1065 enligt 10 §var-

importeradeför den varan.an
ifall skattskyldig finnsvissaibestämmelser ärSärskilda somom vem

kap.och 96 kap.

2a§

Verksamhet bedrivs av ensom
ideell förening skatt-medför inte
skyldighet om

verksamheteninkomsten av
inkomst närings-sådanutgör av

för vilken föreningenverksamhet
skattskyldighetfrikallad frånär

1947:lagen5§enligt 7 mom.
ochinkomstskatt,statlig5 76 om
förbeskattningsunderlagen

beräknasbeskattningsåret sam-
90 000 kro-understigamanlagt

nor.
inteSkattskyldighet föreligger

dennesellerupphovsmanför en
omsättning eller im-dödsbo för

bild-alstersådanaport avav
lageni §1konst angessom
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1960:729 upphovsrätt tillom
litterära och konstnärliga verk,
om

1 bildkonsten vid omsättningen
.

eller importen konstnärenägs av
eller dennes dödsbo,

omsättningen eller importen
inte fotografiskt verk, ochavser

beskattningsunderlagen för
beskattningsâret beräknas sam-
manlagt understiga kro-90 000
nor.

2b§

med tillämpningDen avsom
skattskyldig kan2 a§ inte är

hos Skattemyndigheten ansöka
skattskyldighet skall före-attom

beskattningsunder-ligga oavsett
storlek. Skattemyndighe-lagens

sådan skattskyl-besluttens om
under kalender-gäller tvådighet

ar.

4a§

gemenskapsintema förvärvVid
skattskyldigheten vidinträder
för förvärvet.tidpunkten Denna

deninträfa 15:etidpunkt anses
mer den månadmånadeni

har levere-under vilken varan
faktura ellerOm mot-rats. en

handling utfärdas tillsvarande
dessförinnan, in-förvärvaren

vidskattskyldighetenträder
fakturan.utfärdandet av

5§

Vid införsel skattskyl-inträder skattskyl- Vid import inträder
dådigheten tidpunktvid den tidpunkt då digheten vid den

förtull-tillskall anmälas till förtull- skall anmälasvaran varan
ning ienligt bestämmelserna i ning enligt bestämmelserna
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tullagen 1987:1065. 1994:000.tullagen

Innebörden vissa uttryck i denna lagav

8§

Medutgående skatt Medutgående skatt
förstås sådan skatt skall förstås sådan skatt skallsom som
redovisas till vid redovisas till vidomsätt-staten omsätt-staten
ning eller införsel enligt 1 ning, gemenskapsintemt förvärv

eller import enligt l
Medingående skatt Medingående skatt

förstås sådan skatt vid förvärv förstås sådan skatt vid förvärv
eller införsel i 8 kap. eller import i 8 kap.som anges som anges
2 2

10§

Med sådan Med sådant te x p o r avses en e x op r avses
omsättning utomlands omsättning utanför EGav varor av varor
eller tjänster i eller tjänstergörs igörssom en som en
yrkesmässig verksamhet yrkesmässig verksamhetsom som
bedrivs här i landet bedrivs här i landet.

10a§

MedE GellerettEG-lan d
förstås de områden tillhörsom
den Europeiska gemenskapens
mervärdesskatteområde.

13a§

Mednya transport-
förstås sådanad l motor-m e e

drivna marktransportmedel,
fartyg och luftfartyg isom anges

stycket, deandra om
inom månader,omsätts tre

i fråga motordrivnaoch om
marktransportmedel måna-sex
der, det de första gång-efter att

ellertagits i bruk,en
följandehar enligtanvänts

före omsättningen:
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skall hamarktransportmedel-
6 kilometer,körts högst 000

färdats underfartyg skall ha-
timmar, ochhögst 100

flugitsluftfartyg skall ha-
timmar.under högst 40

stycket gällerFörsta
motordrivna marktransport-

avsedda förmedel är tran-som
till landssporter personerav

och hareller ensomvaror
Cylindervolymmedmotor omen

eller48 kubikcentimeteränmer
kilo-effekt 7,2änmeromen

watt,
överstigerlängdfartyg vars

fartygsådana7,5 utommeter,
§§,kap. 21-22i 3som anges

och
startviktluftfartyg över-vars

kilogram,stiger ] 550 utom
iluftfartygsådana angessom

kap.3 21

13b§

punktskatte-Med
varorförståspliktiga

tobaks-, ellersådana alkohol-,
mineraloljeprødukter ärsom

enligtskattepliktigaobligatorisk
punktskatteregler.EG:s

l5§

företa-Medutländskföreta-Medutländsk
näringsidkareförståsfysiskförstås eneperson g a reneg a r

intefysiskhär i landetinte bosatt ärär sompersonensomsom
landet ellerhär istadigvarande vistas här bosatteller är sta-

ellervistas härinte digvarandejuridiskoch enperson somen
påinteregistrering, platsen juridiskpå grund sompersonav
förplatsenregistrering,eller grundfor styrelsens säte annan av

sådanellerstyrelsensomständighet sätesådan år att annananse
omständighetjuridisk ärsvensk att somanseperson.som

juridisksvensk person.
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2 kap. Omsättning 2 Omsättningkap. och import

1§

Medomsättning Medomsättningav av
förstås över- förståsattav r a en vara v a r a

låts ersättning. Med överlåtsmot att mot0 m en vara er--
sättning tjänst sättning,av
förstås tjänst ersätt- på beställningatt moten att en vara
ning utförs, överlåts eller på tillverkas och överlåts mot er-

tillhandahålls någon.sätt sättning, förvärvarenannat även om
Med omsättning eller tillhandahållit väsentlig delav vara en av

tjänst förstås också materialet för tillverkningen ar-att en vara
eller tjänst i anspråk betsbeting, ochtasen

enligt 2-8 §§. i anspråkuttag att tasgenom en vara
enligt 2 och 3 §§.uttaggenom

Med omsättning av
j förståsät tn s

tjänst ersättningatt moten
utförs, överlåts eller på annat

tillhandahålls någon, ochsätt
tjänst anspråkiatt tasen

enligt 4-8 §§.uttaggenom

§I a

importMed förstås att en vara
förs till Sverige från platsen
utanför EG.

Uttag av varor

2§

Med förstås den skattskyldigäruttag attav vara som
tillgodogör sig ändamål,verksamheten privatfören vara ur
överlåter2. till någon överlåter till någonen vara en vara

ersättning eller ersättning ellerutan mot utan motannan annan
ersättning understiger mark- ersättning understiger ettsom som
nadsvärdet, eller beräknat enligtvärde 7kap. 3 §

stycket ned-första 2 och sådana
marknadsmässigtsättning inte är

betingad, eller
för från verksamhet medför skattskyldighet elleröver en vara en som
till återbetalning ingående tillrätt skatt enligt 10 kap. 9-13 §§av en
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skattskyldighet ellermedfördelvisalls eller endastinteverksamhet som
återbetalning.tillsådan rätt

3§

skattskyldigedengäller endasti 2 §Vad sägs uttag omvarorom avsom
9-13 §§enligt 10 kap.återbetalningför ellertill avdraghafthar rätt av

vid förvärvetingående skattenden varan.av
omsättningdenOmomsättningdenOm genomgenom

för-skattskyldigedenvilkenskattskyldige för-vilken den
eller, närvärvateller, närvärvat varanvaranvaranvaran

skatt-dentill landetförts inden skatt-landetförts in till avav
undantagitsskyldige, importenundantagitsinförselnskyldige,

3 kap.skatteplikt enligtfrånkap.enligt 3skattepliktfrån
dock 2tillämpas21 §dock 2§ tillämpas21

allmänhetitjänsterUttag av

5§

förståstjänstMed atttjänsterfrågadet uttagNär är avom
skattskyldigedennormaltskattskyldigedensom

utomståendetillomsätter mot
detersättning uttagsomanses

skattskyldigedentjänst attav
påellerutförautför, låtertjänstutförpersonligen en

tillhandahållersättunderändamål,privatsig för annat enåt
eller sinsjälvåt sigtjänstledförutsättning han perso-ettatt som

ellerändamålför privatnaländettai uttar mervara av
rörelsefrämmandeföreljestvärde,ringa
tillhandahållandetändamål, om

ellerersättningsker motutan
understigerersättning ettsom

3 §7kap.enligtberäknatvärde
ned-sådanochstycket 2 bförsta

marknadsmässigtsättning inte är
ellerbetingad,

låterelleranvänder2.tillhandahåller annanpä2. sättannat
tillhörtillgånganvändaprivatsig själv föråt somtjänst enen

ändamålpnförverksamheten vatexempelvisändamål, attgenom
rörelsefrämmandeföreljestellertjänstenanställd utföralåta en

skattskyldigedenändamål,till-användaeller omatt engenom
ellerföravdragtillhaft rättverksamheten,hör tillgång som
kap.enligt 10återbetalningeller

ingående skattenden§§9-13 av
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vid förvärvet av varan.
utför, överlåter eller pá

tillhandahållersättannat en
tjänst ät någon utanannan
ersättning eller ersättningmot
somunderstigermarlmadsvärdet.

När tillgång hör till verksamheten används den skattskyldigeen som av
eller någon det tjänst endast värdetannan uttaganses som av om av
användandet är ringa.änmer

6 §

När det frågaär tjänster När det frågaär tjänsterom om
den skattskyldige normalt den skattskyldige normaltsom som

inte tillomsätter utomstående inte tillomsätter utomstående
ersättning detmot ersättning skallmotanses som uttag av

tjänst den skattskyl-uttag tjänst inteatt föreligga iav anses
dige andra fall då den skattskyldi-än

ge
tillhandahåller serverings- tillhandahåller serverings-

tjänster sin personal tjänster sinutan personal utan
ersättning eller ersättning ersättning ellermot ersättningmot
somunderstigermarknadsvärdet, understiger värde beräk-ettsom

enligt 7 kap. 3§ förstanat
stycket 2

2. för privat ändamål själv använder eller låter någon användaannan en
personbil eller motorcykel tillgång iutgör eller har förhyrts försom en
verksamheten och den skattskyldige har haft rätt till avdrag för eller
återbetalning enligt 10 kap. 9-13 den ingående skatten vid förvärvetav
eller, i fråga förhyming, hela den ingående skatten hänför sigom av som
till hyran, eller

i3. fall än i för privatannat ändamål själv använder ellersom avses
låter någon använda omsättningstillgång iärannan en vara, som en
verksamheten.

Första stycket 2 och 3 gäller endast värdet användandet är änom av mer
ringa.

2 kap. Gemenskapsintemaa
förvärv

1 §

I 2-9 finns bestämmelser om
i vilka fall förvärv skallett anses
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för-gemenskapsinterntettsom
värv.

förvärvGemenskapsintema

2 §

förvärvgemenskapsintemtMed
förstås

på det sättnågon1 somatt. ersätt-§§och 5i 4 motanges
förvärvarning omvara,en

till förvärva-transporterasvaran
säljarenellerdenne avavren

tillräkningnågonderaseller för
EG-land,frånSverige annatett

detpå sättnågon somatt
för-ersättningi 6 § motanges

tran-värvar varanomvara,en
förvärvarentill avsporteras

förellersäljarenellerdenne av
tillräkningnågonderas annatett

ellerSverigeEG-land från ett
EG-land,annat

detpå sättnågon somatt
förstycketförsta§i 7anges

verksamhetfrånöver envaraen
Sverige,tillEG-landi annatett

§7följeringet annat avom
§och 8stycketandra

falldeinågon somatt
frånför§ överi 9 varaenanges

Sverige.tillEG-landannatett

förvärvGemenskapsinterna
§ Ienligt 2

3§

förvärvadskallEn ansesvara
förvärvetendast§ 1enligt 2 om

avser
sådant transport-nyttett

kap.i Imedel angessom
13 a



Författningsförslag 33

punktskattepliktigsådanen
i 13 b § ochangesvara som
näringsidkareköparen är en

juridisk inteeller person somen
näringsidkare, ellerär

än ett nyttannan varaen
transportmedel eller punkt-en
skattepliktig och förvärvetvara

sådan köparegörs somav en
fråni andra stycket enanges

skattskyldig tillsäljare ärsom
EG-mervärdesskatt i ett annat

land.
stycket 3 köpareFörsta avser

ärsom
näringsidkare verksam-vars
medför ellerhet avdragsrätt rätt
återbetalning enligt kap.till 10

9-13 §§, eller
näringsidkare verksam-vars
inte medför någon avdrags-het
eller till återbetalningrätt rätt

enligt 10 kap. 9-13 §§ eller juri-
diska inte är nä-personer som
ringsidkare, förutsättningunder

det sammanlagda värdetatt-
hans skattepliktiga förvärvav av

andra än transport-varor nya
medel eller punktskattepliktiga

under det löpande eller detvaror
kalenderåretföregående över-

000 kronor, ellerstiger 90
omfattasköparen ettatt av-

beslut i 4sådant som anges

4§

skall på be-Skattemyndigheten
sådan köparegäran somenav

andra stycket 2 be-§i 3anges
ho-sluta förvärv görsatt som av

skall anses som gemen-nom
förvärv fastän denskapsintema

beloppsgränsen inteangivna
skall gällaBeslutetöverstigs.

2 14-0935
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under två kalenderår.

§5

förvärvadEn skall ansesvara
de fallenligt 2 § I iäven tran-

utanför ochpåbörjas EGsporten
därefter importerats till ettvaran
EG-land förvärvarenannat av

för vidare till Sverige,transport
juridiskförvärvaren är enom

inte näringsid-ärperson som
kare.

Gemenskapsinterna förvärv
enligt 2 § 2

6§

skall förvärvadEn ansesvara
enligt §2 om

registrerad tillköparen är-
här i landet,mervärdesskatt

underförvärvet görs an--
registre-köparensgivande av

ringsnummerfrän säljare somen
till mervärdesskattregistreradär

EG-land, ochi annatett
inte visar hanköparen att-

mervärdesskatt ipåförts ett
för förvärvet.EG-landannat

finns bestäm-§13 kap. 25I a
skatt förhur utgåendemelser om

iförvärvsådana avsessom
återfås, förstycket skallförsta

mervärdesskatt harfalldet
EG-landetdet andrapåföns i

redovi-förvärvarenefter det att
sinutgående skatten idensat

deklaration häri landet.
för-skall inteEn ansesvara

stycketenligt förstavärvad om
skettförvärvetköparen visar att

iefterföljande omsättningför en
tillEG-land, och denett annat
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vilken omsättningen görs är
skattskyldig där för omsättning-

en.

Gemenskapsinterna förvärv
enligt 2 § 3

7§

skall förvärvadEn ansesvara
enligt §2 om

den för be-översom varan-
driver yrkesmässig verksamhet i

EG-land,ett annat
överföringen för dennagörs-

verksamhet, och
överföringen görs attgenom-

från dettransporterasvaran
nämnda EG-landet till Sverige

den bedriver verksam-somav
heten eller för dennes räkning.

skall inte förvär-En vara anses
vad enligt 2 § överföring-om
en

för omsättning pågörs
fartyg, luftfartyg eller tåg under
färd med avgângsplats i EG-ett
land och ankomstplats i ett annat
EG-land,

led i tillhandahål-utgör ett
arbetsmateriallande till denav

Sverigei omsättersom en vara
skall tillverka här ihansom

tillhandahållandetlandet, om
isker på 8sätt som anges

led i omsättningenutgör ett
utförs át dentjänst somav en

för tjänstenöver omsom varan,
Sverigearbete i på denavser

överförda varan,
för den överfördagörs att

användas förskall omsätt-varan
tjänster iningen Sverige ochav

skall användas till-därförvaran
landet,fälligt här i
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överfördaför dengörs att
skalltillfälligt, högst 2 är,varan

Sverige, under förut-användas i
motsvarande importsättning att

skattefri här iskulle ha varit
gäller förenligt vadlandet som

import från icketemporär ett
medlemsland, och

omsättningför sådangörs
eller ii kap. 9 § 35angessom

kap. 30 a
de förutsättning-någonNär av

i andra stycket inteangesar som
föreligger, skalllängre varorna

regler-överförts enligthaanses
stycket.i förstana

8§

andrai §Vad 7angessom
gäller, endaststycket 2 om

registreradförvärvaren är-
mervärdesskatt itill annatett

EG-land,
materialet transporteras av-

dennes räk-eller förförvärvaren
till Sverigefrán det landetning

här itillverkningen utförsoch
landet,

verk-tillverkaren bedriver-
skattskyldig-medförsamhet som

landet, ochhet häri
tillverkadeden tran-varan-

till detfrán Sverigesporteras
EG-landet.andra

förvärvGemenskapsinterna
enligt § 42

9§

förvärvadskallEn ansesvara
enligt 2 § om

anspråktariden varansom-
medförverksamhetbedriver som
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skattskyldighet häri landet
ihan anspråk förtar varan-

ändamål iänannat som anges
§ stycket7 andra attgenom an-

förvända den denna verksamhet
efter att transporteratsvaran av

eller för hanshonom räkning till
Sverige från EG-land,ett annat
och

inte härrör frånvaran en-
yrkesmässig verksamhet hansom
bedriver det landet.i

Gemensamma bestämmelser av-
seende 2 § och3 4

10§

En skall inte förvär-vara anses
vad enligt eller7 9 §§ mot-om
svarande förvärv motav varan
ersättning för förvärvareninte
skulle gemenskaps-ettanses som

förvärvinternt enligt 3

Skatteplikt3 kap. skattepliktig omsättning 3 kap. för omsätt-
och införsel ning, förvärvgemenskapsintemt

och import

Generell skatteplikt

Omsättning och tjänst-och tjänst- Omsättning varorav varor av
införsel skattepliktiga skattepliktigaär import ärsamt samter er

dettainget i detta iingetannat annat angesom anges om
kapitel. kapitel.

Är omsättningen av en vara
skatteplikt enligtfrånundantagen

kapitel, importdetta är även av
undantagen från skatte-varan

plikt.
Gemenskapsintemt förvärv är

motsvarandeskattepliktigt om
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det.omsättning är

fastighetsområdetUndantag på

2§

skatteplikt undantasFrånskatteplikt undantasFrån om-om-
fastighetersättning över-fastighetersättning över- samtsamt avav
upplåtelseochlåtelseupplåtelselåtelse och av arren-av arren-

bostadsrätter,hyresrätter,bostadsrätter, den,den, hyresrätter,
ochservitutsrätterochservitutsrätter tomträtter,tomträtter,

till fastigheter.rättigheterandrafastigheter.rättigheter tillandra
rättighet tillupplåtelseSom av

sed-dock interäknasfastighet
korttidsupplåtelservanliga av

föranläggningarochlokaler
upplåtelseelleridrottsutövning

spâranläggning, broväg,av
trafik ellertunnel föreller annan

huvudsakligenupplåtelse som
fastighet.tillträde tillavser

skattepliktfrånUndantaget
tillhandahållandeocksåomfattar

andra anlägg-lokaler ellerav
dessa fördelningar eller av

idrottsutövningeller samtspon-
upplåtelsesamband därmedi av

verksamhetstillbehär eller annan
eller idrotts-förinredning sport-

utövning.
ocksåomfattarfastigheternyttjanderätter tillupplåtelseförUndantaget av

ochelektricitet, värmetillhandahållandeupplåtarens vatten,av gas,
till-televisionssändningar,ochmottagning radio-förnätutrustning omav

nyttjanderätten.led i upplåtelsenhandahâllandet är ett av

3§

omfattar§enligt 2Undantagetenligt § gäller2Undantaget
inteinte vid

överlåtelseupplåtelse ellereller överlåtelseupplåtelse
verksamhetstillbehör,iverksamhetstillbehör utom avav

andra styck-i 2 §fall avsessom
et,

växtlighetochodlingväxande skog, utanomsättning2. annanav
marken,överlåtelsesamband med av
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upplåtelse eller överlåtelse till jordbruksarrende, avverknings-rättav
och jämförligrätt rättighet, jord, eller andrarätt stenattannan ta

naturprodukter till jakt, fiskerätt eller bete,samt
4. rumsuthyming i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt

upplåtelse campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,av
upplåtelse5. parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,av

6. upplåtelse för fartyg hamnar eller för luftfartyg flygplatser,av av
upplåtelse7. förvaringsboxar,av
upplåtelse för upplåtelse förutrymmen utrymmenav av

reklam eller annonsering fas- reklam eller annonsering på fas-
tigheter, tigheter och

upplåtelse för djur bygg- upplåtelse för djur bygg-av av
nader eller mark och nader eller mark.

upplåtelse10. för trafik av
bro eller tunnelväg, samt upp-

låtelse spåranläggning förav
jämvägstrafik.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller fastighetsägare förnär en
stadigvarande användning i verksamhet medför skattskyldigheten som
eller medför till återbetalning enligt kap.10 eller § helträtt ll 12som
eller delvis hyr sådan byggnad eller anläggning, utgörut en arman som
fastighet. Uthyrning till eller kommun skattepliktigär ävenstaten en om
uthyrningen sker för medförverksamhet inte sådan skyldighet elleren som

Vad har uthyrning gäller förrätt. upplåtelseävensagtssom om av
bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också vid uthyrning i andra hand och vid
bostadsrättsinnehavares nyttjanderättupplåtelse till fastighetav som
innehas med bostadsrätt.

finns skattskyldighet9 kap. särskilda bestämmelserI för sådan ut-om
hyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse nyttjanderättav angessom
i ochandra tredje styckena.

Undantag för sjukvård, socialtandvård och omsorg

§5

Med sjukvård förstås åtgärder för förebygga, ellermedicinskt utredaatt
behandla sjukdomar, kroppsfel vid barnsbörd,och skador vårdsamt

åtgärderna vidtas vid sjukhus någon inrättningellerom somannan-
drivs det allmänna eller vid inrättningar i § stadganlav avsessom
1970:88 enskilda vårdhem ellerom m.m.,

åtgärderna särskild legitimationvidtas någon med attom armars av-
yrke inom sjukvården.utöva

Med sjukvård förstås även
utförs medsjuktransponer som
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särskilttransportmedel ärsom
sådanainrättade för transporter.

fotvård.betingadmedicinsktjämställssjukvårdMed

utbildningförUndantag

8§

undantasskattepliktFrånskatteplikt undantasFrån om-om-
utgörtjänstersättningtjänster utgörsättning somavsomav

grundskola,iutbildningtjänsterutbildning annatsamt av
högskola,ochgymnasieskolaoch omsättsslag somsomvaror
innefattandeyrkesutbildning,utbildningen.led iett

ochomskolning,
lärarleddfann ut-avannan

ändamåltill sittbildning som
innehållsmässigt ut-motsvarar

eller 2.enligt 1bildning
skatteplikt undantas ävenFrån

omsättsomsättning varor somav
enligtutbildningled iettsom

stycket.första
bedriverdenochtjänsterendastomfattar somUndantaget somvaror

utbildningen.åtnjuterdentilldirektutbildningen omsätter som
utbild-gäller inteUndantaget

uthyrareellersäljarening som
skatte-medsambandianordnar

tillhandahållandepliktigt av
tjänster.ellervaror

ochñnansieringstjänsterochför bank-Undantag
värdepappershandelför

9§

fmansieringstjänsterochbank-omsättningskatteplikt undantasFrån av
därmedellervärdepappershandelomsättning utgörsådan somsamt

verksamhet.jämförlig
fmansierings-ochbank-Medfmansierings-ochbank-Med
notariatverk-intetjänsternotariatverk-intetjänster avsesavses

facto-inkassotjänster,samhet,ellerinkassotjänstersamhet,
uthyrningellerringtjänsterförvarings: avuthyrning av

förvaringsutrymmen.utrymmen.
förståsvärdepappershandelMed

fordringar,ochandelarandraaktier,förmedlingochomsättning av
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inte, ochellerde värdepapperoavsett representeras avom
1990:1114lagenförvaltning värdepappersfond enligt2. omav

värdepappersfonder.

kulturområdetUndantag inom

11§

föl-undantasskattepliktföl- Frånskatteplikt undantasFrån
omsättningjande slagomsättning och,jande slag avav

införseldär så anges,
upplåtelseupphovsmannenseller överlåtelseupplåtelse
rättigheteröverlåtelseelleromfattasrättigheter avavsomav

eller §omfattas 4 51960:729lagen4 eller 5 § avsomom
upphovsrätt1960 2729lagentill litterära ochupphovsrätt om
konstnärligaochlitteräratilldock intekonstnärliga verk, när

frågainte detverk, dock ärfotografier, närfrågadet är om
reklamalster,fotografier,ochreklamalster, systern ompro-

förochdatabehand-automatiskför auto-system programgram
film,databehandling ellermatiskellereller film, videogramling

jämförligellervideogramupptagningjämförlig annansomannan
infonna-upptagninginformation, som avseravser

tion,
införselochomsättning2. av

bildkonstsådana alster somav
vilkalag,§ nämndai 1avses
ellerupphovsmannenägs av

vilka inteochdennes dödsbo
fotografiska verk,utgör

fram-utövande konstnärs2.fram-utövande konstnärs3. enen
ellerförande litterärtellerlitterärtförande ettavettav

eller denneskonstnärligt verkupplåtelsekonstnärligt verk samt
eller överlåtelseupplåtelserättighet tillöverlåtelseeller avav

bildupp-till ljud- ellerrättighetbildupptagningljud- eller ettav
framföran-sådanttagningframförande, ettsådant av

de,
tillhandahållande avkonser-4.

biograf-,cirkus-, teater-,ter,
balettföreställningarochopera-

föreställ-andra jämförligasamt
ningar,

detellerdet allmännasibiblioteksverksamhet: till-i5. av
subjektsunderstöttallmännatid-böcker,handahållande av
tillhan-biblioteksverksamhet:ochljud-skrifter, tidningar,

tidskrifter,böcker,dahållandebildupptagningar,reproduktioner av
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bibliografiskabildkonst tidningar, ljud- och bildupptag-samtav
upplysningar, ningar, reproduktioner bild-av

konst bibliografiskasamt upp-
lysningar,

iarkivverksarnhet: förvaring 4. i det allmännas eller detav
och tillhandahållande arkiv- allmänna understött subjektsav

uppgifter förvaring ochhandlingar och arkivverksamhet:ur
arkiv-sådana handlingar, tillhandahållande av

handlingar och uppgifter ur
sådana handlingar och

eller deti museiverksamhet: anord- i det allmännas5. av
nande utställningar för all- subjektsallmänna understöttav mu-

och tillhandahållandemänheten seiverksarnhet: anordnande av
för utställningar, ochföremål och utställningar för allmänhetenav

förtillhandahållande föremålav
utställningar.

kopieringframställning,
eller efterbehandlingannan av
kinematografisk film som avser

infomta-reklam elleränannat
tion.

idrottsområdetUndantag inom

§11 a

skatteplikt undantasFrån om-
tjänster varigenomsättning av

tillträde tillberedsnågon
till-elleridrottsligt evenemang

idrottslig verksam-fälle utövaatt
undantasFrån skatteplikthet.

tjänsteromsättningvidare av
sambandomedelbartharsom

idrottsligautövandet denmed av
verksamheten.

Undantaget gäller endast om
ellertjänstema omsätts statenav

ideellellerkommun av enen
verk-inkomstenförening när av

sådan inkomstsamheten utgör en
för vilkennäringsverksamhetav

frånpikalladföreningen är
skattskyldighet enligt 7 § 5 mom.

statlig in-1947:576lagen om



43Författningsförslag

komstskatt.

medverksamhetförUndantag
inriktningviss

11b§

undantasskattepliktFrån om-
sättning görs avsom

iomsättningnågon vars
övrigt undantagen från skatte-är

ellerplikt enligt 11 11 a
förutsättningunder omsätt-att

tjänster ochningen varoravser
före-vidomsätts evenemangsom

omfattning ochi skäligtagna
förmån för sådanuteslutande till

nämndaverksamhet isom avses
följandebestämmelser eller i

punkt, och
ideell in-förening nären

verksamhetenkomsten utgörav
inkomst för vilken före-sådan

frikallad från skatt-ningen är
skyldighet enligt 7 § 5 mom.

1947:576 statliglagen om
inkomstskatt, under förutsättning

omsättningen tjänsteratt avser
medeller omsättsvaror som

anknytning tjänst-tillnära aven
skeromsättningenoch atterna

stadgeenligtill medlemmar mot
be-motsvarandeeller på sätt

medlemsavgift.stämd

massmedieomrádetUndantag inom

undantasskattepliktFrånskatteplikt undantasFrån om-om-
nyhetstid-allmännainförsel allmänna sättningsättning och avav

ochsådana radio-ningarnyhetstidningar. samt
kassettidningar.

dags-publikationerförstås sådananyhetstidningarMed allmänna av
vecka.varjemed minstnormalt utkommerpresskaraktär ett nummersom
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19 §

skatteplikt Från skatteplikt undantasFrån undantas om- om-
innebärsättning tjänster sättning tjänstersom avser av somav

avsádana publika-införande eller ackvisition framställning
föri periodiska med- tioner utgör enav annonser som organ

sammanslutning i 7 §lemsblad, personaltidningar och avsessom
lagen 1947:576organisationstidskrifter 5 omsom mom.

och och statlig inkomstskatti 13 14 §§, samt om-anges
fram-framställning sådana sättning tjänster somav av

ställaren tillhandahåller ipublikationer eller tjänster sam-som
framställningtillhandahålls framställaren band med dennaiav

distribution upplagan.med denna framställ- såsomsamband av
distributionning såsom av upp-

lagan.
Från skatteplikt undantas även

tjänster införandesom avser av
i sådana publikationerannonser

i 18som anges

och luftfartygUndantag för fartyg

§21

undantasFrån skattepliktFrån skatteplikt undantas om-om-
sättningsättning och införsel av av

yrkesmässigt fiske,sjöfart ellerskepp för yrkesmässig
eller bärgning,fartyg för bogsering2.

godsbefordran,för yrkesmässig ellerluftfartyg3. person-
sådanatjänstersådana 4.tjänster4. som avsersom avser

luftfartyg,fartyg ellerfartyg eller luftfartyg, och
ellerdelar, tillbehör5.tillbehör eller5. delar, utmst-utrust-

luft-fartyg ellerning till sådanaluft-ning till sådana fartyg eller
fartyg,fartyg, närnär varanvaran

hyrs till densäljs ellereller hyrs till densäljs utut --
luftfar-fartyget ellerluftfar-fartyget eller ägeräger somsom

varaktigteller denvaraktigteller den tygettyget somsom
eller eller luftfartygetnyttjar fartygetfartyget luftfartygetnyttjar

med ellerenligt avtal ägaren,med ellerenligt avtal ägaren,
till landet förförs in äga-till landet förförs in äga- --

nyttjanderättshavarensellernyttjanderättshavarenseller rensrens
ochräkning,räkning.

delar,tjänster avsersom
utrustningtillbehör eller som

ianges
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säljsalla skepp,för skepp för yrkesmässigt fiske gällerUndantaget som
försärskilt anordnatinförs för sådant fiske, skeppeteller äroavsett om

inte.ändamål ellerdetta
gäller inte förinte för UndantagetgällerUndantaget

farkostersådanafarkoster skepp,sådana ärskepp, är somsom
förflyttningenvilka ärförflyttningen förför vilka är avav

i för-betydelseunderordnadbetydelse i för-underordnad
huvuduppgiften.tillhuvuduppgiften. hållandetillhållande

inte hellergällerUndantagetgäller inte hellerUndantaget
flod-eller importomsättninginförselelleromsättning avav

flytdock-pontonkranar,flyt-pontonkranar,flodsprutor, sprutor,
farkosterandraochoch andra farkosterdockor somsom or

till tulltaxenummerhänför sigtill tulltaxenummerhänför sig
inte bärgnings-ochbärgnings- 89.05 ärinteoch89.05 är somsom

fartyg.fartyg.
gods.med skeppsjöfartyrkesmässig ävenMed egettransport avavses

luftlcuddefarkoster försjöfart jämställsyrkesmässigförMed skepp
godsbefordran.elleryrkesmässig person-

22§

skatteplikt undantasFrånskatteplikt undantasFrån om-om-
överlåtelsesättningöverlåtelsesättning avsersomsom avser

Säll-upplåtelse till SvenskaellerSäll-Svenskaupplåtelse tilleller
Skepps-Räddning afförskapetRäddning af Skepps-förskapet

livräddningförbrutne fartyglivräddningförfartygbrutne avav
utrustningdelar, tillbehör,utrustningtillbehör,delar, samtsamt

fartyg.bränsle till sådantochfartyg.sådantbränsle tilloch ettett
under-omfattarUndantagetunder- ävenomfattarUndantaget även

andra tjänst-ochhåll, reparationtjänst-och andrareparationhåll,
fartygfartyg ett an-avett avserav an- er somavserer som

eller harägsgivet slageller hargivet slag ägs avsomsom av
ellersällskapettillupplåtitstill sällskapet ellerupplåtits

utrustningellertillbehördelar,tillbehör eller utrustningdelar,
fartyg.sådanttillUndantagsådant fartyg.till ettett

införsel till Svenskaocksågäller
RäddningförSällskapet

fartyg ochSkeppsbrutne av
andra nämnts.som nuvaror
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Undantag för vissa andra och tjänstervaror

23 §

skattepliktFrån undantas skattepliktFrån undantasom- om-
sättning följande slag sättning följande slagav av av av

och tjänster införsel och tjänster:samtvaror varor
sådanaav varor:

sedlar och sedlar och gäl-somärär myntmynt som
eller har varit gällande betal- lande betalningsmedel, dock inte
ningsmedel, dock inte guldmynt guldmynt präglade 1967 eller

efter sittpräglade 1967 eller omsättssenare somsenare som
metallvärde,efter sitt metallvärde,omsätts

läkemedel lämnas enligt eller säljs till sjukhus eller förs2. ut receptsom
in i anslutning till sådan eller försäljning,i landet utlämning

modersmjölk, blod eller från människor,organ
flygbensin flygfotogen,4. och

vadhåll-lotterier, inräknat vadhäll- lotterier, inräknat5. 5.
ning andra former spel, ning och andra former spel,och av av
och

tjänster6. tjänster gravöpp-gravöpp- som avsersom avser
tjänst-ning eller gravskötsel tjänst- ning eller gravskötselnär när

huvudmantillhandahålls huvudman- tillhandahålls aven av en
begravnings-för allmän begravnings- för allmännen en nen en

plats, och plats,
frankerings-frimärken, dock inte de frimärken och7. 7.när

postbe-gäller föreller förs in i landet i märkenomsätts som
och till-förpackningar fordran i Sverigesärskilda är somsom

nominellaför butilcsförsäljning. handahállsavsedda vär-mot
det, och

tillguld levererassom
riksbank.Sveriges

Undantag för vissa tillgångaröverlåtelse av

24 §

omsättnings-tillgångarFrån skatteplikt undantas överlåtelse andra änav
tillgångar, om

haft någonöverlåter tillgången visa han varken harden kan attsom
ingåendeför eller återbetalning enligt kap. 9-13 §§till avdrag 10rätt av

betydande förvärvskatt vid förvärvet tillgången eller vid av varorav mera
eller tillförts tillgången, ellertjänster som

verksamhettillgången från verksamhet till2. överföring en annanav en
medfört skattskyldighet enligt kap. 2 §har 2
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inteomsättningstillgångartillämpning första stycketVid av anses som
verksamhet.förbrukas iavseddatillgångar är att ensom

skattepliktfrånUndantagetfrån skattepliktUndantaget
paragraf omfattaromfattar enligt dennaparagrafenligt denna

försäkringsföretags över-försäkringsföretags inteinte över-
tillgångarlåtelse över-tillgångarlåtelse över- somavsomav

skaderegle-samband medtagits iskaderegle-samband medtagits i
fmansie-helleroch intefmansie- ringhelleroch intering

överlåtelseringsföretagsöverlåtelseringsföretags avav
företaget hartillgångarharföretagettillgångar somsom

stödmedåtertagitmed stödåtertagit ettett avavavav
köpeavtal.företaget övertagetköpeavtal.företaget övertaget

inte hellergällerUndantagethellergäller inteUndantaget omom
vilkenomsättningdenomsättning vilkenden genomgenom

skattskyldige förvärvatdenförvärvatskattskyldigeden varanvaran
in tillförtstill eller,förts ineller, varanomom varan

skattskyldige,denlandetskattskyldige,landet den avav
skatte-undantagits frånimportenfrån skatte-undantagitsinförseln

enligt 3 kap. 21plikt21plikt enligt 3 kap.

tjänsterochförUndantag uttag av varor

27§

skatteplikt undantasFrånskatteplikt undantas uttagFrån uttag
då den2 §enligt 2 kap.då den2 §enligt 2 kap.

anspråkskattskyldige ii anspråkskattskyldige tar entar en
ellerför representationrepresentation ellerför varavara

under förut-liknande ändamål,förut-underändamål,liknande
skattskyldige harsättning denharskattskyldigedensättning attatt

förutgifternaföravdragtillutgifterna föravdrag förtill rätträtt
tredjepunkt 1enligtändamålettredjeenligt punkt 1ändamålet

till 20 §anvisningarnatill stycketanvisningarna 20 §stycket avav
1928:kommunalskattelagenkommunalskattelagen 1928:

370.370, och
denenligt kap. 2 § I2 om
sigskattskyldige tillgodogör

fastighetbränsle från ärsomen
förlantbmksenhettaxerad som

den privat-uppvärmning egnaav
bostaden på fastigheten.
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29 §

Från skatteplikt undantas Från skatteplikt undantas kom-stat-
och ochkommunernas uttaguttagens munemas av varorav

tjänster för behov.och tjänster för be- egetegetvaror
hov.

Undantaget omfattar inte kommuns tjänster gällerdetnäruttagen av
stadigvarande bostad fallarbeten på i sådana i 2 kap. 8avsessom

30 §

för viss införsel för viss importUndantag Undantag

Från skatteplikt sådan skatteplikt undantas sådanundantas Från
frihet fråninförsel medför frihet från import medförsom som-

lagen 1987:1066 skatt enligt lagen 1994:000skatt enligt om
avgift frihet skatt eller avgift vidfrihet från skatt eller frånom

vid införsel. införsel.
undantasFrån skatteplikt även

efter im-import en vara somav
skall tillomsättas ettporten

EG-land enligt 30annat a

viss omsättning tillUndantag för
andra EG-länder

30a§

undantasFrån skatteplikt om-
sättning transpor-varor somav

säljaren eller köparenteras av
nâgonderas räkningeller för

EG-från Sverige till annatett
land, om

iregistreradköparen är ett
skattskyldig tillEG-land som

omsättningmervärdesskatt för av
eller förför-eller tjänstervaror

ellervärv av varor,
punktskatteplikti-ärvarorna

inteoch förvärvaren är enga
konsument.

Omsättning transport-av nya
enligt förstaundantasmedel

skatteplikt,frånstycket 1 även
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inte registreradköparen ärom
mervärdesskatt.till

30b§

skatteplikt undantasFrån ge-
menskapsinterna förvärv enligt

kap. 2 § 12 av varor soma
företagareutländskgörs av en

om
företagarenden utländske är

iregistrerad till mervärdesskatt
EG-land,ett annat

efter-förvärvet förgörs en
landet,omsättning här iföljande

sänds eller transpor-varan
Sverige fråndirekt till ettteras

denEG-land det däränannat
utländske regi-företagaren är

ochmervärdesskatt,strerad till
efterföl-den till vilken den

skerjande omsättningen är en
juridisknäringsidkare eller en

näringsid-inte ärperson som
registrerad tillkare, ärsom

mervärdesskatt här och ärsom
skattskyldig omsättningenför
enligt första styck-I kap. 2 §
et

Undantaget första stycketi
under förutsättningendastgäller

utländske företagarendenatt
uppfyllerfakturautfärdar en som

kap.11 5kraven i

30c§

skatteplikt undantasFrån om-
lujñfartygellerpá fartygsättning

i kap. 3 §5ide fall aavsessom
isådana angesvaror somav

understyckena,och tredjeandra
förutsättning äratt av-varorna

medtas isedda resenärensatt
bruk.personligtförbagage
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följande slagFör varorav
undantaget för varjeskall rese-

angivnatill nedanbegränsasnär
kvantiteter:

eller literliter sprit 21-
alkoholhaltmedalkoholdryck en

överstiger 22 volympro-intesom
starkvin, ochcent

mousserande,vin ej2 liter-
och

liter öl, och2-
eller 100cigaretter200-

ellereller 50 cigarrercigariller
röktobak, och250 gram

ochparfym,50 gram-
luktvatten.liter0,25-

undantagetövrigt gällerI
konfektyrva-choklad- ochendast

kosmetiska samtpreparatror,
detobaksvarorandra än som

underandra stycketianges
sammanlag-detförutsättning att

förvär-da värdet somvarorav
ochunder resasammaenvas

kronor.högst 800uppgår till
enskildDärvid får varasen

delasvärde inte upp.
meddela in-fårRegeringen
dennai de iskränkningar para-

förundantagengraf angivna
fartygslinjer.ellerflyg-vissa

30d§

skatteplikt undantasFrån ge-
förvärvmenskapsintema som

företagutländskagörs omav
enligtåterbetalningtillrätt
ihela skatten10 kap. 1-4 an-av

haskulleförvärvetledning av
förelegat.
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4 kap. Yrkesmässig verksamhet

Förutsättningarna för verksamhet be-Yrkesmässigatt en yr-
företagarekesmässig verksamhet skall utländskdriven av

ibedriven Sverigeanses

5§

utländsk företagares verk-yrkesmässig verksamhetEn En
Sverigehäri landet samhet yrkesmässig iskall bedriven äranses

eller i utlandet företagarenden någonutövas som omom av
verksamhetutländsk företagare. bedriverinte är motsva-som

verksamhetverksamhet yrkesmässigEn yrkesmässig rar
utländsk före- enligt 1utövassom av en

skall bedriven härtagare anses
skatt-i landet företagarennär är

verksam-skyldig för inkomst av
heten enligt 6 § lagen1 mom.

statlig inkomst-1947:576 om
skattskyldighetskatt. sådanNär

utländskföreligger skallinte en
företagares verksamhet anses

endast tillbedriven här i landet
handen del den innefattar att

landetinom
han lagtomsätter somvaror

lager häri landet,i
för-hanomsätter varor som

infört i landetellerinomvärvat
montering,efterför leverans

installation eller någon annan
tjänst, eller

tjänstnågonomsätter annan
i 5 kap.sådanän som angesen

eller4

Omsättningsland5 kap.

1§

omsättning skallbestämmelser i vilka fallfinnsI 2-8 anses somom en
omsättningAll omsättninginom landet.omsättning anses somannanen

utomlands.
bestämmel-bestämmelser finns90ch 11 §§IfinnsI 9-11 §§
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fall i vilka fall omsättningi vilka omsättning ser om enom en
någon 2-8enligt någon 2-8 enligtav avsom som

omsättning inomomsättning inomanses som en anses som en
skall ändå skalllandet ändå landet anses som enanses som en

omsättning utomlands.omsättning utomlands.
fartyg eller luft-Omsättning på fartyg eller luft- Omsättning på

andra fallfartyg i utrikes trafik räknas fartyg i utrikes trafik i
aldrig omsättning inom i 3 § räknasänsom som anges a

lan-landet. aldrig omsättning inomsom
det.

landetOmsättning inom
Omsättning av varor

köpare skallenligt avtalet mellan säljare ochEn transporterasvara som
landettill köparen inomär omsatt om

landet dåfinns här ifinns här i landet då varanvaran
någonköparen ellereller någon säljaren,säljaren, köparen

tillpåbörjarpåbörjar till transportentransporten annanannan
inte följerköparen ochköparen, eller annat av

2 a
landetinte finns häri2. varan

då påbörjastransporten men
installerasellermonterasvaran

här eller för dennessäljarenav
räkning,

landetinte finns här i finns här i landet2. intevaran varan
påbörjas påbörjasdå dåtransporten transportenmen men
säljaren för fråninförs i landet importeras till landetattav varan

och omsättningen säljarenlevereras här plats utanför EG aven
i yrkesmässig verksam-ingår för elleromsättas,atten

säljaren bedriver här ihet som
landet.

här i landetinte finnsvaran
påbörjasdå transporten men

säljarentransporteras avvaran
frånräkningeller för dennes ett

itill köpareEG-landannat en
Sverige, om

omsättningsäljarens är-
andra stycket,sådan iangessom

skattskyldiginteköparen är-
stycket 5§ förstaenligt I kap. 2
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ochför förvärvet av varan,
inte är tran-ett nyttvaran-

sportmedel.
inom landetEn är omsattvara

stycket endastförsta 4enligt om
punktskatteplilctigär envaran

säljarenseller värdetvara, av
här isammanlagda omsättning

000kronoröverstiger 320landet
före-löpande ellerunder det

kalenderåret, eller sälja-gående
sådant beslutomfattas ettren av

i andra stycket. Isom anges
säljarens sammanlag-värdet av

beaktasda omsättning skall inte
värdet punktskattepliktigaav
varor.

omsättning skallEn anses vara
förstagjord i Sverige enligt

de i andrastycket 4 även om
stycket angivna beloppsgränser-

inte överstigs, under förut-na
myndig-sättning vederbörligatt

det land därhet i transporten
sälja-påbörjas har medgett att

omsättning inte skall ansesrens
gjord landet.i detvara

2a§

Även finns här ivaraenom
i 2 § förstalandet på sätt anges

inteskallstycket I ansesvaran
landet,inomomsatt om

transporteras avvaran
för räkningdennesellersäljaren

itill köparefrän Sverige etten
EG-land, ochannat

registrerad tillsäljaren är
landet förmervärdesskatt i det

omsättning.sådan
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2b§

fartyg,påOm omsättsen vara
undereller tågluftfartyg tran-

inom EG,sport passagerareav
iskall omsattansesvaran

avgickSverige transportenom
Sverige.från

3§

ifallIi 2 § änfallI än annat avsesannat somsom avses
b §§och 22 ärinom landet omsattär omsatt varanaomvaran

dåfinns härdeninom landethär då denden finns tas omom
köparen.handdenhand köparen. tas om avav

tjänsterOmsättning av

5§

transporttjänstEn ärtransporttjänst omsattärEn omsatt
utförs idenlandet,inomutförs idenlandet,inom omom

transporttjänstSverige. EntransporttjänstSverige. En somsom
någotoch iSverigeutförs iSverige och i någotutförs i

i sindockland skalldock i sinskallland annat ansesannat anses
utomlands,helhetutomlands,helhet omsatt omomsatt om

till ellerdirektskerdirekt till ellersker transportentransporten
och ingetutlandetfrånfrån utlandet. annat

stycket.första§följer 5 aav
i 3§postverksamhetbrev till utlandet iBefordran avsessomav

landet.inomomsättningskall1993:1684postlagen anses som en
Förmedling transport-Förmedling transport- enavav en

andraellerförstatjänst enligtandraförsta ellerenligttjänst
landet,inomstycketlandet, ärinomstycket omsattär omsatt

transporttjänsten ärtransporttjänsten omsattär omsatt omom
ingetochinom landetlandet. annatinom

stycket.andra5 §följer aav
sådanaFörmedling rese-av

i kap.7tjänster avsessom
bestämmel-omfattas12-14 av

i 8serna
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5a§

transporttjänst avseendeEn en
påbörjas ivarutransport ettsom

och avslutas iEG-land ett annat
skall iEG-land, omsattanses

Sverige om
påbörjas här itransporten

och förvärvet tjänstenlandet av
gjorts under angivandeinte har

registreringsnummer förettav
i EG-land,köparen annatett

eller
tjänsten regi-köparen ärav

strerad till mervärdesskatt här i
landet och köparen har förvärvat

under angivandetjänsten av
registreringsnumret.

Förmedling sådanav en varu-
itransporttjänst som anges

skallförsta stycket anses vara
landetinomomsatt om

påbörjas här itransporten
landet och förvärvet förmed-av
lingstjänsten inte har gjorts
under angivande registre-ettav
ringsnummer för köparen i ett

EG-land, ellerannat
påbörjas i2. etttransporten

EG-land köparenannat men av
registre-förmedlingstjänsten är

mervärdesskatt här irad till
han har förvärvatochlandet

under angivandetjänsten av
registreringsnumret.

6 §följerTjänster inom lan- Om ingetär annatomsatta av a
landetdet de utförs i Sverige och inomtjänsterär omsattaom

ochutförs i Sverigedeavser: om
avser:

idrott, underhållning,kulturella aktiviteter, artistiska framträdanden,
däri inbegripenverksamhet,undervisning, vetenskap liknandeoch

punkt angivendennaverksamhet och andra med iarrangör ensom
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åtgärder,förbundnaverksamhet
lastningomhändertagande,lastning 2.omhändertagande,2.

andragods ochlossningochandragods ochlossningoch avav
tillhanda-liknande tjänstervidtasåtgärderliknande somsom

led ihållsi godstransport, varutran-led ett enett somensom
sport,

ochegendom,lösvärdering ärvaror somav
analyskontroll ellerinbegripetipåarbeten4. avsesvaror som

sådana varor.av
omfattasstycketi förstasådana tjänsterFörmedling avavsessomav

i 8bestämmelserna

6a§

i 6 §tjänstOm angessomen
tillhandahållsstycket 2första

led i varutransportett ensom
EG-land ochipåbörjas ettsom

EG-land,iavslutas annatett
iskall tjänsten omsattanses

Sverige om
landetiutförs härtjänsten

intetjänstenoch förvärvet av
angivandeundergjortshar av

förregistreringsnummerett
EG-land,iköparen annatett

eller
iutförstjänsten annatett

tjänst-köparenEG-land avmen
tillregistrerad mervär-ären

haroch hani landetdesskatt här
angi-undertjänstenförvärvat

registreringsnumret.vande av
sådan tjänstFörmedling av en

skallstycketförstaiangessom
landetinomomsattvaraanses

om
förmedlade tjänstenden

förvärvetochi Sverigeutförs av
harinteförmedlingsüänsten

angivandeundergjorts ettav
för köparenregistreringsnummer
ellerEG-land,i annatett

tjänstenförmedladeden
EG-landutförs i annatett men
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fömtedlingstjänstenköparen av
mervärdesskattregistrerad tillär

har för-och hanlandetihär
undervärvatförmedlingstjänsten

registreringsnum-angivande av
ret.

7§

andraiTjänstertredjeiTjänster angessomangessom
inom landetstycketlandet, ärinom omsattastycket är omsatta

desådanörvärvaren omav enom
fråntillhandahållsdriftställe eller annatfast etttjänst har ett

och förvärvarenEG-land ärSverige ochimotsvarande en
harantingennäringsidkaretillhandahålls dettatjänsten som
tillSverigedriftställe ifastintetjänstendriftställe. Om ett

tillhandahållstjänstenvilkettillhandahällsnágotfastdrtjtstäl-
saknarnäringsidkareneller,i Sverigemotsvarandeeller om
bosattdriftställe, hanfast ärtjänstenutomlands,eller är

vistas istadigvarandeellerförvärva-landetinomomsatt om
Sverige, ellernormaltelleradresshar fastren

Sverige.iuppehåller sig
tredjefråntillhandahålls

fastharoch förvärvarenland
ellerdnftställei Sverige annars

stadigvarandebosatt ellerär
vistas i Sverige.

sådan tjänstOm angessomen
eller pautnyttjastredje stycketi

uteslutan-llgodogörssättannat
skall denSverige,de i anses

denlandetinom ävenomsatt om
stycket.förstadet enligtinte är

tillgodogörstjänstenOm ute-
skall denutomlands,slutande

landetinominte omsattanses
förstadet enligtden äräven om

stycket.
gällerstycketFörstaandra styckenaochFörsta

gäller
licens-patenträttigheter,upplåtelse upphovsrätter,överlåtelse eller av

rättigheter,liknandeochvammärkesrättigheterrättigheter,
annonseringstjänster,reklam- och2.

konstmktion,ritning,projektering,produktutveckling,konsulttjänster,
ochöversättningstjänsterskrivtjänster,revisorstjänster,juristtjänster,
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liknande tjänster,
automatisk databehandling4. utarbetande ellersamt systemav program

för automatisk databehandling,
tillhandahållande information,5. av
bank- och ñnansieringstjänster uthyrning förvaringsutrym-utom av

men,
uthyrning arbetskraft,7. av

transportmedel eller8. uthyrning andra lös egendomär änvarorav som
transponhjälpmedel,

9. förpliktelser helt eller avstå från utnyttja sådandelvisatt att en
rättighet i eller frän verksamhet,1 viss ochutövaattsom anges en

10. sådan förmedling för räkning i hansnågongörssom annans namn,
förmedlingen sådana paragraf.tjänster i dennaom avser angessom

7a§

fönnedlingstjänsterAndra än
isådana 5anges a,som

inom6 och 7 är omsattaa
landet om

förmedlade tjänstenden
Sverige och förvärvetföretas i

förmedlingstjänsten inte harav
under angivandegjorts ettav

för köparenregistreringsnummer
EG-land, elleri ett annat
förmedlade tjänstenden

EG-landföretas i ett annat men
köparen förmedlingstjänstenav

mervärdesskattregistrerad tillär
för-här i landet och han har

undervärvatförmedlingstjänsten
angivande registreringsnum-av
ret.

8 §

tjänster sådana tjänster sådanaAndra Andra änän somsom
i inomi 4-7 §§ inom 4-7 §§ ärär omsattaomsattaanges aanges

tillhandahålls frånlandet, de tillhandahålls från landet, deomom
fast driftställe ellerfast driftställe eller motsva-ett motsva- ett

falli Sverige. fall rande i Sverige. l detrande I det enen
tillhandahållssådan tjänst inte tillhandahålls sådan tjänst inte

driftställe ellerfrån något fast driftställe eller från något fast
Sverige ellermotsvarande i Sverige eller motsvarande i
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utomlands, den inom den inomär utomlands, äromsatt omsatt
landet den tillhandahâl- den tillhandahål-landetom som om som
ler tjänsten har fast adress eller har fast adress ellerler tjänsten
normalt uppehåller sig i Sverige. uppehåller sig i Sverige.normalt

Om uthymingstjänst transportmedel eller transponhjälp-en som avser
medel utnyttjas eller pâ uteslutande i Sverige, skalltillgodogörssättannat

inom det enligt första stycket.den landet den inteäven äromsattanses om
utanför landet, skall denOm uthymingstjänsten tillgodogörs uteslutande

första stycket.inte inom landet den det enligtäven äromsattanses om

Undantag från 2-8 §§
Omsättning av varor

9 §

omsättning enligt 2 eller omsättning enligt 2a, 2 bEn En
3 § eller 3 §som en om- av en vara anses somav en vara anses
sättning utomlands, omsättning utomlands, omom en

tillsäljaren säljaren levererarlevererar varan varan
plats utanför EGutomlands, en

direkt utförsel till2. direkt utförsel 2.av varan ur av varan
ombesörjsplats utanför EGspeditörlandet ombesörjs enav en

speditör eller fraktförare,eller fraktförare, av en
företagare för-för- utländskutländsk företagare3. enen

verksamhetför sinför sin verksamhet värvarvärvar varanvaran
utlandet här ii i och hämtar deni utlandet och hämtar den här

landet för tilldirekt uttörsel, direkt utförsellandet för en
utanförplats EG,

iinte avsedd användasi frihamn och ärlevereras4. attvaranenvaran
friharnnen,

fartyglevereras tilltill fartyglevereras ettett varanvaran
i utrikes trafikluftfartygluftfartyg i utrikes trafikeller eller ettett

ombord sådantomsättningeller för bruk eller för bruk ett
luftfartyg,luft-sådant fartyg eller fartyg ellerpå ett

tilllevererasfartyg, 5 a ettvaran
sådaneller luftfartyg förfartyg

i §1omsättning som anges
tredje stycket,

fartygpåb omsättsvaran
falli deeller lufzfanyg som

konsumtionföri 3 §aavses
ombord,

försälj-förlevererasförsälj-levereras för6. varanvaran
exportbutik enligt 45 §46 ning ining i exportbutik enligt §
1994:000,tullagenstycket tullagen 1987:andra
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1065,
personbil eller personbil eller7. 7.är ärvaran en varan en
vid leveransen motorcykel vid leveransenmotorcykel som som

exportvagnförteck- införd i exportvagnförteck-införd iär är
ning,ning, eller

för sådanlevereras8. levereras för sådan envaranvaran en
företagares räkningutländskutländsk foretagares räkning somsom

förinte skattskyldigskattskyldig för omsätt-inte äromsätt-är
inomningen och leveransen görsningen och leveransen inomgörs

garantiåtagandeförgarantiåtagandeför ettett ramenramen
ellerföretagaren gjort,företagaren gjort. somsom

landetlevereras här ivaran
fysisktill ärsompersonen

landbosatt i än ettett annat
förutsättningEG-land, under att

ikan visa köparensäljaren att
anslutning till leveransennära

vid tillhar medfört resavaran
utanför EG.platsen

för för-Om levererasen vara
liknandesäljning från kiosk eller

försäljningsställe ombord på far-
mellan Sverige,på linjertyg

Finland ochDanmark, Norge
i frihamnoch leveransen görs en

gäller förstaeller till fartyget,
bestårstycket endast om varan

öl,spritdrycker, vin, starköl,av
kosmetis-tobaksvaror, parfymer,

toalettmedel ellerka preparat,
konfektyrvaror.choklad-och

tjänsterOmsättning av

omsättning tjänsteromsättning enligt någonEn Enav av
någon 4-8 §§enligt4-8 tjänster ansesavanses somav

utomlands dåomsättningomsättning utomlands då det är som
det frågafråga är om:om:

inräknati utrikes trañk,fartyg eller luftfartygtjänster som avser
utrustningeller flygplatser, eller tjänsterupplåtelse hamnar avsersomav

eller luftfartyg,användning på sådana fartygeller andra forvaror
flygplatsverksam-tjänster i hamn- ellerlastning, lossning eller andra2.

till utlandet,tjänsterna från ellerhet, avser varorom
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3. alla tjänster tjänsterallasom avser varor som avser varor
uthyrning,utom uthyrning,utomom varorna om varorna

förts in i landet endast för tjänst- förts i landet endast för tjänst-
i fråga för därefter föras fråga föri därefteratt förasen atten

landet,ut landet till plats utanförur ut ur en
EG,

4. reparation utländsk företagare, inte skattskyldigärav varor en som
för omsättningen, och reparationen inom för garantiåtagandengörs ramen

denne gjort,som
5. upplåtelse för trafik bro eller tunnel mellan Sverige och ettav annat

land, och
förmedling6. eller 6. förmedling ellerav varor av varor

tjänster omsättningennär tjänster för någongörsav som an-
dessa omsättning räkning i hans näranses som en nans namn,
utomlands antingen enligt §1 omsättningen dessaav anses som
första stycket eller enligt före- omsättning utanför EGen an-
varande paragraf eller någon tingen enligt första1 § stycketav

och9 10 §§. eller enligt förevarande paragraf
eller 9

7 kap. skattesats och beskattningsunderlag

Skattesatsen

Skatt enligt denna lag med 25 beskattningsunderlagettas ut procent av
inte följer andra eller tredje stycket.annatom av

Skatten med 21 Skatten med 21tas ut procent tas ut procent
beskattningsunderlaget för beskattningsunderlaget förav av

I serveringstjänster, gemenskapsintemtomsättning,.
2. omsättning och införsel förvärv och import sådanaav av

sådana livsmedel och livsmedels- livsmedel och livsmedelstillsatser
tillsatser i § livsme-1 livsmedelslageni 1 §som avses som avses
delslagen 1971:511 med 1971:511 med undantag förun-
dantag för från vattenverk,a vatten

fråna vattenverk, b spritdrycker, vin och starkölvatten
b spritdrycker, vin och starköl tillhandahålls det detalj-avsom

tillhandahålls det detalj- handelsbolag i §15som av som avses
handelsbolag i 15 § andra stycket lagen 1977:293som avses
andra stycket lagen 1977:293 handel med drycker, ochom

handel med drycker, och c tobaksvaror.om
tobaksvaror.c

Skatten med 12 beskattningsunderlaget förtas ut procent av
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verksamhetliknandeeller samthotellrörelseirurnsuthyrning
campingverksamhet,motsvarande iochcampingplatserupplåtelse av

sådanpersonbefordran2. utomsådanpersonbefordran2. utom
ärdärbefordran resemomentetärdärbefordran resemomentet

ochbetydelse,underordnadbetydelse,underordnad avav
skidliftar.iochskidliftar, transporti3. transport

brev ibefordransådan av
i 3 §postverksamhet avsessom

684.993:]Ipostlagen

vidBeskattningsunderlagetvidBeskattningsunderlaget om-om-
gemenskapsintemaochsättningsättning

förvärv

2 §

beskattningsunderlagetberäknasochi 3 4omsättningVid angessom
Beskattnings-värdet.angivnaparagrafernämndai det iutgångspunktmed

medminskatvärdedettaunderlaget utgörs av
25enligt §1 är procent,skattesatsennär20 procent

och21skattesatsen är procent,17,36 när2. procent
12skattesatsen är procent.när10,713. procent

med öromsättningVidkap.enligt 1omsättning somVid
§21 kap.enligtskattskyldighetdock2stycket utgörsförsta1 §

dock2-4stycket utgörsförstaidetbeskattningsunderlaget av
idetbeskattningsunderlagetsådanvärdet avangivna§3 utan

sådanvärdetangivna utan3 §i förstaminskning angessom
förstaiminskning angesstycket. som

stycket.

§2 a

förvärvgemenskapsintemaVid
beskattningsunderlagetutgörs

av
kap.2enligtförvärvvid1 a. ochersättningeneller 2:§ I2

ipåförtsköparenpunktskatt som
EG-land,annatett

kap.enligt 2vid förvärv a
inköpsvär-4:eller§ 32 varans

därav,avsaknadieller,de
llverkningskostnaden för varan .
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3§

Det i § första2 stycket första § förstaDet i 2 stycket första
meningen avsedda värdet meningen avseddautgörs, värdet utgörs
vid omsättning än vid omsättning änuttag,annan annan

ersättningen och, vid i ersättningen,uttagav uttag: av
andra fall iän 4 vid in-asom uttaganges av varor: av

marknadsvärdet. köpsvärde: för eller lik-av varorna
Med ersättning förstås det pris nande eller, sådantvaror om

följer avtalet värde saknas, tillverknings-som av om varan av
eller tjänsten. Med marknadsvär- kostnaden vid tidpunkten för
de förstås det pris den ochuttaget,som
skattskyldige skulle ha kunnat b vid tjänster i andrauttag av
betinga sig vid försäljning fall i 5 kostna-änen som anges
under jämförliga ornständighe- den vid tidpunkten för föruttaget

I priset inbegrips värdet utföra tjänsten.ter. attav
bytesvara, kompensation för
skatter och avgifter och alla
andra tillägg till priset utom
ränta.

3a§

Med ersättning enligt och2 a
3 §§ förstås det pris följersom

avtalet eller tjänst-av om varan
en.

Med inköpsvärde och tillverk-
ningskostnad enligt 2 och 3 §§a

detförstås pris den skatt-som
inskyldige betalat för köpaatt

respektive den skattskyl-varorna
kostnad för tillverkadiges att

varorna.
inbegrips värdetprisetI av

kompensation förbytesvara,
skatter och avgifter och andra

till prisettillägg ränta.utom
enligt förMed kostnad 3 § att

deltjänst förstås denutföra en
och löpande kost-de fastaav

rörelsen belöpernaderna i som
på tjänsten.
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5§

kap. 7i 2fastighetergällandesådana tjänsterVid avsessomuttag av
beskattningsunderlageteller 8 § utgörs av
kostnaderna,nedlagdade

sådantnedlagt ilånat, ärkapital,på änberäknad2. ränta annat som
omsättningstillgångartillgångarandra änsådanaellervarulager som

för tjänsterna,används samt
utfört.personligenskattskyldigedenarbetevärdet3. somav

beskattningsunderla-§i 2 kap. 8 utgörstjänsterVid uttag avsessomav
inräknatlönekostnadema,ställetdet, iskattskyldige begärden avget, om

kostnader.på dessagrundasavgifterochskatter som
frånförsäljningförVid uttag

försäljnings-liknandeellerkiosk
på linjerpå fartygombordställe

Danmark, Fin-Sverige,mellan
andraoch Norgeland varorav

uppräknas isådanaän som
andra stycket utgörs9 §kap.5

in-beskattningsunderlaget av
köpsvärdet.

im-vidBeskattningsunderlagetin-vidBeskattningsunderlaget
försel port

8§

vidBeskattningsunderlagetvidBeskattningsunderlaget
värdeimport utgörsinförsel utgörs, varansavomvarorav
enlig-itulländamål, bestämtföri 9inget annat avanges

Rå-EGbreglergällandemedhetenligtvärde, bestämtvarans
291392förordningdetstulltilläggmed avstycket,tredje nrav

1992.oktoberden 12ellerstatliga skatterandraoch
dennaenligtskattavgifter, utom

medtullverketlag, uttas avsom
Sådantinförseln.anledning av
fall dåiskall inte görastillägg

avgifternaellerskatternatullen,
värde.ingår i varans

skallbeskattningsunderlagetI
kostnadersådanaingåäven som

tullvärde.ingå iskall varans
värde ersätt-utgörsVarans av

inteförning er-omvaran
påverkatsstorleksättningens av
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villkor, inskränkningar eller
liknande förhållande. 1annat ett

sådant fall värdeutgörs varans
den ersättning skulle haav som

lämnats för identisk elleren vara
brist på identiski en vara en

liknande eller i brist pâvara en
liknande med utgångspunktvara
i försäljningspriset i Sverige
eller skattskyldige begärdenom
det, med ledning beräknatettav
produktionsvârde. Kan varans
värde inte bestämmas pâ annat

får det bestämmas medsätt
produk-ledning beräknatettav

hand eftertionsvärde eller i sista
skälig grund.

9§

Vid âterimport gemenskaps-Vid införsel och äterinförsel i av
vilka bearbetats i tredjesådana fall i föreskrif- varorsom avses

land, påtullnedsätt-tullfrihet eller sätt änannatter genomom
reparation, beskattnings-meddelade med stödning utgörsärsom
underlagetavbeskattningsunder-1987:106915 § lagen omav
laget enligt med8 § minskattullfrihet be-utgörsm.m.
beskattningsunderlaget för skat-skattningsunderlaget

vid förvärvet eller den tidiga-har tenrepareratsom varan
importenförersättningenutomlands: re omav

skattoch andra enligt denna lag hartullreparationen samt
den skatt-Sverige vidstatliga skatter eller avgijier, tagits iut

förvärv eller tidigareskatt enligt denna skyldigeslag,utom som
ochmed anledning importin-tas ut varan,av av

bearbetade äter-förseln, de varorna
inom den tidpa har importerassättannat somom varan

fastställt ochtullmyndighetenbearbetats utomlands och skatt
förtullas för den fårenligt denna lag har tagits iut somvarorna

passivtullförfarandetvid tillämpaSverige den skattskyldiges
införsel förädling.förvärv eller tidigare av

beskattningsunderlagetvaran: av
med beskatt-enligt 8 § minskat

för skattenningsunderlaget vid
förvärvet eller den tidigare inför-
seln,

har tillverkatsom varan

14-09353
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utomlands helt eller delvis av
för vilket skatt enligtmaterial

tagits i Sverige viddenna lag ut
skattskyldiges förvärv ellerden

materialet:införseltidigare av
beskattningsunderlaget enligtav

med beskattnings-8 minskat§
den tidigareunderlaget för

ochskatten,uttagna
tillverkatsharvaranom

användningutomlands med av
eller någonkonstruktionsarbete

prestationliknande somannan
beskatt-utförts i Sverige: av

min-ningsunderlaget enligt 8 §
arbetemed värdet sådantskat av

prestation deteller sådan om
ingår i underlaget

10§

och återimportimportVid av
i tredjetillverkatsvaror som
materialdelvishelt ellerland av

gemenskapsvaror utgörsärsom
be-beskattningsunderlaget av

enligt 8 §skattningsunderlaget
beskattningsunder-medminskat

tidigaredenlaget för uttagna
skatten om

importerasde1 varor som. tillverkatsåterimporteraseller
exponeradedet temporärtav

ochmaterialet,
åter-tillverkadede varorna

tidinom denimporteras som
ochfastställttullmyndigheten
fårförtullas för den somvarorna

passivtullförfarandettillämpa
förädling.

11§

gemenskaps-återimportVid av
tredjeirepareratssomvaror
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beskattningsunderla-land utgörs
ersättningen förget repara-av

tull ochtionen statligasamt
avgifter,skatter skatteller utom
lag, medenligt denna tas utsom
importen.anledning av

vidBeskattningsunderlaget viss
reseförmedling

I2§

finns bestämmelserI 13-15 §§
beskattningsunderlaget vidom

sådan omsättning där reseför-en
medlare i föreget namn en upp-
dragsgivares räkningresenärs
tillhandahåller till denneen resa
och led i denna omsätt-ettsom
ning förvärvar och tjänstervaror
från näringsidkare. Vadannan
reseförmedlaren på detta sätt
tillhandahåller skallresenären

omsättninganses som av en
enda tjänst resetjänsten.

I3§

Beskattningsunderlaget vid
omsättning resetjänstav en

ersättningen för tjänst-utgörs av
frånräknat reseförmedlarensen

för sådana förvärvkostnader av
tjänster frånochvaror annan

näringsidkare omsättssom som
tillhandahållandetled iett av

ochresetjänsten kommersom
direkt tillgodo.resenären

beräkning beskattnings-Vid av
fårunderlaget i ersättningen inte

inräknas kompensation för skatt
enligt denna lag.
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14§

förfår inteAvdrag göras
hänföringående skattsådan som

ochförvärvsig till av varor
tjänsterdärbeskattningsunderla-

enligt 13beräknatsget

15§

kostnaderangivna§i 13Om
förvärvdelvisellerhelt avavser

och tjänster omsattssomvaror
iresetjänstenskallutanför EG

motsvarande mån enanses som
iförmedlingsådan avsessom

11 §kap.5

ingående skattförAvdrag8 kap.

lagdennaenligtden skattbeloppetIngående skatt utgörs somavav
förersättningtillhänför sig

skattskyldig-medförtomsättningeneller tjänster,förvärv omvarorav
förvärvats,tjänsternaellerfrån vilkenför denhet varorna

skatte-överlåtelsen ärlandetinomförvärv varornaavomvaror,av
överlåtelsen,förskattskyldigändå inte äröverlåtarenpliktig men

skattskyldigintenågonfrån ärtillgångarlandetinomförvärv3. somav
skattepliktigvaritskulle haöverlåtelsenöverlåtelsen,för menannarsom

24enligt 3 kap.skattepliktundantagits från
landetinomförvärv4. av

med-harförvärvettjänster, om
för förvärva-skattskyldighetfört

förstakap. 2 §enligt Iren
stycket 2.

skatt-medförVid förvärv som
2 §kap.enligt 1skyldighet

ingåen-stycket 2-5 utgörsförsta
denbeloppetskattde avav

skatt-denskattutgående som
tillredovisaskallskyldige sta-

ten.
tillsighänförlagenligt dennaskattocksåIngående skatt utgörs somav
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förvärv enligt 4 § första stycket 4 eller första9 kap. § stycket3 2 och
andra stycket, eller

2. införsel till landet. 2. import till landet.av varor

3 §

Den bedriver verksam- bedriverDen verksam-som en som en
het medför skattskyldighet medförhet skattskyldighetsom som
får avdrag för den ingåendegöra får avdrag för den ingåendegöra
skatt hänför sig till förvärv skatt hänför sig till förvärvsom som
eller införsel i verksamheten. eller import i verksamheten.

Den skattskyldiges avdragsrätt Den skattskyldiges avdragsrätt
omfattar ingåendeäven skatt omfattar ingåendeäven skatt

hänför sig till förvärv eller hänför sig till förvärv ellersom som
införsel för avhjälpande ska- impon för avhjälpande skadorav av
dor uppstått i verksamheten uppstått i verksamhetensom som

då den vållatäven skadan då denäven vållat skadansom som
eller försäkringsgivare står försäkringsgivareeller ståren en
för kostnaden för förvärvet eller för kostnaden för förvärvet eller
införseln. importen.

§4

bedriverDen verksamhet medför skattskyldighet får ocksåsom en som
avdraggöra

den skattskyldige från någon skattskyldig eller någonom annan som
har till återbetalning enligt 10 kap.rätt 9-13 har Övertagit verksamheten
eller del den: för den ingående hänförskatt sig till den tidigareen av som

förvärv för verksamheten,ägarens tidigareden inte har gjortägarenom
avdrag för eller fått återbetalning den ingående skatten skulle haav men

berättigadvarit till sådant avdrag eller sådan återbetalning han hadeom
fortsatt driva verksamheten,att

2. den skattskyldige delägare förär i vattenreglering,samfällighetom en
väghållning eller liknande ändamål och ingår i samfällig-den fastighet som
heten används i den verksamhet skattskyldighet: förmedför densom
ingående skatt hänför sig till samfällighetens dock endast tillförvärv,som
den del hans andel i samfålligheten,motsom svarar

den skattskyldige vid skattskyldige viddenom om
leverans till honom leverans till honomav en vara en varaav
har betalat skatt vid har betalat skatt vid importenvarans av
införsel han varit skatt- han varit skatt-utan att attutanvaran
skyldig för införseln eller han importenskyldig för eller han
har betalat ersättning för denna förhar betalat ersättning denna
skatt till den haft sådan haftskatt till den sådansom som
skattskyldighet: för den skatt skattskyldighet: för den skatt
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tagittullmyndigheten ut,tagittullmyndigheten ut, somsom
förutsättningunderendastdockförutsättningunderendastdock

skatt-inte ärleverantörenskatt-inte ärleverantören attatt
förlagdennaenligtskyldigförsta2 §kap.skyldig enligt l

skatt-och denimportenskatt- änoch deneller 2stycket 1 annat
haft avdrags-haskulleskyldigehaft avdrags-haskulleskyldige

varithadesjälvhanvarithade rättsjälvhanrätt omom
ellerför importen,skattskyldiginförseln,skattskyldig för
köperskattskyldigeden4.skattskyldige köperden4. omom

ifastighetenochfastighetifastighetenochfastighet enen
harbyggnadsrörelsesäljarensbyggnadsrörelse harsäljarens

tillföran-vilkastjänster,tillförtstillföran-vilkastjänster,tillförts
skattepliktiga uttagde utgörskattepliktigade utgör uttag

fastig-72 kap.enligt attfastig- utan7kap.enligt 2 attutan
i bruktagitsdärefter harhetenbruktagits ihardärefterheten

utgåendedenförsäljaren:utgåendedenförsäljaren: avav
redovisatharsäljarenskattredovisatharsäljarenskatt somsom

förredovisaskalleller uttagen.redovisa förskalleller uttagen,
eller

skattskyldige ärden ettom
koncerningår iföretag ensom

tjänsttillhandahållsoch aven
ingår iföretag sammaett som

detkoncern attutan senare
ellerskattskyldigtföretaget är

enligtåterbetalningtillhar rätt
den ingåen-§§för9-13kap.10

dettillhänför sigskattde som
förvärvföretagetssistnämnda

tillhandahållan-förinförseleller
endastdocktjänsten,de omav

hadeföretagetskattskyldigadet
sådantvidavdragsrätthaft ett

införsel.sådanellerförvärv en
förstatillämpningenVid av

moderföre-skall endaststycket 5
dotterbolaghelägdaochtag

koncern.iingå sammaanses
kanModerföretaget ettvara

svenskaktiebolag,svenskt en
förening ellerekonomisk en

skadeförsäk-ömsesidigsvensk
dotter-helägtringsanstalt. Som

aktiebolagsvenskträknasbolag
moderföretaget ägeri vilket mer
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nio tiondelarän aktiema. Dâav
eller flera helägda dotterbo-ett

lag i sin äger nioäntur mer
tiondelar aktierna i ettav annat
svenskt bolag, räknas detäven
bolaget helägt dotterbolag.som

Den ingående skattens storlek

6§

Den ingående skatten uppgår Den ingående skatten uppgår
till belopp den till belopp denut-samma som ut-samma som
gående skatten hos den är gående skatten hos den ärsom som
skattskyldig för omsättningen skattskyldig för omsättningen
eller införseln. eller importen.

I 13 kap. 26 § finns bestämmelser återförande sådan ingåendeom av
skatt hänför sig till förvärv för vilket skattskyldig har fåttettsom en
prisnedsättning efter det han gjort avdrag för skatten.att

Begränsningar avdragsrättenav

9§

Avdrag får inte för sådangöras ingående skatt hänför sig tillsom
stadigvarande bostad inte följer 10annatom av

2. utgifter för representation utgifter för representation
och liknande ändamål för vilka och liknande ändamål för vilka
den skattskyldige inte har den skattskyldigerätt inte haratt rätt att

avdraggöra vid inkornsttaxering- avdraggöra vid inkomsttaxering-
enligt punkt 1 tredje stycket punktenligt 1 tredje stycketen en
anvisningarna till 20 § kom- anvisningarna till 20 § kom-av av

munalskattelagen 1928:370, munalskattelagen 1928:370,
eller

förvärv för försälj-av varor
ning från fartyg i de fall som

i 5 kap. 9 § andra stycket,avses
eller

4. kostnader vid tjänst kostnader vid tjänstuttag uttagav av
där beskattningsunderlaget be- där beskattningsunderlaget be-
räknats enligt kap.7 5 § andra räknats enligt kap.7 5 § andra
stycket. stycket.

I 7kap. 14 § finns särskilden
begränsning till avdragrättenav
för ingående skatt hänförsom
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medsambanditill förvärvsig
reseförmedling.viss

10§

gälleri 9 § 1Avdragsförbudetgäller§ 1Avdragsförbudet i 9
skatteningåendedeninteingående skattendeninte omom

ellerförvärvsig tillhänföreller in-till förvärvsighänför
sådanautförandeförimportsådanautförande avförförsel av
kap. 7i 2tjänsterkap. 7i 2 avsestjänster somavsessom

uttagsbe-vilkaoch för§eller 8uttagsbe-för vilkaoch8 §eller
stödmedskall skeskattningstöd avmedskall skeskattning av
Avdragi 2 kap.bestämmelsernaAvdragi 2 kap.bestämmelserna

ingåendeförocksåfår görasingåendeförocksåfår göras
tillhänför sig ettskatttillhänför sigskatt ett somsom

till denjordbruksarrende ävendentilljordbruksarrende även
bostad.omfattararrendetdelbostad.omfattararrendetdel

begränsningar rättensärskildafinns2stycketförsta av16 §och15 §I
hyraellertill förvärvsighänförskattingående avföravdragtill som

motorcyklar.ellerpersonbilar

falli vissaingående skattendenUppdelning av

13§

skatteningåendedenfalldeIskatteningåendedenfalldeI
ellerförvärvdelvisendastellerförvärvdelvis avserendast avser

avdragsrättmedförimportavdragsrättmedförinförsel somsom
importellerförvärvellerinförselellerförvärveller avseravser

fleraförgörs gemensamtfleraförgörs gemensamt somsom
någonvilkaverksamheter,någonvilkaverksamheter, avav

ellerskattskyldighet,medförinteellerskattskyldighet,medförinte
verksamhetförgörs somverksamhetför engörs somen

skattskyl-medfördelvisendastskattskyl-medfördelvisendast
endastavdrag görasfårdighetendastavdragfår görasdighet
ersätt-delpå denskattenfördel aversätt-på denför skatten av

inköpsvärdetellerningen sominköpsvärdetellerningen som
för-deldentillhänför sigför-del avtill densighänför av

med-importenellervärvetmed- sominförselnellervärvet som
hänförrespektiveavdragsrättförhänförrespektiveför avdragsrätt

medförverksamhettillsigmedförverksamhet somtillsig som
deldennaOmskattskyldighet.deldennaOmskattskyldighet.

avdrags-fårfastställas,kaninteavdrags-fårfastställas,kaninte
bestämmasställetibeloppetbestämmasställetibeloppet

skäligefteruppdelningskäligefteruppdelning genomgenom
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grund.grund.
16ellerföljer 14gäller intestycketFörsta annat avom

14§

skatteningåendeOm deningående skattenOm den avseravser
verk-föreller importförvärvverk-införsel förellerförvärv

medfördelvisendastsamhetmedfördelvisendastsamhet somsom
den in-får helaskattskyldighet,hela den in-fårskattskyldighet,

för-for visstgående skattenför-för visst ettgående skatten ett
ändåviss importellerinförsel ändå värvvissellervärv enen

drasdras avav i
eller importenförvärvetinförselnellerförvärvet omom

för95 görstillför än procenttill 95 görsän procent mermer
verksamhetendeldenverksamhetenden del somavsomav

ellerskattskyldighet,medförellerskattskyldighet,medför
förvärvetförskatten2.förvärvetförskatten2. omom

överstigerinteimportenelleröverstigerinteinförselneller
95ochkronor än100095ochkronor än1000 mermer

i verk-omsättningeni verk-omsättningen procent avprocent av
skattskyldig-medförsamhetenskattskyldig-medförsamheten

het.het.
ingående skattendenOmskatteningåendeden avserOm avser

verk-eller förimportförvärvförinförselellerförvärv enen
både skatt-medförsamhetmedför bådeverksamhet .somsom

återbetalningsrättskyldighet ochåterbetal--ochskattskyldighet
för§§ eller10 kap. 9-13enligt§§9-13kap.enligt 10ningsrätt

medförverksamhetbådeverksamhetför bådeeller somenen
skattskyldighet ochskattskyldighet ochmedför annanensom

medför sådanverksamhetmed-verksamhet somsomannanen
någonbehöveråterbetalningsrätt,återbetalningsrätt,sådanför

ingåendedenuppdelninguppdelningnågonbehöver avav
inte§enligt 13 göras.skattenenligt 13 §ingående skattenden

inte göras.

l5§

personbilar eller motor-NärellerpersonbilarNär motor-
förförhyrsellerförvärvascyklarföreller förhyrscyklar förvärvas

återförsälj-ändamål änandraåterförsälj-ändamålandra än
uthyrning,ning, persontran-uthyrning,ning, persontran-

trafikyrkesmässigitrafikyrkesmässigi sportersporter
1988:yrkestrafiklagenenligt1988:yrkestrafrklagenenligt

tran- avlidnaeller263 transporterellerSjuktransporter263, av
ingåen-förinteavdrag görasfårfår avdragavlidnasporter av
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inte för ingående skattgöras de skatt hänför sig tillsom som
hänför sig till

förvärv fordonet, ellerav
2. förhyming fordonet idet endast ringa omfattning används i denav om

verksamhet medför skattskyldighet.som

Jämkning avdrag för ingåen-av
de skatt i vissa fall

16a§

Avdrag för ingående skatt av-
seende investeringsvaror skall
jämkas enligt 16 b-16f §§ om
användningen ändrasav varan
efter förvärvet eller om varan
avyttras.

Med investeringsvaror avses:
maskiner, inventarier och

liknande tillgångar under-som
går värdeminskning, och vars
anskajfningskostnad överstiger

kronor exklusive100 000 kom-
skattpensation för enligt denna

lag,
fastigheter.2.

Med förvärv fastighet jäm-av
ställs förvärv tjänsterav avseen-
de till- eller ombyggnad avny-,
fastigheter.

avdrag ingående skattMed för
skattjärnställs återbetalning av

enligt 10 kap. 9-13 §§.

16b§

Jämkning skall följandeske i
fall.-

användningenom av en
investeringsvara, förvärvan-vars
de helt eller delvis medfört
avdragsrätt för ingående skatt,
ändras på så avdrags-sätt att

minskar,rätten
användningenom av en
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förvärvan-investeringsvara, vars
avdragmedfört tillde inte rätt

eller endastskattingåendeför
ändrassådanmedförtdelvis rätt,

avdragsrättenpå så sätt att
ökar,

investerings-annanenom
ochfastighetän avyttrasenvara

skattepliktig,omsättningen är
förvärvetförutsättningunder att

medförtdelvisendastvaranav
medföravyttringenavdragsrätt;

hela denmedtill avdragrätt
de be-medingående skatten

16 §följergränsningar cavsom
ellerandra stycket,och 16 d §

fastighet avyttras,enom
avdragförutsättningunder att

vidmedgivitsingående skattför
fastigheten.förvärvet av

I6c§

in-avdrag förJämkning av
endastskallgående skatt göras
ibeträffande förändringar an-

investerings-vändningen enav
skereller avyttring somvara

korrigeringstiden.viss tidinom
tiotid för fastigheterDenna är

förvärvettidpunkten förär från
investeringsvarorandraföroch

tidpunkt. Inämndafrånfem år
skall inräknaskorrigeringstiden

vilketräkenskapsår underdet
förvärvades.varan

16d§

användningändradVid av en
jämkningskallinvesteringsvara

ingående skattföravdragav
underräkenskapsårutföras varje

korrigeringstiden.återstoden av
skalljämkningenårligaDen
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endast beträffandegöras en
femtedel för fastighet en-
tiondedel den ingåendeav-
skatten vid förvärvet investe-av
ringsvaran ursprungsbeloppet.
Det belopp varmed jämkning
årligen skall ske jämkningsbe-
loppet skall beräknas som en
femtedel eller tiondedelen av
skillnaden mellan avdragsrätten
för ingående skatt vid förvärvet
och avdragsrätten beräknad efter
förhållandena under det aktuella
året.

Vid avyttring investerings-av
skall jämkning avdragvaror av

för ingående skatt utföras vid ett
enda tillfälle och återstodenavse

korrigeringstiden.av
Jämkningsbeloppet får falli de

i 16 b § 3 uppgå tillsom avses
högst motsvarande 25 procent av
skatten i anledning avyttring-av
en av varan.

I6e§

Jämkning avdrag för in-av
gående skatt skall inte ske om en
förändring i användandet av en
investeringsvara föranleder ut-
tagsbeskattning enligt 2 kap.
eller åteiföring skatt enligtav
9 kap. 5

Jämkning föravdrag in-av
gående skatt skall inte ske om
den procentuella förändringen av

förhållandeavdragsrätten i till
avdragsrätten vid anskaffandet

mindre 10.är än
förVid jämkning avdragav

följd änd-ingående skatt till av
avdrags-rad användning skall

under jämkningsåreträtten
bestämmas med ledning av
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hela året.underförhållandena

I6f§

investerings-avyttringVid av
helasamband medi attvaror
skallöverlåts,verksamheten

säljarensförvärvaren överta
skyldigheterochrättigheter

avdragjämkninggällersåvitt av
gälleringående skatt. Dettaför

förutsättningunderendastdock
frånundantasöverlåtelsenatt

kap.enligt 3 25skatteplikt

styrkasskalltill avdragHur rätten

17§

styrkasskattskyldig skall avdragsrättennågonförvärv från ärVid som
i kap.11jämförlig handlingfaktura eller avsessomgenom

gäller intestycketFörsta om
vidhar gjorts omsätt-förvärvet
verksamhetdetaljhandel,ning i

godsbe-elleravser person-som
verksamhetfordran eller annan

kvitte-ersättningenvilkeninom
Undanta-jämförligtpå sätt.ras

dock endast ersätt-gällerget om
200 kronor.understigerningen

återbetalningtillskattskyldigaRätt för vissa ickekap.10
ingående skattav

Återbetalning utländska företagaretill
återbetalningtillRätten

1§

påharföretagareutländskEnföretagare,utländskEn som
återbetalningtillansökan rättdennaskattskyldig enligt avinte är

förutsätt-underskattingåendeåter-tillpå ansökanlag, har rätt
ningskattingående attbetalning av

förutsättningunder att
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den ingående skatten den ingående skattenavser avser
förvärv eller införsel för verk- förvärv eller import hänförsom
samhet han bedriver sig till omsättning i verksamhetutom-som
lands, landet, ochutom

verksamheten skulle ha med- 2. omsättningen skulle ha med-
fört skattskyldighet eller fört skattskyldigheträtt eller rätt
enligt ll eller 12 § till återbe- enligt eller11 12 §§ till återbe-
talning den bedrivits här i talning den gjorts här iom om
landet, och landet.

den ingående skatten i tillså Rätt återbetalning före-
fall skulle ha varit avdragsgill ligger för ingående skattäven
eller skulle ha medfört till hänför sig tillrätt omsättningsom
återbetalning enligt 13 inom landet tjänster för vilkaav

förvärvaren skattskyldigär
enligt kap. § förstaI 2 stycket 2
och

återbetalningRätten till gäller
endast den ingående skattenom
skulle ha varit avdragsgill om
omsättningen medfört skattskyl-
dighet, eller hinder motom
återbetalning inte skulle ha
förelegat enligt 13

2§

En utländsk företagare En utländsk företagaresom som
förmedlar eller tjänst förmedlar eller tjänsten vara en vara enen
för uppdragsgivares räkning för uppdragsgivares räkningen en
har till återbetalning in-rätt har till återbetalning in-rättav av
gående skatt avseende förvärv gående skatt avseende förvärv
eller införsel den förmedlade förmedladeeller import denav av

eller tjänsten endast i det i deteller tjänsten endastvaran varan
fall uppdragsgivaren skulle ha fall uppdragsgivaren skulle ha
haft denna han förvärvat förvärvaträtt haft denna hanrättom om

eller tjänsten direkt. eller direkt.tjänstenvaran varan
Ingående skatt för- Ingående för-skattsom avser som avser

eller införselvärv eller importvärvav en vara ger av en vara ger
inte till återbetalning, återbetalning,rätt inte tillrättom orn

förvärvas förseller in för förvärvas förs in förellervaran varan
inom landet levereras till tillinom landet levererasatt atten en

köpare. köpare.
Ingående skatt ii Ingående skattsom avses avsessom

8 kap. 2 § första stycket 2 och 3 7kap. 14 § 8kap. 2 §samt
inte till återbetalning.rätt första stycket 2 och 3 integer ger
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återbetalning.tillrätt

3§

återbetalning in-tillåterbetalning in- RättentillRätten
levereratsharträderhar levererats närträder när en varaen vara

till återbe-hartill den rätthar till återbe-dentill rätt somsom
i landetförts ineller hartalningförts in i landettalning eller har

tillhanda-tjänst harellertillhanda-tjänst har näreller när enen
till åter-harden rätthållitstill åter-hållits den har rätt somsom

förskottsbetalningVidbetalningbetalning.
ellerlevererasinnan envaraen

tillhandahålls inträdertjänst
återbetalningtilldock närrätten

betalats.förskottet har

Minimibelopp

4§

heltansökanOmheltansökan ettOm ett avserenavseren
återstodenellerkalenderåråterstodenkalenderår eller avav

tillskattskyldigedendet har rätttillskattskyldigehar den rättdet
beloppetåterbetalning endastendast beloppetåterbetalning omom

till 250 kronor.uppgår minstkronor.till minst 200uppgår
skatt-denfall harIden skatt-fall harI annatannat

återbetalningskyldige tillåterbetalning rätttillskyldige rätt
uppgår tillbeloppetendasttillbeloppet uppgårendast omom

000minst 2 kronor.500 kronor.minst I

Återbetalning utländska företagaretill andra än
beskickningarutländskaHjälporganisationer och

5§

sighänförskattIngåendehänför sigskattIngående somsom
ellerförvärvatsförvärvats eller tilltill somvarorvaror som
EGförasförförts införas landet utförts in för att urutatt ur

verksamhetföranvändasverksamhet ochanvändas föroch enen
påskallEGbedrivsutomlands skall påbedrivs utomsomsom

verk-återbetalas,ansökanverk-återbetalas,ansökan omom
för Förentabedrivssamhetenförbedrivs Förentasamheten

dessnågotellerNationernasnågot dessellerNationernas
räkning.fackorgansför-räkning ellerfackorgans om

riks-gällerDetsammainförseln gjortseller om envärvet av
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riksomfattande hjälporganisa- omfattande hjälporganisation fören
tion sådana förEGut attvaror ur.

användas i hjälpverksamhet.en

Viss omsättning undanta- Viss omsättning undanta-är ärsom som
skattepliktfrån från skattepliktgen gen m.m.

11§

yrkesmässigi yrkesmässig iDen Densom en som en
härverksamhet bedrivs här i verksamhet bedrivs isomsom
ellerlandet eller landet omsätteromsätter varorvaror

tillinom landet har till tjänster inom landet hartjänster rätträtt
ingående skattåterbetalning ingående skatt återbetalningav av

tilltill för vilken han saknarför vilken han saknar rätträtt
på enligt 8 kap. på grundavdrag enligt 8 kap. grund avdrag avav

omsättningen undantagenomsättningen undantagen äräratt att
skatteplikt enligt 3 kap. 9 §från skatteplikt enligt 3 kap. från

§första stycket 21 stycket 1012 19 tredjeutom
§1,eller 19 21 22 2322 § eller 23 § 2 4. 12

eller 8 eller 304 a
återbetalning beträf-tillRätten

omsättningfande sådan som
tredjei kap. 9§3 utomavses
gäller23§stycket 2 samt

under förutsättningendast att
inteförvärvar tjänstenden som

verksamhet i EG ellerbedriver
direkt sambandtjänsten haratt

tillmed exporteras ettvaror som
medlem i EG.land inte ärsom

11a§

sådan omsättningVid av nya
undantastransportmedel som

kap.beskattning enligt 3från
till återbe-föreligger30 § rätta

föringående skatttalning av
kunnatvilken avdrag inte er-

eller återbe-hållas enligt 8 kap.
erhållasinte kunnattalning

bestämmelser ienligt övriga
återbetal-kapitel.detta Denna

mervärdes-denningsrätt avser



Författningsförslag 81

säljaren betalatskatt somsom
ersättningen för sittdelen av

vid import eller vidförvärv eller
gemenskapsintemt förvärvett av

transportmedlet. beloppHögre
den skattän motsvararsom

skyldigsäljaren skulle ha blivit
betala han hade varit skatt-om
skyldig för omsättningen kan

återbetalas.dock inte
Återbetalning enligt första

kan medges först sedanstycket
mervärdesskattdet styrkts att

betalats för transpørtmedlet i det
andra EG-landet.

11b§

tillOm importeratsen vara
tillSverige för omsättas ettatt

EG-land skall mervärdes-annat
införselnskatt betalats vidsom

återbetalas till importören,
sedan det där-styrkts att varan
efter beskattats gemenskap-som
sintemt förvärv EG-i ett annat
land på sätt motsvaras avsom
2 kap. 5a

ExportExport m.m.

12§

ellerDen eller Den omsätteromsätter varorsom varor som
hartjänster har tjänster rätträtt exportexport genomgenom

återbetalning ingåendeåterbetalningtill ingående till avav
vilken han saknarför vilken förskatt han saknar skatt rätträtt

kap. på grundenligt 8till avdrag enligt 8 kap. på grund till avdrag
omsättningen sker utanföromsättningen skeratt utom- attav av

återbetalningtilllands. till återbetalningRätten EG. Rätten
förutsättningundergäller under förutsättning gäller attatt

skattepliktigomsättningen skattepliktig omsättningen ärär
från skatteplikteller undantagen från skatteplikt eller undantagen

tredje9 §kap.enligt 3 kap. 19 § första enligt 312 utom
12 1910eller § 2 stycketstycket 21§ 23
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eller23 § 2 eller 4eller 214.
30 a

till återbetalning in- till återbetalning in-Rätt Rätt avav
föreligger integående skatt föreligger inte gående skatt omom

förvärvhänför sig till förvärv hänför sig tillskatten skattenav av
i tredje stycket i tredje stycketanges som angesvaror som varor

och förvärvaren och förvärvarenomsätter omsätter var-var-
han utomlands han kanatt utan attexport utanorna genom orna

före dennaförevisa visakan att att varornavarorna ex-
innehafts endastinnehafts skatt- omsättningendastporten avav

återbe-återbetal- skattskyldiga eller andraskyldiga eller andra
han själv.talningsberättigadeningsberättigade exportören. änän

efter efterOmOm omsättsomsätts enen varornavarorna
redovisningsperiod då avdragredovisningsperiod då avdrag

återbetalnings-återbetalnings- skall dengjorts, skall den gjorts,
återföra den avdrag-avdrag- berättigadeberättigade återföra den

enligt be-be- ingående skattenskatten enligtingående nana
kap. 27stämmelsema i 13i 13 kap. 27stämmelserna

stycket gällerAndra
eller platinaguild, silverbestårhelt eller till väsentlig del avvaror som

i 8 kap. 12omfattas avdragsförbudetinte avmen som
syntetiska ädelstenar,naturliga och2. naturpärlor samt

mässing,består koppar,eller till väsentlig delhelt3. tenn,avsomvaror
brons eller nysilver,

vapenlagenomfattassådana skjutvapenandra4. än avsomvapen
1973:1176,

bildkonst,5. alster av
keramik,porslin ellerkonstalster glas,6. annanav

möbler, och7.
luftfaityg.eller8. fartyg

bestämmelser förför GemensammabestämmelserGemensamma
ochenligt 9-11återbetalningsrättenligt 9-12återbetalningsrätt

12 §§

13 §

återbetalning in-tillin- Rättentill återbetalningRätten avav
ochenligt 9-11gående skattenligt 9-12gående skatt om-

sådanomfattar endastsådan skatt 12fattar endast som
varitskulle haavdragsgillvarit skattskulle ha av-somom

hadeverksamhetenmedfört dragsgillhadeverksamheten om
och, iskattskyldighetfall medförtskattskyldighet och, i som

omsättningi 9omsättning hade falli 9 som avsesavses
förekommit.hadeförekommit.
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föreskrivsVad i 2 föreskrivs i 2 ochoch Vadsom som
fråga6 kap. i den fråga den6 kap. iär ärom som om som

skattskyldig gäller också för den skattskyldig gäller också för den
har till återbetalning till återbetalningharrätt rättsom av som av

ingående skatt enligt §§. skatt enligt 9-11 och9-12 ingående
12 §§.

§14

till återbetalning enligt till återbetalning enligtRätten Rätten
9-12 §§ skall styrkas på det 9-11 och 12 §§ skall styrkassätt
somi8 17-19 §§ föreskrivs i 8 kap. 17-19 §§kap. det sätt som

styrkandestyrkande till avdrag föreskrivs rätträtt om avom av
förför ingående skatt. till avdrag ingående skatt.

kap. Faktureringsskyldighet11

Faktureringsskyldighet för vissa skattskyldiga

2 §

för skattskyldig förskattskyldig DenDen ärär somsom
ellereller omsättningomsättning arman av varorvarorarman av

medförenligt tjänster sådantjänster förvärv 1 kap. änän som
skattskyldighet enligt kap. 2 §stycket skall, 11 § första 2 om

följer eller 4 första skall, ingetinget 3 stycket 2-4annat av om
följerjämförlig eller 4utfärda faktura eller 3annat ut-av
fakturafärda eller jämförlighandling för

handling för
ochomsättning medför skattskyldighetvarje görs motsomsom

ersättning,
sådana omsättningar,förskotts- eller conto-betalningar2. a som avser

och
för köparenomsättning fastighet medför avdragsrätt3. sådan av en som

första stycketenligt §8 kap. 4 4.

3 §

skattskyldige skallskattskyldige skall dendenFör Föratt att
utfärda fakturautfärda faktura skyldigskyldig attattvara vara

jämförlig handling enligtjämförlig handling enligteller eller
omsättningsådan verk- vid sådan§ vid omsättning i 2 §2 av en

i §3 krävsfastighet 2samhet i 8 kap. 17 § angessomsom avses
fastighetenförvärvarandra stycket den denkrävs attatt somsom



Författningsförslag84

det.begäreller tjänstenförvärvar varan
ersättningenochbegär det att
kronor.understiger 200inte

den förvär-begäranEn av som
krävs också förfastighetenvar

skallskattskyldigedenatt vara
faktura ellerutfärdaskyldig att

sådanhandling vidjämförlig
fastighetomsättning somav en

i 2 §anges

5§

i eller2 § 1fallskall i dejämförlig handlingellerEn faktura som anges
uppgiftinnehålla2 om

ersättningen,
skattens belopp,2.

eller någonadressochochutställarens annanmottagarens namn
identifieras,vilken de kanuppgift genom

transaktionens4. art,
mottagande,förplatsen varans

då§ eller,kap. 24enligt 14registreringsnummerskattskyldigesden
organisationsnum-ellerregistrerad, hansden skattskyldige inte är person-

ochlikvärdig uppgift,sådant ochdet finns ett annars enmer om
skattskyldigheten ochför bedömningenbetydelsekan haövrigt7. avsom

återbetalning.tillelleravdragsrätt rättmottagarens
skall§ 3utfärdas enligt 2handlingjämförligfaktura ellerEn som
ellerredovisatsäljaren harutgående skattuppgift deninnehålla somom

fastigheten.tjänster påskattepliktigagjordaredovisa förskall uttag av
förstaiuppgifterdeinnehålladessutomskallHandlingen som anges

och 7.6stycket
iSådan faktura avsessom

vadskall,30 b § utöver3 kap.
stycket, in-förstaiangessom

för-uppgiftnehålla attomen
de förutsätt-underskervärvet

3 kap.iningar angessom
innehållaskallFakturan30 b

utländske före-denuppgift om
skattskyldigesdenochtagarens

till mervär-registreringsnummer
desskatt.
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13 kap. Redovisning skatt 13 Redovisning skattkap.av av
periodisk sammanställningsamt

Allmänna bestämmelser

§1

Den skattskyldig enligt finns bestämmelserär I 1 a-28som
denna lag skall redovisa utgåen- skyldighet redovisaatt ut-om

ochde ingående skatt redovis- ingående skatt.gående och I 29
ningsskyldighet. Den finns bestämmelseroch 30 §§ärsom
skattskyldig för införsel skyldighet lämna vissaattav varor om
skall dock redovisa den utgående uppgifter.andra
skatten för införseln i den ord-

förning gäller tull.som
14 kap. finns bestämmelser skyldigheten lämna deklarationI ochattom
deklarationsförfarandet.om

1a§

Den skattskyldig enligtärsom
denna lag skall redovisa utgåen-
de och ingående skatt redovis-
ningsskyldighet. Den ärsom
skattskyldig för import av varor
skall dock utgåenderedovisa den

förskatten importen i den ord-
ning gäller för tull.som

Utgående avseende såda-skatt
gemenskapsintema förvärvna

förstai kap. 1 §1angessom
skall redovisas särskilt.stycket 2

Redovisning utgående skattav

6 §

förföljer skatt redovisas denOm inget §§, skall utgående7-15annat av
redovisningsperiod under vilken

ellerden enligt kap. 2 § första stycketl l omsätter enen varasom
bokförtborde hatjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller

omsättningen,
enligt kap. 2 §den enligt kap. l2. 1 2 § 2. den somsom

skattskyldigstycketförsta stycket skattskyldig första 2-52 ärär
ellerför förvärv tjänst enligt för förvärv enav en varaenav
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redovisningssedenligt godbokfört tjänstredovisningssed hargod
bok-bokfört eller borde habokfört förvärvet, hareller borde ha

förvärvet, ellerförteller
förskotts- ellereller lämnati eller 2 har tagit3. den 1 emotsom anges

conto-betalning.a

10 §

skattskyldig harOmharskattskyldigOm somensomen
förkonkurs inteförsatts iföri konkurs inteförsatts enen

redovisningsperiod hartidigareharredovisningsperiodtidigare
denredovisaskyldigvaritdenskyldig redovisavarit attatt

hänför sigutgående skatthänför sigskattutgående somsom
förförvärvelleromsättningtillskatt-omsättning för vilkentill

inträttharskattskyldighetvilkenföre kon-har inträttskyldighet
skall hankonkursbeslutet,föreredovisaskall hankursbeslutet,

redovis-denförredovisa skattenredovisnings-för denskatten
kon-vilkenunderningsperiodvilken konkurs-underperiod

meddelats.kursbeslutetmeddelats.beslutet
ned-följdtillkonkursbeslutetefterskatten ändrasutgåendeOm den av
och24tillämpaskundförlustelleråtertagandepriset,sättning varaav enav

§§.25

§11

harskattskyldig över-Omskattskyldig har över-Om enen
delellerverksamhetlåtit sineller delsin verksamhetlåtit enen
hanskallnågondärav tillskall hantill någondärav annan,annan,

skatt,utgåenderedovisautgående skatt,redovisa somsom
elleromsättningtillsigför hänförsig till omsättninghänför

skattskyldighetför vilkenskattskyldighet har inträtt förvärvvilken
förövertagandet,föreför redo- har inträttövertagandet, denföre

underredovisningsperiodunder vilken denvisningsperiod
harövertagandet ägtvilkenharövertagandet ägt rum,omrum,

skyldigvaritinte harvarit skyldig han attinte harhan att om
tidigareförredovisa skattentidigareskatten förredovisa enen

redovisningsperiod.redovisningsperiod.

15 §

skattskyldigedenOm utskattskyldige tarOm den enuttar en
kap.enligt 2tjänstenligt 2 kap.tjänst attatt genomgenom

användasjälv2eller 6 §§5ellerstycket 2 eller 3första5 §
användanågonlåtaellereller låtaanvända6 § 2 själv annan

motorcykel,personbil elleranvändanågon enenperson-enannan
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bil eller motorcykel, får får redovisningen den utgåen-en av
redovisningen den utgående de förskatten anstå tilluttagetav
skatten för anstå till dess dess redovisning skall lärrmas föruttaget
redovisning skall lämnas för den den sista redovisningsperioden
sista redovisningsperioden under under det kalenderår då bilen
det kalenderår då bilen eller eller motorcykeln använts.
motorcykeln använts.

Redovisning ingående skattav

16§

Om inget följer 17-23 §§, skall ingående skatt dras för denannat av av
redovisningsperiod under vilken

den förvärvar den förvärvarsom en vara som en vara
eller tjänst eller för in eller tjänst eller för inen en en en

till landet enligt god redo- till landet enligt god redo-vara vara
visningssed har bokfört eller visningssed har bokfört eller
borde ha bokfört förvärvet eller bokförtborde ha förvärvet eller
införseln, eller importen, eller

2. den förvärvar eller tjänst har lämnat förskotts- ellersom en vara en
conto-betalning.a

2l§

Om den skattskyldige har för- Om den skattskyldige har för-
i konkurs, skall han i konkurs, skall hansatts senast satts senast

för den redovisningsperiod för den redovisningsperiodsom som
löpte konkursbeslutetnär med- löpte konkursbeslutet med-när
delades avdrag för ingående deladesgöra avdrag för ingåendegöra
skatt hänför sig till förvärv, hänför sig till förvärv,skattsom som
införsel eller förskotts- eller förskotts- ellerimport ellera a
contobetalning under tiden innan contobetalning under tiden innan
han försattes i konkurs. i konkurs.han försattes

23§

Avdrag för ingående skatt ingående skattAvdrag försom som
hänför sig till införsel i fall då hänför till import i fall dåsig
tullräkning skall utfärdas får utfärdas fårtullräkning skall

tidigast förgöras den redovis- redovis-tidigast för dengöras
ningsperiod under vilken den ningsperiod under vilken den
skattskyldige har tagit skattskyldige har tagitemot emoten en

tullverket utfärdad tullräk- tullverket utfärdad tullräk-av av
ning. ning.
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25a§

i denskattskyldige fårDen
för hansgällerordning som

utgående skattredovisning av
motsvarandebeloppdra ettav

redovi-harskattutgående som
dendeklaration,i omsats en

sådanagällerredovisade skatten
förvärvgemenskapsinterna som

denoch6 §kap.i 2 aavses
grund för-skattskyldige pâ av

mervärdes-påförtsharvärvet
EG-land.skatt i ett annat

Ändring skattingåendeellerutgåenderedovisadtidigareav

27§

ÅterföringÅterföring falli deskatti de fallskatt avav
skall12 §i 10 kap.§ skallkap. 12i 10 avsessomsom avses

gällerordningi dengäller görasordningi den somgöras som
redovis-skattskyldigesför denredovis-skattskyldigesför den
Återför-Återför- skatt.ingåendeningskatt.ingåendening avav

beloppmed detingen skall görasbeloppmed detskallingen göras
dendeldendel denden motsvarar avsommotsvarar avsom

skattenredovisadetidigareredovisade skatten somtidigare som
förvärvtill hanshänförligvaritförvärvhänförlig till hansvarit

Återför-deexponeradede omsatta varorna.avvarorna.av
redo-denÅterföringen förskallingen görasför denskall göras

vilkenundervisningsperiodunder vilkenredovisningsperiod
utomlands.har omsattshar exponerats. varornavarorna

jämkningsådanRedovisning av
a-16f §§168 kap.iavsessom

28a§

in-föravdragJämkning av
falli deskattgående avsessom

skalla-16f§§ göras16i 8 kap.
efterredovisningsperiodenförsta

använd-ändraddåräkenskapsår
inträjfat. Iavyttringellerning

verkställttidigarefallde ett
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utförsminskasskallavdrag
återföringjämkningen avgenom

bestämmel-medenlighetiskatt
falldeIkap. 2613iserna

berättigadskattskyldigeden är
för in-avdragytterligaretill

jämkningenutförsskattgående
ingåenderedovisadattgenom

redovisnings-nämndaförskatt
ökas.period

uppgifter iytterligareVissa en
deklaration

29§

följervadUtöver avsom
redo-skall den är§§6-28 som

uppgifterlämnavisningsskyldig
ochförvärvomsättning,om

överföringar tran-somvarorav
EG-länder.mellansporteras

myndigheteller denRegeringen
bestämmerregeringensom

vilkaföreskriftermeddelar om
skall lämnas.uppgifter som

sammanställningPeriodisk

§30

redovisningsskyl-Den ärsom
iskyldigdig ävenär att en

periodisksamrrtanställninglämna
förvärvomsättning,uppgifter om

överföringaroch somvarorav
G-länder.mellan Etransporteras
myndighetdenellerRegeringen
bestämmerregeringensom

vilkaföreskriftermeddelar om
skall lämnas.uppgifter som
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14 kap. Registrering och de- 14 kap. Registrering samt
klaration deklaration och periodisk sam-

manställning

Vem skall registrerassom

1 §

Den skattskyldigär enligt Den skattskyldig enligtärsom som
denna lag skall registreras, denna lag skall registreras,om om

han bedriver verksamhet inte följer andra styck-annaten av
i vilken beskattningsunderlagen et.
för beskattningsáret beräknas Den skattskyldig endastärsom
sammanlagt överstiga 200 000 pâ grund han förvärvatattav
kronor, sådana i 2varor som anges a

han inte skyldig läm- kap.är 3 § första stycket och1 2att
särskild självdeklaration skall inte registreras.na

enligt lagen 1990:325 om
självdeklaration ochkontrollupp-
gijter, eller

han sådan skattskyldigär en
enligt 22 kap. 6 § skallsom

företrädas representantav en
häri landet.

Skattemyndigheten kan besluta
registrering skattskyl-om enav

dig i andra fall deäven än som
i första stycket, detnämnts om

finns särskilda skäl för detta.
I 19 kap. 13 § finns bestämmelser sambandregistrering i medom

återbetalning mervärdesskatt till icke skattskyldiga.av

Skyldighet anmäla sig för registreringatt

§2

Den skall registreras skall registrerasDensom som
enligt § första1 stycket skyl- enligt § skyldig anmälaär 1 är att
dig anmäla sig för registre- sig för registrering hos skatte-att
ring hos skattemyndigheten. finnsI myndigheten. 19-27 §§I
19-27 §§ finns bestämmelser förfarandet.bestämmelserom om
förfarandet.
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självdeklarationsärskildSärskild deklaration eller

3§

regi-skattskyldig ärregi- EnskattskyldigEn är somsom
anmälaskyldigstrerad ellerskyldig anmälastrerad eller attatt

skall redovisaregistreringförsigregistrering skall redovisaförsig
deklaration.särskildiskattensärskild deklaration.iskatten enen
verksamhetbedriverredovi- Denskattskyldiga skallAndra ensom

beskattningsunderlageni vilkensådan särskildiskatten ensa
beräknasbeskattningsáretförisjälvdeklaration som anges

högstuppgå tillsammanlagtsjälvdekla-1990:325lagen om
och intekronor är200 000kontrolluppgifter.ochration som

gemenskaps-skattskyldig för
kap. 1 §enligt 1förvärvinterna

ellerstycketförsta
enligt 3 kap.omsätter varor

iskattenskall redovisa30 a
självdeklara-sådan särskilden

1990:i lagention angessom
ochsjälvdeklaration325 om

kontrolluppgifter.
Är skyl-inteskattskyldigeden

självdekla-särskilddig lämnaatt
redovisa skattenration skall han

deklaration.i särskild

deklarationSärskild

5§

fordeklaration skall lämnasEnfördeklaration skall lämnasEn
redovisningsperiod. Denvarjeredovisningsperiod.varje

§enligtskattskyldig 1ärsom
redovisadockskallstycketandra

särskild deklarationiskatten en
varje förvärv.för

deklarationerför särskildaRedovisningsperiod

8§

omfattarredovisningsperiodomfattar EnredovisningsperiodEn
ingetkalendermånader,tvâingetkalendermänader,två omom
10eller8 9följer10följer 9 eller annat a,avannat av
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Redovisningsperiodema janu-är Redovisningsperiodema janu-är
ari och februari, och april, ari februari,och och april,mars mars
maj och juni, juli och augusti, maj och juni, juli och augusti,
september och oktober september och oktobersamt samt
november och december. november och december.

8a§

skattskyldig förDen ärsom
gemenskapsinterrta förvärv enligt

kap. § första stycket 2 eller1 1
enligt kap.3omsätter varor

skall redovisa skatten för30 a
redovisningsperiod kalen-om en
dermånad.

9§

Skattemyndigheten kan för Skattemyndigheten kan fören en
viss skattskyldig besluta redo- skattskyldigviss besluta redo-att att
visningsperioden tills vidare vidarevisningsperioden tills
skall kalendermånad, kalendermånadskallvara en om vara en
det kan i andra fallden ingående iäven änantas att som anges
skatten regelmässigt kan denkommer 8 det attatt antasa om
överstiga ingående regelmässigtden utgående skatten skatten

minst varje kommermed l 000 kronor överstiga den ut-att
månad. skattskyl- gående skattenFör sådan med minst l 000en
dig registrerats kronor varje månad. Förtrots attsom en
beskattningsunderlagen för be- sådan skattskyldig skallsom
skattningsåret inte beräknas lämna särskild självdeklaration
sammanlagt överstiga 200 000 beskattningsunderlagenatttrots
kronor kan skattemyndigheten för beskattningsåret inte beräk-
besluta redovisningsperioden sammanlagt överstigaatt nas
skall helt beskattningsår. kronor skattemyn-200 OOO kanettvara

redovisnings-di gheten besluta att
perioden, i stället för vad som

i skall helt8 ettanges vara
beskattningsår.

Inlämnande särskild deklarationav

12§

månaden efterDeklarationen skall lämnas in den i andra5senast
utgången den redovisningsperiod deklarationen ingetavser omav som
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följer 13annat av
i § andrafall 5I som avses

skall deklarationenmeningen
in 35 dagar efterlämnas senast

förvärvet.

sammanställningPeriodisk

30 §a

periodisksådanEn samman-
ställning i 13 kap.angessom

skall lämnas på blankett30 § en
fastställs regeringen ellersom av
myndighet regeringenden som

bestämmer.
eller den myndighetRegeringen

bestämmer kanregeringensom
sammanställ-tillstånd till attge
med hjälpningen får lämnas av

automatisk databehandling.

30b§

sammanställ-Den periodiska
för varjeningen skall göras

kalenderkvartal, inget annatom
följer andra stycket.av

medgeSkattemyndigheten får
sammanställningperiodiskatt

kalenderår, under förut-förgörs
sättning att

skattskyldiges beskatt-den
beräknasningsunderlag sam-

000till högst 320uppgåmanlagt
kalenderår, ochkronor per

skattskyldiges omsätt-den
enligt 3 kap.ning av varor

000till högst 120uppgår30 §a
kalenderår.kronor per

30c§

sammanställ-periodiskaDen
skatte-lämnas in tillskallningen
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län där denmyndigheten i det
registrerad eller,skattskyldige är

registrerad, tillhan inte ärom
hos vilkenskattemyndighetden

anmäla sig förhan skyldigär att
lämnasregistrering. Den skall in

den i andra månaden5senast
utgången den periodefter av

sammanställningen avser.som

30d§

skyldigOm den är attsom
lämnaperiodisksammanställning

inom den tidinte gjort detta som
skall skattemyn-i 30 canges

förse-påföra honomdigheten
med 000 kronor.ningsavgift I

beslutaSkattemyndigheten får
frånhelt eller delvisbefrielseom

försenings-betalaskyldighet att
särskildadet finnsavgift om

skäl.

skattetillägg18 kap.

ImportInförsel

l3§

skattetill-Bestämmelsernaskattetill-Bestämmelserna omom
lag tillämpasenligt dennaläggtillämpasenligt denna laglägg

ochfastställsfall skattinte i defastställs ochfall skattinte i de
vid import.uppbärsinförsel.viduppbärs
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Återbetalning19 kap. skatt till icke skattskyldigaav

Återbetalning till utländska företagare
Ansökan

Ansökan skall på blankettgöras enligt formulär fastställsen som rege-av
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer.som

Till ansökan skall fogas Till ansökan skall vid förvärv
fogas

faktura eller jämförlig hand- faktura eller jämförlig hand-
ling innehåller sådana ling innehåller sådanasom upp- som upp-
gifter i ll kap. § gifter i5 11 kap. §5som anges som anges
första stycket, och första stycket,

intyg sökandens verk-attom
samhet i hemlandet medför
skattskyldighet till mervärdes-
skatt, och

andra handlingar be- handlingarandra be-som som
hövs för bedöma den hövs för bedöma denatt attom om
sökande till återbetal-har sökande till återbetal-rätt har rätt

bevisning, exempelvis hans ning.om
verksamhet i utlandet.

stycket gäller inte gällerFörsta I Första stycket 2 inteom om
skatten hänför sökanden under de 12den ingående sig senaste

sådan verksam- månaderna lämnat sådanttill omsättning i ett
intyghet i 8 kap. till den myndighet17 §som avses som

andra stycket och ersättningen i 1avses
Tillunderstiger kronor. ansökan skall vid import200

tullverket utfärdadfogas en av
tullräkning.

Uppgifterna i ansökan skall lämnas ochheder samvete.

Överklagande20 kap.

Följande beslut Skattemyndigheten överklagas hos länsrättenfårav av
den skattskyldige och Riksskatteverket:av

beskattningsbeslut i fråga betydelse för beskattningenkan haen som
eller till återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§,rätten

beslut avvisa beskattningsbeslutbegäran omprövningatt en avom
eller avvisa överklagande till länsrätten,att ett
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kap. 9beslut enligt 10
23 ochenligt 14 kap.beslut§ 4.enligt 14 kap. 1beslut4.

fråga13 § ioch 19 kap.24 §§ochoch 24 §§andra stycket, 23
ochregistrering,i fråga registre-kap. 13 §19 omom

ring, och
ellerdeklarationlämnaanstånd medskattskyldighet ellerbeslut5. attom

skatt.betala
återbe-fattatlän harKopparbergsSkattemyndigheten iBeslut omsom

avräkningochbetalningsskyldighet1-8 §§ ochenligt kap.talning 10 om
Beslutlän.Kopparbergsiöverklagas hos Länsrättenfårenligt 19 kap. 7 §

avräkningsbeslutetden grundensärskilt påfår överklagasavräkning attom
beslutöverklagandesamband medendast ii övrigtfelaktigti sig är avmen

betalningsskyldighet.om

överklagandeskattskyldigesDen

§4

kommithaskallförsta stycketenligt §överklagande 1skattskyldigesDen
beskatt-vilketkalenderår underutgången detefterin inom år avsex

juni sjätte30efter denmeddelatsharOm beslutetgåttningsåret har ut.
beslutetbeskattningsårkalenderår under vilket detefter detåret avsersom

utgångenefterbeslutetfått delskattskyldige haroch dengåtthar avut av
två månaderinomindock kommaöverklagandetår, fåroktober samma

beslutet.delskattskyldige fickdå dendagfrån den av
gåttinte hardetbeslutöverklagaskattskyldige får ävenDen ett om

honom emot.
Överklagande andraenligt 1 §

inomkommit inskall hastycket
utgångenmånader eftertvå av
ansökankalenderårdet omsom

skattåterbetalning avser.av

januari 1995.kraft denträder i llagDenna
kap.enligt lför införselskattskyldighetför vilkenfråga2. I varaom

bestämmelserna.äldredeikraftträdandet, tillämpasföre5 § inträtt
skattepliktfrånundantasbiografföreställningarTillhandahållande3. av

år 1995.utgångentill av
hänförÄldre förhållandenfrågai övrigt ibestämmelser gäller4. somom

ikraftträdandet.tiden föresig till
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1 Inledning

indirekta i EG1.1 De skatterna

skatteonnrâdetregler på harArbetet med skapa vissaatt gemensamma
EGR harmoniseravaritpågått länge inom Framför allt har inriktningen att

olika punktskatterdvs. mervärdesskatten ochde indirekta skatterna,

betydelse devaruomrâdet. harmonisering beror pâ denDenna stora
marknad.och tjänster har inomindirekta skatterna på gemensamvaror en

betydelsefulltmervärdesskatten också varitdet gäller har detNär att
gemenskapensväsentlig delbildar underlag fördenna skatt aven

beslöts redan år 1967Bl.a. denna bakgrund görafinansiering. attmot
successivobligatoriskt i EG:s medlemsstater. Enmervärdesskattesystemet

därefter genomförtsmervärdesskattesystem harsamordning staternasav
väsentliga reglerna finnsområde.rad direktiv på detta De mestgenom en

beslutades ârmervärdesskattedirektivet, 77388EEG,i det sjätte som
på rad punkter.därefter utökats och ändrats1977. Direktivet har en

kapitel skatter, omfattandesärskiltRomfördraget innehåller ett om
säkerställa denBestämmelsernaartiklarna 95-99. att gemensammaavser

diskriminerandeinnefattar bl.a. förbudmarknadens funktion, och mot
förbud98 ochimporterade artikel 95,beskattning mot ex-varorav

vid artikel 96,för skattereduktionerportsubsidier i form exportstoraav
beslutaför Rådetinnehåller vidare åliggande98. Artikel 99 attett om

utsträckning dettaindirekta skatterna i den ärharmonisering deav

viktigastedeleni EG kvarstårdock denSverige ansökt medlemskap EU.har som avom
följandeanvändsEG-regler. l detpå mervärdesskatteomrádetfinns ärEU. De regler som

i huvudsakuttrycket EG.därför

14-09354
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skall fungera denmarknadennödvändigt för Jen senastatt gemensamma
januari 1993.l

Rådet underår 1993 fattadegenomförandet den inre marknadenInför av
innebärrad direktiv,och 1992 beslutåren 1991 sammantagetsomom en

harmoniserats.utsträckningpunktskatterna imervärdesskatten och storatt
skattesatsernaolika skatterna,för deHarmoniseringen giller skattebasema

Åtgärderna harmonise-sådanainriktatsharbeskattningsförfarandet.och
funktion skallmarknadensden inreerfordrats förringsåtgärder attsom

gränskontrollätgärder på skatteom-allainnebär bl.a.säkerställas. Det att
rådet har slopats.

till EG:sanpassningskatteområdet. Denomfattar inteEES-avtalet
genomföras först vidskall därförpå skatteområdeterfordrasregelverk som

Sveriges inträde i EU.

mervärdesskattereglerEG:s1.2

tjänsterochdeavgränsningenskattebas, dvs.Mervärdesskattens varorav
harmoniserad iprinciptillbaka isedan många årskall beskattas, ärsom

mervärdesskattedi-sjättefinns i detBestämmelsernaEG-länderra.de olika
tillåtsskattebasenenhetligafrån dennationella undantagrektivet. Enstaka

såledesskallprincipsuccessivt. Ide avvecklasemellertid ännu, nen
och tjänsterför vilkahelt uniforma reglermedlemsländerna ha somvaror

beskattningenfrånundantagenochnervärdesskatten,omfattasskall av
i alla länderna.desammaskall vara

ocksåbeslutadesmarknadenden inreinförandetsamband medI omav
innebärBeslutetmervärdesskattesatser.ländernas attviss utjämning aven

skalltjänsterochdehuvuddelen:örmedlemsländerna somvarorav
Detminst 15skattesatsskall tillämpa procent.mervärdebeskattas omen

skattesats. Förhögretillämpafrittmedlemsländernaemellertidstår att en
innefattande bl.a.särskild listaoch tjänster,vissa ensom angesvaror
medlemsländernafårvissa tjänsterch tidningar,livsmedel, böcker m.m.,
Medlemsländemadock lägst 5skatt 15lägre procent.än procent,ta ut en

Totalt kanskattesatser.sådana lägretvå olikaeller högstfår tillämpa en
mervärdes-förSkattesatsertill olikatillämpaEG-land således treett upp

skatten.
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Dessa regler skattesatserna, årenbeslutats 1993-1996,gälla förom som
återfinns också de i det sjätte mervärdesskattedirektivert.

Beskattningsordningen för mervärdesskatten också harmoniserats såhar

alla gränskontroller kunnat avskaffas coch med 1993.inom EG från Detatt
innebär bl.a. mervärdesskatt inte i samband medlängre uppbärssatt
tullprocedurer importeras från EG-land. Mervärdes-när ett annaten vara
skatten har i stället inordnats helt inom ländernas internaförramen
beskattningssystem, vilket bl.a. medfört behov omfattande skatte-ettav
samarbete mellan länderna.

En redogörelse för EG-regler på mervärdesskatteomxrådet har intagits i

bilaga till betänkandet.1

1.3 anpassningsåtgärderBehovet svenskaav

Den skatterefonn genomförts i Sverige åren 1990-1991 har isom
betydande omfattning medfört till utveckllingenanpassning skatteom-en
rådet i i övrigt. god grund finns därförVästeuropa En för de ytterligarenu
anpassningar erfordras vid medlemskapsvenskt i EU.ettsom

För mervärdesskatten har EG i enhetlignämnts stort settsom en
med denskattebas. De ändringar i samband s..k. skattereformensom

mervärdesskattelagstiftningengenomfördes i den svenska under åren 1990-

reglleranpassning till EG:s1991 innebär långtgående skattebasenen om
mervärdesskattedirektivetsåsom den bestämd i det sjätteär

Avgränsningen de och tjänster beskattas överensstämmerav varor som
därför i allt väsentligt med EG-reglerna. mervärdesskatte-Genom den ny:a
lag riksdagen beslutat träder i kraft denunder våren, ochsom om som.

julil 1994 199394:99,prop. bet. irskr.199394:SkU29, 1993942170,

SFS 1994:200 har ytterligare ändringar hänseende gjorts,i systematiskt:
till EG:s regelsystem.närmarsom oss

Vissa avvikelser från EG-reglerna finns det gällerdock närämnu
skattebasen. följande kapitelI 2 i betänkandet systematiskgöirs en
genomgång skattebasen, varvid förslag erforderligalänmas:av om
anpassningar de svenska reglerna. följiande kapitlen 3-5I de därefterav

motsvarande genomgång de regllema uttagsbe-görs särskildaen av om
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därefter6kapiteloch återbetalningsreglema. Iskattning avdrags- tassamt
resebyråverksamhet.beskattningsärskilda EG-reglervissa avomupp

kan redan härmervärdesskattebasen nämnassvenskadet gäller denNär
Sverigemedlemskapsförhandlingarna,resultat de svenskaettatt, avsom

mervärdesskattedirektivet ävenfår från sjättetills vidare avvika attgenom
från skatteplikten:undanta följandei fortsättningen

inträde till sportevenemang,
ochoch artisterförfattare, konstnärertillhandahållstjänster avsom

och andravarumärkenöverlåtelseinte patent,avavsersom
rättig-till sådanalicenseröverlåtelserättigheter ellerliknande av

heter,
tilldirektskersådanainrikesdelen passagerartransporter somav

från utlandet,eller
byggnadsmark,ochbyggnadertillhandahållande nyaav

utgångenövergångsvisbiobiljettertillhandahållande t.o.m. avav
1995.

endastEG-reglemainnebär nämntsgäller skattesatserna attNär det som
intei huvudsakmedför dettelmikminiminivåer fastställts. Dennavissa att
Ommervärdesskatt.svensksänktformella kravfinns några en

tillanpassningpåtill kravledasikt kanmarknadsmässiga krav enen
EG-gäller i andrafrån denmycketalltföravvikerinteskattenivå somsom

Enligtbedöma.utredningenåliggerintedetnågot attländer, är som
nivåskatternasde indirektafrågornämligenskalldirektivutredningens om

reducerade skattesatsersvenskaavvikerfallbehandlas. Iinte ett par
ireglernagenomgång görsregler. Enformellt från EGzsemellertid av

anpassning läggsteknisknödvändigtillförslagbetänkandet, där7 ikapitel

fram.
såledesEG-reglemanivå lämnarmervärdesskattensgällerNär det en
dock barafårnollskattesatsermedlemsländerna. S.kfrihetbetydande

kan härvillkor. Det nämnasvissaunderoch endastövergångsvistillämpas
fåoch medgetts rättbegärtmedlemskapsförhandlingarna attSverige iatt

förnollskattesatsersådanatillämpafortsätta att

dagstidningar,
organisationstidskrifterframställning etc. m.m.,av

sjukhus.tillellersäljs enligtmedicin receptsom
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Sverige har dessutom i medlemskapsförhandlingarna medgetts fårätt att
behålla nuvarande mervärdesskatteregler i fråga beskattningen småom av
företag, där dessutom vissa ytterligare svenska förenklingskrav har
tillgodosetts. I kapitel 8 i betänkandet behandlas frågor beskattningenom

srnå- och medelstora företag.av
En mycket väsentlig del de ändringar i mervärdesskattelagstiftningenav

erfordras vid svenskt medlemskap i EUett beskattningsför-som rör
farandet. De nuvarande reglerna import och kommer videxportsom avser

EU-medlemskap endast tillämpasett vid handel med tredje land.att För
handeln med EG-ländema inordnas beskattningsförfarandet i det interna
mervärdesskattesystemet. Detta nödvändiggör omfattandeett nytt
regelverk, översiktligt beskrivs i kapitel 9 och i specialmoti-närmaresom
veringen till de föreslagna ändringarna i ML.

börDet i detta sammanhang betonas den beskattningsordning vi utgåttatt
från den förär närvarande tillämpas inom EG. Denna har emellertid,som

kommer framgå det följande, delvis karaktäratt övergångs-som av av
Reglerna beskattningsordningen för handeln inom EG,arrangemang. om

och reglernaäven skattesatserna, således tidsperioden 1993-1996.om avser
Något beslut vilka regler skall gälla för tiden därefter harom som
emellertid inte fattats,ännu och det föreligger heller inga förslag till
sådana regler för tiden efter 1996. Tillämpligheten nuvarandenya av
regler förlängs automatiskt framåt i tiden, så länge inga beslut om nya
regler fattas.

1.4 Behov ytterligare anpassning deav av

svenska reglerna

EG:s regelverk på mervärdesskatteornrådet mycket omfattande,är och
delvis synnerligen komplicerat. Detta gäller inte minst de förfaranderegler

övergångskaraktär skall tillämpas för tiden fram till utgångenav som av
år 1996 men eventuellt kan komma förlängas. Vid tillämpningenattsom

reglerna i EG:s nuvarande medlemsstater har det visat sig olikaav att
praktiska problem har uppstått. Implementering och tillämpning detav nya
regelverket har knappast heller skett på enhetligt i de olikasättett staterna.
För avhjälpa dessa problem läggs kontinuerligt förslagatt fram tillnya
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kontinuerligfortsattnödvändiggörförbättringar. Dettaochförenklingar en
reglerna.svenskadeuppföljning av

heltregleradeochkomplexitet, attpå reglernastanke enMed att avser
framhålladessutomutredningen atthandel, villinternationellteknik förny

sambandredan iplanerasregelverket bördetuppföljningallmän nyaaven
påtyderDanmarkbl.a.frånErfarenheterna attinförs.reglerna enmed att

nödvändig.beredskap ärsådan
lagreglering. NärnödvändigtillförslagframendastläggerUtredningen

föreskrifterdetaljåtskilligatordebeskattningsförfarandetdetgällerdet nya
tillämpningsföreskrifterregleraslämpligenkontrollkaraktär somm.m.av
myndigheterna.utfärdasi reglerförordningsnivå ellerpå avsom

lydelse. lgällandederas ettEG-direktiven ibeaktatharUtredningen nu
1994vårenunderEGSåledes harske.inte kunnatemellertiddettafall har

begagnade attbeskattningenförregler m.m.,varorantagit avnya
kräver1995. Dettajanuariden lfrånmedlemsstaterEG:sigenomföras
skatt,fiktivs.k.föravdragreglernasvenskadeändringar iomfattande om

tillhaft tidhar inteUtredningenbetänkandet.ikapitel 3beskrivs isom
däromrâde,dettapåändringarnödvändigautarbetaförförfogande att
tilllederfallflertaletireglertillämparredanemellertidSverige somnu

regler.EG:smedeftersträvasderesultatmateriella nyasomsomsamma
frågalagstiftningändradtillförslagnågot omintelämnarUtredningen

kommunerförmervärdesskattingåendeföravdragsrättengenerelladen
skatterefonnen. Imedsambandiinfördeslandstingskommuner,och som

verksamhetOffentligmervärdesskattefrågorVissa m.m.betänkandet - ,
lagtredanmervärdesskattefrågorvissaUtredningenhar1993:75,SOU om

förutsätterVilagstiftningen. attändringarnödvändigatillfram förslag av
något1995,januari1till dengenomförs utani MLförändringardessa

vår sida.frånförslagytterligare
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2 Mervärdesskattebasen i Sverige och

EG

2 1 Inledning.

Genom det sjätte mervärdesskattedirektivet, Ministerrådet årantaget av
1977, det hittills viktigastetogs i fråga harmoniseringsteget med-om av
lemsstatemas mervärdesskattelagstiftning. Samtliga EG-stater har mervär-
desskatt. Direktivet bindandeär för medlemsländerna och innehåller
detaljerade bestämmelser för hur skattebasen för mervårdesskatten, dvs.
skattepliktens omfattning, skall utformad inom EG. Bestämmelsernavara

inteär omedelbart tillämpliga i respektive medlemsland till sinärutan
innebörd bindande anvisningar riktade till medlemsländerna för hur deras
mervärdesskattelagstiftning skall utformad. Emellertid lämnarvara
direktivets bestämmelser ofta tämligen vid för de enskilda med-en ram
lemsstatemas utformning undantagen från skatteplikten. Detta har varitav
nödvändigt med hänsyn till de olika samhällsförhâllandena i medlemsstater-

Hänsynen till kravet på konkurrensneutralitet tordena. särskild be-vara av
tydelse vid tolkning och tillämpning direktivet.av

Direktivets bestämmelser bortsettär, från vissa temporära särlösningar,
genomförda i medlemsländerna och nytillträdande har undantagslöststater
måst sin lagstiftning till direktivet. Inte heller Sverige har, bortsettanpassa
från vad särskilt överenskommits i anslutningsfördraget, någotsom

för avvikelser från denutrymme EG stipulerade skattebasen. Nedanav
under avsnitt 2.2 följer systematisk jämförelse mellan undantagen frånen
skatteplikt i Sverige och inom EG.

Bakgrunden till behovet denna harmonisering förutom hänsynenär,av
till det handelsmässiga kravet på konkurrensneutralitet medlemsstaterna
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andelvissbyggerdelbetydandetill avbudgetEG:s enemellan, att
medlemsländerna1986 harFrån årmervärdesskattebas.medlemsländemas

med-tillhänsynmedutjämningsförfarandevissteftersigförbundit att,
överlämnafinansieringtill EG:sårligenskattesatser,olikalemsländemas

till EG.skattebasenprocentenheter1,4högst avbelopp motsvararett som
EG:semellanmedlemsstaternaÄven fördelningrättvis avpåkravet en

bestämmelserenhetligasåledesmedför omkostnader attgemensamma
mervär-funktionEG. Dennainomfinnasmåste avmervärdesskattebasen

EGförintresseväsentligtdetsåledes ärinnebär attdesskattereglema av
skattepliktensbestämmelsernadetalj följerimedlemsländer omallaatt

ocksåövervakas noggrant.så skeromfattning. Att
skattebasmervärdesskattelagenssvenskadenharmoniseringEn av

slagsomfattarskattepliktenförutom sammaförutsätter, attEGgentemot
tjänster,och attslagsomsättningoch varorverksamheter sammaav

desamma.skatteplikten ärfrånundantagenräckviddenochomfattningen av

skattepliktGenerell

be-i denmervärdesskattepliktgenerellharEG-ländemaSverigeSåväl som
beskattastjänsterochomsättning omyrkesmässigmärkelsen varoravatt

Sverigesskatteplikt. Förfrånundantagenuttryckligen äromsättningeninte
s.k.denmedsambandiförstutformningdennalagstiftningenfickdel

1991januariden lkraftiträddedelentill störreskattereformen som
SkUoch1989902111198990:10,SkU198990250, prop.prop.

endastskattepliktgällde generellSverigeidatumdettaFöre198990:31.
detocksåutvidgadesskattereformenGenomomsättning varor.av

obetydligtinteinneburitvilket ettväsentligtområdetbeskattningsbara
EG.inomgällerskattebastill dennärmande som

någoninnebärskatteplikten attfrånundantasomsättningAtt varaenav
överlåtelsevid motpåskall läggasintemervärdesskatt varanutgående

omsättningensjälvaomsättning. Det ärviddvs.uttagvidellerersättning
förståsomsättningMedskatteplikten. varaavfrånundantassomvaranav

ersättningöverlåtelse mot avdirektivetsjättei detliksomnämligen --
dvs.tjänst,omsättningvidgällerMotsvarande avtilläganderätten varan.

någontillhandahålls motsättelleröverlåts annatutförs,då tjänst
omsättningmedför§ ML6 attkap.i ltjänstDefinitionenersättning. av
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rättighet änellerrättighet upplåtsdå exempelvisföreliggertjänst annanav
ersättning.överlåtstilläganderätt motvaraen

förutsättertjänstelleromsättningförskattefrihet somenen varaav
förskattepliktfrånUndantaghärom.undantaguttryckligtnämnts

ellerförmedlingomfattar intetjänsteller varanomsättning avvaraav
fallet.så äruttryckligenintedet atttjänsten angesom

dispositionKapitlets

frånundantagdegenomgångomrâdesviskapitelförevarande görs avI en
alltiföljerDispositionenML.kap.i 3reglerasskatteplikten som

ibedömningområdevarje görsFöri ML.ordningsföljdenväsentligt en
avsnittVarjesvenska reglerna.i debehöver görasändringarmånvad
förredogörelseDärefter kommerförslagsruta. numeddärvidinleds enen

debedömningslutligenochreglerEG:sregler, avinhemskagällande en
EG-konforrnitet.reglemassvenska

Fastighetsområdet2.2

tilläggstycket införsMLförsta2 § ettkap.3Iförslag:Utredningens
föroclh anläggningarlokalerkorttidsupplåtelserklargör avattsom

normalt intebroarochför vägarupplâtelseridrottsutövning m.m.samt
fastighet. följdtill Somnyttjanderättupplåtelse enbetraktaär avatt som

andrahänvisningen kap.till 3stycket,andra2 §skall 3 kap.härav
ML10stycketförstaoch 3 kap. 3 §stycket 13 § förstakap.stycket i 3

2.8.avsnjittidrottsområdet,lagregcln påjfr denutgå nya

Sverige

§ MLenligt kap. 11förstås lfastighetMed

dockfastighet,tillhörellerjordabalkenenligt utgörvadl som. industritillbe-jordabalken3 §i 2 kap.egendominte avsessom
hör,

anläggningarliknandestängsel ochledningar,byggnader,2.
ochjordellerianbragtsstadigvarande bruk somför ovansom

ochtill jorden,än ägarennågontillhör annan
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egendom i 2 kap. 2 jordabalken§ ävensom avses om
byggnaden tillhör till jordenän ägaren ellerannan om egen-
domen tillförts byggnaden till byggnaden.än ägarenav arman

Fastighetsbegreppet enligt ML omfattar således fastighetstillbehöräven
liksom växande skog, odling och växtlighet.annan

Enligt l kap. 6 § ML fastigheterär Omsättning, dvs.att anse som vara.
överlåtelse, fastighet emellertidär undantaget från skatteplikt enligtav

Ävenkap.3 2 § första stycket ML. fastigheter därmedäruttag av
undantaget. Med fastighet inte tjänstuttag avseendeuttagav avses av
fastighet jfr kap.3 2 § första stycket ML. Omsättning verksamhetstill-av
behör och växtlighet omfattas emellertid inte undantaget från skattepliktav

beskattas 3 kap. 3 § första stycket l och 2 ML, nedan.utan se
Upplåtelse i yrkesmässig verksamhet nyttjanderätt till fastighet liksomav

Ävenöverlåtelse rättighet till fastighet omsättning tjänst.utgörav av
yrkesmässig förmedling fastighet omsättning tjänst.utgörav av

Enligt 3 kap. första2 § 1 stycket ML undantas från skatteplikt över-
låtelse och upplåtelse arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter,av
servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter. Vidare undantas enligt
bestämmelsens andra stycke tillhandahållande lokaler eller andraav
anläggningar eller del dessa för eller idrottsutövning isport-av samt
samband därmed upplåtelse verksamhetstillbehör eller inredningav annan
för eller idrottsutövning.sport-

Enligt 3 kap. 2 § tredje stycket omfattarML undantaget för fastig-
hetsupplátelse upplåtarens tillhandahållandeäven elektricitetvatten,av gas,
och sker led i fastighetsupplâtelsen.vänne Detsamma gällerettsom som
tillhandahållande mätutrustning för mottagning radio- och televisions-av av
sändningar.

Av 3 kap. 3 § första stycket följerML skatteplikt föreligger vidatt

upplåtelse eller överlåtelse verksamhetstillbehör iutomav
fall i 2 § andra stycket,som avses

2. omsättning växande skog, odling och växtlighetav annan
samband med överlåtelse marken,utan av

3. upplåtelse eller överlåtelse till jordbruksarrende,rättav
avverkningsrätt och jämförlig rättighet, jord,rätt att taannan

eller andra naturprodukter till jakt, fiske ellersten rättsamt
bete,
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verksamhetliknanderumsuthyming i hotellrörelse eller4.
motsvarande i camping-upplåtelse campingplatser ochsamt av

verksamhet,
parkeringsverksamhet,upplåtelse parkeringsplatser i5. av

flyg-luftfartygför fartyg hamnar ellerupplåtelse avav
platser,

förvaringsboxar,upplåtelse7. av
påeller armonseringupplåtelse för reklamutrymmenav

fastigheter,
mark ochbyggnader ellerför djurupplåtelse av

tunnelellerför trafik broupplåtelse10. väg, samt upp-av
järnvägstrañk.spâranläggning förlåtelse av

verksamhetliknandeellerhotellrörelserumsuthyming iVid samt
campingverksarnhetmotsvarande icampingplatser ellerupplåtelse tasav

tredje§beskattningsunderlaget kap. l7med 12skatt procentut av
stycket 1 ML.

inträdeFrivilligt

För stadigvarandelokalersinahyrfastighetsägareFör ut an-somen
skattskyldighet tillellermedför rättverksamhetivändning somen

frivillig skattskyldighets.k.beslutaskattemyndighetåterbetalning kan om
uthyrning sker ellertillgälleruthymingen. Detsamma statenför om

verksamhet ellerianvändningstadigvarandeför statenkommun en som
67 198586:47och1978792141bedriver prop.kommunen s. prop.

skattskyldighet äventredje frivilligEnligt kap. § stycket kanf.. 3 339s.
medförverksamhetförandrahandsuthyming skerförbeslutas somsom

f..l99392:225 15återbetalningeller till prop.skattskyldighet rätt s.
kap.skattepliktig 9föreligger omsättningenfrivillig skattskyldighet ärOm

regeringskanslietandra-fjärde styckena ML.med kap. 3 § Inomjfr 3l §
frivilligtillmöjlighetenslopanärvarande fråganbereds för attom

vid uthyrning till kommuner.skattskyldighet

EG

Medvarubegreppet.EG fastigheteromfattas inomi SverigeLiksom av
primärtartikel 5.1ihuvudregelnenligtförståstillhandahållande varaav

property.tangiblemateriellt tingtilläganderättöverlåtelse ettav
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Härmed åsyftas såväl fast lös egendom. Något generellt undantag försom
fast egendom imm0vable såledesproperty inte.görs

Grunddeñnitionen vad skall förstås med enligt direktivetav som vara
artikel 5.1-5.2 överensstämmer således med 6 § första1 kap. meningen

ML, dvs. med förstås fastighetmateriellt ting inklusiveatt ett samtvara
kyla och elektriskvärme kraft. Enligt artikel 5.3 får medlemsland ävenett

vissa rättigheter med anknytning till fastighet materiella ting seanse som
nedan.

fastighetMed imm0vable pr0perty förstås mark ocheller byggnader.

byggnad förståsMed varje konstruktion fixerad på eller i marken artikel

4.3 tredje stycket.a
Även inom EG huvudprincipen överlåtelseupplåtelse fastighetär att av

undantaget frånär skatteplikt. Möjlighet finns dock frivilligtbliatt
skattskyldig right of option fora taxation.

De obligatoriska undantagen från skatteplikt fastighetsområdet finns

i artikel l3.B och h. Momenten och h omsättning fastighetg g avser av
och behandlas därför först.

Överlåtelse fastighetav

Enligt artikel l3.B undantas från skatteplikt tillhandahållande byggnadg av
och del med tillhörandebyggnad, jord. Undantaget omfattar dock inteav
i artikel 4.3 angivna objekt se nedan. Vidare undantas enligt punktena
h i artikel l3.B tillhandahållande obebyggd mark, med undantag förav

buildingsådan byggnadstomt land i artikel 4.3 b.omnämnssom
Angående möjlighet till frivilligt inträde, nedan.se

behandlar ochArtikel 4.3 omsättning nyproducerade byggnadera av
marken dessa står på. En byggnad enligt bestämmelse betraktadennaär att

fram first occupation.nyproducerad till första inflyttningen thesom
Bestämmelsen dock medlemsstaterna själva bestämmarätt närmareattger
vad skall nyproducerad byggnad.som anses som

Artikel 4.3 behandlar omsättning obebyggd markb utgörav som
building oförädladbyggnadstomt land. Med byggnadstomt avses

unimpr0ved eller förädlad har dockmark. Medlemsstaterna rätt att
själva bestämma vad skall byggnadstomt.närmare utgörasom anses
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vidartikel 4ochbestämmelserna i artikel 13mellanjämförelseEn ger
skattepliktundantag frånföljandehanden

delarbyggnader, ellernyproduceradeöverlåtelse av
g;13.Bartikelmarken de stårochdärav, av

byggtomtutgörinteobebyggd marköverlåtelse somav
artikel 13.B h.

skatteplikt förföreliggerordandraMed
delar därav,ellerbyggnader,nyproduceradeöverlåtelse av

4.3 a;på artikelde stårmarkenoch
byggnadstomtmark utgörobebyggdöverlåtelse somav

4.3 b.artikel

fråntills vidaremedlemsländerna rättF harbilaga att16 ipunktenEnligt
skattepliktiga.fastighetsöverlåtelser ärsådanaundantabeskattning som

final]92l0O61992 [SECjuliden 2iharKommissionen rapporten
dettaupphävandeeventuelltfrågabeslut iförutskickat ett avatt om

199697.årsskiftetvidförstfattasbörundantag

taxationforoptioninträdeFrivilligt

frivilligtmöjlighet medgemedlemsstat :attharl3.C bartikelEnligt en
nyproduceradeöverlåtelseviddelsmervärdesskattesystemetiinträde av

g,står artikel 13.Bde påmarkenochdärav,delarellerbyggnader, av
artikelinte byggtomtutgörmarkobebyggdöverlåtelseviddels somav

h.13.B
förut-bestämmamedlemsstat självbestämmelsen får närmareEnligt en

möjligheternabegränsadåfrivilligt inträde ochför ävensättningarna ett
inträde.till sådant

Överlåtelseupplåtelse fastighetavseenderättighetav

dvs.materiellt tingmedmedlemsstatfåroch bartikel 5.3Enligt ena
rättigheterandra:ochnyttjanderätt,rättigheter,vissajämställavara t.ex.

hannyttja fastigheten vorerättighetsinnehavaren rätt som omattsom ger
beskattamöjlighet atttordebestämmelsenmedSyftet attägare. gevara
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synvinkeltransaktioner vilka ekonomisk jämställa medär omsättningur att
fastighet eller del därav jfr TerraKajus, kap. V.4.av

Om medlemsstat väljer betrakta överlåtelse sådan rättighetatten av som
omfattas artikel 5.3 och b överlåtelse medför dettaav a som attav vara,
undantaget från skatteplikt för överlåtelse fastighet vara enligt artikelav
13.B och h se ovan tillämpligtäven är på rättighetsöverlátelsen. Omg

medlemsstat däremot väljer betrakta överföring sådanen att en av en
rättigheter omsättning tjänst, undantagen frånär skatteplikt försom av
omsättning fastighet enligt artikel 13.B och h inte tillämpliga.av g
Skatteplikt föreligger då för omsättningen tjänsten, förutsatt det inteattav
finns något särskilt undantag från skatteplikten avseende omsättningen i
fråga.

artikelEnligt 13.B b undantas uthymingutarrendering fastighet frånav
skatteplikt. Undantag gäller dock inte för

tillhandahållande rumhärbärgeringsmöjligheter provi-av
sion of accomodation inom hotellsektom eller på liknande
områden som detta definieras i landets lagstiftningegen
inbegripet härbärgering i ferieläger och campingplatser,

2. uthyrning fastigheter eller platser för parkeringav av
fordon,

uthyrning utrustning eller maskiner är permanentav som
installerade den plats de används, och

4. uthyrning boxar safes.av

Uthyrning parkeringsplats punkten 2 ovan dock inte skattepliktigtärav
uthyrningen sker i anslutningnära cl0sely linked till skattefriom

uthyrning fast egendom Case 17388, Skatteministeriet Mortenav v
Henriksen, jfr TerraKajus avsnitt X.3.2.2.

Med boxar punkt 4 ovan bankfackexempelvis eller förvar-avses
ingsutrymme på järnvägsstation TerraKajus kap. VI.9.2, SOU 1989:35
del I och115 199394:99 18.s. prop. s.

Enligt artikel 13.B b sista meningen medlemsstaternahar rätt att
bestämma andra uthyrnings-utarrenderingstjänsteräven deatt än som

i punkterna 1-4 skall skattepliktiga. Rätt införaanges attovan vara en
obligatorisk Skatteplikt torde dock endast kommersiella fastigheter,gälla
dvs. bostäder SOU 1989:35 del I 115.s.

Medlernsländema får enligt punkten i bilaga tillämpa reducerad11 H en
skattesats vid rumsuthyming hotellrörelsei eller liknande verksamhet samt
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jfrcampingverksamhetmotsvarande icampingplats ellerupplåtelse av
b ovan.artikel 13.B 1

for taxationoptioninträdeFrivilligt

frivilligtmedgemöjlighetmedlemsstat13.C harartikel attEnligt ena
fastighet.uthymingarrenderingvidmervärdesskattesystemetiinträde av

fördet skerskedettafårdel I 1151989:35 oavsettEnligt SOU oms.
bostadsändarnål.eller förändamålkommersiellt

förut-bestämmasjälvbestämmelsenenligt närmarefårmedlemsstatEn
tillmöjligheternabegränsainträde ochfrivilligt ävenförsättningarna ett

inträde.sådant

EG-konformitetSvensk

Överlåtelse fastighetav

skattepliktigtfastighetomsättningavsnittföregående ärframgårSom avav
Enenligt ML.gällervaddirektivetenligtomfattning äni något större som

medbestämmelsernasvenskadehärvidlagharmoniseringfullständig av
överlåtelseskattebeläggafårSverigeinnebäradärmed avskulleEG:s att

står på,demarkenochdäravdelarellerbyggnadernyproduceradedels
detframhållits iSombyggnadstomt.markobebyggd utgördels som

medlemsländernadirektivet attemellertidföregående överlänmar
byggnads-ochbyggnadernyproduceradedefiniera begreppennärmare
skatteplik-själva bestämmamåni visssåledeskanMedlemsstaternatomt.

omfattning.tens
fråntills vidarefåttanslutningsfördraget rättemellertid i attSverige har

ellerbyggnadernyproduceradedelsöverlåtelseskatteplikt undanta av
mark utgörobebyggddelsstår på,demarkenochdärav somdelar

Motb.ochartikel 4.3jfr medoch hartikel 13.Bbyggnadstomt ag
intebestämmelsernasvenskadetills vidarebakgrund behöverdenna

ändras.
1996 läggaunderKommissionenemellertid attSom nämnts ovan avser

dettapåundantagenavskaffandeeventuelltförslagfram ett avett om
förbindandeblidetkommerförslagkommande attområde. Om antas,ett
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samtliga medlemsstater, dvs. vid eventuellt medlemskap förävenett
Sverige.

Byggnads- och verksarnhetstillbehör omfattas fastighetsbegreppet iav
ML. Det däremot inte s.k. industritillbehör.gör Omsättning verksam-av
hetstillbehör omfattas dock inte undantaget för omsättning fastighet,av av
dvs. omsättning verksamhetstillbehör skattepliktigt 3 kap. 3 § förstaärav
stycket ML. Någonl uppdelning motsvarande den i ML på olika tillbehör

inte i direktivet,görs överhuvudtaget inte innehåller något definieratsom
fastighetsbegrepp. Enligt artikel 13.B b skall uthyrning leasing or
letting utrustning eller maskiner installerade på denär permanentav som
plats de används inte omfattats undantaget från skatteplikt för uthyrningav

fastighet. Bestämmelsen skulle kunna tolkas så sådan egendom börattav
fastighet i direktivets mening. fallutgöra I hade undantags-annatanses

bestämmelsen varit obehövlig ang. uthyrning, vidare nedan.se
Det framstår således något oklart de svenska reglernasom om om

verksamhets-, byggnads- och industritillbehör EG-konforma. I avsaknadär

uttrycklig speciñcering fastighetsbegreppets omfattning iav en av
direktivet, vilket får indikera medlemsländerna har betydandeattanses en
handlingsfriheti detta hänseende, utredningen ML:s bestämmelserattanser
kan kvarstå.

Överlåtelseupplåtelse rättighet avseende fastighetav

Som framgår det föregående får medlemsstat enligt artikel 5.3 och ben a
med materiella ting dvs. jämställa vissa rättigheter,varor t.ex.
nyttjanderätt, och andra rättigheter rättighetsinnehavaren rätt attsom ger
nyttja fastigheten han Bestämmelsen i kap. 23 §ägare.som om vore
första stycket ML undantag från skatteplikt vid överlåtelse ochom
upplåtelse arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, servitutsrättertomträtter,av
och andra rättigheter till fastigheter således EG-konform och bestå.kanär

Samma får gälla beträffande 3 kap. 2 § tredje stycket ML. Däremotanses
bestämmelsentorde i 3 kap. undantag2 § andra stycket ML, stadgarsom

från skatteplikt för tillhandahållande lokaler eller anläggningarandraav
eller del dessa för eller idrottsutövning, knappast kunna inordnassport-av

iunder den artikel 13.B b skattefriheten för uthyrning ellerstadgade

utarrendering fastigheter leasing letting. Undantaget i 3 kap. 2 §av or
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andra stycket ML i regel upplåtelser och kortvarigt slagtemporärtavser av
och bör därmed inte någon upplåtelse till fastighet. denIrättanses som av
mån huvudstadgandet i 3 kap. 2 § första stycket ML skulleäven anses
tillämpligt på ifrågavarande upplåtelse inte helleröverensstämmertyp av
detta med artikel b. uppnå EG-konformitet föreslår13.B För att ut-
redningen undantaget för fastighetsupplátelse begränsas ochatt att ett
tillägg till första enligt vilket sedvanlig3 kap. 2 § stycket MLgörs

idrottsutövning ellerkorttidsupplåtelse lokaler och anläggningar förav
fastighet normaltupplåtelse huvudsakligen tillträde tillannan som avser

till fastighet i ML:sinte betrakta upplåtelse nyttjanderättär att som av
mening.

§undantaget i 3 kap. 2sådant tillägg klargöraGenom attett attavses
till fastig-upplåtelse rättighetförsta stycket endast tillämpligt påML är av

på denna och dåtill olika anläggningarsådan dvs. inte endastheten som
ochför rättighetsinnehavaresådan upplåtelse innebärendast rätt ensom en

undantaget frånfastighet. innebärandra få disponera Dettainte attatt en
få tillträdeavgift förskatteplikt inte omfattar fall då någon betalar atten

till olikasjälva fastighetenområde, endast nyttjandetill utanett avavser
tillhanda-exempel sådanapå fastigheten. Somanläggningar anordningar

i kap. 2 §omfattas undantaget 3därmed inte kommerhållanden att avsom
tennis,för badminton,upplåtelse banorkanförsta stycket ML nämnas av

sedvanligUtanför begreppetoch skridskoåkning.bowling, squashgolf,
situationer,då endast falla vissa speciellaskullekorttidsupplåtelse t.ex.

tid och medkonferensanordnare för längreföretag ellernär ett en
idrottslokal. Sådanaidrottsanläggning elleralla andra hyruteslutande enav

i kap.idrottslokal 3för tillhandahållandeupplåtelser som avsesav m.m.
enligt detdock komma undantasstycket kan§ andra ML2 ut-att av

avsnitt 2.8.för verksamhet,föreslagna undantaget idrottsligredningen se
börförsta stycket MLtillägget till 3 kap. 2 §det föreslagnaAv

spåranläggning, bro, tunnelupplåtelse föremellertid framgå väg,även att
betraktanormalt intejfr kap. första stycket 10 ML ärför trafik 3 3 § att

Härigenommening.fastighet i ML:snyttjanderätt tillupplåtelse avsom
2 §enligt 3 kap.skattepliktenupplåtelser omfattasdessakommer att av

stycketförsta ML.
fastighet inteforskall undantaget§ första stycket l MLEnligt 3 kap. 3

fallverksamhetstillbehör iöverlåtelseupplåtelse ellergälla vid utomav
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föreslåskap. 2 § andra stycketi andra stycket. Genom 32 § attsom avses
utgå.första stycket MLhänvisningen i 3 kap. 3 § lutgå, bör även

byggnadstillbehör fastig-verksarnhetstillbehör ochEnligt ML omfattas av
i detframhâllitsinte industritillbehör. Somhetsbegreppet, däremot s.k.

uppdelning i sjätte direktivet,motsvarandeföregående inte någongörs som
3 omfattasEnligt artikel l3.Bfastighetsbegreppet.saknar definition av

maskinerutrustning eller1easing lettingdock inte uthyrning somavor
frånundantagetde användsinstallerade på den platsär permanent av

skattepliktigt. Meddärmedfastighet ochför uthyrningskatteplikt ärav
fastighetsbegreppettolkningenrådertill den oklarhethänsyn avomsom

isista meningenhar enligtmedlemsstaternatill deni direktivet och rätt
beskattaytterligare, dvs. ävenundantagetb begränsaartikel l3.B attatt

artikeluppräknade ifinnsdeuthymingsarrendetjänsterandra än som
verksamhets-,vad gällerbestämmelserutredningen ML:sl3.B, attanser

EG-konforma.fårindustritillbehörbyggnads- och anses
punkternastycketförstaskatteplikteni 3 kap. 3 §föreskrivnaDen

ovannämnda be-medlemsstaternasunder9 torde8 och ML rymmas
ytterligare begränsameningenb sistaartikel l3.Bstärnrnanderätt att

EG-konforma.får därmedochundantaget anses
omsättningförMLförsta stycket 2kap. 3 §Skatteplikten enligt 3 av

därför inteoch kanvaruomsättningkaraktärenväxtlighet har avmera
direktivet.frånavvikaanses

ML5 och 7punkternastycket3 § förstaBestämmelserna i 3 kap.
såledesochoch 4 ärpunkternaartikel bmed l3.Böverensstämmer

EG-konfonna.
andra-fjärde3 §skattskyldighet 3 kap.frivilligs.k.Bestämmelserna om

EG-konforma.fårstyckena ML anses
Undantagetordenvidarebörändring i lagtextenredaktionellSom en

med ordenstycket ML ersättas3 § förstavid i 3 kap.gäller inte
deklargörsHärigenomomfattar inte.§enligt 2 attUndantaget

såvälkanstycket MLförsta3 kap. 3 §uppräknade fallen under vara
klarläggan-stycket MLförstahuvudregeln i 3 kap. 2 §fränundantag som

inte omfattar.huvudregelnde vadav
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Sammanfattning

SverigeGenom fått från överlåtelse delsskatteplikträtt undantaatt att av
nyproducerade byggnader eller delsdelar därav marken de står på,och

obebyggd mark byggnadstomt, någon ändring inteutgör behöversom
i ML:s bestämmelser från skatteplikt ivad beträffar undantagengöras

3 kap. § första överlåtelseupplåtelse de2 stycket ML däri inbegripet av
rättigheter till fastighet föri lagrummet. bör,Däremotnämns attsom
uppnå EG-konformitet följande § första stycketmening fogas till 3 kap. 2

ML.

upplåtelse rättighet till fastighet räknas dock inteSom av
sedvanliga korttidsupplåtelser lokaler och anläggningar förav

eller upplåtelse spåranlâggning, broidrottsutövning väg,av
upplåtelsetunnel för trafik eller huvudsakligeneller annan som

tillträde till fastighet.avser

andra stycketbör kap. § och 3 kap. 3 §Som följd tillägget 3 2en av
lhänvisningeniTill följd härav kan 3 kap.första stycket 10 ML utgå. även

utgå.stycket MLstycket till 2 § andra3 § första l

tandvård socialSjukvård, och2.3 omsorg

ML införs stad-Utredningens förslag: 3 kap.I §5 andra stycket ett
sjulkvård.gande hänför Sjuktransporter till begreppetsom

Sverige

bl.a. socialamed vad gäller inom undlantasI likhet EG se nedan avsom
tandvård och socialomsättning tjänster sjukvård,skäl utgörav som

frånsådan tjänstliksom iledomsätts ettsom enomsorg varor som
yrkesmässigt 3 kap.skatteplikt dessa verksamheter bedrivsäven om

fotvårdbettingad prop.sjukvård jämställs medicinskt§§ ML. Med4-7
sjukvårdsverksamhetförutsättning för1992931190 och 15. En7 atts.

omfatta sådanskallfrån skatteplikt bör denskall undantas attvara
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förmålsättningarnaallmänpolitiskaligger inom devårdverksarnhet som
Skönhetsvård, allmänsamhället.bör ha stöd frånvilka vårdtyper somav

områdetskattefria prop.utanför detfaller såledesrekreation 0.d.

106-107 och SkU 31.198990:1 ll s.
omsättningstycketförsta MLenligt 3 kap. 4 §skatteplikt undantasFrån

tjänstersocialtandvård ellersjukvård,tjänster utgör samtomsorgsomav
vården ellertillhandahållerdenslag och omsorgenannat varor som somav

oberoende itillämpligtUndantagetled i denna. äromsätter ett avsom
sådana åtgärdertillhandahålls så länge denfaktisktvilket led tjänsten avser

151-152. Det199394:99§§ ML prop.angivna i 3 kap. 4-7är s.som
regi vårdenidenfaktiskt utförstjänsten änförhållandet att varsannanav

såledesföreliggerskattefrihetskattepliktig.tjänsten blirmedför inte attges
§ MLi kap. 5definitionen 3enligtför handensjukvårdstjänstså fort är

vårdenregiden ifaktiskt utförstjänsten än varsoavsett annanavom
denne.tilluppdragstagarebedrivs, t.ex. av en

utredamedicinskt förebygga,föråtgärdergäller inte baraskattefrihet att
§ MLkap. 5kroppsfel eller skador 3behandla sjukdomar, utaneller

barnsbördvid prop.vårddiagnostiktjänsterochvaccinations-även samt

190.1989902111 s.
tillhandahålls pådeskattepliktfrånundantasSjukvårdsåtgärdema om

eftersubjektenskiltallmänna ellerdrivs detinstitutionsärskild avavsom
legitimeradsärskildtillhandahållstillstånd e.d. ellersärskilt person,av

1989902111jfr vidare§ ML,tandläkare 3 kap. 5ochläkare prop.t.ex.
legitimerade yrkesgrupper.angående107s.

skatteplikt§ 14 frånsärskilt stadgande 8undantogsI GML ettgenom
eller införstill sjukhuseller säljsenligtutlämnasläkemedel receptsom

försäljning. MLIutlämning ellersådananslutning tilllandet itill
såvälgällerSkattefrihetenkap. 23 §2.i 3undantagåterfinns samma
dvs.kvalificerat,Undantagetläkemedel. ärreceptfriareceptbelagda som

§föreligger, 10 kap. 11ingående mervärdesskattåterbetalningtillrätt av
skattskyldighet.benämnt tekniskGMLtillämpningenvidML av

omsättningskattepliktfrånkap. 23 § 3 MLundantas enligt 3Härutöver
människor.frånmodersmjölk, blod ochinförseloch organav
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EG

obligatoriskaDe undantagen från skatteplikt inom EG vad gäller sjukvård,
tandvård och social inklusive skyddet barn och finns iungaomsorg av
sjätte direktivet, artikel 13.A l ochc, e, g, p.

fråga sjukvårdl undantas i huvudsak sjukhusvård och sjukvårdom annan
tillhandahålls offentligrättsliga institutioner eller privata insti-som av av

behörigentutioner de godkänts respektive medlemsstatom av som
sjukvårdsinstitution och sjukvården tillhandahålls under sociala formerom
enligt vad utredningen erfarit främsthärmed prisförhållandenavses
motsvarande vad förgäller de offentligrättsliga institutionerna.som
Aktiviteterförehavanden med anknytning till vårdennära closely-
related activities undantas också artikel 13.A b.l-

Förutom den institutionsknutna vården undantas från beskattning ombe-

sörjande medicinsk vårdbehandling för såvitt behandlingenav av personer
led i utövandet läkaryrket såsom definieras iutgör detta yrkeett av

respektive medlemsstat artikel behandling utförd13.A l Utöverc. av
läkare omfattas också behandling företagen med yrkenav personer som
anknyter till läkaryrket, dertil knyttede enligt den danskaog erhverv,

översättningen i SOU del1989:35 I på 107 räknas tänkbara hithörandes.
verksamheter Enligt vad utredningen omfattarupp. erfarit undantaget även

vårdtjänster utförda företag sjukhus.på uppdragett t.ex. ettav av
Från skatteplikt inom tillhandahållandesjukvårdsornrådet undantas vidare

mänskliga blod och mjölk artikel d, Sjuktransporter13.A lav organ,
artikel 13.A l p och tjänster tillhandahålls tandtekniker samtsom av
tandproteser tillhandahålls tandläkare eller tandtekniker artikelsom av
13.A l e.

I fråga social ochomvårdnad undantas tillhandahållandeom av varor
tjänster med anknytning till socialt bistånd och sociala trygghetsan-nära

ordningar artikel 13.A Vidare undantas tillhandahållandel g. av varor
och tjänster med anknytning till skyddet barn och ungdom artikelnära av
13.A 1 h. Beträffande kraven det tillhandahållande subjektet uppställs

villkor snarlika de gäller för sjukvården se ovan.som
Skattebefrielse för sjukvård och socialvård inklusive skyddet bam ochav

ungdom gäller inte befrielse för utförandetsådan inte väsentligärom av
det aktuella slaget transaktioner befrielse främst innebäreller sådanav om
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medmöjlighet för subjektet få ytterligare intäkter vid direkt konkurrensatt
2 b.mervärdesskatteskyldiga kommersiella företag artikel l3.A Be-

reglering,träffande verksamhetsområden finns det ytterligare ensamma
får för privaträttsli-medlemsstat uppställa vissa villkor,nämligen attatt en

inte fårskall åtnjuta skattebefrielse, såsom subjektetsubjekt att varaga
artikelvinstdrivande l3.A 2 a.m.m.

övergångsperiod med stödSlutligen får medlemsstaterna under en av
aktiviteteroch i bilaga fortsätta undanta ochartikel 28.3 b punkt 10 F att

omfattas undantagetsjukhus och intetransaktioner berör som avsom
b.härvidlag i artikel l3.A 1

utrustningtillämpas beträffande medicinskReducerad skattesats får m.m.
redaninteomsättning och tjänster, ärpunkt 4 i bilaga H, somav varor

tillhandahållnaartikel i sjätte direktivet,med stöd 13undantagna avav
verksamhet punkteller i socialhjälporganisationer eljestväl görenhets- och

tandläkarbehandlingtillhandahållande läkar- ochochi bilaga H14 av
direktivetsjätteenligt artikel 13 iredan undantagetinte ärm.m. som

i bilaga H.punkt 16

EG-konformitetSvensk

i alltomrâdetskattebefrielse på överensstämmerbestämmelserML:s om
Genomgångendirektivet.i sjättemed motsvarande reglerväsentligt av

skallvadomfattningenregler också vid handensistnämnda att somavger
enskildapå degrad beror hurmervärdesskattefritt i höganses vara

läkarvård Ensjukvård,definierar begreppenmedlemsstaterna etc.

handlingsfrihet finns således.betydande nationell

eller legitime-Ögonläkareutfördomfattas synundersökningSverigeI av
läkaresellerLegitimerad optikersför sjukvård.optiker undantagetrad av
inteomfattas docksynhjälpmedeloch andraförsäljning glasögon avav

med vad199394:225 20. Dettaskattefriheten överensstämmerprop. s.
inom EG.gällersom

kap. 23 § 2enligt 3för läkemedelsvenska undantagetdet gäller detNär
någotinnehållerdirektivet intedet sjättekan konstateras motsva-ML att

anslutningsför-emellertid iSverige harfrån skatteplikt.rande undantag
läkemedel detundanta närfrån skattepliktmed EG erhållitdraget rätt att



Mervärdesskattebasen i Sverige och EG 119

säljs till sjukhus eller Det försvenska läkemedelundantzagetmot recept.
kan därför kvarstå.

EG undantar sjuktransporternämnts från skattepllikten artikel 13.Asom
l Eftersomp. ML inte innehåller motsvarande undiantag skall sådant
införas. EG-konformitet härvidlag erhålls :meningföljande införsom som

andra stycke i 3 kap. 5 § ML.ett

Med sjukvård förstås sjuktranspomer utförsäven medsom
transportmedel särskiltär inrättade förr sådana transpor-som
ter.

Med denna formulering närmast ordet transpoitmecdel framgår det
otvetydigt skattebefrielsen omfattar sjö- och flyggambulanstranspor-ävenatt

ter.
Vad omfattar inte de krav på konfonnitet må gälla i frågasagtsnu soim

avdragsrätten för primär- och landstingskommtuner för ingåendeom
mervärdesskatt och kompensationsordningeni övrigt och kommuner-statten

emellan. frågorDessa har Utredningen vissa mervärde-utrettsna oimav
skattefrågor i betänkandet mervärdeskatttefrâgorVissa SOUsom
1993:75 kommit förslag bl..a.med till ändringar i ML slopad generell

föravdragsrätt kommunerna. bereds förFrågan närvarande inom

regeringskansliet.

Utbildningsområdet2.4

Utredningens förslag: Skatteplikt omsätttning tjänsterinförs för av
avseende utbildning för personliga yrkesutbild-ändamål inte aavsersom
ning. 3 kap. 8 § första och andra lydelse. Sistastycket ML erhållerr ny
stycket rörande utbildning i samband försäljniing ochmed av varor
tjänster utgår eftersom tillhandahållandet stycket.täcks försstaav

Sverige

I Sverige undantaget frånär skatteplikt för generellt ochutbildningstjäänster

skatteplikt föreligger endast för eller uthyrareutbildning säljzaresom
anordnar i samband med skattepliktigt tillhandahållande ochav varor
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tjänsteromsättningförskattefrihet gällerML.3 kap. 8 §tjänster somav
och omsättsslagtjänster ettutbildningutgör annat somsamt somvarorav

denochomfattar endast tjänsterUndantagetutbildningen.led i somvaror
utbild-åtnjuterdendirekt tillutbildningenbedriver omsätter somsom
gällervadskillnad fråntilldärför inte,omfattarSkattefrihetenningen. som

uppdragsforhållanden.s.k.ochsjukvårdeninom omsorgen,
tillhandahållandeförutbildningstjänster ärBegreppet reserverat av

utbildninghandförstafaller imening. Härunderegentligiutbildning som
yrkesutbildning ochhögskolenivågymnasie- ochgnmdskole-, samtavser

utbildning.sådanled ijämte omsättsomskolning ettsomsomvaror
o.d. närmastkurservitt fältocksåhärunderEmellertid ett somavryms

medinte harändamålpersonligaför sådanautbildningkaraktärhar somav
nöjedeltagarenberedai stället t.ex.yrkesutbildning göra attutanatt avser

kanskattefria kurser nämnassådana idagexempel pårekreation. Somoch
ividare kurserochtrafikskolorochtennis-rid-, skid-,vidutbildning

kurslitte-Ingåro.d.vävningmusik,matlagning,språk, ADB,änmen som
skattefriheten.normaltockså dettaomfattaslogi i kursenochkost avratur,

1991:2.rekommendationer RSV lmmeddelatRSV har
utbildnings-skattefrianämndauppståGränsdragningsproblem kan när nu

informationslämnande ochkonsulttjänster,frånskalltjänster avgränsas
förskatteplikten. Enomfattastordekonferenseranordnande avsomav

konkurrenssnedvrid-leda tillkanundantagettillämpningvidsträckt av
konsulttjänsternaskattepliktigadegränsdragningenVid m.m.ningar. mot

endastföreliggautbildningstjänstbör omansesen
presentationsystematiskoch ettundervisandetjänsten avavser en-

karaktär,allmänalltförinte får haämne ensom
belyses företeelser utgörisoleradeinte utanärförhållandende som-

ochstudieprogram,delintegrerad ettaven
undervis-iaktivtdeltareleverna,dvs.åtnjuter tjänster,de som-

for-vissvarmedkompetensnivå,visserhållaförningen avsesatt en
198990: 111e.d. prop.diplompå betyg,kravmell kompetens utan

110.s.
för tjänsteralls intemervärdesskatt uttaskanSlutligen nämnas att

deraseftersomföreningar,ideellaallmännyttigatillhandahållna av
inomdenyrkesmässig utövasbetraktasintenormaltverksamhet omsom

verksamheten.ideellaför denramen
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EG

såvittEGinomskatteplikt ut-frånundantagenobligatoriska avserDe
i ochl3.A lartikeldirektivet,i sjättebildningsområdet finns

ochbarnutbildningil3.A lartikelenligtundantashandförsta avI
ordinariedenHärmeduniversitetsutbildning.skol- ochungdom avsessamt

högskoleut-ochgymnasie-grundskole-,motsvarandeskolutbildningen
ochomskolningundantasVidaresåväl barnförbildning vuxna.som

utbildningensjälvaskattepliktenfrånUndantagetyrkesutbildning. avser
tillanknytningmed näratjänsterochtillhandahållandetoch varorav

böcker,fråga matielevernatillhandahållerskolan pennor,Vaddenna. om
tillsäljereventuelltskolanvadinteskattefrittsåledeso.d. är men

antingenskall ettutbildningenTillhandahållareallmänheten. varaav
subjektandraändamål ellerutbildningmedsubjektoffentligrättsligt som

ändamål. Det ärmotsvarandehafrågaimedlemsstaten ansessom av
hithörandeomfattarskattepliktenfrånundantagetosäkertemellertid om

bedriverdentilluppdragstagareomsätts somochtjänster enavvaror som
ordinariedenprivatlektionerundantasSlutligenutbildningen. avsersom

1artikel l3.Askolutbildningen
skattebefri-innebär2 bartikel l3.A attregelgenerellfinnsDet somen
medgesfårinteprivatlektioner, ominteutbildning,förelse avsersom

aktuella slagetdet tran-utförandetförväsentlig avintebefrielsen är av
subjektetförmöjlighetinnebärfrämstbefrielsesådanellersaktioner om

mervärdesskat-medkonkurrensdirektvidintäkterytterligarefåatt
kanskattefriheteninnebärföretag. Detta attkommersiellateskyldiga

Beträffandemotiverar.konkurrensneutralitetsskäl så sammabegränsas om
nämligenreglering, attytterligare endetverksamhetsområde finns en

skallsubjektprivaträttsligaförvillkor,uppställa vissa attfårmedlemsstat
vinstdrivandefårintesubjektetsåsomskattebefrielse, varaåtnjuta att

l3.A 2 a.artikelm.m.
yrkesutbild-mellanuppståhuvudsakligentordeGränsdragningsproblem
yrkesutbild-medharinteändamålpersonligaförutbildningochning som

ochnöjedeltagarenberedafrämstställeti attning göra utan avseratt
sjätteenligtskattepliktigutbildning ärsistnämndarekreation. typ av

yrkesutbild-skallutbildningbedömningenVid avseansesdirektivet. enom
medsyftetnormalaskall detändamålpersonligaförutbildningellerning
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utbildningen i fråga avgörande. Detta markera enligt denvara att attavser
praxis utvecklats i EG-ländema skall det avgörandesom vara om
utbildningen typiskt avseddär yrkesutbildningsett eller ej.att Somvara
exempel kan nämnas ridutbildning normalt böratt mervärdesskattebe-en
läggas även det och för sig kan finnas elever utbildar sig förom attsom
bli ridlärare och således inte enbart deltar för nöjes skull. En ridut-
bildning helt riktar sig till blivande ridlärare torde dock omfattassom av
undantaget. Vidare torde nationell lagstiftning EG-konfonn denen vara om

utformas så den generelltt.ex. mervärdesskattebeläggeratt körkortsut-
bildning för personbilar genomgående undantar körkortsutbildning förmen
lastbilar och bussar.

För det skattefriaavgränsa områdetatt beträffande yrkesutbildning och
omskolning från utbildning för personliga ändamål kan exempelsom

innehålletnämnas i belgisk rätt, EG-konform på området.som synes
Yrkesutbildning och omskolning där insorteradeär under skattebefriade
utbildningstjänster enligt följande. Med yrkesutbildning och omskolning

all utbildning syftar till hantverks- eller yrkesutbildning, tillavses som
vidareutbildning, till och till fortbildning. Utbildningsprestatio-

kännetecknas de utgör systematisk överföringatt kunskaper tillner av av
enskilda eller till sig denna kunskap underpersoner targrupper som
ledning lärare eller yrkesutövare. Mot bakgrund härav självaärav en
undervisningsmetoden ointressant för frågan skattebefrielse föreligger,om
bara undervisningen har nyssnämnda inriktning och bara den leds av
någon. Befriade från skatt såledesär inte bara traditionella undervisnings-
former också seminarier, studiecirklar, kongresser,utan s.k. follow ochup
undervisning korrespondens; allt för så vitt undervisningen har nämndaper
inriktning och ledning. Undervisning bestående i tillhandahållande av
böcker, skivor, magretband och andra ljudupptagningar undantas däremot
inte från skatteplikt även de vid språkundervisningatt t.ex.om avser

lärare.ersätta

Subjekt bedriver skol- och universitetsutbildning yrkesutbild-som samt
ning och omskolning enligt belgiskär i likheträtt, med vad gällersom
enligt sjätte direktivet artikel l3.A 1 befriade från mervärdesskatt endast

subjekten godkäntserkänts myndighet såsom subjekt till-om av som
handahåller sådana tjänster [jfr motsvarande lydelse i dennaöversatta del

i andra subjektmomentet medlemsstaten i fråga haav som av anses-



123Mervärdesskanebaseni Sverige och EG

med utbildningsubjdektoffentligrättsligtmotsvarande ändamål som ett
sådanbelgisk rättförutsättningar gäller enligtändamål]. Sammasom

yrkesutbildninguniversitetsutbildningdvs. skol- ochundervisning, sanmt
lärare.llektionersärskildameddelasomskolning, denoch avgenomom

alltså de itilllämparprivatlektioner. BelgiskHärmed torde rättavses
enligtpriivatlektionerstadgade förutsättningarnai ävenmomentet

grundförutsättningEG-reglemasmedvilketj överensstämmermomentet
utbildningsområdet, till sittiutbildningennämligenpåskattebefrielseför att

ochutbildning nämntsinnehållsmässigt attändamål motsvarar :nusom
ändamål. Iutbildnimgmed sådansubjekttillhandahållsdenna somav

nedanstycbket ML se8 § första3 kap.ändrad lydelsetillförslaget av
sskatteplikt ifrånundantagenprivatlektioner lärareomfattas sammaavav

utbñldningsformer.skatteplikt undantagnafrånövrigaomfattning som
artikel 28 ijämliktmedlemsländernaförmöjlighetfinns ingen att,Det

be-frånövergångswis undantadärtill,någon bilagadirektivet, ellersjätte
skattepliiktig EG. Inteinomutbildningsverksarnhet ärsådanskattning som

området.skatttepliktigadetinomtillämpasreducerad skattesatsheller kan
för- beskattnings-ochi sigföreningar ärideellaskallSlutligen nämnas att

såtdana verksamhetervarfördirektivetsjätteartikel 4bara personer
skattebas.ingår i EG:ssåledes

EG-konformitetSvensk

skattefrihteten utbildnings-påavsnittet ärföregåendedetframgårSom av
fallet iwad äri sjätte direktivbegränsad EG:sområdet än sommera

dettasitt arbeteiför indirekta skatter påtaladeeKommitténsvensk rätt.
frånundantagetgenerebllatidsbristgrund detlätförhållande avmen

del I 199.1989:35bestå SOUskatteplikten s.
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Skillnaderna i skattebasen kan åskåliggöras följandemed tablå.

Typ tjänst Sverige EGav
A
utbildning innefattande privatlektioneräven undantaget undantagetav-
seendegrundskolangYrnnasie-ochuniversitets-
nivå för såväl i förekommandefallvuxna som
bam
B
omskolningoch yrkesutbildning undantaget undantaget
C
utbildning för personligaändamålse exempel undantaget skattepliktigt

angåenderidutbildningovan
D
konsulttjänster,infomiationslämnande skattepliktigtskattepliktigtsamt
anordnande konferenser inte ut-av som avser
bildning enligt A-B

Anm: månI den viss utbildning tillhandahållandeundantagensåär är även av varor
tjänsteroch med anknytningtill utbildningen led inära som omsätts ett ut-som

bildningen ocksåundantagnafrån Sverige iskattepliktsåväli EG.som

För överensstämmelse skall direktivuppnås med EG:s sjätte påatt ut-
bildningsområdet kan sådanendast utbildning till sitt ändamål in-som
nehållsmässigt den ordinarie gnmdskola,skolgången, dvs.motsvarar
gymnasium högskole- och inbegripetyrkesutbildning omskolningsamt
undantas från skatteplikt jfr 1989902111 110. Vuxenutbildningprop. s.
komvux folkhögskoloroch med utbildningsinnehåll kanmotsvarande
också omfattas. All utbildning normala syftetill sitt annatannan som avser

yrkesutbildning skall däremot flertalän bli skattepliktig. Ett kurser och
cirklar blir därmed skattepliktiga.

Svensk EG-konformitet på utbildningsområdet uppnås 3 kap. 8 § MLom
erhåller följande lydelse

Från skatteplikt undantas omsättning tjänster utgörav som
utbildning i grundskola, gymnasieskola och högskola,
yrkesutbildning, omskolning,innefattande och

fann lärarledd utbildning till sitt ändamålannan av som
innehállsmässigt ellerutbildning enligt I 2.motsvarar

Från skatteplikt undantas omsättningäven av varor som
led i utbildning enligt första stycket.omsätts ettsom
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denUndantaget omfattar endast tjänster och varor som som
till den åtnjuterbedriver utbildningen direktomsätter som

utbildningen.

eftersom det fårNuvarande tredje stycket kap. 8 § borti 3 ML tas anses
samband med till-Utbildning eller uthyrare iobehövligt. säljareav

blir skattepliktig redanhandahållande eller tjänster genomav varor
skrivningen i första stycket.

gränsdragningsproblemen vadlöser endast någraSjälva lagtexten av
Fråganmervärdesskattefri utbildning.mervärdesskattepliktig och omavser
utifrån desåledesutbildning omfattas undantagen får avgörasviss av

såvittledning,varvid vissgrundläggande i lagtextenmomenten avser
från redankan hämtasutanför den ordinarie skolgången,undantagen

lagstiftning EG-länder.anpassad i vissa
ordinariedvs. denundervisningssystemet,gäller det traditionellaVad

dels de all-ledningske medtorde avgränsning härav kunnaskolgången, av
Omnämnda i skolgymnasienivågrundskole- ochskolformema påmänna

utbildningslinjerläroanstalter och1985: 100, dels delagen l upptagna,-
1973:418 vidstudiestödsförordningenförtecknade iOmnämnda eller -

kan bedrivas,olika studiestödberättigar tillvilka utbildning typer avsom
utbildningslinjer inomochhögskoleenheterdels ock förteckning över

1993:100.högskoleförordningenintagen ihögskolan
högskoleförord-underutbildning kan inordnashögskolaMed somavses

undantagen iomfattasPrivatlektioner lärareningen. ut-sammaavav
utbildningsformer.övriga undantagnasträckning som

fåromskolningomskolning, varvidyrkesutbildning ochVad angår anses
skallyrkesutbildning, nämntsunder det begreppetstörre sommanrymmas

kunnaavgränsning skallförsyftet med utbildningentill det normala attse
ändamål.utbildning för personligaskattepliktigske mot

utbildning förallförhållandetmedför inte dettidigare anmärktsSom att
sådan utbildning imervärdesskattepliktig alländamål blirpersonliga att.

allmännyttiga ideellaockså deför så vitt inteblir skattebelagdpraktiken
skattebeläggs. fråga,Dennaverksamheterföreningarnas hithörande som

idrottsområdena, behandlasochkultur-för utbildnings-,är gemensam
avsnitt 2.9.nedan under
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2.5 Finansieringsområdet m.m.

Utredningens förslag: Omsättning factoringtjänster iinordnas sinav
helhet under skatteplikten. Från skatteplikten undantas endast omsättning
och införsel frimärken och frankeringsmärken förgällerav som
postbefordran i Sverige och tillhandahålls nominella värdet,motsom

sedlar och gällande betalningsmedel.ärsamt myntav som

Sverige

Från skatteplikt undantas förstaenligt 3 kap. 9 § stycket omsättningML

bank- och ñnansieringstjänster sådan omsättning utgörsamtav som
värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet.

Med bank- och fmansieringstjänster finansiella tjänster in- ochavses som
utläningstj valutatransaktioner och betalningsförmedl ing. Undantagetänster,

för finansiella tjänster gäller enligt 3 kap. 9 § andra stycket inteML

notariatverksamhet, inkassotj eller uthyrning förvaringsutrymmen.änster av
Enligt 3 kap. 24 § tredje stycket inte heller fmansieringsföretagsML är ett
omsättning enligt återtagits företaget undantagetköpeavtalav varor som av
från skatteplikt.

Normalt innefattar notariatverksamhet värdepappershantering men
eftersom värdepappershandel alltid mervärdesskattefri innebär detär att
inte heller courtageavgifter vid förmedling träffass.k. värdepapperav av
skatteplikten notariatverksamhet,SOU 1990:46 83. I övrigt innefattars.

alltså skattepliktig, förvaltningbl.a. omyndigs medel och lånärsom av av
för rådgivningjuridiska konsulttjänster såsom och upprättandepart,annan

deklarationer, bouppteckningar, och gåvoskattehand-testamenten,av arvs-
lingar indrivningoch avtal i övrigt. En inkassotjänst består i ellerav egen

förstafordran krav eller inkassoåtgärd § stycketannans genom annan
inkassolagen förvaringsutrymmen1974:182]. Inte heller uthyrning av
innefattas i begreppet finansiella tjänster vilket innebär uthyrningatt av
bankfack skattepliktigt. factoring, dvs.Det kan vidareär nämnas ettatt
finansinstituts hantering innefattandekunds fordringar köpmotav en annan

eller fakturor, två tjänster;belåning skall separataav som enav ses
skattepliktig bokföringstjänst skattefri fmansieringstjänstoch SOUen
1990:46 avsnitt 6.243 och RSV Im 1986:6s.
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härefterVad angår värdepappershandel järnförli verksamhetoch därmed g
förstås härmed enligt 3 kap. 9 § tredje dels omsättning ochstycket ML

förmedling aktier, andra andelar fordringair, deoch oavsettav om
värdepapper eller ej, värdepappersfonddels förvaltningrepresenteras av av

enligt lagen 1990:1114 värdepappersfonder. Det sistnämndaom
för förvaltningundantag värdepappersfonder tillktomav genom prop.

19919250, 17.se s.
Till finansieringsområdet hör skattepliktockså undantagen från enligt

3 kap. 23 § 1 ML, nämligen omsättning införsel sedlar ochoch mynt211V
eller har varit gällande dcck inte guldmyntbetalningsmedel,ärsom

präglade 1967 eller enligtefter sitt metalllvärdeomsätts samtsenare som
kap. 23 § införsel frimärken,3 7 ML vari undantas omsättning och av

dock inte de eller förs in i landet i särskilda förpackningarnär omsätts som
avsedda för inlförsel ibutiksförsäljning. Omsättning och undantogsär

nuvarande omfattning från beskattning; beträffande sedlar och årmynt
frimärken1986 198586:47 och beträffande år 1973 prop.prop.

lkontrollsvârigheterhärför anfördes, förutom1973:163 varvid skälsom
mellanskedde privatpersonervid införsel, bl.a. del handelnatt stor av

därför missgynnaeller samlarföreningar. Skatteplikt skulle den yrkes-

dessa. imässiga handeln och leda till omsättning än störreatt av varor
handelnutanför den reguljära därvid skulleutsträckning skulle ske som

försämrat konkurrensläge.drabbas ettav
duessaemellertid intefann skäl bärkrafti-Kommittén för indirekta skatter

skulle begränsasfrån skatteplikt tillföreslog undantaget attutan att avsega
nominellagällande frimärken, sedlar och tillhandahålls motmynt som

anfördes vid be-värdet SOU 1989:35 del I 211-212. Av skäl sonns.
tillkomst oförändratstämmelsens kom dock prop.undantaget beståatt

198990:ll1 117-118.s.
mervärdesskat-Genom postverkets bolagisering har bliivitbrevbefordran

tepliktigt avsnitt 2.13. Enligt stycket 4 MLse 7 kap. är1 § andra

skattesatsen för befordran prostverksamhet12 brev i sådanprocent somav
i 3 § postlagen 1993:1684.avses
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EG

i artikelåterfinnsfinansieringsomrâdetskattepliktfrånUndantagen
frånundantasskallverksamhetfinansiellvari stadgas6l-13.Bl3.B att

denskatteplikt avserom
sådanaförvaltningmed krediterhandelbeviljande och samt avav-

kreditgivaren;av
förformeroch andrakreditgarantiermedoch handelbeviljande av-

garantiut-sådanaförvaltninggarantierochsäkerhet samt avav
färdaren;

checkkonton,ochinlånings-rörandehandel,inklusivetransaktioner,-
skulde-löpandeandraochcheckarfordringar,betalningsuppdrag,

factoringverksamhet;ellerinkasso-dock intebrev,
iochsedlarvaluta,rörande mynthandel,inklusivetransaktioner,-

samlarföremål;intesåledesbetalningsmedel,lagligaegenskap av
metalliskaandraellersilver-guld-,samlarföremâlmed menas

betalningsmedel,användsnormalt intevilkasedlar,och sommynt
intresse;numismatiskteller mynt av

ochförvaltningexklusivehandel,inklusivetransaktioner, men-
andraföreningarochbolag samtandelar iaktier,medförvaring,

undantagmedvärdepapper av:
imed rättdokument varor,-

vilkaegendomfasttillanknytningmedvärdepapperellerrätter-
skattepliktigamedjämställasfårmedlemsländerna varor;av

särskiltinvesteringsfonderspeciellasådanaförvaltning somav-
medlemsländerna.definieras av

verksamhetermeningeni denobligatoriska attinte avUndantagen är
bartikel 13.Cskattebasen. Iingå ifårnågot fallinte islagifrågavarande

juridiskfysisk ellermedgemedlemslandförmöjlighet attnämligenstadgas
finansieringsverk-beträffandeskattskyldighetförinträdefrivilligtperson

nämndadeföreslagitemellertidEG-kommissionen har att ovansamhet.
områdedettavillinteeftersomobligatoriska attskallundantagen manvara

dockFörslaget102.1990:46SOUgemenskapenolika inombeskattas s.

antagits.ännu
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Vad slutligen angår frimärken undantas från skatteplikt i artikel 13.B e
tillhandahållande till nominella värdet frimärken gällande för postbe-av
fordran inom riket, stämpelmärken och andra liknande märken.

Reducerad skattesats kan tillämpas vid omsättning och införsel av sam-
larföremâl, härom kapitel 7.se

Svensk EG-konformitet

Som framgår det föregående avsnittet avviker svensk på dettarättav
område från EG:s bestämmelser vad beträffar omsättning factoring-av
tjänster och frimärken, sedlar ochav mynt.

Factoringtjänster omfattas inte undantagen i artikel 13.B d och skallav
idärför sin helhet, såsom fallet inom EG, inordnasär under skatteplikten.

Som kommittén för indirekta skatter funnit finns det inget bärande skäl
för låta skatteplikten omfatta också frimärken, sedlaratt och mynt som
tillhandahålls nominella värdet SOU 1989:35 del I 211. Härimot s.
ligger krav på frimärken skall gällande för postbefordranett inomatt vara
riket och sedlar och skall gällande betalningsmedel.att Medmynt vara
begreppet gällande betalningsmedel sedlar och harmyntavses som
godtagits respektive lands centralbank eller liknande. S.k. lokalmyntav

under begränsad tid kan användas betalningsmedel påsom en som
utgivningsorten, således inteär undantagna från skatteplikt. RSV:s hand-
ledning 158.s.

Skatteplikten för frimärken, sedlar och bör således omfatta sådantmynt
i sinomsätts egenskap Samlarobjekt, dvs. frimärken intesom av som

tillhandahålls sitt nominella värde eller normalt inte används förmot
postbefordran sedlar och normalt inte används betal-samt mynt som som
ningsmedel. De nuvarande undantagen från skatteplikten i 3 kap. 23 § l

ochoch bör följaktligen7 ML begränsas till sedlar äratt myntavse som
gällande lagliga betalningsmedel frimärken och frankeringsmärkensamt

gäller för postbefordran i Sverige och tillhandahålls sittsom motsom
nominella värde.

EG-konformitet på området uppnås dels ordet factoringtjänst-attgenom
er förs in efter ordet inkassotjänster i 3 kap. 9 § första stycket ML,
dels 3 kap. 23 § 1 ML erhåller följande lydelse; 1. sedlar ochattgenom

gällande betalningsmedelär dock inte guldmynt präglade 1967mynt som

5 14-0935
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3 kap. 23 §efter sitt metallvärde, delseller omsätts attgenomsomsenare
frankeringsmärkenföljande lydelse; frimärken och7 ML erhåller som

nominellatillhandahållsgäller postbefordran i Sverige ochför motsom
värdet.

Försäkringsområdet2.6

Nuvarande regler behålls.förslag:Utredningens

finansiella sektorntill denvidare bemärkelseFörsäkringsverksamhet hör i

idirektivet ML.för sig såväl i sjättebehandlas sommen

Sverige

försäkrings-omsättningMLenligt 3 kap. 10 §undantasFran skatteplikt av
för-tillhandahållande utgörtjänsterförstås delsvarmedtjänster vars

enligt lagen1982:713,försäkringsrörelselagenenligtsäkringsrörelse
värdepappersfonder,anknytning tillmedlivförsäkringar1989:1079 om

drivaförsäkringsföretagutländskaför1950:272 rätt attenligt lagen om
utländska1993:1302eller enligt lageni Sverigeförsäkringsrörelse om
utförstjänsterdelsverksamhet i SverigeEES-försäkringsgivares avsom

försäkringar.förmedlareeller andraförsäkringsmäklare av
definierat iförsäkringsrörelse inte ärbegreppetVärt är attatt notera

rättstillärnpningendet har överlämnats attförsäkringsrörelselagen utan
132.198182: 180härmed prop.förståsvadavgöra s.som

6och punktenGMLi 8 § 4regleringeni sak medML överensstämmer
GMLibestämmelsensärskildadärtill. Den attanvisningarna omav

sambandiövertagitsomsättningomfattarinteundantaget varor somav
följaredandettautgått eftersomemellertidskadereglering harmed anses

skattefri-innebärandeförsäkringsrörelsetill begreppet attanknytningenav
andra§kap. 24jfr 3tjänsterförsäkringsbolagsgäller förhet endast egna

Även âterförsäkringsverksamhetbestämmelseGML:sstycket ML. att
dettaeftersomi MLutgåttharförsäkringstjänsteri begreppetinnefattas
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följer ML:s bestämning begreppet försäkringstjänster prop.av av
199394:99 154.s.

EG

Undantaget från skatteplikt försäkringsomrädet återfinns i artikel 13 .B a
och omfattar försäkrings- och återförsäkringstransaktioner närståendesamt
tjänster re1ated services utförda försäkringsmäklare ochav arman
förmedlare i samband med sådana transaktioner. Det oklart vilka andraär
tjänster försäkrings- och återförsäkringstransaktionerän kansom avses
med related services TerraKajus, kap. X.3.1.1. Det kan i samman-
hanget dansk kortnämnas och undantar forsikringsvirk-rättatt gott
somhed. Till skillnad från vad gäller för finansieringsontrådet saknassom
här möjlighet för medlemsländerna medge s.k. frivilligt inträde föratt
skattskyldighet.

Svensk EG-konformitet

Som framgår det föregående avsnittet uppfyller svensk de kravrättav som
sjätte direktivet uppställer.

Kulturområdet2.7

Utredningens förslag: 3 kap.I § upphovsman-11 1 ordetML införs
förstanens 0rd i lagtexten bytsoch i kap. ML på andra3 11 § 3som

raden ordet samt orden falleneller båda i syftedennes; iut mot att
inskränka undantaget till upphovsmannensden utövandeendastatt avse
konstnärens förfoganden enligt lagrummet. förstakap. ll § stycket 43

undantagML för tillhandahållande slopas,konserterom m.m. menav
undantaget för biografföreställningar övergångsvis under år.kvarstår 1

kap. förstaI 3 11 § stycket införs allmännas5-7 ML ellerorden det av
det allmänna understött subjekt i för inskränkapunkterna attenvar av
undantagens räckvidd. Slutligen upphävs första stycket 43 kap. ll §
och 8 ML, vilka omsättning införsel bildkonsteller alsteravser avav

framställning, kopiering eller film.efterbehandlingsamt avannan
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Sverige

påsvenska undantagennuvarandetill deomedelbara bakgrundenDen
följandeframgårgjortsöverväganden därvidkulturområdet och de avsom
1989:35anförde SOUskatterför indirektamotivuttalanden. Kommittén

omfattarocksåmervärdesskattennaturligt186-188 detdel I attatt vores.
ochkultur-konsumtionsområdeavseenden renodlatså i många somett

så integrunddet, påinklusive och idrott,nöjesområdet attattsport av
konkur-konsumtion- ochbeskattningen intefallet, kan invändas ärär att
kultur-föredra pådärförbeskattninggenerell ärrensneutral attsamt att en

mindrerad ellerbeskattning medframförnöjesområdetoch om-merenen
198990: 1llemellertidfann prop.Departementschefenfattande undantag.

skatteutskottetinstämmande106 med198990:31och SkU101 avs.s.
begränsamotiveratskäloch andrakulturpolitiskadet attatt varav

subventioneringenskulle denkulturområdet bl.a.skatteplikten inom stora
medföranäringslivetprivatafrån detoch attkommunfrån ävenstat,

negativaredovisaskullemervärdesskattgenerellsubjekt vidmånga en
endastvidare,detanfördesdock,skattefrihet bordemervärden. En

betydandekundeskattebeläggningområden däromfatta sådana antasen
kommersiellinslagetoch därkulturpolitiska konsekvenser rentnegativa av

marginellt.bedömaskundeunderhållningsverksamhetnöjes- och vara
slagföljandeskattepliktundantas från§ ML3 kap. llEnligt om-av

införsel.där såoch,sättning anges,

1
§eller 54omfattasrättigheteröverlåtelseellerUpplåtelse avsomav

dockkonstnärliga verk,ochlitteräratillupphovsrätt1960:729lagen om
förochreklamalster,fotografier,fråga systemdetinte är programnär om

upptagningjämförligellerfilm, videograrnellerADB avsersomannan
information.

upphovsrätten.självaöverlåtelseupplåtelse ellerpunktDenna avavser
idvs.upphovsrätten,varigenomtransaktionerallaSåledes avses

alsterspridamångfaldiga eller attt.ex.huvudsak etträtten genomatt
övergår pådelvis,helt ellerfilm,tillvisningsrättighetemaöverlåta en

videokassetterUthyrning194.1989902111prop. avs.personannan
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med spelñlmer betraktas inte upplåtelse själva ñlmrättighetensom av
uthyrning vilket skattepliktigt.utan ärsom av en vara,

2

Omsättning och införsel sådana alster bildkonst i 1 §av av som avses
upphovsrättslagen, vilka ägs upphovsmannen denneseller dödsbo ochav
vilka inte fotografiskautgör verk.

Denna punkt förfogande själva tilläganderätten alstretöveravser
a. prop.. Med alster bildkonst bl.a. målningar, teckningar,av avses
originallitograñer, originaletsningar, grafik, originalskulpturer och
textil bildkonst gobelänger och liknande. Utanför begreppetsom
bildkonst faller exempelvis brukskonstverk. RSV:s handledning

121.s.

3

En utövande konstnärs framförande litterärt eller konstnärligt verkettav
upplåtelse eller överlåtelse rättighet till ljud- eller bildupptagningsamt av
sådant framförande.ettav

första i denna framförandetDet ledet punkt konstnärensavser gage
och själva framförandetersättning för vesrket. För skattefrihetannan av
krävs tolkar eller levandegörkonstnären verket, sångare,att t.ex.

Ävenskådespelare, recitatörer,musiker, regissörer och dirigenter.
framförande omfattasensembles, orkesters undantaget.t.ex. av

clowner, imitatörer, jonglörerTrollkonstnärer, och akrobater framför
varförkonstnärligt verk,i regel inte något deras framföranden

vanligtvis inte omfattas handledningundantaget 130-13RSV:s l.av s.
andra ledetDet i denna punkt och ersättningdels royaltiesavser annan

TV-bolag betalar få användakonstnären fört.ex. ett attsom en
inspelning framförandet, dels konstnären förersättning till änav annan
användning inspelning grammofon-framförandet, ettav Lex.en av
bolags ersättning från 195.TV-bolag för a.sändningett prop. s.

4

Tillhandahållande konserter, cirkus-, ochbiograf-, teater-,av opera-
balettföreställningar andra jämförliga föreställningar.samt

Endast entréavgifterna avses.
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5
tidningar,tidskrifter,böcker,tillhandahållandebiblioteksverksamhet:I av

bibliografiskabildkonstreproduktioner samtbildupptagningar,ljud- och av
upplysningar.

6
ocharkivhandlingartillhandahållandeförvaring ocharkivverksamhet: avI

handlingar.sådanauppgifter ur

7
till-ochallmänhetenförutställningaranordnandemuseiverksamhet:I av

utställningar.föremål förhandahållande av

olikaintedäremotguideavgifterochentré-omfattarSkattefriheten men
konservatorsarbetenuppdragsverksamhet, m.m.t.ex.former av

8
kinematograñskefterbehandlingellerkopieringFramställning, avarman

information.ellerreklamänfilm annatavsersom

video-utförstjänsternämndafalletdetinte attUndantaget avser
filmer.

EG

tjänsterkulturella samtvissaskattepliktfrånundantasl3.Aartikell n
offentligrättsligttillhandahållnahärtill ettanknytningmed nära avvaror

medlemsstat.vederbörandegodkäntsubjektkulturelltellersubjekt avettav
sådanmedgesfårinteskattebefrielse omdockGenerellt gäller att

slagetaktuelladet tran-utförandetför avväsentligintebefrielse är av
ytterligareuppnåsyfte ärfrämsta atttransaktionemasellersaktioner om

kommersiellamervärdesskatteskyldigamedkonkurrensvid direktintäkter
vissauppställavidarefårmedlemsstatEn2 b.artikel l3.Aföretag

såsomskattebefrielse,åtnjutaskallsubjektprivaträttsligaförvillkor, att
vinst-fårintesubjektetinte skapas,konkurrenssnedvridning varaattatt

l3.A 2 a.artikeldrivande m.m.
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Med hänsyn till begreppet vissa kulturella iatt tjänster artikel 13.A 2 b
tolkats olika i olika medlemsstater har EG-kommissionen i förslag tillett

19:e mervärdesskattedirektiv [COMett 87 315 final], föreslagit att
begreppet skall preciseras så därmed förstås följandeatt

tjänster utförda allmänheten vid bibliotek, arkiv och upplysnings--
centraler,

entréer till muséer, gallerier, tavelgallerier, historiskamonument,-
byggnader, botaniska trädgårdar och djurparker,
teatraliska, musikaliska, koreografiska och kinematografiska före--
ställningarutföranden performances, saint
tillhandahållande the organization of utställningar före-ochav-
läsningar.

Förslaget har i dessa delar antagits.ännu

Den väsentliga begränsningen undantaget från skattepliktenmest av -
det nyssnämnda förtydligande kommissionsförslaget innebär inget förslag
till ändring härvidlag det tjänsterär tillhandahållsatt ettavser som av-
offentligrättsligt subjekt angående offentligrättsligt subjekt avsnitt 4.4.se
Detta grundförutsättningenär för undantaget. Avsikten torde attvara
kommersiella aktiviteter på kulturområdet härigenom inte omfattas av
undantaget. Detta kan emellertid, inledningsvis nämnts, utsträckas tillsom

kulturellt subjekt godkänt vederbörande medlemsstat.att Med-avse av
lemsstaterna torde i viss utsträckning självständigt tolka uttrycket utifrån
den regleringen kulturområdet. första handI torde dockegna avses
sådana subjekt stöd frånuppbär direkt det allmänna. SOUettsom
1989:35 del I 110 och 187.s.

Med stöd punkten 2 i bilaga F har medlemsländervissa underav en
övergångsperiod fått fortsätta från undanta tjänsterbeskattningatt
tillhandahållna författare, artister, andraadvokater tillhör deochav som
fria yrkesgrupperna. Kommissionen har dock den juli 1992i 2rapporten
till rådet [SEC 92 1006 final] konstaterat upphävande punktenatt ett av
2 i bilaga F skulle ha fördelenden få harmoniseringskulleatt man en
medlemsländerna emellan beskattningssituationen beträffande tran-av
saktioner företagna tillhörande de aktuella yrkesgrupperna.personerav
Kommissionen ansåg det emellertid lämpligast avvakta den slutligaatt
regleringen vad speciella för små och medelstoraavser arrangemang
företag, inom vilka kategorier de flesta tillhöriga den aktuellanu
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upphävaföråtgärdervidtar attskulle inordnas, innanyrkesgruppema man
punkten 2.

artikel 4,beskattningsbaraför sigi ochföreningar ärIdeella personer
tjänsternabeskattasformeri sådanabedrivsverksamhetervarför omsom

2.9.avsnittvidareskattebas,EG:singår i se
såvitttillämpasskattesatsreduceradfårbilaga H8 ipunktenEnligt en

utövandeochkompositörerförfattare,tillhandahållstjänster avsomavser
reduceradfârbilaganipunkten 7Enligtroyalty.gäller ävenkonstnärer
cirkusar,shower,tilltillträde teatrar,avseendetillämpasskattesats

ochutställningarbiografer,djurparker,konserter,nöjesparker, museum,
enligtkan,Vidareanordningar.ochkulturellaliknande arrangemang
Enligtreducerad skattesats.tillämpabibliotekkommersiellapunkten

försäljningförtillämpasreducerad skattesats även avfårpunktsistnämnda
tidskrifter.ochtidningarböcker,

importochomsättningvissavseendetillämpaskanReducerad skattesats
ochitemscollectorssamlarföremålof art,workskonstverkav

kapitel 7.häromantikviteter, se

EG-konformitetSvensk

kulturellavissabegreppetpreciseringenlämnadekommissionen avDen av
möjligt.där såbeaktas ärbördirektivet19:etill detförslagetitjänster

tillåtlighetendäridockliggersvensk del att avförbegränsningEn
aktivitetenkan,aktivitet ävenkulturellvissbeträffande omskattefrihet en

skallaktivitetenkravetfalla attprecisering,i dennasigföri och ryms
kulturelltellersubjektoffentligrättsligt etttillhandahållen avettavvara

allmärma.understött detsubjekt är avsom
3 kap.ipunkternaåttadeochgenomgångföljerNedan avenav varen

bestämmelserEG:smedkonforrnitethuruvidaavseende påmedML11 §

föreligger.

upphovsrättupplåtelseöverlåtelse ellerP av
överlåtelseförundantagetsvenskadetomfattar intebestämmelseEG:s

verk.konstnärligaochlitteräratillupphovsrättensjälvaupplåtelseeller av
undanta-behållavidaretillsfåtthar Sverige rättanslutningsfördraget attI

upplåtelseelleröverlåtelse avupphovsmannenssåvitt dettaget avser
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upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Bestämmelsen bör därför

stå kvar med den begränsningen ordet upphovsmannens införsattmen
första 0rd i under punkten. Detta innebär skattefriheten blirtexten attsom

begränsad till det första ledet i överlåtelse eller upplåtelse, dvs.en
vidareupplåtelser underliscenser och liknande blir skattepliktiga.

omsättning eller införsel bildkonstverkP av
heller det svenska undantaget förInte upphovsmannens eller dennes

överförande till till alsterdödsbos själva äganderättenannan av av
omfattasbildkonst EG:s bestämmelse. Bestämmelsen i 3 kap. 11 § 2av

bör därför utgå. Som redovisats inledningsvis talar dock bl.a.ML

kulturpolitiska skäl för begränsning till vissskatteplikten. Ett sätt atten av
fortsättningsvis tillgodose detta med stöd anslutningsför-del även är att, av

ifrån mervärdesskatt undanta ifrågavarande verksamhet dedraget, typ av
omsättningen understiger 90 000 kr.fall under beskattningsåret En

detta föreslås införd b § Möjlighet tillbestämmelse i 1 kap. 2 ML.om
specialmotiveringen.frivilligt inträde bör dock föreligga. Se vidare

tillämpas. Någotkan, reducerad skattesatsDessutom nämntssom ovan, en
det avseendet lägger inte fram.förslag i utredningen dock

framförandeP konstnärs verkav m.m.
till utövandeMotsvarighet till det svenska för ersättningundantaget dels

överlåtelse ellerför deras framförande och förkonstnärer verket i frågaav
video-ljud- till film- ellerupplåtelse och bildrättighet härtill t.ex. rättav

utövandedels för till deninspelningar verk, ersättning änett annanav
bildrättig-för sådana ljud- ellerkonstnären överlåtelse eller upplåtelse av

inteframförandet bestämmelser ochheter till finns inte i EG:s permanenta
förslag direktivet.heller i kommissionens till det 19:e

vidareanslutningsfördraget Sverige fått från beskattning tillsharI rätt att
artister och liknandetjänster tillhandahålls författare,undanta som av

Sverige inteartists and performers. haraktörer authors, Däremot

till den utövandebegärt undantag för ersättning betalas änannansom
§ 3 MLför överlåtelser och upplåtelser enligt 3 kap. 11 t.ex.konstnären

Sådanaför sända.vad TV-bolag betalar skivbolag ersätt-rättenett attett
skatteplikten. Förliksom i direktiv, omfattasningar kommer EG:satt, av
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§raden i 3 kap. 11andraEG-konformitet bör ordet samtuppnåatt
eller dennes.byts orden3 ML ut mot

teater-föreställningarinträde tillP etc.
undantagettill det svenskabestämmelserMotsvarighet i EG:s permanenta

inte. kanfinns Däremotdylika föreställningarentréavgifter tillbeträffande
kommissioneninom denoftaaktivitetertill dessatillträde avrymmas

tilli förslagettjänstervissa kulturellabegreppetpreciseringengjorda av
EGdet inomframhållasmåste återEmellertiddirektivet.det 19:e att

ñlmföreställ-ochtillträde tillskatteplikt förgenerellföreligger teater-en
kulturellaliknande. Endastochkonsertframförandenochningar, opera-
kulturelltsubjekt elleroffentligrättsligttillhandahållna etttjänster av
enligt deskattepliktenfrånfår undantasallmännadetsubjekt understött av

kulturella tjänsterförundantagetbakombestämmelserna. Tankengällande
härigenomtordedet allmännatillhandahålls attetc. manvaraavsom

kommersiellinslagetdärde verksamheterringa inskulle kunna rentav
marginellt. Förbedömaskanunderhållningsverksamhetochnöjes- som

konsert-ochvissreglerstöd dessaskulle meddel teater-svensk av
Gränsdragnings-undantas.Kungliga Operan kunnaverksamhet t.ex.samt

ochkonsert-framför alltbetydandeemellertid bliskulleproblemen
verksamhetsgrenarinomi viss månteateromrädet och även som-

verksamhets-dessavissaInommusicaler och samtoperetter avopera.
ochnöjes-kommersiellinslagnämligenfinns rentstortett avgrenar

försärskiljasmåstfall hadei så attunderhållningsverksamhet som
mervärdesskattenhetligochgenerellskulle i ställetskattläggas. Tvärtom

SOUkonkurrensneutralitet.konsumtions- ochönskadfrämjaområdet
198990:SkUoch101198990:111f.,f., 186del 1091989 l s.prop.s.

106.31 s.
förskattefrihetstadgardansk rätt,kanDet nämnasäven att som

liknande,ochdjurparkerbibliotek, muséer,aktiviteter såsomkulturella
ochbiografföreställningar, konserterochskattebeläggeruttryckligen teater-

liknande.
iundantagetgällandebehålla detanfördadetbakgrundAtt mot nuav

bedrivnasamhälletvissaförtill förmånentréavgifterförsvensk rätt av
artikelikravetstridaskullekulturella aktiviteter motunderstöddaeller

mervärdesskattepliktigtillförhållandekonkurrensneutralitet ib på13.2
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nöjes- underhållningsverksamhet.och Undantaget bör därför upphävas.

Reducerad skattesats kan med stöd ipunkten 7 bilaga H tillämpas på deav
inträdesavgifter därmed kommer beskattas.attsom

Med hänsyn till gällande avtal mellan och filmbranschensatt staten parter
bygger på mervärdesskatt inte läggs på inträde till biografer har Sverigeatt
i medlemskapsförhandlingama begärt undanta inträdesav-temporärtatt
gifter till biografer. I anslutningsfördraget har Sverige fått till sådanträtt

undantag till och med december 1995. för tillhandahållandeUndantaget av
biografföreställningar kan därför kvarstå till utgången 1995,av som en
övergångsregel. Punkten 4 i 3 kap. kan i sin helhet upphävas.11 § ML

P 5-7; biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet

Förevarande svenska undantag från skatteplikten i princip inomryms
undantaget i artikel 13.A svenska kan således behållasDe undantagenn.
till den del de sådana verksamheter bedrivna det allmänna.avser av
Biblioteks-, arkiv- förbliroch museiverksamhet bedriven i samhällelig regi

därför skattefri. För denna inskränkning skall uppnås måste orden detatt
allmännas eller det allmänna understött subjekt införas först i avav envar

Kommersiell biblioteksverksamhet föremål förpunkterna 5-7. kan bli

skattesatsreducerad enligt punkten 6 i bilaga H.

framställningP filmetc. av
199192:50Undantaget inte EG-konformt infördes seär utan prop.

för EG; tjänster15-16 uppnå konkurrensneutralitetatt gentemot avs.
kopior i principdetta slag skattepliktiga i Sverige medan import avvar

inte mervärdesskatt vidkunde ske skattebelastning enligt praxis utgårutan
tillinförsel filmkopior upplåtits samband med upplåtelsei rättav som av

produceradoffentlig visning. i utlandetimportörer och distributörer av
därför textsättning utomlands. Omfilm valde låta utföra kopiering ochatt

inordnas underbiografverksamhet och upplåtelse visningsrättigheterav
fyller funktion. Vid med-skatteplikten undantaget inte längre någon

det fyllerlemsskap i EG måste emellertid slopasundantaget oavsett om
i detnågon funktion ej. Tjänster efter allmänna reglereller skall beskattas

anvisas tillhandahåller tjänstenland i artikel vanligen där densom som
såledesUndantaget börbedriver sin verksamhet eller där tjänsten utförs.

utgå.
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ideella föreningarAllmännyttiga

föreningarsideellaallmännyttigamervärdesskattehänseendeEftersom i
frågadetyrkesmässiga när ärinte betraktasverksamheter omsom

tillhandahållan-skulleverksamhetideellaför dessinomomsättning ramen
skattepliktigaföreslås bliföregåendevilka i detkulturella tjänsterdede av

också desåvitt intefulltskattebeläggaspraktiken kommaiinte utatt
blirverksamheter mervär-hithörandeideella föreningarnasallmännyttiga

kultur-utbildnings-,förfråga, ärdesskattepliktiga. Denna gemensam-som
avsnitt 2.9.underbehandlas nedanidrottsområdena,och

verksamhetsinriktade undantagAndra

undanta-verksamhetsinriktadesärskildadeanmärkasslutligenskallDet att
il ochnämligenartikel l3.Adirektivetsjätte momenteni o,gen

utbildning,beträffandeområdetskattefriadetutvidgakan tänkasviss mån

avsnitt 2.9.vidareoch idrott sekultur

idrottsområdetSport- och2.8

på idrotts-införs11lagregel, 3 kap.förslag: EnUtredningens any
förelleridrottsligt atttillAvgifter för tillträdeområdet. evenemang
gällerUndantagetskatteplikt.frånundantasidrottslig verksamhetutöva

förening.ideellallmännyttigochkommunendast stat,

Sverige

mervärdesskattesynpunktintressantaområdenfrämst två är utDet är som
ochtillentréavgifterdels sport-idrott. Detoch ärrörande m.m.sport

anläggningartillhandahållandeavgifter fördels m.m.idrottsevenemang, av
idrottsaktiviteter.ochutövningför sport-av

intedetfinnsidrottsevenemangochentréavgifter tillgällerVad sport-
sådanaEmellertidi ML.angivet undantagsärskiltnågot evene-arrangeras

Dessaföreningar.ideellaallmännyttigautsträckningi stor avmang
bedrivaintenormaltregleringsärskildföreningar genom enanses
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yrkesmässig verksamhet kap. 8 jfr nedan avsnitt 2.9. Det4 § ML,

skattskyldig förallmännyttig ideell förening intemedför äratt en
för entréavgift till fotbollsmatch.anordnande idrottsevenemang, t.ex. enav

föreningarnas särställning iGenom de allmännyttiga ideelladenna

princip hela idrottsrörelsenmervärdesskattehänseende undantas således i

anordnatfrån skatteplikt jfr 198990: 103. Ettl 11 avevenemangprop. s.
eftersom bolagetmedför dock skattskyldighet för bolaget,aktiebolagett

bedriver yrkesmässig verksamhet.

idrottsområdet i mångasärreglering emellertidfrån dennaBortsett är

renodlat konsum-nöjesområdet i övrigt,avseenden, liksom kultur- och ett
föregående avsnittivarför omständigheter belyststionsorrrråde de som

sigmotsvarande måntill i görbeträffande entréavgifter kulturevenemang
desärbehandlingenskatterättsligaidrottsområdet.gällande på Den av

önskemåletdelshar bl.a. grundatsallmännyttiga ideella föreningarna
allmännytti-förhållandet deföreningsliv, dels detstimulera vitalt attatt ett
regleringenstiden föromsättning, med vidideella föreningarnasga

redovisningsskyldig-föroch omsättningsgränsinförande gällande skattebas

tjänster.skattepliktiga ochdeltill mycket litenhet, endast avsett varor
har därföroch skatteintäktemakonkurrensneutralitetenPåverkan på ansetts

generelltharmoniserattill EG190-191. Iringa 1989:35 del lSOU etts.
tjänsterskattepliktiga ochbasmed bredmervärdesskattesystem varorav

vidareskatterättsliga särbehandling seför dennaändras förutsättningarna

avsnitt 2.9.
anlägg-eller andratillhandahållande lokalerförgäller avgifterVad av

idrottsutövning så de inteför eller äreller del dessaningar sport-av
står förgäller oberoendeDetbelagda med mervärdesskatt. somav vem

verksamhetstillbe-gäller upplåtelsetillhandahållandet. Undantaget även av
sker iidrottsutövningför ellerinredninghör eller sport- somannan

kap. 2 § andra3tillhandahållandet lokalernamedsamband m.m.av
stycket ML.

EG

skattepliktig. Detidrottsornrådetverksamhet ärHuvudregeln är att
sportutövning.föravgifterentréavgifter tillgäller såväl evenemang som

detskillnad äringenyrkesmässigheten EG-rättengäller görVad enom
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allmännyttig ideell förening eller subjekt bedriver verksamhetenannat som
jfr artiklarna 2 och i sjätte direktivet.4

Från skatteplikt iundantas artikel vissa13.A 1 tjänster, knutnanäram
linked tillclose1y och idrott, icke vinstdrivande subjektsport som

Unon-proñt-making organizati0ns dem deltar iomsätter sportensom
eller idrotten.

Det kan anmärkas i den ursprungliga lydelsen artikel 13.A latt av m
deundantogs icke vinstdrivande och idrottsorganisationemassport-

tillhandahållanden tjänster, och underordnade dessa, till med-av varor
lemmama. Vidare anmärktes undantaget skulle endast verksam-att avse
heter direkt kopplade till idrottsaktivite-utövande ochamatörers sport-av

this exemption shall apply only operations directly connected withter to
the pursuit of and physical activitiestraining by amateurs. Utansport
någon förklaring utgick sedan i den slutliga direktivtexten kraven på

medlemsskap och amatörskap, detta troligtvis för inskränkningarnaatt
tedde sig överflödiga bakgrund tillhandahållaren tjänsternamot att avav
skulle icke vinstdrivande subjekt.ettvara

offentligrättsligaMedlemsstaterna får uppställa villkor för andra änatt
artikelsubjekt skall få undantas enligt i artikel 13.A lmomentet m

befrielse inteskattebefrielse får sådan13.A 2 a. inte medges ärom
transaktioner och inteför utförandet aktuellaväsentlig det slagetav av

frågaskattebefrielse främst möjlighet för subjektet iheller innebär attom
mervärdesskattskyldigafå intäkter vid direktytterligare konkurrens med

kommersiella företag, artikel 13.A 2 b.
final]mervärdesskattedirektiv [COM 87 315I förslag till 19:eett ett

har kommissionen föreslagit vissa tjänster i ersättsmomentetatt m ovan
god-förutsättningar för medlemsstaternasmed tjänster. De gällersom

restriktiva för dennakännande undantag har tillräckligt attansettsav
införas.ändring skulle kunna

medförskattefria iAvgränsningen de tjänsterna attmomentetav m
omfattas skattepliktenentréavgifter för publik till idrottsevenemang av

professionell idrott.det fråga amatörmässig elleräroavsett om om
skattepliktig också under den i övrigt gällande förutsättningenär att-

tillfällig betrakta yrkesmässigtverksamheten inte endast är ärutan att som
försäljningsverksamhet upplåtelsebedriven idrottsklubbars och av-

tröjor,reklamplats på och byggnader.t.ex. arenor
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i den idrottsligaAvgifter för idrottsutövning deltagarnatas utsom av
ickeundantagna från beskattning anordnarenaktiviteten, ärär ettom

hänföras de offent-subjekt Till denna kategori kunnavinstdrivande bör

enligt självkost-subjekten, subjekt bedriver verksamhetligrättsliga som
enligtSkattefrioch allmännyttiga ideella föreningar.nadsprincipen

anordnadkommunalttorde därför inte endastundantaget Lex.vara
i regi vad vibedrivsidrottslig verksamhetmotionsgymnastik och avsom

avgifterdeltagaresockså generelltkallar korpidrottsförbundSverigei utan
tillhandahållsaktivitettillfälle idrottsligför beredas utöva ettattatt avsom
109. Dendel I närmaresubjekt jfr SOU 1989:35vinstdrivandeicke s.

behandlas isubjekticke vinstdrivandebegreppetinnebörden av
avsnitt 2.9.

EGvad gäller inomkomplicerat bildenomständigheterFöljande somav
i till sjättepunkt bilaga Fartikel 28.3 b och 1Enligtpå omrâdet.

från beskattning undantafortsättamedlemsstaternadirektivet, får att
[SECjuli 1992 till rådetden 2idrottsevenemang. Iinträde till rapporten

det skulle detstridakommissionenfinal] konstaterar921006 motatt
skatterättsligtundantagsreglerupphävande allaslutliga målet om manav

hadeprofessionell idrott vilketochskillnad på amatöridrottskulle göranu
föreslogKommissionen vidareparlamentet.ifrågasätts motattav -

helst, mervärdesskatt,skattvilkenbakgrund utom somatt somannanav
tillkommer med-den aktuellatillpå inträdetillämpas sportevenemang

enskildade medlemsstaternaöverlämnasdet kanlemsstaten ensam -
lämpligast. Kommissionenärskattearrangemangvilketbestämma somatt

land inte bordeolikabehandling från tillanförde vidare land geatt en
idrottsomrádet eftersomkonkurrenssnedvridningtill inomupphov

den skattepro-tillkoppladforumet för idrottsevenemang inteplatsen ärett
Kommissionentillämpas inträdesavgifter medlemsstat.cedur som av en

och medlemssta-därför bilaga Fföreslog upphävande punkt 1 i attett av
in-vill undantaskulle möjlighet huruvidai stället väljaatt :manterna ges

från be-för publik till vissa alla idrottsevenemangträdesavgifter eller
förvalmöjlighetenñnal]. nyssnämndaskattning. [COM 92 215 Den

bilagapunkt 1 iupphävandehar därvid, medmedlemsstaterna av
fordirektivet. Det är13.C i det sjätteföreslagits i slutet artikelintagen av

genomföras.kommissionens förslag kommerovisstnärvarande attom
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slutligenDet kan dansk undantar från skatteplikt sportak-nämnas rättatt
tiviteter och inte isportarrangemang. Undantaget dock generellt detär att

för och professionellaalla där det deltarmotorsportevenemang evenemang
skattepliktiga.idrottsutövare är

Beträffande inträde till idrottsevenemang tillåts i punkt 12 i bilaga H till

direktivet reducerad tillåter punktdet sjätte skattesats. Som nämntsen ovan
uthyrning13 i bilaga reducerad skattesats tillämpas också förattsamma

sportanordningar i fall då skattepliktigt subjekt hyr materielen.0.d utav

EG-konformitetSvensk

kul-Idrottsområdet har många beröringspunkter med utbildnings- och

består i all-mervärdesskatterättsliga sambandet deturområdet. Det att
föreningarnas till del bedrivs dessamännyttiga ideella verksamhet stor

från mervärdesskattoftast befriad seområden. Denna verksamhet är av-
påsvenska skattebasensnitt 2.9. Vid harmonisering till EG denen av

ochdetta områdeidrottsområdet således likartat anläggas påbör synsättett
börpå kulturområdet jfr avsnitt 2.4 och 2.7. Det ävenutbildnings- och

subjektuppställer krav detbeaktas EG:s bestämmelser ett attatt som
vinstdrivandeinte fårtillhandahåller eller tjänsterna varavarorna

skattefrihetförsärskilda villkorenmoment och artikel l3.A 2 a. Dem
fördetta krav ochi artikel l3.A 2 syftar till äratt trygga gemensammaa

samtligaidrottsområdet. Beträffandeutbildnings-, kultur- ochbl.a. nu
sådanskattebefrielse inte får medgesområden gällernänmda att om

utförandet det aktuella slagetväsentlig förbefrielse inte är tran-av av
möjlighet för subjektetbefrielse främst innebärsaktioner eller sådanom

med mervärdesskat-intäkter vid direkt konkurrensfå ytterligareatt
kommersiella företag artikel l3.A 2 b.teskyldiga

fortsättningsvisi anslutningsfördraget erhållitSverige har ävenrätt att
från skatteplikt.entréavgifter for publik till idrottsevenemangundanta

iinfogas 11 §avseende detta kan naturligt i MLregelEn som en a
idrottsområdet.inomrubrik benämnd Undantag3 kap. under en ny

sådanatillhandahållandenliksom idag, omfatta endastbör,Undantaget av
enligtfrikallade från skattskyldighet 7 § 5föreningarideella är mom.som

fåruppnås regelnEG-konformitet idrottsområdet tordeSvenskSIL. om
lydelse.följande
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Undantag idrottsomrädetinom

tjänster vari-omsättning11 § Från skatteplikt undantas ava
elleridrottsligtnågon bereds tillträde till evenemanggenom

undantasskattepliktidrottslig verksamhet. Fråntillfälle utövaatt
samband medomedelbartharvidare omsättning tjänsterav som

idrottsliga verksamheten.utövandet denav
ellergäller endast tjänsterna omsättsUndantaget statenavom

inkomstenideell förening närellerkommun avav enen
förnäringsverksamhetinkomstsådanverksamheten utgör aven

skattskyldighet enligt 7 §frikallad frånföreningenvilken är
inkomstskatt.statlig1947:576lagen5 ommom.

koppladedirekttjänsteromfattasrubriken EGunderframgårSom ovan
artikelundantagetverksamheti idrottsligavdeltagandetutövandettill av

ickeskalltjänstentillhandahållarenpåKraven ett13.A l m. att varaav
skall idrottsutöva-tjänstenochsubjektvinstdrivande att mottagaren varaav
tillräcklig avgränsningframhållit innebäraKommissionenfår såsom enren

tillämpningsomrâdet.av
omfattarförsta meningenstycketförsta§i kap. 11Skattefriheten 3 a

publikentréavgifter föranslutningsfördragetstödmedsåledes dels av --
direktiv till-EG:s självastödmeddelstill idrottsevenemang, av --

till däri, dvs.aktiviteten deltagareidrottsligadenhandahållandet av
exempelSomutöva idrott.möjlighetberedasföravgifter attdeltagares att

till badhus, isbaneanlägg-tillträdeomfattar kan nämnasvad undantagetpå
deltagande motionsgym-för iavgiftergolfbanor,ochtennisbanorningar,

entréavgift tillskidlopp,startavgifter för deltagande i löpar-nastik, och
det allmännadet ärallt dockfotbollsmatch under förutsättning attm.m;

tillhandahållerideell föreningallmännyttigeller evenemangensomen
Med-utövaren.verksamheteneller tillhandahåller den idrottsligapublik

undantaget.inteformellttill olika klubbar omfattaslemsavgifter sett av
inteallmänhettorde emellertid isådana avgifterErläggande ansesav

grundredanintebeskattas därförersättning för omsättning ochutgöra

det.av
omfattar§11stycketförstaSkattefriheten i andra meningen aavav

samband medomedelbartharsådana tjänsteromsättningvidare somav
sambandupplåtelse iverksamheten, såsomidrottsligautövandet denav

förrelevantaredskaphjälpmedel ochsportanordningar,olikadärmed av
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utövandet den idrottsliga aktiviteten i fråga uthyrningt.ex. baddräk-av av
skridskor, racketar det fallm.m.. För inte det allmänna ellerter, att en

allmännyttig ideell förening kommersiellt subjekt dylikaomsätterutan ett
tjänster blir omsättningen skattepliktig. Enligt punkt i bilaga får13 H en
reducerad skattesats tillämpas för tjänsteromsättning varigenomav
sportanordningar och sporthjälpmedel upplåts för nyttjande. Genom denna

olika behandling i skattepliktshänseende subjekt bedriverav som samma
näringsverksamhet uppstår konkurrenssnedvridningviss till nackdeltyp av

för de kommersiella subjekten. I praktiken torde dock inte snedvridningen

bli eftersomsärskilt påtaglig den med skatteplikten förenade avdragsrätten

kan för frågaha verksamheten i betydande värde.ett
Det skall dock åter framhållas den väsentliga inskränkningen iatt mest

från skatteplikten tillhandahållande subjektet måsteundantaget detär att
vinstsyfte. Vadnågon organisation inte bedriver verksamheten ivara som

harhärmed och vilka subjekt kan komma i frågasom menas som
utvecklats ovan.

idrottsartiklartillhandahåller idrottslig aktivitet säljerOm den som en
försäljningenrelevanta för den aktuella verksamheten till deltagarna, utgör

i omfattas således inteprincip skattepliktig omsättning och avav varor
beskattningsår inteundantaget. Om subjektets totala omsättning per

från skattskyldighet föröverstiger 90 000 kr kan dock regeln undantagom
vissa försäljningenmindre omfattande verksamheter bli tillämplig, varvid

blir skattefri. Se vidare avsnitt 2.9.

fastighetsområdet avsnittSom utvecklats vid behandlingennärmare av
2.2 idrottsområdet,reglerar den föreslagna bestämmelsen 11 anu
alla förnormala upplåtelser idrottsanläggningarlokaler och olikaav

dåidrottsaktiviteter speciella fallbortsett möjligen från vissa ettt.ex.-
företag idrottsanläggning förmed uteslutande alla andra hyr enav en

normaltlängre fastighet idrottsändamäl har såledestid. Upplåtelser förav
inte Undantagsbe-med upplåtelse nyttjanderätt till fastighet göra.attav

fastighetsområdet rörandestämmelsen i kap.3 2 § andra stycket på

idrottsområdet bortbör därför, såsom i avsnitt 2.2,föreslagits tasovan
eftersom den inte EG-konfonn.är

omfattassäljer till publikOm den tillhandahållersom varorevenemang
delskan dockenligt förslaget försäljningen i princip skatteplikten. Dettaav

på grundske föreliggai så ringa omfattning skattskyldighet inteatt anses
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kr vidare000 se90omsättningen beskattningsår understigeratt perav
direktiveti sjättevissainnehålla skattefriadels inslagavsnitt 2.9, genom

vilkaskattepliktenfrånverksamhetsinriktade undantagintagna tangerar
föreslagnaden§ seföreningarna kap. 8reglering de ideella i 4ML:s av

nedan avsnitt 2.9.b §3 kap. ll

verksamhetjämförligIdeell och2.9

innebärkap. 8 § ML,Bestämmelsen i 4förslag: attUtredningens som
beskattning,frånundantasförenings verksamhetideellallmännyttig

kap. bML, 3 11bestämmelse iinförsställetupphävs. I somen ny
vrerksamhetsinriktadevissareglerardirektivetmed sjätteenligheti

påundantagsbestämmelsemakompletterarBestämmelsen ut-undantag.
bestärmnelsendelvisidrottsornrâdet ersätterochkultur-bildnings-, samt

denEftersomideella föreningar.nyssnämndarörande8 § MLi 4 kap.
ideella före-kommer deupphävdföreslåsbestämmelsensistnämnda

yrkesmässighetsbegreppunderinordnasningarna somatt samma
näringsverksamhet.gäller förgenerellt

Sverige

mervärdes-ML klargör1första stycketkap. §Grundstadgandet i l 1 att
ellerinom landetomsättningskattepliktigbetalas vidskallskatt varorav
MLverksamhet: kap. 8 §Enligt4yrkesmässigidetjänster, omsätts enom

bedrivsverksamhetyrkesmässig verksamhet inte räknasskall somensom
sådanverksamheten utgörförening inkomsternaideell när avenav

frånfrikalladärvilkennäringsverksamhet för föreningeninkomst av
imedförundantagenligt § SIL. Detta attskattskyldighet 7 5 mom.

utbildningsom-ochinomidrottsrörelsen och delar kultur-helarealiteten
EG-områden viddessafrån beskattning,undantasrådet trots enatt

avsnitt.föregåendebeskattas jfrharmonisering delvis kommer att
med-främjauppgiftorganisation medförening räknasideell attSom en
sådaneikonomiska. Enintressen änlemmarnas artgemensamma av annan

ochstadgarantagitförening denrättskapacitet ideellfårförening som om
valt styrelse.
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bara de allmännyttigaDet ideella föreningarna frikallade frånär ärsom
skattskyldighet enligt 7 § SIL och5 därför i 4 kap. 8 §mom. avsessom
ML. De förutsättningar skall uppfyllda för dessa regler skallattsom vara
bli tillämpliga är

föreningen i sin uteslutandeverksamhet eller såatt gott som-
uteslutande verkar för tillgodose allmännyttigt ändamål, såsomatt
religiösa, välgörande, sociala, idrottsligapolitiska, konstnärliga,

därmedeller jämförliga kulturella ändamål,

medlemsskap i föreningen inte mån kani vidare änvägrasatt som-
motiveras särskilda skäl, samtav

offentligaföreningens inkomster inklusive medlemsavgifter ochatt-
bidrag används för den allmännyttiga verksamheten.

Frihet från skattskyldighet för inkomst rörelse gäller enligt 7 §av
sådana rörelseinkomster till huvudsaklig del5 SIL endast sommom.

anknytning till föreningenshärrör från verksamhet har naturligsom
fmansieringskälla förallmännyttiga ändamål eller hävd utnyttjasav som

anknytning räknasideellt arbete. Som inkomster med naturlig t.ex.
föreningsentréavgifter idrotts- och kulturevenemang o.d. eller ideelltill en

för dessförsäljning affischer, böcker och märken för öka intressetattav
uppfylltverksamhet. på naturlig anknytning skall ocksåKravet anses om

service till med-förenings kommersiella karaktärverksamhet haren av
eller andra verksamheten,lemmarna deltar i den ideella t.ex. enomsom

idrottsartildaridrottsförening i mindre förfriskningar elleromfattning säljer

för finansierai sina lokaler. Till verksamhet hävd utnyttjats attsom av
andraarbete räknas enligt anordnande bingo,ideellt lagrum avsamma

insamlingskampanjer o.d.fester, försäljnings- ochlotterier, basarer,

eller igäller upplåtelse reklamutrymme klubbdräkterDetsamma enav
inkomster gäller kravetföreningslokal e.d. För samtliga nämnda attnu

verksamheten. Nonnaltanvänds för utgifter i den ideellainkomsterna

för detavkastningenså fallet då minst 80 använtsprocent avanses vara
ändamålet.ideella

EG

skillnad på detyrkesmässigheten ingen ärVad gäller EG-rättengör enom
bedriversubjektförening någotallmännyttig ideell eller annat som
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beskattningsbaraIdeella föreningar i och för sigverksamheten. är personer
artikel 2 och i sjätteskattebas 4näringsverksamhet ingår i EG:soch deras

direktiv vissaiEmellertid innehåller artikel 13direktivet. samma
behandladedekompletterarverksamhetsinriktade undantag ovansom

idrottsomrádet. Dessaochbl.a. utbildnings-, kultur-undantagen
fårochoch i artikel 13.A låterfinns i lundantag momenten anseso

innebära följande.

fMoment
självständigatillhandahållnaundantas tjänsterskattepliktFrån grupperav

föremålfrån eller inteaktiviteter i övrigt undantagnavilkas ärpersonerav
tjänsternatillhandahålla medlemmarnasyftetmervärdesskatt,för är attom

sinskall kunna utövaför medlemmarnadirekt nödvändigaoch de är att
exaktfordrarmedlemmar endastsinadessaverksamhet och grupper avom

samfälldaandel demedlemsrespektiveden ersättning mot avsvararsom
ägnadinteskattefrihetförutsättning sådan ärunderutgifterna; allt attatt

be-förutsättningar görkonkurrenssnedvridningar. Dessaförorsaka att
exempelSomomfattning.begränsadtillämplig i mycketblirstämmelsen

studieförbundsådana ärflera attskulle dock kunna nämnas att som
hus ochilokalerföreningar hyrallmännyttiga ideellabetrakta sammasom

bruk. Denkopieringsmaskin förinköpertillsammans gemensamten
får endastbetalaharstudieförbund andelsägarevarjeersättning attsom

andelsägarenutsträckningvilkenoch inte på iandelengrunda sig
intemervärdesskattnågonblir såledesResultatetmaskinen.utnyttjat att

ochmaskinen till andelsägarnaupplåtandetför attbetalasskall av
avseende inköpetmervärdesskattingåendeför denavdragsrätt av

föreligger.intekopieringsmaskinen

Moment k
religiösapersonal fråntillhandahållandenvissaskatteplikt undantasFrån av

andligapå denavseendemedförinstitutionerfilosofiskaeller att,
vårdomvårdnad g,socialsjukvård b,institutionellfullgöravälfärden,

exempel kan nämnasutbildning i. Somochhochbam enungaom
sjukhus.hjälporganisationskyrklig ett
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Moment I

Från skatteplikt undantas icke vinstdrivande subjekts tillhandahållandeett
tjänster och med anknytning härtill, till förmån för med-näraav av varor

lemmarna bidrag bestämt i subjektets stadgar e.d.ärmot ett som om
subjektets ändamål politisk, facklig, patriotisk,religiös, filosofiskär av
eller frlantropisk karaktär eller medborgerliga rättigheter ochavser om
skattefriheten inte ägnad förorsaka konlcurrenssnedvridningar.är att

Med bidrag i EG-bestämmelsens främstmening generellaavses
avgifter medlemmarna erlägger för få del organisationensattsom av
aktiviteter, rättsskydd SOU 1989:35 del AvgifternaI lll. skallt.ex. s.
således ersättning för själva organisationenmedlemsskapet i och fårutgöra

inte ersättning för vad enskilda fallen faktisktmedlemmarna i deutgöra

tillgodogjort sig. Undantaget omfattar organisationsaktivitetersådana som
i princip de medlemsintressena.representerar gemensamma

Vad beträffar innebörden begreppet icke vinstdrivande subjekt i EG-av
kan följande anföras. offentligrättslig det allmännasbestämmelsen Att

denna drivs enligt denverksamhet på området hör hit helt klan eftersomär
vinstsyfte. Frågan dås.k. självkostnadsprincipen och således inte i är om

använder sina inkomsterideell förening allmännyttig, ochär öppenen som
i det ideella därför omfattas kap. 8 § ML ocksåarbetet och 4 ärsom av

Ordalydelsenbetrakta icke vinstdrivande i mening. i bl.a.EG:satt som
Cnon-profrt-making tala dettal organizations kan emotmomentet synas

bemärkelsen deeftersom ideella föreningar vinstdrivande i denär att
vidareutvecklaeftersträvar överskott för kunna fullgöra eller detattett

Å sammanhangetideella ändamålet. andra sidan det naturligt iär att anta
bemärkelse in-subjekt inte vinstdrivande i EG-bestärnrnelsensäratt ett om

ideellaoch för aktuella allmännyttiga verksam-komsterna används i den

vinstensådana inkomsternaheten. Vinstdrivande subjekt då bl.a. därär

utdelning. sagda stårkommer till del någon form Detägarna nugenom av
stadgandet första tankestrecksatsen ii överensstämmelse med i denäven

beträffande undantaget i bl.a.artikel 13.2 varigenom medlemsstaternaa
villkor för andra offentligrättsliga subjekt bl.a.l får uppställa änmomentet

får syfta till gå medså till vida subjekten i fråga inte systematiskt attatt
skalluppstår så får den inte utdelasvinst vinst ändå utan varamen om

aktuella verksamheten.förbehållen fullföljandet eller utvecklandet denav
förutom subjektde offentligrättsliga subjekten bör således,Utöver som
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sådanasjälvkostnadsprincipen,enligt ävenstriktverksamhetdriver
inrymmasi kap. 8 § ML4ideella föreningarallmännyttiga avsessom

vinstdrivande subjekt.ickeunder begreppet

Moment 0
organisationerundantas tjänster ochskattepliktFrån omsatta varsavvaror

bestämmelsernaenligtskattepliktfrånundantagnaverksamheter är om
barn ochsocial omvårdnad g,sjukvård b,institutionell omomsorg

l, idrott morganisationervinstdrivandei, ickeutbildningh,unga
fund-raising eventsconnection withinvidkultur noch evenemang

organisationen iförförmånuteslutande tillomfattningskäligiföretagna
Med-konkurrensen.snedvridaägnadskattefrihet intefråga, är attom

medrestriktionersärskildanödvändigaföreskrivafårlemsstaterna
skallerhållna beloppoch detantalpå detavseende somevenemang

idrottsföreningsexempel kan nämnasskattefrihet. Somberättiga till en
Detskänktainsamladeloppmarknadellervid basarförsäljning varor.av
vaduppställs påalltså intei detta fallnågot krav attanmärkaskan att

samband mednågotskall hatillhandahållersäljer eller eljestorganisationen
frågadet kanverksamheten;bedrivnaorganisationenden omvaraav
insamladedessabarahelst ärvilket slagsförsäljning varor somav

i fråga.organisationenförmån förtilluteslutande
tillhandahållandesådanttillämpasfårReducerad skattesats varorav

omfattasredanintevälgörenhetsorganisationer o.d.tjänsteroch avsomav
bilaga H.punkt 14 iundantagovannämnda

EG-konformitetSvensk

främstbestämmelserrubrik EG:sföregåendeunderGenomgången av -
detvilkenskillnadnågoninte statusEG-rätten görförhållandetdet att

före-ideellaochharverksamhetyrkesmässigbedriver attsubjekt som
närings-beskattningsbaraför sigi och ärsåledesningar varspersoner

undantagetnuvarandedetvisarskattebasi EG:singårverksamhet att-
kvarstå.inte kanföreningarideellaallmännyttigaför§ MLi 4 kap. 8

underinordnassåledesmåsteverksamhetföreningarsideellaAllmännyttiga
näringsverksamhetförgenerellt gälleryrkesmässighetsbegrepp somsamma

§ ML.verksamhet 4 kap. ljärnförligdärmedeller
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Enligt första punkten kap. verksamhet4 l § ML yrkesmässigärav en
den näringsverksamhet enligtutgör KL. Avgörandetom om enav

verksamhet yrkesmässig ska grundas bedömning verksam-är en av om
heten har sådan karaktär varaktighet, självständighet och bakom-en -
liggande vinstsyfte den näringsverksamhet enligt 21 §utgörattm.m. --
KL. Om verksamheten vid sådan bedömning framstår yrkesmässigten som
bedriven föreligger ff.. Enligtskattskyldighet 199394:99 164prop. s.
andra meningen 4 kap. § verksamhet yrkesmässigl ML är även närav en

former jämförliga näringsverksamhetden bedrivs i med till sådanen
hänförlig för i verksamheten underrörelse och ersättningen omsättningen

sikte påbeskattningsåret överstiger 30 000 kr. Denna reglering tar
förekommer skattepliktigaverksamhet i vilken det med viss regelbundenhet

166-167.transaktioner jfr Fi 1973:3 15 och 199394:99Ds prop. s.s.
Syftet upprätthålla konkurrensneutralitet vidmed stadgandet är att
mervärdesbeskattningen.

med den föreslagna § påEn bestämmelse tillsammans llovan asom,
böridrottsområdet, delvis kap. 8 § ML4 utgöraersätter en samman-

artikel ochl och i l3.A lställning undantagen i momenten oav
utvidgningar skattefriheten påkommer därigenom innehålla deatt av

fyra tillåter. Följandebehandlade dessatidigare områden momentsom
bestämmelser bättre överblickuppställning EG-direktivets överger enav

samband i dessaomständigheter och inbördesrelevanta moment.
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skattebefriadeDenlillhandahållande13.AArt.
verksamhetensubjektmoment

verk-nödvändigaförTjänstersjälvständigasubjektgrupper,f
förmånför med-tillsamhetenskattskyl-ickejur.pers ärsom

andelsbaseradlemmarnadiga mot
kosmadsersättning

arbetskraftsuthymingTjänstersubjektfilosofiskaReligiösaochk
sjukvård,fullgörandeförinstitutioner av
vård barnomvårdnad,social om

utifrånutbildningoch samtunga
aspektandligen

anknyt-medochTjänstersubjektvinstdrivande or-Icke varor
förmån för med-tillhärtill,ningbl.a.innefattandeganisationer,

stadgeenligmed-föreningar lemrnarnaideella motallmännyttiga
poli-harsubjektetlemsavgiftSILenligt § 57 ommom.

patrio-religiöst,fackligt,tiskt,
filantro-filosofiskt ellertiskt,

ändamåländamålellerpiskt som
rättighetermedborgerligaavser

och omsättsTjänsterorganisationerSubjekt somvarorvars
skäligiföretagnavidskattebefriadeverksamheterär evenemang

till för-uteslutandeomfattningsjuk-bestämmelsernaenligt om
skattebefriademånför denvårdomvårdnad,vård, social orga-om

fråganisationeniickeutbildning,barn och unga,
ochsubjekt,idrottvinstdrivande

kultur

ochvårdandliggällervadomfattasuppställningenk iMomentet ovan
MLstycketförsta§4kap.i 3bestämmelsernamateriellt avomsorg
in-filosofiskaochreligiösadeeftersomuppdragsförhållandenrörande

personal.tillhandahållerdeuppdragstagare närkanstitutionerna somses
befintligredanomfattasavseendedärför i dettafårkMomentet avanses

omfattasbefunnitslärareprivatlektioner avEftersomlagstiftning. av
frånövrigautsträckningiskattepliktfrånundantagen somsamma

undantagsärskiltingethärutbildningsformer görsskatteplikt undantagna
hänvisarintekgrundendenenbart momentetprivatlektioner attför

avsnitt 2.4.härtill se
regleringsärskildbetydelsepraktiskså ringa atthaf kanMomentet antas

regelsådaneventuellTillämplighetenfall.för dessaerfordrasinte av en
begränsad.konkurrensneutralitetsskäl ytterstocksåmåste varaav
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De uppräknade ändamålen subjekten i l torde endastmoment vara en
exemplifiering. Moment l torde därför i det avseendet ha räckviddsamma

7 § 5 fjärde stycket SIL.som mom. a
En lagregel tillsammans med den föreslagna ll § ML på idrotts-som a

området till någon del nuvarande kap.ersätter 4 8 § ML erhålls attgenom
direktivets respektive l avspeglas i paragraf, b11 § ML,moment o en ny

följandemed lydelse.

Undantag jör verksamhet med viss inriktning

b §ll Från skatteplikt undantas omsättning görssom av
någon omsättning i övrigt undantagen från skatte-ärvars

plikt enligt eller11 §§, under förutsättning11 atta
omsättningen tjänster och vidomsättsavser varor som evene-

företagna i skälig omfattning och uteslutande till förmånmang
för sådan verksamhet i nämnda bestämmelser ellerisom avses
följande punkt, och

ideell förening inkomsten verksamhetennär utgören av
sådan inkomst för vilken föreningen frikallad från skattskyl-är
dighet enligt 7 § 5 lagen statlig inkomst-1947:576mom. om
skatt, under förutsättning omsättningen tjänster elleratt avser

med anknytning till tjänsterna ochomsätts näravaror som en av
omsättningen sker till medlemmar stadgeenlig eller påatt mot

motsvarande bestämd medlemsavgift.sätt

Ipunkt 1 i förslaget ideella föreningarsådana tillställningar därt.ex.avses
säljer insamlade, skänkta eller tillverkademedlemmarna särskiltav varor
fund-raising enligtevents sjätte direktivet Vad såledesärsom avses.
främst omsättning och tjänster vid sådan verksamhet enligtav varor som
7 § tredje5 stycket SIL hävd utnyttjats för finansiera ideelltattmom. av
arbete, nämligen anordnande bingo och andra lotterier, fester, basarer,av
försäljnings- och insamlingsverksamhet m.m.

Sverige har i anslutningsfördraget erhållit från skattskyldigheträtt att
undanta verksamheter där omsättningen beskattningsår inte överstigerper
90 000 kr. sådanEn regel bör tillämpas förpå i och sig skattepliktiga

omsättningar allmännyttiga ideella föreningar.görs regelEnsom av
avseende detta föreslås införd i paragraf i2 § 1 kap. Möjligheten ny a
till frivilligt inträde bör dock föreligga. Se vidare specialmotiveringen till

nämnda paragraf.
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delsmarkerasi skälig omfattninguttrycketMed attatt om-avses
alltförskattebefrielse kanbibehålleni fråga inte medsättningen anta stora

omsättningsbeloppellerantalet omsättningstillfállendelsproportioner, att
jämförbarnivåså lågskattebefrielse måste hållas påbibehållenför atten

anmärkas dansk rättinte missgynnas. kankommersiell verksamhet Det att
med dei huvudsakförutsättningar i övrigt överensstämmerunder som-

med begränsaangripit problemetML3 kap. b § lföreslagna 11i att-
så, tillståndverksamhetenbefriadefrån skattepliktomfattningen den attav

tillvanligenbegränsad tid,för vissbeviljasverksamhet kanför sådan upp
skatte-för årligtoch till 14 dagarmånatligtdagar för3 arrangemangupp

juni 1990.af 19.bekandtgörelse 456ministeriets nr.
b § börföreslagna 3 kap. 11 poängterasi denbeträffar punkt 2 attVad

allmännyttigadeuttömmandeintefjärde stycket SIL7 § 5 angeramom.
ändamålen väl-angivnadeskattefriheten. Iomfattasändamål avsom

tordekulturella ändamåljämförligadärmedsociala ochgörande,
nykterhets-miljövårdande,specifika ändamålsådanainrymmas som
handikapp.med olikamänniskorhjälpverksamhetochfrämjande sorts

iSIL inrymstill 6SILfrån § 5hänvisningen 7Genom mom.mom.
ändamål.försvarsfrämjandelagrummet även

televisionsverksamhetRadio- och2.10

behålls.Nuvarande reglerförslag:Utredningens

Sverige

produktionföromsättningskatteplikt§ undantas frånkap. 20 MLEnligt 3
huvud-verksamhetentelevisionsprograrn,utsändning radio- ochoch omav

Även radiopro-tillhandahållandestatsanslag.finansierassakligen avgenom
iskattepliktenfrånundantasradiotidningar,s.k.för synskadade,gram

2.12.och2.11avsnittenvidare§ ML semed 3 kap. 17enlighet
tillupphovsrättöverlåtelseupplåtelse ellerinteomfattarUndantagen av

utsträckningi denskattefriai ställetförfogandensådana är somprogram,
ML.§ 1föreskrivs i 3 kap. ll
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Med undantag för ovanstående infördes skatteplikt för radio- och
televisionsverksamhet den s.k. skattereform till delenstörregenom som
trädde i kraft den ljanuari 1991 prop. l98990:l11 94 f., 200 och 311s.

SkU 198990:31 31. Lagändringen innebar bl.a. kabel- ochsamt atts.
betal-TV-företagens verksamhet kom omfattas den generellaatt av
skatteplikten a. 94.prop. s.

Riksdagen beslutade den juni2 1992 prop. 1992932236, bet. 199293:

KrU28, rskr. 1992:377 ägandet den avgiftsfmansierade radio- ochom av
TV-verksamheten public service-verksamheten. Beslutet innebar att
Sveriges Television SverigesAB, Radio SverigesAB och Utbildningsradio

skall förAB ändamålet bildade stiftelser.ägas Sveriges Radio-treav
koncernen jfr l98990:l11 94 och 200 har därmed upphörtprop. s.

existera.att
Genom 1992 års riksdagsbeslut lades riktlinjer för public service-

verksamheten fast för fyraårsperiod. Regeringen har ingått avtal meden
public serviceföretagende deras periodenverksamhet under dentre om

1 januari 1993-31 december 1996 och meddelat de företagenäven tre
sändningsrätt enligt radi0lagen1966:755.5 §

Public service-företagen tillsammans medutgör Rundradionämnden den

s.k. rundradiorörelsen.

TERACOM Svensk Rundradio AB nedan kallat TERACOM är
huvudman för rundradionätet. TERACOM skall sändningsberättigadege
programföretag tillgång till sändarnätet likvärdiga villkor. Verksam-

heten regleras i avtal mellan TERACOM service-företagen.och public
Public service-verksamheten finansieras med TV-avgiftsmedel som

riksdagen anvisar från nmdradiorörelsens resultatkonto rundradiokontot.

Medel för programverksamheten för utlandet anvisas dock statsbud-över
under anslaget Radioprogramverksamhet för utlandet. Prop.l993geten

94:l00, bilaga 12 152-153.s.
Rundradiokontots intäkter består TV-avgiftsmedel.huvudsakligen Iav

enlighet med års1992 riksdagsbeslut skall TERACOM tillföra medel till

nmdradiokontot på två TERACOM skall årligen till rundradiokontotsätt.

dels överföra 213,6 mkr 1992 års prisläge, dels betala, i den mån

aktiebolagslagens utdelningsregler tillåter, belopp motsvararett som
0,75 genomsnittet under föregående år bolagets kapital.procent av av egna
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fast ochRundradiokontot tillförs intäkter från TV 4även genom en en
kalenderår50 mkrrörlig koncessionsavgift. fasta avgiftenDen utgör per

armonsintäkter a.rörliga beräknas grundval 4:soch den TV prop.av
159s.

Televisionsi SverigesSponsring får i begränsad omfattning förekomma

153.och Sveriges Radios sändningar a. prop. s.
radio-för produktioni public service-företagenOmsättningen de tre av

tillovanståendefår bakgrundtelevisionsprograrnoch mot ansesav
således undantagenochfinansierad statsbidraghuvudsaklig del ärgenom

skatteplikt enligt ML.från

EG

televisions-radio- ochtillhandahållandedirektivet ingårEnligt sjätte av
dock frånundantarskattebasen. Artikel l3.A 1i princip isändningar q

TV-subjekt ochradio- ochoffentligaverksamhetskatteplikt utövassom av
kommersiell karaktär.inte är avsom

TV-subjektsoffentliga ochför radio-således endastUndantag görs
drivs påintetelevisionssändningarradio- ochtillhandahållanden somav

avgifterde ellerendast licenserUndantagetkommersiell basis. somavser
finansiera detTV-avgift förradio- ellerinnehavetgrundpå attuttas avav

Reklam-1989:35 112.verksamhet SOU del Isubjektetsoffentliga s.
såledesfallerkabel-TV eller s.k. betal-TV,subjekt,finansierade t.ex.

utanför undantaget.
subjekt saknasoffentligrättsligaundantaget endast gällerEftersom

artikel 13.2 Inteenligtför skattefrihetuppställa villkormöjlighet a.att
otillbörligoch frånvaronväsentlighetheller de eljest absoluta kraven av

b tillämpliga.konkurrensfördel i artikel 13.2 är
följerbilaga D även13 istycket artikel och punktentredje i 4.5Av att

alltför ringasubjekt, verksamheten inteoffentligrättsliga är om-avom
transaktionerandrabeskattningsbara såvittskallfattning, avseranses

artikel l3.A lideradio- och TV-området än avsessom
får medlemsstaternaEi bilagaartikel 28.3 och punkten 7Enligt a

undantastelevisionsverksamhetsådan radio- ochbeskattafortsätta att som
dettamed stödDanmarkDet kanenligt artikel l3.A 1 nämnas att avq.

TV-mottagaravgiftema.mervärdesskatt påbehållit sinundantag
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den juli 1992 till rådet final]I 2 [SEC 92 1006 konstaterarrapporten
Kommissionen det TV-utbud tillhandahålles tittamaatt ettsom av
offentligt subjekt grunden intei annorlunda det producerasär än som av

försökerprivat subjekt, kanaler drivs i samhällelig regiett att som
attrahera tittarkrets för öka sin omsättning också påstörre sättatt annaten

TV-avgifter och offentligt respektive privat drivna TV-än attgenom
mycket beroende på gränslös television föranleddkanaler numera, av ny

direktteknologi satellit-TV konkurrerar med varandra.m.m., mera
från skattskyldighetKommissionen anför vidare i undantagrapporten att

för de offentligt,vidmakthåller konlcurrenssnedvridningar till skada genom
till skillnad frånTV-kanalema. har nämligen,avgifter, drivna Dessa

skattebelagda privata sektorn, ingen möjlighetkonkurrenterna inom den att
i verksamheten. Kommissio-för ingående skatt på insatsvaroravdraggöra

lika förutsättningar för alladärför det enda försäkrasättetatt attnen anser
icke-kommersiella subjekt. Enligtskattlägga ocksåtelevisions-subjekt är att

punkten i bilagatillämpas 7 H.Kommissionen kan reducerad skattesats
socialatill de och kulturellaKommissionen dock hänsyn skall tasattanser

offentlig service pâ radio- ochmedlemsstat vad beträffarsektorerna i varje

Kommissionen dedessa hänsyntelevisionsomrâdet. Pä grund attanserav
icke-kommersiell verksamhet inärvarande undantarförländer som

skall fortsättaoch televisionsomrâdetsamhällelig regi radio- göraatt

är 1996.så intill utgången av
ihar resulteratriktlinjerna i KommissionensanfördaDe ettrapportnu

dels artikelEnligt förslaget skall[COM 92 215 ñnal].förslag till rådet
upphävas, dels punkten 13punkten i bilaga Eupphävas, dels 7l3.A 1 q

television-radio- ochså alla subjekti bilagan D ändras utövaratt som
beträffandesubjektbeskattningsbarasverksamhet blir betraktaatt som
tillåter påi artikel 28.3 bdels införas tilläggsådan verksamhet, ett som

medlemsstateroffentlig serviceovannämnda hänsynen tilldengrund av
radio-verksamhet på ochicke-kommersiellför närvarande undantarsom

fortsätta härmed.televisionsornrådet att

Svensk EG-konforrnitet

enhetligtkulturomrâdet varförmateriellt tillverksamhet hörDenna ettsett
enligtområden uttolkningen vaddessa vidbör anläggassynsätt av som
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skattepliktigEG:s bestämmelser eller komma utgörakanutgör att
avseendekulturområdet, särskiltverksamhet. Därvid skall, liksom

skattebasen, nämligenprimära målsättningfästas vid EG:s vad attavser
skapakonsumtions- och konkurrensneutralitetuppnå ettattgenom

sigmöjligt vilket ibasmervärdesskattesystem med så bred somen
och och andrai bilagoma D Eupphävande undantagenförutsätter ett av

effekterkumulativasådant uppstår inte desärlösningar. I ett system som
Till grundupphov till.bedriven verksamhetskattefrihet i yrkesmässigt ger

förutom dessabestämmelserna skall,anpassningen de svenskaför av
kommissio-läggasi artikel 13.A 1och det gällande stadgandetriktlinjer q,

respektive COM1006 finalförslag till rådet [SEC 92rapport samtnens
till slutsatsenTV-området. lederfinal] radio- och Detta92 215 att

radio- och TV-framtida beskattning helafärinriktningen avanses vara en
området.

ochTV-omrädet kap. 17 §radio- och 3bestämmelserna påsvenskaDe
gällandeför närvarandekonforma med denemellertid20 § tordeML vara
avsnittenradiotidningar,Angåendeartikel l ävenbestämmelsen l3.A seq.

och 2.12 nedan.2.11
publicoch kontrollenför ägandet överkan dockViss tvekan avresas om

kravdirektivetstill svenskaså hårt knutetservice-företagen är staten att
subjektet radio- och TV-utövande förtillhandahållandedetatt-
kan uppfyllt. intresseoffentligrättsligt Avskallverksamheten ansesvara -

konstateradeovannämndadenKommissionen ideocksåär rapportenav
någon det TV-skillnad påinte störredet i grundenförhållandena äratt

dessa subjekttillhandahåller,offentliga privata subjektutbud eller attsom
förskattefrihetenochdirekt varandra,konkurrerar med attnumera mera
tillkonkurrenssnedvridningaroffentliga subjekten området medförde

Härtill kan läggasmisteför de sistnämnda gär avdragsrätt.skada omsom
fristående producenteruppstår förden konkurrensnackdel de somsom

grund den ickeSveriges Radio-koncemensäljer till avsomprogram
väljabetalningar kanmervärdesskatten dessaavdragsgilla ingående att

iframställetproduktionskostnadema i taatt egenprogramgenompressa
icke-skattläggning även1989:35, del 172. Enregi jfr SOU avs.
medregi, i enlighetsamhälleligiradio- och TV-verksamhetkommersiell

liggamissförhållanden ochskulle eliminera dessakommissionens förslag,
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i linje med de inledningsvis belysta allmänna riktlinjerna för anpassningen

till EG:s bestämmelser.

sådan utveckling skulleEn visserligen medföra nyssnämnda positiva

effekter det kan inte komma i fråga på grundvalredanattmen av
Kommissionens förslag ändra förhållandede i till gällande EG-bestämmel-

konforma reglerna i 3 kap. 17 och 20 §§ svenska bestämmel-ML. Deser
bör därför för närvarande inte ändras.serna

2.11 Dagstidningar

3 kap.Utredningens förslag: Nuvarande regler behålls. Tillägg tillgörs
radio- och kassettidningar omfattas undantaget.12 § ävenatt av

Sverige

nyhetstidningar frånoch införsel allmänna undantagetOmsättning ärav
betraktaspublikation skallskatteplikt enligt 3 kap. 12 § ML. För att en

harfordras enligt lagrum denallmän nyhetstidning attsom samma
normalt utkommer med minstdagspresskaraktär och ett nummer per

kvalificerat, dvs. tillfrån skattskyldigheten s.k.vecka. Undantaget rättär

föreligger kap. § ML.ingående mervärdesskatt 10 11återbetalning av
Även nyhetstidningar 3 kap. § ML.utländska allmänna undantagna 15är

skattepliktigt. Med annonseringAnnonsering i allmän nyhetstidning är

införandeförstås ackvisition och utformning samt annonsav annons av
1973:163 128.prop. s.

skattefrihet i för-nyhetstidningarnasMotiven för de allmänna angavs
tidningsbranschenekonomiskt stödja prop.arbetena till GML attvara

presstöds-statliga stödet till regleras1968: 100 128. Det genompressens.
utvecklings- ochoch form drifts-,förordningen 1990:524 utgår i av

distributionsstöd.

lagenligt kap. 17 §12 § ML omfattar 3Bestämmelsen i 3 kap. samma
synskadadeförstås förkassettidningar. Med radiotidningradio- ochäven

nyhetstid-sådan tryckt allmänversionavsedda radioprogram utgörsom av
skattefrihetenAvgörande förskattefri enligt 3 kap. 12 § ML.ning ärsom

radiotidningskattefri. Med ävenförlagansåledes ärär programavsesom
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avsedda för synskadade och innehåller sammanställningar flerasom av
sådana tidningar angivits. kassettidning förståsMed försom nyss en
synskadade avsedd version sådan publikation skattefri enligtärav som

kap.3 12-15 ML och sprids i form kassettband ellersom av annan
sådan upptagning kan läsas, avlyssnas eller på uppfattassättannatsom

Ävenmedendast tekniskt hjälpmedel. dethär avgörande förärett
skattefriheten förlagan skattefri. Skattefriheten omfattarär dock ävenom
kassettidningar tryckt förlaga, till sitt innehåll och medutan men som
hänsyn formernatill för tillhandahållandet jämställa med till-är att
handahållande från skatteplikt undantagna publikationer. Vadav som ovan

radiotidningarsägs sammanställningar harutgör motsvarandeom som
tillämpning beträffande kassettidningar. Prop. 198990:lll jfr199s.

199394:99 154.prop. s.

EG

Det sjätte direktivet innehåller inget undantag från skatteplikt för

omsättning allmänna nyhetstidningar eller radio- och kassettidningar.av
heller något deInte verksamhetsinriktade undantagen i artikel 13.A lav

l eller se avsnitt 2.9 tillämpastorde kunna försäljningpâo av
allmänna nyhetstidningar eller utländska sådana radio- och kassettid-samt

Ävenningar. armonstjänster skattebasingår i EG:s och omfattas fullt ut av
skatteplikten.

Enligt punkt i bilaga får6 H reducerad skattesats tillämpas beträffande
tillhandahållande allmänna nyhetstidningar periodiska tidskrifter,ochav
dock inte beträffande sådant material huvudsakligenhelt eller är attsom
hänföra till armonsering.

Svensk EG-konformitet

föregåendeAv avsnitt följer undantagen i 3 12, 15 och 17 §§kap. MLatt
för allmänna nyhetstidningar radio- kassettidningar inteoch EG-ärsamt
konforma. Som kannämnts dock enligt bilaga H reducerad skattesatsovan
tillämpas.

Sverige har i anslutningsfördraget fått tills vidare behållarätt att
nuvarande noll-skattesats s.k. förkvalificerat undantag allmänna

6 l4-0935
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Bestämmel-kassettidningar.radio- ochinnefattandenyhetstidningar, även
§ MLi 10 kap. 11och bestämmelsenoch 17 §§ MLi 3 kap. 12 omserna

avsnitt 2.12 nedanframgårkvarstå.återbetalning kan därmed Som av
i 3 kap.därförupphävt. Tillägg bör göras§ ML bliföreslås 3 kap. 17

kassettidningar. Hän-ochomfattar radio-undantagdetta12 § ML ävenatt
återbetalning kan därmed§ i 10 kap. 11 § MLtill 3 kap. 12visningen om

stå kvar.
sådanaomfattabörkassettidningarradio-och ävenSkattefriheten för

tillmed hänsyninnehåll ochtill sitttryckt förlaga,tidningar utan sommen
tillhandahållandetmedjämställatillhandahållandetformerna för är att av

nyhetstidning.utländsk allmänellersvensk

Övriga publikationer2.12

publika-omsättningskatteplikt undantasFrånförslag:Utredningens av
förkassettidningaroch utgörradio-inkl.tioner samman-organsom

iinförshäromBestämmelserSIL.i § 57slutning enmom.avsessom
stycketförsta§§, 19 §13-183 kap.b § 2.bestämmelse, 3 kap. 11ny

framställningundantasdärför. Vidareupphävsstycketandraoch av1
skatteplikt.publikation frånsådan

Sverige

periodiskaÖvriga publikationer utgörsskatteplikt undantagnafråni ML av
§ ML,133 kap.personaltidningarperiodiskaochmedlemsblad

periodiskautländska§ ML,kap. 14organisationstidskrifter 3periodiska
§ MLkap. 15312-14undersådanapublikationer utöver som ryms

transaktionerVilka slags18 § ML.3 kap.katalogerochsamt program
varierarundantagenräckviddenskatteplikt ochfrånundantas avsom

tablå.följandeframgårvilketpublikationstypema,de olikamellan av



Mervärdesskattebasen i Sverige och EG 163

Slag publikationer Slag transaktioner undantasfrån skatteplilrt Lagrum i MLav av som
Periodiska medlems- A, Omsättning,dvs. överlåtelse varige- 3 13vederlag, kap. §mot

periodiskablad och sådanpublikationtillhandahållsutgivaren, 3 kap. 17 §nom
personaltidningar anställdamedlemmareller införsel publi-samt samt om
dito radio- och kassett- kationenförs in till landetför tillhandahållaspåatt
tidningar dettan sätt.

B, Införandeeller ackvisitiøn annonseri publikatio- 3 kap. 19 § l 1st.av p.
3 kap. 17 §nema.

C, Framställning publikationema 3 kap. 19 §tjänster l 2samt st.av som p.
framställarentillhandahålleri sambandmedfram- 3 kap. 17 §
ställningent.ex. distribution. 10kap.Dettaundantag ll §är
kvalificerat, dvs. till återbetalning ingåenderätt av
mervärdesskattföreligger.

Periodiska Omsättningorganisa- A, införsel.och 3 kap. l4§
tionstidskriftef 3 kap. 17 §samt
dito radio- och kassett-

B, SeB 3 kap. l9§ 1 1st.ovan. p.tidningar
3 kap. 17 §

C, SeC 3 kap. 19 § l 2ovan. st. p.
3 kap. 17 §
10kap. ll §

periodiskaUtländska Utöver vad följer 3 kap. 13och 14 §§. Införsel 3 kap. 15 §som av
publikationer dito för tillhandahållande, någonsmedeller förmedling, 3 kap. 17 §samt utan
radio- och kassettid- från utgivarentill här i landet.prenumeranter
ningar

Programoch kataloger A, Omsättningför verksamhet i övrigt inte 3 kap. 18 §egen som
medförskattskyldigheteller till återbetalningrätt

§§5.enligt 10 9-13kap.

B, Införande annonseridylika publikationer. 3 19kap. § 2 st.av

1 Periodisk publikationAnm: är endast denenligt minstutgivningsplanutkommermed fyraen om nummer
året, 3 kap. 16 § ML.om

2 Omsättningvarigenomsådanpublikationtillhandahålls utgivare,till medlemän eller anställdannan
omfattassåledes skattepliktenenligt 3 Frånvederlagsfrittkap. 13§ ML. tillhandahållandeenligtav
detta lagmm bortsesi följandedet eftersom definitionsmässigtsådantinte innefattasi begreppet
omsättning,2 kap. l § l l ML omsättning i 2 kap. l § 1 2form ML, tordest. uttag, st.p. av p.
saknapraktiskbetydelseför dessafall.

3 Med organisationsskriftförstås publikationen
inte allmännyhetstidning,är eller personaltidning,medlemsblad ochettsom en en-
väsentligenframstår för sammanslutningareller flera meddethuvudsakligaettsom som organ en-

syftet verka för religiöst, nykterhetsfrämjande,politiskt, miljövårdande,idrottsligtatt ellerett
försvarsfrämjandeändamåleller företrädafunktionshindradeeller handikappademedlemmar.att

4 Dettaundantag till skillnadfrån omsättningvad gäller medlemsblad,personaltidningar,avser som av
och kataloger omsättningiäven denallmännahandeln.program

5 l GML utgivning dessapublikationer inskränkningundantagna i yrkesmässighetsbe-var av genom
Annonsundantagetframgick förarbetena 1973:163 127.prop.greppet. av s.
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enligtbeskrivaskanundantagenredovisadesålundaBakgrunden till de

följande.
personaltidningarperiodiskamedlemsblad ochperiodiskaförUndantagen

förordningeniredaninfördesslagdettapublikationerutländskajämte av
anfördes SOUför undantagenskälAVF. Somvaruskattallmänom

tekniskadiverse189-1911959:162och112-1201957:13 s.prop.s.
huruvidapublikationer,dylikabeskattningvid t.ex.svårigheter av

skulle kommaprenumerationsavgifter attförelåg ochyrkesmässighet om
förenings-flertaletdetanfördesVidaremedlemsavgifter.i storadöljas att

debiterasoftaförvärvssyftetillhandahållas itordeo.d. intetidskrifter -
utgivningenförkostnadernapublikationemasärskild avgift föringen utan

annonsackvisitio-i fråga,företagetmedlemsavgifter,bestrids genomavav
syfteinformativtservice i gentemotendastutan ensomner m.m. -

föreliggerskattskyldighetdärmedochYrkesmässighetmedlemmarna.
sedermeraöverfördesUndantagenfall.i dessaför föreningarnaintedärför

GML.till
frånöverfördesorganisationstidskrifterÄven periodiskaförundantaget

beträffandemöjligtfunnit detinte attLiksomtill GML.AVF man
liknande avgräns-göraochpersonaltidningarmedlemsblad,periodiska

hellerdet inteansågsinnehållpublikationernasberoendeningar av
beskatt-möjligt göraorganisationstidskrifter attperiodiskabeträffande

skrifterideella äråtskilligainnehåll;publikationemasberoendeningen av
och41960:163medlemsblad prop.kategorintillhänföra s.nämligen att

vilkensammanslutning förtill denställetiknötsSkattefriheten6.
ideellavissaverka förskulleorganisationenochspråkrörtidskriften var

påskälskattetekniskainte utansåledestillkomUndantaget av
3syfte seideellaorganisationstidskriftemasperiodiska anm.degrund av

ovan.tablåni
barainteomfattarpublikationerperiodiskautländskaförSkattefriheten

organisationstidskrifter ävenutanochpersonaltidningarmedlemsblad,
sådanpåprenumerationenslag, närpublikationer enutländska annatav

eller närutgivareutländskochmellanförmedlas prenumerantpublikation
utvidgadeDennatilldirekt prenumerant.inkommerpublikationsådan

skäl prop.konkurrensmässigaochpraktiskainfördesskattefrihet av
f..201968:137 s.
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Undantagen i 3 kap. ML för periodiska medlemsblad och periodiska
personaltidningar 13 §, periodiska organisationstidskrifter 14 § och
utländska periodiska publikationer 15 § tillämpligaär även på radio- och
kassettidningar 17 §. Vad med radio- och kassettidning ochsom avses
skattefriheten härför har berörts i avsnitt 2.11.

Genom GML infördes skatteplikt för annonsering samtidigtmen
undantogs införande och ackvisition i periodiska medlemsblad,av annons
personaltidningar och organisationstidskrifter från skatteplikten.

Genom GML infördes skattefrihetäven för tryckeriers leverans perio-av
diska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter till ut-
givaren dessutom avdragsrätt för ingående skattsamt hänförde sig tillsom
framställning den tryckta upplagan för utgivarens räkning. Undantagetav
utvidgades år 1984 prop. 198384:l89 12 f. till från skattepliktatts.
undanta s.k. kringtjänsteräven tryckeri tillhandahåller vid fram-ettsom
ställning dylik skattebefriad publikation, såsom kuvertering, adres-av
sering, sortering och till postanstalt och undantaget blevtransport i sin
helhet kvalificerat, dvs. med till återbetalningrätt ingående mervärdes-av
skatt. Skattefriheten för dessa tjänster utvidgades 1991 prop. 198990: 111

97 och 200 till alltså inte enbart tryckerier,att fram-s. avse envar, som
ställer sådana publikationer. Fr.o.m. den 1 1994 omfattar skattefrihe-mars

distributionenäven sådana publikationerten 199394:SkU21 8.av s.
Program och förkataloger eljest skattebefriade verksamheter undantogs

från skatteplikt GML praktiska skäl då dessa publikationergenom av -
utgivna vid teaterföreställningar, museér och i sambandt.ex. med ideella
föreningars verksamheter kunde komplement till skattebefri-ettses som-
ad verksamhet. Undantaget upphävdes 1974 och överfördes, för att
undvika museér och liknande blev skattepliktiga föratt teatrar, försäljning

eller kataloger, till i stället bli undantag från yrkes-av attprogram ett
Ävenmässighetsbegreppet prop. 1973:163 105 128.och is. annonser

dessa publikationer undantogs från skatteplikten a. 127. GML:sprop. s.
inskränkning i yrkesmässigheten för utgivning och katalog harav program
i ML formulerats undantag från omsättningen ochettsom av program
kataloger i verksamhet inte medför avdragsrätt eller tillrättegen som
återbetalning 3 kap. 18 § ML. Införande i här aktuellaav annonser
publikationer undantagetär från skatteplikt 3 kap. 19 § andra stycket ML,

l99394z99 155.prop. s.
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införsel.gäller intekatalogerochomsättningförUndantaget programav
ledet fråniskattebefriadevaritaldrighellerharkatalogerochProgram

till utgivare.tryckeri1991föreframställare

EG

undantardirektbestämmelsenågoninnehåller intedirektivet somsjätteDet
behandladedenågonavseendetransaktion, nuelleromsättning, avannan

kap.i 3undantagensvenskadedelarDäremotpublikationerna. avryms
nedan.l3.Aartikelil ochmån i sevissiML momenten13-18 §§ o

omfattasvarför dessaannonstjänster,förundantagingafinnsEGInom
tillåterundantagnågotfinnshellerskatteplikten. Inte somfullt ut av

publikationer.periodiskainförselförskattefrihet av
beträffandetillämpasreducerad skattesatsH fårbilaga6 ipunktenEnligt

intedockperiodicals,tidskrifterperiodiskatillhandahållande av
tillhänförahuvudsakligen är attellerheltmaterialsådantbeträffande som

annonsering.

EG-konformitetSvensk

begränsadetordeML§§13-19i 3 kap.publikationerövrigagällerVad
ibestämmelsernastödmeduppnåsskatteplikt kunnafrån avundantag

Framhållasomsättningvilka varor.och ävenl avl3.A 1artikel avsero,
eller rättavdragsrättnågontillupphovinteundantagdessadockbör geratt

återbetalning.till
omsättningsubj ektsvinstdrivandeickeundantas11artikel 13 .AEnligt en

med-förförmåntillhärtill,anknytningmedtjänsterochvarorav
e.d.stadgarsubjektetsibestämt omärbidraglemmarna ettmot som

filosofiskpatriotisk,religiös,facklig,politisk,ändamål ärsubjektets av
ochrättighetermedborgerliga omellerkaraktärfilantropiskeller avser

Enligtkonkurrenssnedvridningar.förorsakaägnadinteskattefriheten är att
l3.A l närmastartikel attiuppräkningen seerfarit ärutredningenvad

medlemmartillomsättningsåledesSkattebefriat ärexempliñering.ensom
vinst-ickeiledkostnad,stadgeenlig ett entillanställdaeller som

artikeln.iändamålsådantexempelvismed angesverksamhet somdrivande
2.9.avsnittibehandlas närmareBestämmelsen
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Vidare undantas enligt artikel 13.A 1 tjänsteroch tillhanda-varor som
hålls subjekt, verksamhetett är undantagen frånav skatteplikt enligtvars
punkten vid företagna i skälig omfattning uteslutandeevenemang till
förmån för subjektet i fråga, förutsatt skattefrihet inte kommeratt att
snedvrida konkurrensen. Medlemsstaterna får föreskriva nödvändiga
begränsningar med avseende på det antal insamlingar och det erhållna
belopp skall berättiga till skattefrihet. Momenten l ochsom i artikelo
13.A behandlas inärmare avsnittet 2.9.

Enligt utredningens uppfattning föreligger överensstämmelse mellan
ändamålsrekvisiten det ideella syftet i 3 kap. 14 § andra stycket ML och
7 § 5 fjärde stycket SIL. Utredningen vidare semom. avsnitt 2.9a anser

överenstämrnelse föreliggeratt mellan ändamâlsrekvisiten i artikel 13.A
l och 7 § 5 fjärde stycket SIL.mom.

EG-konformitet inom det skattebefriade området för andra publikationer
allmännaän nyhetstidningar medför således bl.a. följande förändringar

jämfört med innehållet i 3 kap. 13-19 ML. Det inte längreär någon
förutsättning för skattebefrielse publikationerna periodiska.att är
Skattebefrielse kan endast inträda vid försäljning till medlem. Eftersom det

sådana publikationerär förutgör sammanslutningsom organ en som avses
i 7 § 5 fjärde stycket SIL undantas från skatteplikten,mom. a som
föreligger inte längre behov den begränsningensnävare i 3 kap. 14 §av
tredje stycket ML till där uppräknade sammanslutningar. Vidare saknas det
anledning skillnadgöra mellan periodiskaatt medlemsblad, periodiska
personaltidningar och periodiska organisationstidskrifter. Införsel av
publikationer undantas inte från skatteplikten.

Omsättning och kataloger för skattebefriade verksamheterav program
kan skattebefriad, förutom enligt ovannämnda förutsättningar,vara även
i fall där omsättning härav ingår underordnat led iettsom annan
omsättning i skattebefriad verksamhet, 3 kap. första4 §en Lex.se
stycket, 8 § första stycket och 11 § 7 ML.

Kvar bestämmelserna i 3 kap. 13-19 blir efterML de föreslagnaav
ändringarna EG-konformt undantag från skattepliktenett enligt den i
avsnitt 2.9 föreslagna 3 kap. b11 innebär från skattepliktattnya a som
undantas omsättning exempelvis medlemsblad, personaltidningar,av orga-
nisationstidskrifter, och kataloger eller varje tryckt publikationprogram

sker till medlemmar till stadgeenlig eller på motsvarande be-sättsom en
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sammanslut-förpublikationen utgörförutsatt ettavgift,stämd enorganatt
Undanta-stycket SIL.fjärde5i 7 §ändamålmed aning mom.avsessom

omsättningpublikationer, äventrycktaomsättningförutomomfattar, avget
omfattar ävenSkattefrihetenkassettidningar.ochradio-hithörandeav

hän-medinnehåll ochsitttillförlaga,trycktkassettidningar somutan men
att tillhandahållan-medjämställatillhandahållandet ärförtill formernasyn

avsnitt 2.11.jfrpublikationerundantagnaskattepliktfrånde av
reduceradfårHbilagai6punktenenligtfårtidigare nämntsSom
tidskrifterperiodiskatillhandahållandebeträffandetillämpas avskattesats

dockgällerDettakataloger.ochförsåledesperiodicals, program
tillhänförahuvudsakligen ärhelt eller attmaterialbeträffandeinte som

annonsering.
noll-skattesatsentillämpafått rättanslutningsfördraget attiSverige har

andraellerfra1nställningproductionförundantagkvalificerats.k.
non-subjektsvinstdrivandeickeavseendetjänsterrelatednärstående

skallVad ettpublikationer.periodiska somansesorganizations sompoñt
avsnitt 2.8.ibehandlas närmaresubjektvinstdrivandeicke

finnsSärskiltundantagetmedgivnadetvidsträckthurosäkertDet är
omsättninginnebärutvidgning att avifrågasättaanledning somdet att en

Utredningenfortsättningen.iskattefritt ävenkandistributionstjänster vara
periodiskaframställningförML19 §i avundantaget m.m.ändå attanser

följandefåföreslåsLagrummetbehållas.kanvidaretillspublikationer

lydelse.

tjänsteromsättningundantasskatteplikt somFrån av§19
utgörpublikationersådana organframställning sominnebär av

1947:lagen5i 7 §sammanslutning mom.för avsessomen
tjänsteromsättninginkomstskatt somstatlig samt av576 om

framställningdennamedsambandtillhandahálleriframställaren
upplagan.distributionsåsom av

denskattefriheten attföravgörandesåledesnärvarande ärförLiksom
sammanslutningarsådanaför sompublikationen utgörframställda organ

vilketpå sättbetydelsealltsåsaknarDetlagrummet.föreslagnai detavses
sker.publikationemaomsättning senareoch till avvem

första§11kap.10iML göras19 §till 3 kap.hänvisningbörVidare
stycket ML.första§och 12stycket
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2.13 Postbefordran

Utredningens förslag: Ingen fordras vad gäller skatteplik-regleringny
ten.

Sverige

befordranfrån skatteplikt PostverketsEnligt 8 § 7 GML undantogs av
gruppreklam. Vadpå postpaket ellersätt änannat somsomvaror

således Postverkets brevbefordran.omfattades undantaget varav
ombildats till aktiebolagden februari 1994 har PostverketFr.o.m. 1

Eftersom Postverkets brevbefordran199394:38. det endastprop. var
bolagiseringen sådanenligt GML, i och medundantagen ärsom var

obehövligmervärdesskattepliktig. 8 GML har därför§ 7befordran ansetts

och upphävts.

förstycket skattesatsen 12§ andra 4 MLEnligt kap. l är7 procent
i postlagenpostverksarnhet 3 §i sådanbefordran brev som avsesav

1993:1684.

EG

skatteplikt offentligafrån detundantas postväsen-Enligt artikel 13.A l a
tillhandahållande tjänsterPostverket andratill änmotsvarighetendets av

tillhandahållandepersonbefordran och telekommunikationer samt varorav
tjänster.underordnad eller tillfällig betydelse sådanaförav

EG-konformitetSvensk

omfattasbrevbefordran inteBolagiseringen Postverket medför att avav
postväsendetsoffentligaskattefriheten. Eftersom det endast detär

direktivet,enligt sjättefrån skattepliktbrevbefordran undantagenärsom
föreligger EG-konformitet härvidlag.

tillämpamöjlighetfinns däremot inte någonEnligt sjätte direktivet att en
Bestämmel-konforrnitet.föreligger således intereducerad skattesats. Här

kapitelbehandlas iserna
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2.14 Flygbensin flygfotogenoch

Utredningens förslag: Nuvarande regler behålls

Sverige

frånFlygfotogen undantogs skatteplikt redan den januari 1969 SFS1

först1968:580, 1968:137 medan flygbensin undantogs den 1 marsprop.
för flygbensin och1990 SFS 1989:1027, 198990:50. Undantagetprop.

kvalificerat,flygfotogen återfinns i 3 kap. 23 § 4 och dvs.ML rättärnu
enligt 10 kap. §till återbetalning för ingående mervärdesskatt föreligger 11

Internationellatill undantaget följande.ML. Bakgrunden bl.a. Denär

Civil AviationCivila Luftfartsorganisationen, InternationalICAO

rekommendationer i formOrganization har fastställt och avnormer
möjligaChicagokonvention för säkerställabilagor till 1944 års störstaatt

författningar hos medlemsländerna.likformighet i fråga m.m.om
Såvitt skatteom-Medlemsländema har förbundit sig följa dessa.att avser

innebär nationell särbeskatt-rådet utfärdade ICAO år 1966 attnormer som
övriga medlemsstatersning utrikesflyget inte får förekomma utanav

tillansågs kunna ledamedgivande. endast beskatta inrikesflygetAtt

gradinrikesflyget i allt högreändrade konkurrensförhâllanden och att
tanka utomlands. 198990:50 154.skulle börja Prop. s.

EG

flygfotogen finns inteochundantag från skatteplikten för flygbensinNågot

bestämmelser intagnafinns deti artikel i det sjätte direktivet.13 Däremot
förhållandenandraundantag vid från EG ochi artikel 15 rörande export

15.6jämförd artikelanknytning. Enligt artikel 15.7med internationell
videxportomsättningfrån i formföreligger undantag skatteplikten av

för luftfartygoch proviantavsedda bränsletillhandahållande varor somav
internationellihuvudsakligenanvänds flygbolag opererarsomsom av

omfattningoklart i vilkeninternational Dettrafik chiefly routes. äron
undantagettrafik förpå utrikesflygbolag mäste flygaifrågavarande att

frånsåledes integårTerraKajus, kap. X.7.5. Detskall bli tillämpligt att
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utesluta inrikesflyg omfattning flygbolaget iundantaget i viss mindre om
fråga till delen flyger på utrikes trafik.största

EG-konformitetSvensk

ovanstående bestämmelser i vad mån dessaframgår EG:sSom rörärav
Reglerna iskattefrihet för drivmedel till luftfartyg något svårtolkade. har

medlemsländemasutsträckning inte heller kommit införas ibetydande att
förutskickatjfr avsnitt Kommissionen harlagstiftningar bilaga l 3.3.4.

TerraKajus4-9 ochreglerna i artikel 15 punkterna a.översynen av
följer visserligenartikel det sagdadirektivet under 15.10. Av att

trafikflyger i inrikesluftfartyg där flygbolaget uteslutandedrivmedel till

i likhet med vadskattefriheten. Utredningeninte omfattas anser, somav
med lagändringen den 1 1990 a. prop.frarnhölls i samband attmars en

konkurrenssnedvridningar.inrikesflyget leda tillenbart kanbeskattning av
beskattning svår tillämpa isådanVidare utredningen är attatt enanser

förutskickadehärtill och bakgrund denpraktiken. Med hänsyn mot av
närvarande intesvenska bestämmelserna förreglerna bör deöversynen av

kvarstå tills vidare.kan därförkap. 26 § MLändras. 3

Lotteri- spelverksamhetoch2.15

förslag: behålls.Utredningens reglerNuvarande

Sverige

lotteriverk-omsättning ifrån skattepliktEnligt kap. 23 § undantas3 5 ML
lotterierspel. Medformersamhet, inräknat vadhållning och andra av

198990:1l11982:1011. Prop.i lotterilagenförstås här detsamma som
och 200.120s.

påskatt inte skallspelinsatserna och innebärUndantaget tas utattavser
Undantagettipsspelersättningen från köparen avseende lottsedlar, m.m.

entréavgifter tillhellerinteförmedling lottsedlar o.d. ochomfattar inte av
bedrivs.inrättningar där spel
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EG

artikel f i sjätte direktivet undantas från skatteplikt vad-Enligt l3.B

former hasardspel eller spelhållning, lotterier och andra om pengar,av
varje medlemsstatoch med de begränsningarunder de förutsättningar som

bestämmelsen undanta-ordalydelsen avsikten medbestämmer. Trots är att
skall tillämpas påomfatta spel och detskall alla ettattget om pengar

SOU 1989:35 del 115.enhetligt medlemsstaternasätt s.av

EG-konformitetSvensk

i kap. 23 §svenska bestämmelsen 3framgår ovanstående denSom ärav
i de båda rättsordningarnaBakgrunden till undantagetEG-konform.5 ML

såväl i Sverigeföremål för olika punktskatterspelverksamhet ärär att som
inom EG.

Kyrkogårdsförvaltning2.16

regler behålls.förslag: NuvarandeUtredningens

Sverige

enligt 3 kap.undantasgravöppning eller gravskötselTjänster som avser
förhuvudmannentillhandahållstjänstenfrån skatteplikt§ 6 ML när23 av

förstås enligtbegravningsplatsallmänbegravningsplats. Medallmänen
begravningsplats ärsådanbegravningslagen 1990:1144kap. §l 1 som

Svenska kyrkan,samfállighet inomkyrkligelleranordnad avpastoratav
fårnämnda lagEnligt kap. 13 §det allmänna. 2ellerkommun avarmars

begravningsplatseninnehavarensendastgravöppning ske avgenom
försorg.

139-140.198990:1l1januari 1991infördes den prop.Undantaget l s.
beskattnings-åtskilligapropositionenhärför anfördes iTill stöd att

förvaltningar tillhithörande mervär-registreraavstått frånmyndigheter att
prissättningar intetillämpadehänsyn tilleftersom meddesskatt man
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förvaltarenintäkterna hosyrkesmässiga,verksamheternabedömt attsom
skattepliktiga enligtgravskötsel inteför gravöppning eller ärgravplatserav

medtill det sagda inte överensstämmerdet med hänsynKL samt att
anfördeLagrådet a.verksamheten.skattebeläggagrunderna för ML att

varföryrkesmässigaifrågavarande tjänsterprop. är ettattatt anse som
skatteplikten, vilketfrånform undantagundantag borde ske ieventuellt av

också skedde.alltså

EG

såvittskattepliktenundantag fråninnehåller ingetdirektivetSjätte avser
verksamhet.ifrågavarande

med stödövergängsperiodenunderfår medlemsstaternaDäremot av
beskattningfrånfortsättabilaga F8 ioch punktenartikel 28.3 b att
subjektoffentligatilloch tjänstertillhandahållandeundanta somav varor

begravningsplatser,underhållochanordnande, byggandeför avansvarar
krigsoffer.minnesmonument överochgravar

medföreslagittill rådetfinal][COM 92 215harKommissionen att -
medochexceptionellaochsocialaverksamhetenstill naturhänsyn

föranledaskulleundantaget intevidmakthållandebeaktande ettatt avav
skallFpunkten 8 i bilagakonkurrenssnedvridningpåtaglignågon -

undantade villstället skall väljaimedlemsstaternaochupphävas att om
föreslagna bestämmelsen,Denskattskyldighet.frånverksamheten vars

bliföreslåspunkten 8 i bilagamed den iheltlydelse överensstämmer
13.C.artikelinförd i slutet av

EG-konforrnitetSvensk

förslag kommerbelystaKommissionens attskälfinnsDet att anta att ovan
skulleDettaeftersträvar.Kommissioneni den ändringresultera som

subjektoffentligatilltjänsterochtillhandahållandeinnebära att varorav
frånundantaskunnaskulleifrågavarande verksamhetföransvararsom

skattskyldighet.
tillhänförligadå tjänsterfallemellertid deundantagetsvenskaDet avser

huvudmanEftersomsubjekt.offentligttillhandahållsverksamhetdenna av
egenskapi sinverksamhetenbegravningsplats får utövaför allmän anses
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offentlig myndighet- huvudman för allmän begravningsplats kanav som
endast kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan,nämnts pastorat,vara

kommun eljest det allmännaeller däremot det svenska undantagetryms-
under artikel 4.5. Enligt detta artikelrum regioner, kommunerstater,anses
och offentliga subjekt inteandra beskattningsbara såvittsom personer avser

transaktioner offentligverksamheter eller de i sin egenskaputövarsom av
myndighet. Härifrån stadgas endast två undantag artikel andra och4.5

nämligen för konkurrenssnedvridningssituationer och förtredje styckena,

vissa i bilaga D angivna verksamheter. Med hänsyn till verksamhetens

då Kommissionen enligt funnit undantag för till-och attnatur ovan
handahållanden till offentligt subjekt, för ifrågavarandeansvararsom

inte föranleder någon påtaglig konkurrenssnedvridning kanverksamhet,

tillhandahållandensådan svårligen tänkas uppstå lättare vid dylika av
offentligt subjekt.

hellergravöppning eller gravskötsel återfinns inteVerksamhet som avser
skattskyl-bland verksamheter för vilka, enligt bilaga obligatoriskde D,

tillföreligger för offentligt subjekt. Med hänsyndighet normalt även ett
svenska undantagetdet anförda finns således för behålla detutrymme att

för gravöppning eller gravskötsel.

luft-Livräddningsfartyg skepp och2.17 samt

för användningfartyg yrkesmässig m.m.

dockinförsbehålls. UndantagUtredningens förslag: Nuvarande regler
utrustningellertillbehöri 3 kap. § för tjänster avseende delar,21 ML

paragrafen.till fartyg eller luftfartyg behandlas isådana som

Sverige

förfrån skatteplikt skeppjanuari 1991 undantogsFram till den 1

bärgningbogsering,yrkesmässigt fiske, fartyg föryrkesmässig sjöfart eller
godsbefordranochför yrkesmässigeller livräddning, luftfartyg person-

luftfartyg.ellerutrustning till sådant fartygdelar, tillbehör ochsamt
tillställdesför livräddningsfartyg gällde endast fartygUndantaget som

Sjörädd-af SkeppsbrutneSvenska Sällskapet för Räddningförfogande för
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sina fartygsåledes förvärvaSjöräddningssällskapetningssällskapet. kunde

kvalificerats.k.skattefritt. Undantagetmed tillbehör och utrustning var
undantagkvalificeratför ingående S.k.dvs. förelåg till avdrag skatt.rätt

undantagnanämnda kvalificeratför tjänster avseendegällde även varor.
ledjanuari 1991upphävdes i sin helhet den 1Samtliga undantag ettsom

räckviddgenerellmedmervärdesbeskattningåstadkommai strävan att en
114-115.198990231114-115 och SkU1989902111prop. s.s.

avsåg livräddnings-såvittåterinfördes undantagetjanuari 19921Den
till Sjöräddnings-ställtsutrustningmed delar, tillbehör ochfartyg som

Sjöräddningssällskapethärtillförfogande. Skäletsällskapets attvar
tidigare slopadedetkostnadsökningarkompensation för debehövde som

17-18.199192:50199091:18 ochSkUmedfördeundantaget s.prop.
livräddningsfartyg tillavseendeutvidgades undantagetjuli 19921Den

tjänstreparation ochunderhåll,bränsleomfattaäven samt armanatt
SkUutrustning därtillellerdel, tillbehörfartyg elleravseende sådant

199192:35, rskr. 327.
Föri 3 kap. 22 § ML.återfinnslivräddningsfartygför attUndantaget

iändratsförfattningstextenharförhållandenade verkligaspeglabättre
Sjöräddnings-tillskattefria omsättningentidigare så denförhållande till att

fartygenifrågavarandeupplåtelse deochöverlåtelsesällskapet avavser
199394:99sällskapetför prop.förfogandeställs tilldeistället för att

156.s.
tidigare,medi likhetlivräddningsfartygavseende är,Undantaget

mervärdesskattåterbetalning ingåendetilldvs.kvalificerat, rätt av
10föreligger enligt kap. ll § ML.

förgällande undantagettidigareåterinfördes detden juli 1993Fr.0.m. 1
och199293: 190 6yrkesmässig användning prop.luftfartyg iskepp och s.
förskälkvalificerat. Somtidigare,i likhet medUndantaget16-17. är,

konkurrenspå-negativi propositionenundantaget anförsåterinförandet av
ochför skeppUndantagetoch flygbolag.för svenska redareverkan

lydelse:följandehar§ ML ochluftfartyg infört i 3 kap. 21ärm.m.

införselochomsättningundantasFrån skatteplikt av
fiske,yrkesmässigtellersjöfartför yrkesmässigskepp

bärgning,ellerfartyg för bogsering2.
godsbefordranelleryrkesmässigluftfartyg för person-

ochluftfartyg,ellerfartygsådanatjänster4. som avser
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5. delar, tillbehör eller utrustning till sådana fartyg eller
luftfartyg,

säljs eller hyrs till fartygetden ellernär ägerutvaran som-
luftfartyget eller den fartyget luft-varaktigt nyttjar ellersom
fartyget enligt avtal med ellerägaren,

förs in till landet för eller nyttjanderätt-när ägarensvaran-
havarens räkning.

Undantaget för skepp för yrkesmässigt fiske skepp,gäller alla
säljs eller införs för sådant fiske, skeppet äroavsettsom om

särskilt anordnat för detta ändamål eller inte.
Undantaget farkoster förgäller inte för skepp, sådanaärsom

förflyttningen i förhållandevilka underordnad betydelseär av
till huvuduppgiften. Undantaget gäller inte heller omsättning
eller införsel flodsprutor, flytdockor och andrapontonkranar,av
farkoster hänför sig till tulltaxenummer 89.05 och intesomsom

bärgningsfartyg.är
Med yrkesmässig sjöfart med skeppäven transport avavses

yrkesmässig sjöfart jämställs luft-gods. Med skepp föreget
eller godsbefordran.kuddefarkoster för yrkesmässig person-

framhållits inlednings-den januari omfattade undantaget,Före 1 1991 som
andraluftfartyg tjänster påvis, inte bara tjänster på fartyg och ävenutan

tillbehör och utrustningdelar,s.k. kvalificerat undantagna dvs. ävenvaror,
§ 1-4 ML.i 3 kap. 21till sådana fartyg eller luftfartyg omnämnssom

1992932190 16-17Avsikten med 1993 års lagändring prop. atts.var
syfte därförförtydligande hadeåterinföra tidigare undantaget.det I ett

framgått undantagettillägg bestämmelsen behövts, äventill attvarav
till sådana fartygoch utrustningomfattar tjänster avseende delar, tillbehör

eller luftfartyg.

EG

för fartyg, luftfartygNågot undantag från skatteplikten ifrågavarande m.m.
finns det be-finns artikel till det sjätte direktivet.inte i 13 Däremot

andravid ochstämmelser intagna under artikel 15 rörande undantag export
aktuella bestämmelsernaförhållanden med internationell anknytning. De

frånskatteplikten vidundantag frånartikel 15 .4-15 .9 stadgar export
Eftersom det frågaoch liknande transaktioner.gemenskapen är exportom

jfr artikel 17.1 b.eller till återbetalningföreligger avdragsrätt rätt
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form omfattar enligt artikelSkattefriheten i exportomsättning 15.4av
för dels fartygavsedda bränsle proviantleverans eller somav varor som

utanför territorialgränsen,the highanvänds on seas härmed avses
för handels-,betalning ellerSOU 1992: 121 70 för personbefordran mots.

för bärgnings-dels fartyg användsindustri- eller ñskeverksamhet, som
mån det inte,till för kustñske i deneller räddningsverksamhet havs eller

proviant, delsfrågan leveransgäller fartyg för kustñske,såvitt är om av
ellerför till utländsk hamnkrigsfartyg lämnar landet att an-som
förmotsvarande skattefrihetartikel stadgaskringsplats. I 15.5 varorom

används flygbolagproviant för luftfartygavsedda bränsle eller avsomsom
chiefly internationalinternationell trafikhuvudsakligen i onopererarsom

avsnitt 2.14 ovan.häromroutes, närmarese
formgäller skattefrihet ii artikel 15 exportomsätt-Enligt punkten 5 av

underhåll, befraktning ochombyggnad, reparation,för leverans,ning
för krigsfartygpunkten med undantagi 4fartyguthyrning avsessomav

underhåll utrustning,reparation ochuthyrning,för leverans,liksom av
utnyttjandeteller används vidinbyggd ifiskeutrustning,inklusive ärsom

tilltillhandahâllandenskattefrihet såvittMotsvarandefartyg.dessa avserav
internationellihuvudsakligenflygbolagluftfartyg ägt opererarsomav

i punktentrafik finns
förform exportomsättningskattefrihet i ävengällerEnligt punkten 8 av

omedelbarttillgodoseandra tjänstertillhandahållande ettattsom avserav
skattefrihetlast. Motsvarandeeller dessasaktuella fartygenhos detbehov

flygbolagtill luftfartygtillhandahâllanden ägtsåvitt somavavser
i punktenfinnshuvudsakligen i internationell trafikopererar

beträffandesvårtolkademedlemsländernaBestämmelsema har ansettsav
räckviddentillämpligheten enskilda fallen undantagensåväl i de avsomav

artikelKommissionen därför förutskickat översyndessa och aven
kap. X.7.5fartyg ochjfr TerraKajus, kap.15.4-l5.9 X.7.4 ang.

15.10.artikelluftfartyg direktivet underangående samt

EG-konformitetSvensk

till allainte dessaoch 22 §§ ML överensstämmerVad gäller 3 kap. 21
framhållautredningenvilloch i anledning häravmed EG:s regelverkdelar

följande.
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Som framgår föregående avsnitt och avsnitt EG:s2.14 harav av
bestämmelser på området kunnasvårtolkade. De torde ävenansetts
medföra tillämpnings- och kontrollproblem. har inte hellerReglerna i

någon betydande omfattning införts i medlemsländemas lagstiftningar jfr

bilaga avsnitt Med hänsynl 3.3.4. härtill och bakgrund den förut-mot av
skickade dock utredningen de svenska reglerna inte föröversynen attanser
närvarande bör ändras. 3 kap. och §§ kan kvarstå tills vidare.21 22 ML

föregående till 21Som framhållits i det bör dock tillägg 3 kap. §görasett
vilketavseende tjänster avseende delar, tillbehör och utrustning,ML

föreslås till första fogas sjätte punkt medske 21 § stycketattgenom en
följande lydelse.

utrustningtjänster delar, tillbehör eller somsom avser
ianges

Överlåtelse inventarier2.18 etc.av

regler behålls.Utredningens förslag: Nuvarande

Sverige

från detundantagjanuari 1974 SFS 1973:928 infördes i MLDen 1 ett
försäljningvarigenommervärdesskatterättsliga yrkesmässighetsbegreppet

verksamhetliknande iinventarier, material, avfallsprodukter eller varorav
denyrkesmässig endastinte medför skattskyldighet ansågs omsom som

omsättningFörsäkringsföretagensformer.skedde under butiksmässiga av
fmansieringsföre-skadereglering ochövertagits i samband medvaror som

företagetåtertagitsomsättning enligt köpeavtaltagens avav varor som
tillämpningen hadefaktiskaemellertid alltid yrkesmässig.ansågs Densom

alltså intogsenlighet bestämmelsenredan tidigare skett i med den somnya
yrkesmässighetsbe-syfte. inskränkningen ii förtydligande Avsikten med

inventarier eller andraskattskyldighet för försäljninggreppet att avvar
medfördå verksamhetentillgångar i verksamhet bör föreligga endast

helt ellerför ingående skattskattskyldighet och därför till avdragrätt
inte komundantagetvid anskaffningstillfållet. Attdelvis förelegat att
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omfatta anförda och ñnansieringsföre-omsättningar från försäkringsbolag

konsumtionen, iberodde på ville förhindra privatadentag att attman
undgick be-vissa fall vid bolagens vidareförsäljning dessa varor,av

ff..Fi ff. 1976:163 41skattning Ds 1973:3 34 och 36 samts. prop. s.
försäljningenjuli 1979 förutsättningen för undantaget,Den l atttogs

härtill iunder butiksmässiga former, bort. Skäletskulle ske att,var
yrkesmässig försäljningför fiktiv vidkonsekvens med avdragsrätten skatt

tillkomma denmotsvarande avdragsrätt bordebegagnade somvaror,av
skattskyldig-inte medförinventarier i verksamhetsäljer som annarsm.m.

försäljningstillfället utredavidMed hänsyn till svårigheternahet. att
försäljningbetraktaingående skatten valde alltjämtbeloppet den attav man

dylik verksamhetöverskottsmaterial iutrangerade eller annatav varor
yrkesmässig 1978792141 72.ej prop. s.som

haryrkesmässig till sinavsedda omsättningenoch med denI är naturatt
§från skatteplikten, 3 kap. 24undantagregeln i formuleratsML ettsom

situationenundantag för denbestämmelsen finnsML. I även attett
verksamhetverksam-till skattefrifrån skattepliktigförtstillgångarna över

avdragsrätt. Deuttagsbeskattningdärför föranlettochhetsgren utan ny
dras Enmervärdesskatt inte fårbelastade meddåtillgångarna är av.som
verksamhetomsättning från skattefrii denna situation,beskattning avny

Gfrdubbelbeskattningdärför leda tillskulleVerksamhetsgren, prop.
ianförda och skattefriheten MLdet dåPå grund199394:99 160. avs.

ingående skattåterbetalningför ellertill huruvida avdragkoppladär av
jämfört med GMLannorlunda konstrueradbestämmelsenskett är numera

avsikten dock alltjämt densarmna.är-

EG

prin-bestämmelsefinnsartikel 13.B i sjätte direktivetI sammaavc en
kap.3resultatinnebörd och leder till icipiella settstort somsammasom

används idåsituationerArtikel sikte på de24 § ML. 13.B tar varorc
ingående skatt,avdrag förtillnäringsverksamhet där inte medfört rättmen

verksamhetskattebefriadhelt används iantingen grund deatt enav
bestämmelse t.ex.särskildföljd tillämpning någoneller en av avsom

sighänförutgifteravseendeavdragsförbud17.6 stadgarartikel somsom
dvs.underhållningrepresentation,lyxkonsumtion, förströelse ellertill som
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förvärvsmässig karaktär. belastas medinte enbart Dessaär av varor
frånfår överlåtelsemervärdesskatt inte dras Om en av varornasom av.

således dubbelbe-verksamhet belades med mervärdesskatt skulledenna

omsättningentill-sådana fall artikel 13.Bskattning uppstå. För undantar c
TerraKajus kap. X.3.3.handahållandet från beskattning Gfr

frångällande lydelse undantagArtikel 13.B föreskriver således enligtc
skatteplikten för omsättningtillhandahållande av varor

frånundantagenuteslutande i verksamhet äranväntssom en som-
b undanta-skatteplikt enligt artikel eller med stöd artikel 28.313 av

inteförutsättning för dessaenligt bilaga under att varorgen
elleringående mervärdesskatt i den verksamheten,avdragits

förvärv ellernäringsverksamhet vid vilkasanvänds i mensom-
avdragsförbud gällt enligt artikel 17.6.framställande

EG-konformitetSvensk

stycketliksom kap. 24 § första l MLArtikel 13.B förutsätter 3 attc
varomatill-inte medgivits förför ingående mervärdesskattavdragsrätt

kap.därför tyckas 3aktuella verksamheten. kangångarna i den Det att
eftersom för dessaEG-konformförsta stycket 2 ML inte24§ vore

Emellertidmervärdesskatt.ingåendefaktiskt avdragitsvarortillgångar
varomatill-uttagsbeskattning avdragsrätt ochhärefter sketthar utan

demervärdesskattgångarna belastas således med sätt som omsamma
verksamhetenverksamhetsgrenen.skattefriahade förvärvats direkt i den

punkterna i förstade bådasamtliga fall, dvs. artikel 13.B ochI tre c
belastade medsåledes varomatillgångamastycket i 3 kap. 24 § ML, är

detförhållandefår dras detta ärmervärdesskatt inte Det är somsom av.
varförbeskattningvaromatillgångarna undgårväsentliga; de aktuella

EG-i såledesuppstår. Bestämmelsen MLkonkurrenssnedvridning inte är

exakt likadantintesvenska bestämmelsen behöverkonform. Den vara
grundförut-kopplarEG-bestämmelsen. EG-bestämmelsenutformad som

medgivitsinte harmervärdesskattför ingåendesättningen, avdragsrättatt
skattebefriadihatill i fråga skallvid förvärvet, använtsatt varorna

§så 3 kap. 24situation regleratsmotsvarandeverksamhet. I ML har att
itillämplig på omsättsinte alls blirförsta stycket 1 ensomvaror
till-Urvid förvärvet.förelegatverksamhet där avdragsrättskattepliktig
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svenska bestämmelsen,såsom i denlämpningssynpunkt det enklareär att,
ingående skatt.rörandekoppla dess tillämplighet enbart till beviskravett

§ förstabestämmelsen i 3 kap. 24kan den svenskaSlutligen nämnas att
saknar direktskattefriheteninnehåller utvidgningstycket 1 ML somen av

omsättningnämligeni ordalydelsen hos artikel 13.Bmotsvarighet att avc,
efter förvärvetfall denifrågavarande tillgång skattefri för detär även att

och tjänster,medfört avdragsrätt tillförts andraintesom t.ex.varor
medfört avdragsrätt.bearbetningar, däremotreparationer eller somgenom

skattefri-för bibehållensvenska bestämmelsenförutsättning enligt denSom
ibetydandeinteavdragsrättdenna uppkomna ärgäller dockhet att

jfranskaffningsvärdetillgångensursprungligatill denförhållande prop.
till avdragsåsagda uttrycks i lagtexten rättf..199394:99 159 Det atts.

får ha förelegatåterbetalning intemotsvarandeelleringående skattför
tillförts tillgången.och tjänsterbetydande förvärvvid somav varormera

obelastade meddelviss mindresåledes tilli fråga kanTillgångarna vara
utförd reparation,följdtillmervärdesskatt,ingående utan attt.ex. av en

falletomsättningen. Så torde ävenhosskattefrihetendetta påverkar vara
artikel 13.BEG-regeln ienligt c.

varande EG-kan kvarstå såsomML24 §följer 3 kap.det sagdaAv att

konfonn.

Överlåtelse verksamhet2.19 av

behålls.Nuvarande reglerUtredningens förslag:

Sverige

verksamhet precisera-överlåtelsefrån skatteplikt vidi GMLUndantaget av
fall då för-endastindirekta skatter tillKommittén fördes att avseav

och210del1989:35SOUskattskyldig enligt GMLvärvaren s.var
förut-har§ ML25kap.116 och 200. l 3198990:111 s.prop.

beroendegjortsskatteplikt i ställetundantag frånförsättningen av om
skatten.återbetalningellerhaft till avdragförvärvaren rätt av
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övertagit verksamhet från skattskyldig eller återbe-Den ensom en
hänförtalningsberättigad har avdrag för ingående skatträtt göraatt som

tidigare förvärv inte gjort avdrag för eller fåttsig till denneägares omen
varit berättigad till dettaåterbetalning den ingående skatten skullemenav

första styckethan fortsatt verksamheten 8 kap. 4 § l ML.om
från första hand praktiskför undantaget skatteplikten iSkälen är av

dylikanormalt inte tillföras skattemedelStaten skullenatur. sett om
iskattepliktiga eftersom förvärvarenverksamhetsöverlâtelser vore

skulleför ingående skatt. Vidareallmänhet skulle ha till avdragrätt
medförendast delvisuppstå vid överlåtelse verksamheterproblem somav

verksamhetsöverlâtelserSlutligen vill inte belastaskattskyldighet. man
mervärdesskatt 117.föranledda överlåtarens insolvens med a. prop. s.av

EG

skattepliktenfråninnehåller inget renodlat undantagdirektivetDet sjätte
artikelenligtfår medlemsstaternakap. 25 § ML. Däremotmotsvarande 3

skallverksamhetsöverlâtelser intedylika5.8 föreskriva att ansesm.m.
förvärvarenTekniskt har detta uppnåttsvaruomsättning.utgöra attgenom

varigenom fiktionenöverlåtarens rättsställninginträda i att var-anses
treated theuppnås the recipient shall beuomsättning skett successoras

transferor.theto
kap.transaktioner 3artikel 5.8 slagsBestämmelsen i somsammaavser

Även deinförande desammaför bestämmelsensskälen är25 § ML. som
V.8.jfr TerraKajus kap.3 25 § MLredovisade vad kap.avserovan

fårmedlemsstaternainnehållerEG-bestämmelsen även atten passus om
för detkonkurrenssnedvridningför förhindravidta nödvändiga åtgärder att

fullteller intefullt skattskyldigfall förvärvaren inte omvänt,äratt
mervärdesskatt.till avdrag för ingåendeberättigad

imedlemsstaterna,föreskriver såledesArtikel 5.8 sammantaget att
vederlag ellerelleröverföring vederlaghändelse somutanmotav -

verksamhetstillgångama eller delföretag de totalatillskott till ett avav-
skallvaruomsättning inteöverföringen på detdem, får betrakta sättet att

inträttskall hatillgångarnavarvid förvärvarenha ägt ansesrum avanses
lämpligt,deträttsställning medlemsstaterna, äröverlåtarensi samt att om
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konkurrenssnedvridningfår vidtaga nödvändiga åtgärder för förhindraatt
för det fall förvärvaren inte fullt skattskyldig.äratt

Svensk EG-konformitet

till resultatsvenska bestämmelsen i 3 kap. 25 § lederDen ML somsamma
ifrågavarande transaktionerna undantasEG-regeln i artikel 5.8; dvs. de

regelsvenska medlet nå detta målfrån beskattning. Att det äratt en om
föreskriver metodskatteplikt medan EG-bestämmelsenundantag från en

omsättnings-inskränkning iinnebära hade måstskulle göraatt enmansom
blir detsamma.någon roll eftersom resultatetkan knappast spelabegreppet

åtgärder förfår vidta nödvändigamedlemsstaternaEG-regelns attpassus
kravetskattskyldig, i MLinte fulltdet fall förvärvaren är motsvarasatt av

avdrag för ellerskall berättigad tillförvärvareni 3 kap. 25 § ML att vara
skatten.kap. 9-13 MLåterbetalning enligt 10 av

MLenligt 10 kap. 11-12 §§återbetalning görsomständighetenDen att
skattskyl-valda systematiken intemed den i Sverigetill någon ansessom

Omsättningar dennabedömning.föranleda görsdig bör inte som avarman
återbetalningsberättigadeskattskyldigakategori tidigare numera --

transaktioner för vilka undantagbeskattningsbaraEGinommotsvaras av
blir såledesgäller. Beskattningsunderlagetoch avdragsrättfrån beskattning

detsarmna.
beträffande nystartadeföras subjekt medkanMotsvarande resonemang

heller dessa skattskyldiga eftersomML. Inte ärkap. 9 §verksamheter 10
skatt.återbetalning ingåendefåromsättningde i princip saknar avmen

skattskyldigaresultat deInom EG uppnås att anses varagenomsamma
avdragsrätt.med

10 § MLenligt 10 kap.återbetalningsrätt till kommunerFrågan om
regeringskansliet.bereds för närvarande inom
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från enligtOmsättning företagare2.20 utländska

3 26 §kap. ML

från skattepliktförslag: Bestämmelsen undantagUtredningens om
slopas.

Sverige

60 §januari 1991infördes denlmportbeskattning vissa tjänster lav
medfördedå utvidgade skattebasendetta denSkälet tillGML. attattvar

tjänstemarknadensvenskablev skattepliktiga. Dentjänster i allmänhet
utomlandskonkurrenslägedå komma ikunde ogynnsamtantas ett om

intetillgodogjorda tjänsteri Sverigetillhandahållna omsatta men
gällande regler prop.enligt härbeskattade i Sverigesamtidigt blev

130.198990:lll s.
betalas tillmervärdesskattskallförsta stycket 2 MLEnligt kap. 1 §l

sådana tjänsterlandetskattepliktig omsättning inomvid somstaten av
yrkesmässigitjänsternaoch §§, omsättsi 5 kap. 4 7 enomanges

utländsksåledesutanför landet. Detbedrivs ärverksamhet ensom
hörnågontjänsterna tillifrågavarandedeföretagare omsätter somsom

förstablir enligt kap. 2 §1Beträffande dessa tjänsteri Sverige.hemma
stadgaskap. 26 § MLSverige. I 3skattskyldig iförvärvarenstycket 2 ML

ifrågavarandedeimportskatteplikt för vissfråndock undantag av
tjänsterna.

primär- elleromfattar ochi 3 kap. 26 § MLförsta punktenDen staten
mervärdesskattskyldigagällerandra punktenDenlandstingskommun.

Denverksamheten.skattepliktigatjänster i denför importimportörer av
yrkes-bedriverinteoch andraprivatpersonerpunktentredje somavser
år intebeskattningsunderlagetoch därverksamhet i landetmässig per

punkteni tredjetill fallkr. Förklaringenöverstiger 30 000 att avsessom
yrkes-avsaknadenfrån skattepliktenundantagregleras trotsett avsom
första§skattskyldigheteni kap. 11landetverksamhet inommässig är att

viduppkommerhänvisar,ML3 kap. 26 §till vilkenstycket 2 ML,
bedrivsverksamheti yrkesmässiglandetomsättning inom sommen en

131 och 205.jfr l98990:1l1landetutom s.prop.
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EG

tjänstetran-internationelladebeskattningendirektiv reglerarEG:s sjätte av
det iexportbegreppet atthuvudsak intei utansaktionema genomgenom

haskall ägttransaktionvilket landibestämmelserna ansesensomanges
tjänsterimportbeskattningsland. Begreppetdärmedoch är avsomrum

EG-landmellantransaktionerendast ettartiklarnainte ianvänds avsermen
icke-EG-land.och ett

vissaiförvärvarenförskattskyldighetbestämmelsernasvenskaDe om
direktivetsjättei det9 och 21artiklarnameduppbyggda somfall är

mönster.
finns26 § MLkap.i 3särskilda undantagentill demotsvarighetNågon

direktivet.iinte

EG-konformitetSvensk

tjänsteimportvidskattepliktfrånML26 § lkap.enligt 3 avUndantaget
Vidförenklingsskäl.införts närmasthar enkommuneller avstaten en
tillbestämmelsenleder ettför kommunernaavdragsrättgenerellslopad

Förenk-kommunsektom.inombeskattningsresultatfelaktigtmateriellt
obetydlig Oavsetttordemyndigheterstatligavadlingseffekten varaavser

slopas.EG-reglema,istödharintebestämmelsen,detta bör som
skatteplikten ärfrånundantagheller ingetinnehåller somEG-rätten

dennämntsLagrummet26 2 ML.§ somkap.med 3 somjämförbart avser
medingående skattförtill avdraghaftbeskattning skulle rättvid

Bestämmelsen underlättasyfteiinförtshar attbelopp.motsvarande
särskiltochbeskattningssystem,enhetligtIntressetbeskattningen. ettav

bör göradirektivet, attsjättestöd isaknarregelnomständigheten att
upphävs.bestämmelsen

förvärvare3 ML§26kap.i 3undantagetbeloppsrelaterade avserDet
verksamhetmervärdesskattepliktig utanmedsysslarintenormaltsom

Även harhärutlandet.fråntjänsterförvärvmindreföretarendast av
skattefrihetemellertidinnebär somRegelnförenklingsskäl âberopats. en

direktivet.enligtmedgiveninte är
helhet.sinislopassåledesbör26 § ML3 kap.
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2.21 Undantag från uttagsbeskattning

Uttag föreligger då den skattskyldige eller den har till återbe-rättsom
talning som i sin verksamhet omsätter eller tjänster andraannars varor

ersättning marknadsvärdetmot tillhandahållermotsvarar ellersom en vara
tjänst någon ersättning eller ersättningutan understigerannan mot som
marknadsvärdet.

Vad vid beskrivningen uttagsbestämrnelsema i de följandesom av
avsnitten densägs skattskyldigär gäller också, inteom som annatom

den harsägs, till återbetalningrätt ingående skatt. När det talassom av om
avdragsrätt gäller det motsvarande till återbetalningsätt rätt 10 kap.
13 § ML.

Syftet med uttagsbeskattning primärtär beskatta privat användningatt av
och tjänster skattskyldig normalt tillhandahåller i sinvaror som en

verksamhet. Syftet emellertidär också kompensera för gjordaatt staten
avdrag för ingående skatt förnär vilken fullt avdrag gjorts fören vara
ingående skatt sedermera överförs till verksamhet delvis eller inteen som
alls medför skattskyldighet. Uttagsbeskattningen kan således ettses som
alternativ till vägrad avdragsrätt för ingående skatt, antingen viden

Ärförvärvet eller vid uttagsbeskattning. bärare skatten senare varan av
vid undgår den således inte beskattninguttaget formelltäven uttagetom

skulle undantas från beskattning. Vid bedömningensett EG-av om
konformitet föreligger i de här aktuella uttagssituationema måste därför

tilläven avdragrätten beaktas. Uttagsreglema syftar i vissa fall tilläven
begränsa konkurrenssnedvridningar. Bestämmelsernaatt uttagom

behandlas i kapitelnärmare
sjätteI direktivet används inte begreppet Istället vissasägsuttag. att

angivna transaktioner skall behandlas omsättning ersättningmotsom
treated supplies made for considerati0n. Tekniken uppnå be-as att
skattning dock iär densamma vid ML:s uttagsbeskattning. I destort som
följande avsnitten används därför uttrycket det talasäven näruttag om
EG:s bestämmelser.
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§ ML27enligt 3 kap.från uttagsbeskattningUndantag2.21.l

upphävs.ML§ 2kap. 27förslag: Undantaget i 3Utredningens

Sverige

från skattepliktundantar§ MLkap. 27 uttag3
föranspråkiskattskyldigedå den2 §enligt 2 kap. tar varaen

skattskyl-denförutsättningunderändamål,liknandeeller attrepresentation
tredjeenligt punkt 1ändamåletutgifterna föravdrag förtilldige har rätt

iochtill 20 § KL,anvisningarnastycket av
frånsig bränsletillgodogörskattskyldigeden2 § 1enligt 2 kap.2. om
denuppvärmningförlantbruksenhettaxeradfastighet är avsomsomen

fastigheten.privatbostadenegna
hänvisarML27 §vartill 3 kap.2 § MLi 2 kap.uttagsbestämmelserDe

innebörd.följandehuvudsakihar
sigtillgodogörskattskyldigedenfall dåML2 § 1 en vara2 kap. avser

upphörändamål. Genom attför privatverksamheten uttaget ansesvaranur
avdragtilldockkrävs rättuttagsbeskattning attrörelsetillgång. Försom en

vid förvärvetförelegatskattingåendeföråterbetalning varan.eller av
överlåterskattskyldigefall då densikte2 ML vara2 § en2 kap. tar

marknadsvär-understigerersättningellerersättningnågonåt mot somutan
elleravdragtillÄven förutsätter rättuttagsbeskattningdenna attdet.

förvärvetvidförelegatingående skattföråterbetalning varan.av
denfallför detuttagsbeskattning attstadgarslutligen2 § 3 ML2 kap.

skattskyl-medförverksamhetfrånförskattskyldige över somenen vara
inteverksamhettillMLförsta stycket lkap. §enligt l 1 somdighet en

återbetalning.tilleller rättskattskyldighetdelvis medförendastalls eller
återbetalningtillÄven eller rättavdragsrättförutsätteruttagsregeldenna att

inteBestämmelsen ärförvärvetvidförelegatingående skattför varan.av
jfrverksamhetskattepliktigfullttillöverföringvidtillämplig utenav vara

140.199394:99 s.prop.
uttagssituationeniML27 § äri 3 kap.falldeI varornaavsessom

förhållandetvarför detML3 §2 kap.mervärdesskatt seobelastade med
undgårinnebärfactobeskattning de attfrån varornaundantasuttagenatt

frågaitill. Attgångmedges uttagenavdragintebeskattning, att en
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undantas från beskattning jämlikt 3 kap. 27 § ML innebär nämligen att
iavdragsregeln 8 kap. 3 § inteML tillämplig.är

Undantaget i 3 kap. 27 § 1 ML gäller sätttas uten vara som anges
i kap. 22 § ML för representation eller liknande ändamål och där

avdragsrätt föreligger för dessa utgifter vid inkomsttaxeringcn enligt tredje

stycket anvisningarna tilll 20 § KL. Enligt detta lagrum utgifterärav
avseende representation eller liknande hänföra till omkostnader iatt
förvärvskällan, med avdragsrätt vid inkomsttaxeringen följd, endastsom

de har omedelbart samband med verksamheten, såsom frågadåettom
uteslutande inleda eller bibehålla affårsförbindelserär såledesattom
för sällskapsliv personlig ellernatur då utgifterna jubileum förav avser
företaget, invigning betydande anläggning för verksamheten,av mera
stapelavlöpning eller jämförliga händelser eller då utgifterna hänföraär att
till personalvård. Avdrag medges aldrig för vin och sprit. Enligt 8 kap.

föreligger9 § 2 ML avdragsförbud för ingående skatt hänförlig till utgifter

för sådan representation inte föreliggerdet avdragsrätt för enligtm.m. som
nyssnämnda lagrum i KL. Motsatsvis följer således avdrag får förgörasatt
ingående mervärdesskatt hänför utgifter försig till representationsom

utgifterna får dras vid inkomsttaxeringen. Eftersom kap.2m.m. om av
stadgar3 § ML uttagsbeskattning i sådant fall i frågakan kommaatt om

förutsättningarna i 2 kap. 2 § ML uppfyllda behövs således 3 kap.är
för27 § l ML uttagsbeskattning inte skall ske jfr 199394:99att prop.

161-162.s.
Undantaget i 3 kap. 27 § 2 för från fastighetML bränsle somuttag av
taxerad lantbruksenhet för uppvärmning privatbostad finnsär som av som
fastigheten sinhar motsvarighet i fjärde anvisningarna tillstycket l av

omsättning22 § och betingatKL bränsle blev skattepliktig årär attav av
1990 i samband med reformeringen mervärdesskatten jfrav prop.
199394:99 162. Enligt för jordbruksverk-ML gäller reglers. samma
samhet vad skatteplikt för verksamheter.andraavser m.m. som

EG

Det sjätte direktivet innehåller beträffande obligatorisk uttagsbe-envaror
stämmelse, artikel 5.6, och fakultativa sådana, artikel 5.7 punkternatre

Vidare innehåller artikel 6.2 enligt artikelrubriken behandlarsoma-c. a



189Mervärdesskanebasen i Sverige och EG

uttagsbestämmelsei princip obligatorisktjänster rörsom varor.en
obligatoriska bestämmelserövergångsordningen tvåinnehållerDessutom

flyttas frånfall dåb och artikel 28a.6, vilka gällerartikel 28a.5 ettvaror
dock ibåda bestämmelser bortsestill från dessamedlemsland ett annat

detta sammanhang.

ersättning skall behandlasomsättningföreskriverArtikel 5.6 motatt som
för ellerverksamhetenskattskyldigede fall då den egettar ut vara ur

dockbortsak gällerprivat bruk. Sammapersonalens om varan ges
rörelsefräm-används för andraellerringa värde eller Varuprovergåvor av

förutsätterBestämmelsens tillämplighetändamål.mande att varan genom
för beskattningförutsättningrörelsetillgång. En ärupphöruttaget att vara

vidför ingående skattdelvis förelegathelt ellerdock avdragsrättatt
komponenter.eller dessförvärvet varanav

fall då denersättning deomsättningjärnställer medArtikel 5.7 mota
producerade,verksamhetsändamål ärskattskyldige för uttar somvaror

i verksam-eller importeradebearbetade, inköptakonstruerade, utvunna,
medfört full avdragsrättskulle hadessa inteförvärvetheten och varorav

sikteuttagsbeskattningfrån skattskyldig. Dennaförvärvatsde tarannanom
banker, ochskattskyldiga,endast delvisnäringsidkarepå är t.ex. somsom

uttagsbe-Vidingående skatt.partiell avdragsrätt förharsåledes bara
emellertid avdragsrätt. Dennapunkt föreliggerdennaskattning enligt

dendel skatten påsåavdragsrätt utgör uttaget motsvararstor somav
sådanvid hypotetiskt förvärvettpartiella avdragsrättskattskyldiges av
beroruttagsfallföreligger i dettaavdragsrättc. Attjfr artikel 17.2vara

aktuellafrån de övriga härskillnadtillnågon sådanpå rätt uttags-att
medskall belastassyftar tillmedgivits ochtidigarefallen inte att en vara

ieller produceratsköptsmervärdesskattlika oavsett egenstor om varan
bilaga avsnitt 3.1.5.regi jfr 1

jämställas detersättning fåromsättningb stadgarArtikel 5 motatt som
partiell avdragsrätthel ellermedskattskyldig, förvärvatfall att varasom

artikel 5.7enligtuttagsbeskattningvid tidigarefått avdragsrätt tareller
transaktion. Denbeskattningsbarför ickeför använda denattut envaran

uttagsbe-således tillbakamedgivna avdragsrättentidigare tas genom
skattefritt förvärv.för förhindraskattningen ettatt

behandlas detersättning fåromsättningmedgerArtikel 5.7 motatt somc
då hanbehållerskattskyldige, eller dennesfall den upp-varaatt successor,



190 Mervärderskattebasen i Sverige och EG

Ävenhör med verksamhet. i detta fall gäller förutsättning för ut-som
tagsbeskattning han förvärvat med hel eller partiell avdragsrättatt varan
eller fått avdragsrätt vid tidigare uttagsbeskattning enligt artikel 5.7 An-a.
ledningen till tidigareden avdragsrätten tillbaka uttagsbe-att tas genom
skattningen här förhindraär det uppkommer skattefritt för-även att att ett

har ifrågasättsDet inte artikel överflödig eftersomvärv. 5.7 ärom c
artikel täcker5.6 dessa fall regleringen föräven att uttaggenom av varor
privat bruk skall omsättning vederlag TerraKajus,motanses som
kap. V.7.3.

Artikel 6.2 stadgar omsättning tjänst ersättning skallatt mota som av
det fall dendå skattskyldige eller hans personal använderäven anses vara

för privat bruk eller rörelsefränunandeför ändamål.sättannat
Uttagsbeskattning bara ske full eller partiell avdragsrätt förelegatkan om
vid förvärvet föreligger därför inte vid uttagsbe-Avdragsrättav varan.

skillnadskattning enligt denna bestämmelse. Varan i fråga upphör inte, till

vidfrån vad gäller enligt artikel rörelsetillgäng5.6, utgöraattsom
användning för rörelsefrämmande ändamål.

sidan uttagsregler, omedelbart förknippadeVid dessa och de därmedom
avdragsreglerna, finns det i det sjätte direktivet särskild avdragsregelen

betydelse vid jämförelsen med § kon-3 kap. 27 1 MLärsom av ur
föreliggerfonnitetssynpunkt, nämligen punkten 6 i artikel 17. Enligt denna

för utgifter inteabsolut avdragsförbud skatt hänförlig till ärett som av
förvärvsmässig business expenditure, såsomenbart karaktär not strictly

underhållningrepresentation.utgifter för lyxkonsumtion, förströelse eller

förslag mervärdesskattedirektiv medEtt är 1984 framlagt till tolfteett
särskiltavdragsförbud final reglerar ibestämmelser COM8484 ettom

avdragsförbud för underhållningrepresentation.stadgande artikel 4

utgifter för gästfrihet utsträcktAvdragsförbudet innefattar enligt förslaget

till utanför den aktuellaaffärskontakter eller, generellt, tillmera personer
näringsverksamheten.

heltRäckvidden avdragsförbudet gäller representation intesåvitt ärav
Kommissionenklar. Viss dock erhållas från uttalandeledning kan ett av

gällaavdragsförbudet skalli anslutning till förslaget till det 12:e direktivet;

direkt kopplade tillvissa utgiftskategorier inte nödvändigtvis ärsom
utgifter sin inte kannäringsverksamhet eller vilka, med hänsyn till natur,

för underhållningådragna enbart för affärsändamål utgifterLex.anses
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artikel 17.6 avseddaTerraKajus, kap. irepresentation, XI.7. Detse
det uteslutssåledes medrepresentationsbegrepp överensstämma somsynes

utgifter intekap. sådanafrån tillämpningen 3 27 § l ML, dvs. ärsomav
tredje stycket lomkostnader i förvärvskällan enligthänföra tillatt av

utgiftersåuttryckasanvisningarna till 20 § KL. Omvänt kan det att som
och för vilkaenligt artikel 17.6förvärvsmässig karaktärinte enbartär av
skattepliktenfråninte heller omfattas undantagetavdragsförbud gäller av

stadgas,sådan representation nämnts,kap. 27 § l ML. Föri 3 som
2 ML.i svensk 8 kap. 9 §avdragsförbud även rätt

EG-konformitetSvensk

behandlade uttagsbestämmelser,samtligaförutsätterSom framgår nuovan
ingående mervärdes-förspeciell, avdragsrättartikel 5.7 är attutom a som

spegel-den naturligaförhållandevid förvärvet. Detta utgörskatt förelegat

vid förvärvet kanavdragsförbud föreliggeruttagsbeskattning;bilden omav
från konformitets-fråga. Avgörandeinte komma iuttagsbeskattningsenare

eller andrafråga det mervär-då i sättetsynpunkt är urenaom varan
i Sverige och inom EG.befrias likabelastas ellerdesskattesynpunkt

följande. Vid sådantsammanfattas enligttidigare anförda kanDet uttag
för representation är§ ML, dvs.i 3 kap. 27 1 uttag m.m.,som avses

Utgifter förmervärdesskatt. dennamedobelastad representa-typ avvaran
avdragsför-träffas därför intekaraktär ochförvärvsmässigtion är avav
konforrnitetavdragssynpunkt föreligger därförFråni artikel 17.6.budet

sjätte direktivet.ochmellan 3 kap. 27 § ML
träffas27 § 1 MLomsättningen i kap.då 3Frågan är avsom avsesom

artikel 5.6bestämmelserna iobligatoriskauttagsbestämmelser. DeEGzs
ändamål och såledesför rörelsefrämrnande är6.2och artikel uttaga avser

artikeldet endastfakultativa uttagsbestämmelsema ärtillämpliga. Av de
§uttagssituationer 3 kap. 27 1tänkas deb skulle kunna5.7 rymmasom

ML avser.
medgivitsför vilkenförhindrasartikel b kanGenom 5.7 att vara,

transaktion.beskattningsbarskattefritt för ickeavdragsrätt, till godogörs en
Eftersom27 § 1 ML.tillämpningen kap.vad sker vid 3justDet är avsom
§ MLi 3 kap. 27 1fakultativ kan dock undantagetartikel 5.7 b är

behållas.
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Även dvs.vid sådant i 3 kap. 27 § 2 ML, uttaguttag avsom avses
förfrån fastighet taxerad jordbruksenhetbränsle som är upp-som

medprivatbostad fastigheten, obelastadvärmning mervär-är varanav
Emellertidundgår således beskattningdesskatt. Varan uttaget. avsergenom

skallslags ianspråktagandeenligt 3 kap. 27 § 2uttag somsammaav vara
artikel 5.6, dvs.enligt den obligatoriska regel iuttagsbeskattas uttag av

obelastad medändamål varvid vidför privat äruttagetvaran, somvara
strider2 MLupphör rörelsetillgång. 3 kap. 27 §mervärdesskatt, att vara

skall därför upphävas.således häremot och

28 §för enligt 3 kap. ML2.21.2 Undantag uttag

kap. 28 § ML upphävs.Utredningens förslag: Bestämmelsen i 3

Sverige

kap. 5 §enligt 2från skatteplikt tjänst3 kap. undantar28 § ML uttag av
i sinskada hanskattskyldige avhjälperförsta då denstycket 3 ML en som

någonföranleder inteBestämmelsennågonverksamhet vållat annan.
förKostnadenjfr § ML.8 kap. 3inskränkning i avdragsrätten av-
innebärkostnad i rörelsen.således Dettaskadanhjälpandet som enav ses

belastade medinte28 § MLi 3 kap. ärde tjänsteratt som avses
tillhandahålls ieventuelltgäller demervärdesskatt. Samma varor som

anslutning till tjänsten.

EG

i princip obligatoris-beträffande tjänster tvåinnehållersjätte direktivetDet
6.2 ochartikel 6.2 och artikeluttagsbestämmelser,ka rentena

punkterna a-bartikel 6.2Emellertidartikel 6.3.fakultativ sådan, är även
det intefår frångå demmedlemslandfakultativa eftersomi viss mån ett om

sikte på visskonkurrenssnedvridningxArtikel 6.2tillleder tarsoma,
be-uttagsliknandeFrån debehandlatsharanvändning ovan.vara,av

artikel 28a.6ochartikel 28a.5 bövergångsordningenistämmelserna

sammanhang.i dettabortses
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Enligt artikel b6.2 skall uttagsbeskattning ske den skattskyldige utförnär

tjänster för sin räkning eller för sin personal eller eljest för rörelse-egen
främmande ändamål.

artikel 6.3 harEnligt medlemsland för undvika konkurrenssned-ett att
efter visst samrådsförfarande tjänstvridning med omsättningrätt att av

ersättning förjämställa tjänster skattskyldig utför i regimot som en egen
sin verksamhet i de fall då dessa inte skulle ha medfört fulltjänster

för skatt tillhandahållitsavdragsrätt ingående tjänsterna i stället hadeom
skattskyldig. Vad således uttagsbeskattningärav arman som avses av

Vid föreliggeregenregiarbeten. denna uttagsbeskattning avdragsrätttyp av
med så del uttagsskatten denartikel 17.2 c stor motsvararav som

avdragsrätt för ingående skatt den skattskyldige skulle haft vidsom
förvärv dylika tjänster från skattskyldig..Avdragsrätthypotetiskt av annan

beträffandetidigare medgivits eller aktualiserats dessahar inte

egenregitjänster och avsikten med avdragsrätten sådan tjänst skallär att
utförsmed lika mervärdesskatt den inhandlas utifrån ellerbelastas stor om

i regi jfr bilaga avsnitt1 3.1.5.egen

EG-konformitetSvensk

inkl. 28 undantastjänster eventuella enligt 3 kap. § MLDe varor som
obelastade medfrån uttagsbeskattning på grund avdragsrättenär, av

träffas någonmervärdesskatt. De undantagna borde därföruttagen av av
direktivets bestämmelser uttagsbeskattning. Så emellertid intesjätte ärom

för rörelsefrämmandefallet. Artikel 6.2 viss användninga avser varaav
visserligenändamål och därför inte tillämplig. Artikel 6.2 bär avser

tillhandahållande tjänst den endast sikte rörelsefräm-äventarav men
ändamål. fakultativ, gäller egenregiarbeten ochmande Artikel 6.3, ärsom

till i kap.endast partiellt skattskyldiga. Förklaringen undantaget 3rör att
för i lagrummet28 § ML från skatteplikten de speciella uttag som avses

enligtträffas bestämmelser uttagsbeskattninginte EG:s är att uttagav om
skada,första stycket 3 då den skattskyldige avhjälper2 kap. 5 § ML en

materiellt någotsin verksamhet vållat någon intehan i ärsettarman,som
i faktumstället betrakta kostnad rörelsen. Dettai är attuttag utan som en

5-6utredningens förslag till lydelse 2 kap. §§ MLkvarstår även om ny av
regleringlagstiftning. Eftersom kap. 28 § onödigleder till 3 ML utgör en

l4-09357
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framhållassammanhangetutgå. bör i ävenbör lagrummet Det att varor
normalt inteavhjälpandet skadani samband medtillhandahålls avsom

kostnad i rörelsen.betraktasheller utanett uttag som ensom

från 29 § MLenligt 3 kap.Undantag2.2l.3 uttag

tillämpliga3 29 §Bestämmelserna i kap. görsförslag:Utredningens
och inte påkommunernaendast staten.

Sverige

ochstycket MLförstaenligt 3 kap. 29 §undantasskatteplikt statensFrån
för behov.tjänsterochkommunernas egetuttag av varor

behovförtjänsterianspråktagandekommuns egetSåvitt gäller av egnaen
sådanaskatteplikt förstycket MLandrakap. 29 §dock 3stadgar

bostäderstadigvarandearbetenkommunssåvitt detjänsteuttag avser en
Med162.199394:998 § ML prop.i 2 kap.fallsådanai s.avsessom

utförandeförskeuttagsbeskattningskalllagrumsistnämndastöd avav
reparationerinräknatanläggningarbetenochbyggnads-tjänster som avser

jämförligaoch andrakonstruktionprojektering,ritning,underhåll elleroch
ochrenhållningfönsterputsning,lokalstädning,ellertjänster annan

tjänsternaförlönekostnadernanedlagdadeförutsattfastighetsskötsel, att
avgifterinräknatkr,150 000överstigerbeskattningsåretunder som

§8 MLkap.med stöd 2Uttagsbeskattninglönekostnaderna.pågrundas av
hänför sigingående skattförML avdragsrätt8 kap. 3 §medför enligt som

utföra arbetena prop.förbehövsmaterialtill förvärv attsomav
199394:99 147.s.

fallövrigamotsatsvisföljer såledesstycket ML29 § andra att3 kap.Av
från skattepliktenundantagnasidakommuns äregenregiarbeten från enav

deanmärkasförtjänarundantagen. Det ävengenerellt attattstaten är
skatteplik-frånundantagenomfattasverken inteaffärsdrivandestatliga av

bestämmelser-såledesgällerverkBeträffande dessa29 § ML.i 3 kap.ten
verk intenämndaföljerfullt Dettauttagsbeskattning attut. avna om

ML.kap. 16 §lbegreppetomfattas statenav
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EG

Som tidigare framgått avsnitten 2.2l.2 innebär EG:s2.2l.l och

uttagsbeskattningsregler i första ochhand artikel punkterna 6 och 75

artikel 6 punkterna 2 och liksom härvidlag, ianspråkta-3, reglerML:s att
gande eller tjänst omsättningjärnställs meduttagvaraav genom av vara
eller tjänst ersättning. Sjätte direktivet inte någon skillnad pågörmot
vilken juridisk eller fysisk bedriver yrkesmässig verksamhetperson som
artiklarna 2 och 4. Detta innebär och kommunernasävenatt statens
ekonomiska aktiviteter i princip skall uttagsbeskattas fullt betydandeEnut.
del dessa aktiviteter emellertid politiska, sociala eller kulturellaärav av
skäl undantagna från skatteplikt de kan hänföras till sådanaattgenom
omsättningar i verksamheter undantagna från skatteplikt enligtärsom
artikel 13. Dessa aktiviteter får därför enligt artikel femte stycket4.4

utövade det offentliga subjektet i dess offentligegenskapanses av av
myndighet, vilket innebär aktiviteterna faller skattepliktenutanföratt
artikel första4.5 stycket.

Enligt artikel 4.5 skall således offentliga subjekt inte be-anses som
skattningsbara beträffande verksamheter eller aktiviteterpersoner som

offentligdessa subjekt i sin egenskap myndighet. Endastutövar av om
uppståbetydande konkurrenssnedvridning skulle fråga vissa ieller är om

bilagaD aktiviteter föreligger skattskyldighet beskattningsbarhetupptagna
beträffande aktiviteterför offentliga offentligasubjekt denäven som

subjektet dess egenskap. Med aktiviteteri denna och transaktionerutövar
artikelenligt 4.5 förstås, utifrån begreppsbestämningar, såvälML:s

omsättning med regleringen ieller tjänst. Avsiktenuttagsom av vara
artikel således4.5 från beskattningsbara området uteslutaär detatt
aktiviteter har myndighetsutövande jfr avsnittenkaraktär 2.20 ochsom
4.4 Terra Kajus, kap. IV.6.2.l.samt

Svensk EG-konfomiitet

föregående föreliggerAv avsnitt framgår dels skatteplikt ienligt MLatt
offentlig verksamhet för tjänster endast beträffandeochuttag av egna varor
vissa egenregiarbeten dels sjättekommunala på stadigvarande bostäder, att
direktivet undantar offentlig från uttagsreglema endastverksamhet genom
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från skattepliktvilket innebär undantagetbestämmelserna i artikel 4.5, att
direktivet enligt ML.enligtbegränsat änär mer

synpunkterföljandesig§ första stycket MLSåvitt gäller 3 kap. 29 gör
antingenförutsätterviduttagsbeskattninggällande. Eftersom uttag varorav

ochkap. 3 § MLvid förvärvet 2till återbetalningavdragsrätt eller rätt
intesåvittfyller undantagethar någotdera,då inte statenstaten avser

avdrags-frånvaronframhållassammanhanget börfunktion. Inågon att av
bedrivaföreliggeråterbetalningeller till ävenrätt statenrätt ansesom

verksamhet.mervärdesskattepliktig
närvarandebereds förverksamhetenkommunalahärefter angår denVad

Omavdragsrätt.generellaregeringskansliet frågan kommunernasinom om
kommerslopaskompensationssystemetkommunalanuvarandedet

enligtmyndighetsutövande karaktärinte harverksamhet,kommunal som
inordnasföreliggerverksamhetskattepliktigiden mån§ ML, att4 kap.. 7

tillelleravdragsrätt rättmedmervärdesskattesystemeti det gängse
första29 §i 3 kap.följd. Undantagetingående skattforåterbetalning som

kommunalbeträffandekvarståfall inte helleri sådantML kanstycket
stycket MLandrakap. 29 §bör då 3skälAv ävenverksamhet. samma

upphävas.

303enligt kap.införselför viss2.22 Undantag
§§ ML31och

upphävs.§ ML3 kap. 31förslag:Utredningens

Sverige

tullagenenligtinförsel9§ MLenligt kap.förstås 1införselMed
import,uttrycketskillnadtillinförsel kan,Uttrycket1065. mot1987:

3 MLstycketförstakap. 1 §Enligt linte tjänster.ochendast varoravse
Skattenlandet.tillinförselskattepliktigvidutgåmervärdeskattskall

lagenenligtfrån skattfrihetFöreliggerTullverket.tilldärvidbetalas
införselninförsel dockvidavgift ärskatt ellerfrihet från1987:1066 om

enligtskattefrihet30 § ML.enligt 3 kap.skattepliktenfrånundantagen
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nyssnämnda lag föreligger i vissa fall vid införsel då förutsättningar för
tullfrihet för handenär enligt lagen 1987: 1069 tullfrihet ellerom m.m.
med stöd lagen utfärdade föreskrifter.av

kap.I 3 31 § 1 ML stadgas skattefrihet för tullfria trycksaker förssom
in gåva eller ersättning. Vidare föreskriver 3 kap. 31 §utansom annars
2 och 3 ML skattefrihet för exponerade eller framkallade mikrofilmer som
förs in i landet på motsvarande försätt spritdrycker, vin, starköl ochsamt
tobaksvaror förs i landet i form gâvoförsändelse, flyttgods ellersom av

eller testamentsgods för enskild eller dennes familjssom arvs- persons
personliga bruk. Bestämmelserna överfördes från AFL till ML prop.
1968:100 90.s.

I 3 kap. 31 § 4 ML stadgas slutligen undantag från skatteplikten för
införsel kyla och elektriskvärme, kraft prop. 198990: 1ll 204 ochav s.
198990 SkU10 98 och 109. Det endast införselär dessas. av varor som

undantagna från skattepliktär medan däremot omsättning, dvs. överlåtelse

ersättning och skattepliktigt.är Inte heller tull vid införselmot uttag tas ut
kyla eller elektriskvärme, kraft.av

EG

Liksom i Sverige utgår inom EG mervärdeskatt på import artikelav varor
2.2.

Från januari 1993och med den 1 förstås emellertid med import av
tredjevaror endast införsel från land. Vid handel inom EG skall någon

tullbehandling inte ske och tull mervärdeskattoch därmed inteav varorna
längre Begreppen och import används inte längre hartas ut. export utan

begreppenmed tillhandahållande och förvärv. Under övergångs-ersatts en
period, den januaril 1992 till den 31 december 1996, kommer den

nuvarande s.k. destinationsprincipen behållas. Vid handel inom EGatt
mellan skattskyldig säljare och köpare inte lägga mervärdes-skall säljaren
skatt pâ pris har själv full på sina inköp artikelavdragsrättvarans men
28c.A och artikel 28f.3 b. Hos den skattskyldige köparen utlösera
förvärvet skattskyldighet i det land där befinner sig då transportenvarorna
till köparen avslutats artikel 28a.1 artikel 28a.3 och artikel 28b.A 1.a,
Bestämmelserna gäller under övergángsperioden behandlas närmaresom
i kapitel 9 och i bilaga Vid handel mellan EG-land och tredje land skall
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reglernanuvarandedeefter år 1996föresåvälfortsättningsvisäven som
tredjeEG-land tillfrånlyfts vidmervärdesskattgälla, dvs. exportatt av

artikel 7land inom EG. Itilltredje landfrånvid importpåland och läggs
med importskall förståsvadnärmare varor.avsomanges

ochimportskattefrihet vidbestämmelserfinnsartikel 14.1 varorl avom
internatio-tillskattefrihet knutenbestämmelserfinns16.1 Ai artikel om

underde ärbl.a.innebär ettreglergodstrañk. Dessa attnell varor som
o.d.tullupplagpåplaceradeoch de ärtransiteringsförfarande somvaror

cirkulation inomfriförfrigörsde inteså längeskattbefriade frånär
vidSkattefrihetenprocedur.sådanellerförtullninglandet armangenom

väsentliga delariartikel 14.1enligt avmotsvarasimport av varor
avgift videllerfrån skattfrihet1987:1066i lagenbestämmelserna om

innebär, nämnts,Nyssnämnda lag attML.30 §jfr 3 kap.införsel som
föreliggerfall då detför vissaskallintevid importmervärdesskatt uttas

tullfrihet1987:1069enligt lagentullfrihetförutsättningar för m.m.om
klargörbestämmelserlämnat83181EEGdirektiviRådet har som

frånundantagangåendeartikel 14.1enligtskattefrihetenräckvidden av
slutlig import.vidmervärdesskatt

varubegreppetkraftÄven elektriskochkylaomfattasEG värme,inom av
jfrskattepliktighäravomsättningenSverigei ärLiksomartikel 5.2.

bilaga D.2 ipunkten

EG-konformitetSvensk

motsvarighetsin30 § MLkap.har 3redogörelsenframgårSom ovanav
lagdenbeaktasbörDockEG-konform.såledesoch nyaartikel 14.1i är

kommerinhämtatvi attenligt vadimport,skattefrihet vid somm.m.om
direktivetsjätte16. DetFi 1993:Tullanpassningsutredningenföreslås av

ML.§ 1-431till 3 kap.motsvarighetingeninnehåller däremot
imple-och83 181direktivetireglerastrycksakerförfrån skattFrihet

vid import,skattfrihet frånlagennämnda m.m.i den ommenteras nya
förSkattefrihetenutgå.därförkan§ l MLkap. 31i 3Bestämmelsen

skatt. Ifrånundantagnågotinterealiteteninnebär ioch tobakalkohol
iUndantagetskatt.innefattarschablontull ävenutgårfalldessa somen
iinförsmikroñlm,gällerdetutgå. Närbörochonödigt3 som31 § är
i§ 231ersättning 3 kap.eller avsesgåvalandet utanannarssom
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huvudsak mikrofrlm inom de offentliga bibliotekens och den vetenskapliga
forskningens internationella bytesverksamhet prop. 1965:87 22 ochs.
SOU 1965:28 77. Beträffande detta omrâde torde EG-reglema intes.
medge undantag vadutöver i artikel 91 i direktivet 83 181,som anges om
privilegier och immunitet garanterade i kulturella, vetenskapliga eller
tekniska samarbetsavtal mellan medlemsstaterna och tredje land. Något
sådant avtal inte ha träffats, varför undantaget inte heller kan stödassynes
på direktivet 83 181.

EG-reglema medger inte något undantag från mervärdesskatt införselvid

kyla eller elektriskvärme, kraft. Undantaget i 3 kap. 31 § 4 ML kanav
därför inte kvarstå.
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Uttagsbeskattningen3

Inledning3.1

användningprivatsyfte beskattafrämstaUttagsbeskattningen har attsom
verksam-saluför i sinnormaltskattskyldigedenoch tjänster somvarorav

gjordatillbakaför taemellertid också kompenseraSyftethet. är statenatt
i fulltförvärvatsmervärdesskatt påingåendeföravdrag ensomvaror

användas ibörjarförs tillsedan överskattepliktig verksamhet sommen
skattskyldighet.delvis medförendastalls ellerinteverksamhet som

beskattningalternativ tillkan såledesUttagsbeskattning ett genomsomses
avdrags-vägradmervärdesskatt; antingenför ingåendeavdragsrättvägrad

ellermervärdesskattförblir bärarenyttighetenvarvidvid förvärveträtt av
skattebelastning åter sker.varigenomuttagsbeskattningsenare

vissaställetIanvänds inte begreppet sägssjätte direktivet attuttag.I
ersättningomsättningbehandlasskalltransaktionerangivna motsom
uppnå be-Teknikenc0nsideration.supplies made fortreated attas

uttagsbeskattning. Ivid ML:sdock i densammaskattning är stort som
EG:stalasdetnäranvänds därför uttrycketkapitel ävendetta uttag om

bestämmelser.
kapiteli detta sägsreglernasvenskavid beskrivningen deVad som av

hardeninte sägs,skattskyldig gäller också,den annatär somomom som
gälleravdragsrätttalasdetingående skatt. Näråterbetalningtillrätt omav

13 § ML.kap.áterbetalningsrätt 10på motsvarandedet sätt
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3.2 Uttag av varor

kap. 2 § 2Området för bör i 2Utredningens förslag: uttag av varor
regelngratis. böridag fall då överlåts DärutöversåsomML avse varor

understiger inköps-överlåts ersättningfall dåendast mot somvaranavse
såsom i nuvarande MLtillverkningskostnaden och intevärdet alternativt

marknadsmässigt betingadsamtidigt framgåmarknadsvärdet. börDet att
bestämmelse imedföra uttagsbeskattning.nedsättning inte skall I en ny

vidbeskattningsunderlagetföreslåskap. 3 § första stycket 2 ML7 atta
inköpsvärdetför marknadsvärdet skalli stället utgörasvamuttag av

tillverkningskostnaden vid uttagstillfållet.alternativt

Allmänt

ianspråktagandeuppnåsSkatteplikt för attuttag av varorvaror genomav
stycketandra ML.2 kap. 1 §omsättninguttag av varaanses somgenom

kanoch avdragsreglernauttagsbeskattningmellan reglerna förSamspelet
föreliggerförvärvAvdragsrätt videnligt följande.kort beskrivas av varor

med-verksamhetiden§ ML förenligt 8 kap. 3 omsätter somvarorsom
tillhänförligingående skattske förAvdrag får såledesskattskyldighet.för

för-används ellerdeli den mån och till denförvärv varornavarorav
skatteplik-i fulltförvärvatsverksamhet.skattepliktig Harbrukas i varorna

medaningående skattförfull avdragsrättverksamhet föreligger alltsåtig
Vidverksamhet.i blandadföreligger vid förvärvpartiell avdragsrättendast

tillbakahelheti sinavdragsrättuttagsbeskattningen sedan dennatas
uttagsbeskattningen. Däremotinte vidavdragsrätt medgeseftersom ny

skallfull skattinnebärauttagsbeskattningbestämmelserna attomanses
haftendastvid förvärvetskattskyldigevid denerläggas ävenuttaget om

199394:99 141.skatt jfrför ingåendepartiell avdragsrätt s.prop.

Sverige

ochfastigheterdemmateriella ting, blandförstås även samtMed gasvara
omsättningMed6 § ML.elektrisk kraft kap.kyla och 1värme, enav

förföremåldenersättning, dvs. äröverlåts attmotattmenas varanvara
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förstaeller den anspråk 2 kap. l §köp eller byte, i uttagatt tas genom
andra styckenaoch ML.

omfattas uttagsbestämmelsemafastighet varubegreppet innebärAtt attav
fastigheter. Emellertidi princip tillämpliga beträffandeavseende ärvaror

omsättning dvs. överlåtelseenligt 3 kap. 2 § första stycket MLundantas

Uttagsbestämmel-eller fastighet från skatteplikten.vederlag uttagmot av
omsättningdärför ingen verkan såvittavseende får avser avvarorserna

problematiken återkommeravsnitt därfastigheter jfr emellertid 3.3.1

till fastigheterrättigheteröverlåtelse eller upplåtelse utgöreftersom av
omsättning tjänst.av

skallavseendesvenska bestämmelsernaDe när uttag ansesvarorom
uttagsbeskattningenVidi kap. 2 och 3 §§ ML.återfinns alla 2föreligga

uttagsbestämmelsemaeftersommed mervärdesskattobelastadeär varorna
återbetalningtill avdrag för ellerskattskyldige haftdenförutsätter rättatt

3 § ML.2 kap.vid förvärvetingående skattenden av varanav
följande.innebär§ MLBestämmelserna i 2 kap. 2 uttag av varorom

då sigskattskyldige tillgodogörfall den2 §2 kap. l ML en varaavser
ellerprivat,förbrukarändamål, dvs.verksamheten för privat tarvaranur

användninggåvoändarnål eller föranspråk för privatai somvaran
ändamål. Vadför privatatjänsterochvid förvärvbytesvaror av varor

gåvoändamålet.tagits fördet tillräckligtbeträffar gåvofallet är utatt varan
2 § 2enligt 2 kap.skattskyldighetföreligger ävenfullbordatsgåvanHar

upphör199394:99 139. Genomjfr attML uttaget varavarans.prop.
rörelsetillgång.en

tillöverlåterfall skattskyldige2 § 2 ML då den2 kap. varaenavser
marknadsvärdet.understigervederlag eller vederlagnågon utan mot som
Överlåtelse elleröverlåtelse äganderätt tillEndast avses.av en vara

fastighet,till ärtill såledesupplåtelse nyttjanderätt även atten vara,av
uttagsbeskattasendastomsättning tjänst och kan uttag avsomsom avanse

inteprisnedsättningar ärMarknadsmässigt betingade atttjänst. somanse
tillförsäljningomfattarBestämmelsen ävenförsäljning till underpris.

personal-sedvanligamarknadsvärdet.för pris understigeranställda ett som
140. Genomjfrdock inte uttagetuttagsbeskattasrabatter s.a. prop.

rörelsetillgång.upphör attvaran vara
skattskyldi-då denföreligger§ 3 slutligen stadgar2 kap. 2 ML att uttag

medförVerksamhetsgrenverksamhet ellerfrånför över somvara enge en
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skattskyldighet till verksamhet eller Verksamhetsgren inte alls elleren som
endast medfördelvis skattskyldighet. En sådan situation uppstår då en vara
anskaffas i verksamhetVerksamhetsgren används i sådan.en men annan

aldrigBestämmelsen tillämplig vid överföring till verksamhetär av vara
medför full skattskyldighet väl vid överföring till verksamhetsom men

Verksamhetsgren endast medför partiell skattskyldighet. detI sist-som
nämnda fallet, liksom då överföring skett till verksamhetverksamhets-en

inte medför någon skattskyldighet alls, skall full skatt tas ut,gren som
dvs. på hela marknadsvärde. skatt emellertid inteDenna är attvarans anse

ingående skatt i den mottagande verksamheten. skattskyldige harDensom
därför inte till avdrag för denna skatt. skall anmärkasrätt Det att om en

uttagsbeskattats enligt 2 kap. 2 § 3 ML överlåts överlåtelsenärvara som
skattefri enligt 3 kap. § första24 stycket 2 Skälet härtillML. är att varan

drasvid överlåtelsen redan belastad mervärdesskatt inte fårmedär som

av.
vidBeskattningsunderlaget i de flesta fallutgörsuttag av varor av

marknadsvärdet, dvs. det allmänna första stycketsaluvärdet 7 kap. 3 §

Med marknadsvärdet förstås detML. enligt 7 kap. 3 § andra stycket ML

den skattskyldige vid försäljningpris skulle ha kunnat betinga sigsom en
under jämförliga omständigheter. priset enligt lagrumI inbegrips samma
värdet bytesvara, kompensation för och avgifter och andraskatterav
tillägg till priset beträffandeTill skillnad från vad falletränta. ärutom som
de ingårEG tillämpade beskattningsunderlagen härom nedan,seav
således mark-handelsvinst i det beskattningsunderlag tillämpas i MLsom
nadsvärdet. Detta innebär utebliven vinst beskattas vid uttagsbe-att
skattning enligt ML:s inte enligt EG:s regler.men

EG

Liksom i Sverige inom inbegripetEG med materiella ting,avses varor
fastigheter, elektrisk kraft, och kyla jfr artikel 5.1 ochvärmesamt gas,

Likaså innebär5.2. EG:s egentliga uttagsbeskattningregler varor,om av
artikel och omsättningöverlåtelse5.6 5.7, skall jämställas medatt uttag

vederlag treated for consideration.supplies mademot as
omsättningTill skillnad från emellertid vissvad gäller i Sverige ärsom

nyprodu-fastighet skattepliktig inom överlåtelse delsEG, nämligenav av
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dels obebyggdstår på,deoch markenbyggnader, eller delar därav,cerade
omfattasEftersom fastigheterbyggnadstomt.mark utgör av varu-som

blirbestämmelserinnebär detta EG:sbegreppet uttagatt varoravom
fastighetöverlåtelsefall dåfastighet i de bådavidtillämpliga uttag avav

skattepliktig.är
direktivetsjättebestämmelserna i detovannämnda uttagDe av varorom

fakultativaoch5.6,artikelbestämmelse,obligatorisk treutgörs enav
artikel 5.7sådana, a-c.

habestämmelserövergångsordningen tvåinnehållerVidare ansessom
överföringvilkenb enligtartikel 28a.5nämligen delsuttagskaraktär,

i vissaverksamhet tillfrånäganderättsöverlåtelse annanenenav varor
dels artikelvederlag,omsättningmedjämställasfall skall motav varor

betraktasskallanvändningvilken vissenligt28a.6 gemen-somvarorav
gällerbestämmelserbådaersättning. Dessavamförvärvskapsintema mot

Bestämmel-tillmedlemslandfrånflyttas annat.ettendast etten varaom
bilagarörande dessavidareframställning sedennautanförlämnasserna

avsnitt 3.1.5.1
ochartikel 5.6avseendeuttagsbestärnrnelsernaegentligafyraDe varor,

följande.innebärartikel 5.7 a-c,
skattskyldi-skall denuttagsbeskattning skeföreskriverArtikel 5.6 att om

bruk.privataeller personalensförverksamheten egettar ut vara urge
ellervärderingadock gåvorbortsak gällerSamma avvaran gesom

ändamål.rörelsefrämmande Be-andraanvänds förellerVaruprover
upphörtillämplighet förutsätter attuttagetstämmelsens att genomvaran

delvisellerheltavdragsrättrörelsetillgång. Vidare förutsätts attvara
komponenter.dessellerförvärvetvidför ingående skattförelegat varanav

uttagsbeskattningen.tillbakaavdragsrättDenna tas genom
skattskyldigedendåskefåruttagsbeskattningmedgerArtikel 5.7 atta

producerade, konstruera-verksarnhetsändamål använder ärför varor som
dåverksamhetenimporterade iellerbearbetade, inköptade, menutvunna,

förvärvetavdragsrättfullmedförtskulle hadessa inteförvärv omvarorav
ellerförvärvblandadefrågaskattskyldig, dvs. ärfrångjorts omannan

uttagsbeskattningskattskyldighet. Dennamedför partiellverksamhet som
skattskyldigadelvis ärendastbanker,näringsidkare,sikte på t.ex. somtar

Full skattingående skatt.förpartiell avdragsrättendast hardärföroch som
vidfallemellertid i dessa rätt attskattskyldige harDenpåläggs uttagen.
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uttagsbeskattningen dra så del skatten påstor uttaget motsvararav av som
den skattskyldiges partiella avdragsrätt förvärvvid artikel 17.2av varor c,
jfr artikel 28f. berorl. Det avdrag till skillnad frånäven de övrigaatt
uttagsfallen inte tidigare medgivits. dessa fall föreligger oftastl inget fär-

digt förvärv i näringsverksamhet och belastas då denvarorna av mer-
värdesskatt belastat ingående material och komponenter ochsom som
ligger kvar just därför avdrag skett. specifika avdragsrättDennaatt
syftar således till skall belastas med lika mervärdesskattatt storen vara

köpts eller producerats i regi jfr bilaga avsnitt1oavsett om varan egen
3.1.5.

Artikel 5.7 b medger uttagsbeskattning får ske då skattskyldig,att som
förvärvat med hel eller partiell avdragsrätt eller fått avdragsrätt viden vara
tidigare uttagsbeskattning enligt artikel 5.7 för användatar ut atta, varan
den för icke beskattningsbar transaktion, för omsättningdvs. änannaten
supply of goods. upphörVaran således uttaget attgenom vara

förvärvetrörelsetillgång. Den vid medgivna avdragsrätten tillbakatas
uttagsbeskattningen för förhindra skattefritt förvärv.att ettgenom

Artikel medger uttagsbeskattning får då skattskyldige,5.7 ske denattc
behåller verksamhet.eller dennes han upphör mednärensuccessor, vara

tillämpligBestämmelsen inte vid sådana överlåtelseröverföringarär av
iverksamhetstillgångar artikel 5.8, dvs. då verksamhetstillgång-som avses

företagöverlåts eller tillskjuts apportegendom eller liknande.annatar som
verksamhetsöverföringar omfattasSkälet till enligt artikel 5.8 inteatt av

uttagsbestämmelseifrågavarande artikel 5.8 materielltär utgöratt ettnu
från varför hellerundantag skatteplikten uttagsbeskattning inte kan komma

fråga jfr kap.i motsvarigheten i 3 25 § ML. Varan upphör genom
Ävenrörelsetillgång. vid enligt artikel 5.7 gälleruttaget uttagatt vara en c

förutsättning för skattskyldige förvärvatuttagsbeskattning denattsom
vid tidigaremed hel eller partiell avdragsrätt eller fått avdragsrättvaran

tillbakauttagsbeskattning enligt artikel 5 avdragsrättDenna tas genoma.
skall uppkomma.uttagsbeskattningen för skattefritt förvärv inteatt

harAvdragsrätt medges inte heller vid denna uttagsbeskattning. Det

5.6 täckerifrågasätts inte artikel överflödig eftersom artikel5.7 ärom c
skallfall för privat brukdessa regleringenäven att uttaggenom av varor

V.7.3.omsättning vederlag TerraKajus kap.motanses som
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5.6 och 5.7artikelenligtvidBeskattningsunderlaget uttag varorav
deför köpaprisetartikel l b11.A uttagnaenligt att varornautgörs av

Saknasprice.purchasetheinköpsvärdetmotsvarandeeller varor,
thetillverkningskostnadenbeskattningsunderlagetinköpspris utgörs av

tillhänsynartikeln medenligtvärde bestämsBåda slagenprice.cost av
beskattnings-iinnebäraBestämmelserna attförtidpunkten uttaget. anses

mervärdedetdelsanskaffningskostnaden,delsingår somunderlaget
företaget,inombearbetninganskaffadedetillförts mengenomvarorna

följersagdadet3.1.5. Avavsnittjfr bilagavinst 1uteblivenintedäremot
tillbakasyftar tilluttagsbeskattningen att taregleringEG:s varoravatt av
intedäremotAvsikten ärdragits atttidigaremervärdesskattden av.som

uttagsbeskattas;skalldenhandelsvinst hosuteblivenockså beskatta somen
ochmarknadsvärdetvariti MLliksombeskattningsvärdethadeså falli

tillverkningskostnaden.inköpspriset ellerinte

EG-konformitetSvensk

utgörsvadbådai de uttagGrundstadgandena rättssystemen varoravavser
harbestämmelserbådaDessa2 § l ML.2 kap.respektive5.6artikelav

frekventade ut-och kantillämpligheten mestvidaste antasden avse
bestärnmel-övrigaförfoganden. Dereglerade slagende avtagstypema av

iöverlappningarmindreellermedfallnågra störreiskattlägger,serna
för-specifikavissabestämmelserna,nyssnämndadetillförhållande

tillämpnings-i sittväsentligtdärför snävareoch ärfoganden över varor
dessutomartikel 5.6förmed undantagEG-reglernanämnda ärområde. De

ianspråktagan-beskrivnadebetraktafårmedlemsstaternafakultativa, dvs.

ersättning.omsättningdena motsom
undantafortsättaerhållit attanslutningsfördraget rätt attiSverige har

uttagsbe-EG:sskatteplikten.frånfastighetöverlåtelsefallsamtliga avav
i formomsättningdärför inteinverkaravseende avstämmelser varor

fastigheter.uttag av
ochmateriellahuvudsakligeni bådaharReglerna sammasystemen

nämnts, ettuttagsbeskattningen är,ochuppbyggnadsystematiska som
Föringående skatt.förvägrad avdragsrättbeskattningalternativ till genom

full ellerprincipdärförtillämplighet gäller attbestämmelserssamtliga som
bådailäggsVidareförvärvet.medgivits vidskall haavdragsrättpartiell
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full skatt på endastäven partiellsystemen avdragsrättuttaget medgivitsom
vid förvärvet. Slutligen råder i båda med undantag för artikelsystemen,
5.7 inte till avdragrätt vid uttagsbeskattningstillfállet.a,

Artikel 5.7 speciell och fallerär utanför systematiken eftersom avdraga
medges vid uttagsbeskattningen artikel 17.2 Detta förhållandec. skulle,

logisktnämnts, följd avdragsrätt inte medgivits ellerattsom vara en av
kunnat medges vid förvärvet. Emellertid borde det ingående material och

förvärvadede komponenter den i regi producerade bestårsom egen varan
ha föranlett partiell avdragsrätt artikeln endast partielltav avser-

skattskyldiga vid förvärvet beståndsdelar. Artikel 5.7 ärav varans a-
emellertid fakultativ och då behov denna regel inte kan föreliggaav anses
bör någon motsvarighet härtill inte införas i svensk rätt.

Artikel 5 .7 b har sin inte heltäckandenärmaste än motsvarighet iom
2 kap. 2 § 3 ML. Emellertid kompletterar bådade övriga bestämmelserna

i ML ganska väl det tillämpningsområde artikel b5.7 täcker utöversom
kap.2 2 § 3 ML. Artikel 5.7 b fakultativden får såledesär även men

redan reglerad gällande rätt.anses genom
Artikel har,5.7 överflödignämnts i detansetts attc som ovan,

Ävenbestämmelsen helt i artikel 5.6. 2 kap. 2 § l ML fårryms anses
innefatta de uttagssituationer i artikel Artikeln hade5.7 påsom avses c.
grund sin fakultativa karaktär i och för sig inte måst inkorporeras iav
svensk således ändå regleraträtt är gällande rätt.men genom

Artikel 5 .6 slutligen obligatorisk ochär grunden för EG:s uttagsbe-utgör
skattning avseende Artikeln har sin motsvarighet inärmaste 2 kap.varor.
2 § l ML. Artikel 5.6 har emellertid vidare tillämpningsområdeett genom

det samtliga slag tillgodogörandenianspråktaganden denatt avser av av
skattskyldige eller dennes personal för rörelsefrärnrnandeav en vara
ändamål och inte endast, såsom fallet i kap.är 2 2 § 1 ML, för den

skattskyldiges privata ändamål. Emellertid bestämmelserna irymmer
2 kap. 2 § 2-3 förfogandenML tillsammans med 2 kap. §2 l MLsom
ganska väl täcker omfattningen tillämpningsområdet för artikel 5.6;av
2 kap. 2 § 2 ML överlåtelse äganderätt till ersättningutanavser av vara
eller ersättning understiger marknadsvärdet, nedanmot som varom mer
och 2 kap. 2 § 3 gäller överföringML skattefritttill eller endastav vara
partiellt skattepliktigt verksamhetsområde. sådan överföring kanEn även

rörelsefrärnrnandesägas utgöra tillgodogörande i den rörelse varifrånett
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överföringen sker Förfoganden enligt artikeloch därför i artikel .6.5ryms
5.6 från personalens regel på arbets-sida från stöld bortses sker som
givarensden bestämmelsernaskattskyldi order eller svenskaDeges ansvar.

förfoganden frånbehöver därför inte, såsom artikel särskilt5.6, omnämna

personalens sida.

direktivet föreslås be-överensstämmelse skall råda medFör att en ny
Bestämmelsen innebärstämmelse i kap. 3 § första stycket7 2 ML. atta

tillverknings-alternativtbeskattningsunderlaget inköpsvärdetutgörs av
beskattningsunderlaget,Utebliven vinst ingår däremot inte ikostnaden.

marknadsvärdetfallet enligt nuvarande lagstiftning därvilket däremot är

beskattningsunderlag.utgör
endastEG-direktivet förutom privat brukArtikel 5.6 i av varanavser

användning för rörelsefrämmandegratisöverlåtelse eller dessav varan
gratisöverlåtelseförutomBestämmelsen i 2 kap. 2 § 2 MLändamål. avser

docktill marknadsvärdet. Det tordeunderpris i förhållandeöverlåtelse till

demed EG-bestärnrnelsen såsomstrida syftet äveninte att uttagmot anse
regelnMed hänsyn till densker till underpris.fall då överlåtelser nya om

endastdock begränsas tillbör uttagsfallenbeskattningsunderlaget att avse
alternativti relation till inköpsprisetde situationer då underpriset satts

tillverkningskostnaden.

marknadsvärdet i 2 kap. 2 § 2 MLbör ordetkonsekvens med dettaI

enligt 7 kap. 3 första stycket 2 a.värde beräknat §bytas ettut mot
i verksam-gratisgåvor ledochVad gäller ettsom ges somVaruprover

den svenskarörelsefrämmande, torde resultatetoch alltså inteheten, är av
stridaavdragsgill, intesådan gåvatillämpningen, där mervärdesskatt är

iskall skeuttagsbeskattningsyftet i EG:s uttryckliga regel attmot .
idärför inte införas ML.fall. Någon regel rörande detta behöversådana

kap. 2 §bestämmelsen i 2anmärkts under redogörelsen förSom ovan
marknadsvärdetunderstigerorden vederlag2 ML har mot som

betingadmarknadsmässigtså varuöverlåtelsertillämpats att mot en
intepersonalrabatter utgöreller sedvanligaprisnedsättning uttag.mot

prisnedsättningeftersommed artikel 5.6tillämpning harmonierarDenna en
rörelsefrämmande formarknadsmässigt betingadinte är voresom

those of his business.other thanpurposes
svenskgällandeanfördapå grund detUtredningen föreslår attovanav

marknads-nedsättning inteoch sådan ärlagfásts ordenrätt attgenom
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mässigt betingad läggs till sist i 2 kap. 2 § 2 Som exempelML. en
prisnedsättning under marknadsvärdet ändå marknadsmässigtärsom
betingad kan lågt pris för back öl eller läsk,nämnas ett extremt en

kopplatantingen till livsmedelsinköp i övrigt till visst belopp eller enbart

för locka kunder till butiken.att

3.3 Uttag tjänsterav

Allmänt

inlednings-De allmänna principer för uttagsbeskattning redogjorts försom
vis avsnitt gäller beträffande tjänster.och under 3.1 även uttagovan av

syftar svenska reglerna uttagsbeskattning tjänster,Emellertid de om av
detfastighetsområdet, ofta längre till återtasärskilt de på än att en, som

Uttagsreglemavisat sig, materiellt felaktigt medgiven avdragsrätt.senare
i vissa fall till begränsa konkurrenssnedvridningarsyftar nämligen även att

personalmatsalaruttagsbeskattning serveringstjänster it.ex. genom av
uttagsbeskattningenligt 2 kap. 6 § första stycket eller1 ML genom av

enligt kap. 8 §egenregiarbeten på fastighet i skattebefriad verksamhet 2

syfta tillML. Reglerna i 2 kap. 7-8 ML kan dessutom attanses
beskatta själva byggandet fastighet.

med vad gällerSkatteplikt för tjänster uppnås, i likhetuttag somav
beträffande ianspråktagande tjänsteruttag att genomav varor, genom av

tjänst kap. andra stycket ML.omsättning 2 l §utgöruttag av
yrkesmässigMed tjänst förstås allt kan iän omsättasannat somvara

omsättning tjänst tjänstverksamhet kap. 6 § ML. Medl attav menas en
någon ellerutförs, tillhandahållsersättning överlåts eller på sättmot annat

första och andratjänst i anspråk 2 kap. 1 §att tas uttagen genom
styckena ML.

återfinnstjänster ivadDe svenska reglerna utgör uttag avom som
fastig-tjänster påenbart2 kap. 5-8 §§ ML, 7-8 §§ uttagvarav avser av

hetsomrâdet.
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ML3.3.1 Uttag enligt 2 kap. 5 och 6 §§

förslag: första stycket l MLUtredningens Kravet i 2 kap. 5 § att vara
Även det skallkravetskall i samband med tjänsten slopas. atttas ut

Vidare börtillhandahålls slopas.fråga tjänster normaltvara om som
uttagsbe-skall föranledamarknadsmässig prisnedsättning inteattanges

skattning.
och 6 § första stycketför tjänster bör i kap. 5 §Området 2uttag av

tillhandahålls gratis.fall Därutöversåsom idag då tjänsternaML avse
ersättningfall då tillhandahållandet skerregeln endastbör mot somavse

nuvarande MLinte såsom iför tjänsten ochunderstiger kostnaden
marknadsvärdet.

föreslåsförsta stycket 2 b MLi kap. 3 §bestämmelse 7I atten ny
marknadsvärdeti stället förtjänster,beskattningsunderlaget vid uttag av

uttagstillfállet.vidför utföra tjänstenkostnadenskall utgöras attav

Sverige

tillnormaltden skattskyldige omsättertjänster2 kap. 5 § ML somavser
skattskyldigedensådana tjänsterersättning, dvs.utomstående mot som

stycket 1-3utomstående. § förstatillhandahåller I 5yrkesmässigtarmars
följandebehandlasML typer uttag.av

utförpersonligenskattskyldigefall dendetpunktenFörsta att enavser
ringadärvid änändamål ochför privatsigtjänst tar ut vara av mer

fysisktsjälvpersonligen innebär hantjänstenutförhanvärde. Att att
medförenadmåstereparation, dessutomtjänsten,utför t.ex. varasomen

rörelsetillgång. In-Genom upphör utgörauttagetvaruuttag.ett varan
idetsammauttrycket för privat ändamålnebörden är som avsesav

l99394:99 141.kap. 2 § ML prop.2 1 s.
stycket MLförsta§kap. 3Beskattningsunderlaget enligt 7utgörs av

marknadsvärde.tjänstens
tillhandahållerskattskyldigefall denpunkten reglerar de dåAndra en

utförasjälv fysisktför privat ändamål änsig själv sätttjänst attannat
anställdlåterskattskyldigexempel lagtextenden. Som nämner att enen

förverksamhetstillgånganvändereller han självutföra tjänsten att en
användandetvärdet ärförutsättningändamål, dock underprivat att merav

punktensåsomBestämmelsen förutsätter inte, tas utringa. attän vara
tillämplig videndast ärEftersom bestämmelsentjänsten.i samband med
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tillhandahållande för privat i byggnadsrörelse,ändamål faller uttag som
utanför tillämpnings-består i byggtjänster utförs personal,att av egen

Punktenområdet; sådant i stället hänföra under 2 kap. 7 § ML.äruttag att
Bestämmelsenomfattar såväl omsättnings- anläggningstillgångar.2 som

Även privatimmateriella rättigheter.omfattar också användandet av
punkt såvidafastighet kan uttagsbeskattas enligt dennaanvändning av en

fastigheträttighet tillinte jämställa med sådan upplåtelseär attuttaget av
första stycket ML;undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § lärsom

skattefritt.i så fall är även uttaget
första stycket MLenligt kap. 3 §Beskattningsunderlaget 7utgörs av

tjänstens marknadsvärde.

skattskyldige utför, överlåter ellerde fall denTredje punkten näravser
sig självtillhandahåller tjänst någonpå änsätt utanannat annanen

marknadsvärdet. Omunderstigerersättning eller ersättningmot som
verksam-användaskattskyldige låterbestår i denuttaget att enannan

användandetvärdetför uttagsbeskattninghetstillgång fordras dock att av
Även enligtuttagsbeskattasfastighet kanringa. användningär än avmer

upplåtelsemed sådaninte jämställapunkt, förutsattdenna äruttaget attatt
förstakap. 2 §från skatteplikt enligt 3undantagenrättighet ärsomav

tjänstersjälvtjänster, dvs.fall skattefritt. S.k.stycket i såML, är somsom
gälleruttagsbeskattas inte. Dettainom företagettillhandahålls det egna

medförinteutförs för verksamhettjänsteprestationenäven när somen
skattskyldighet.

stycket ML§ förstaBeskattningsunderlaget enligt kap. 37utgörs av
marknadsvärde.tjänstens

normalt inteskattskyldigetjänster den6 § ML2 kap. avser som
stycketförstaoch omfattar enligttill utomstående ersättningomsätter mot

följande1-3 typer uttag.av
till prisersättning ellertillhandahållandengällerFörsta punkten ettutan

skattskyldi-denserveringstjunderstiger marknadsvärdet änster somavsom
iserveringstjänstersåledespersonal. Frågatillhandahåller sin är omge

skall kunnasådana tjänsterserveringsrörelse.verksamhet Förän attannan
dessutompersonalserveringar,fordras, frågauttagsbeskattas när är attom

kap.000 kr 4överstiger 30marknadsvärde för beskattningsårettjänstens

2 § ML.
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första stycket MLBeskattningsunderlaget enligt 3 §7 kap.utgörs av
marknadsvärde.tjänstens

ändamålskattskyldige för privatAndra punkten fall dennäravser
personbil eller motorcykel ocheller låter användaanvänder enannan

för privatInnebörden uttrycketanvändandet ringa.värdet är än avmerav
199394299 141.iändamål densamma 2 kap. 2 § l ML prop.är s.som

förhyrts föreller hatillgång i verksamheteni fråga kanFordonet utgöra en
återbetalningtill avdrag elleri denna. Vidare krävsanvändning rättatt

förvärvetingående skatten vid§§ förelegat denenligt 10 kap. 9-13 ML av
hela denförelegat förförhyrda fordon sådani frågaeller rättattom

begränsning avdragsrättenhänför sig till hyran.skatt Eningående avsom
förför ägda fordon, däremotuttagsbeskattningenpåverkar således inte

personbilanvändningexempelvis privatinnebärhyrda. Detta att somav en
vidavdragsrättenuttagsbeskattas fullttaxiföretag ävenägs utett omav

såväl gods-användning vidpå grundreduceratsförvärvet som person-av
ochgodstransporterhyrts endast fordäremot bilenOmtransporter.

påingående skattenför hälften denförelegat endastdärmedavdragsrätt av
användningen.privatainte ske för denuttagsbeskattningkanhyran,

förnämnda fall bestäms,iBeskattningsunderlaget vid uttag person-nu
motorcyklar,för§ och,schablonvärde enligt 7 kap. 4 MLbilar, efter ett

stycket ML.kap. förstaenlighet med 3 §marknadsvärdet i 7utifrån
iskattskyldige,.uttagsbeskattning denstadgar närTredje punkten om

använder ellerför privat ändamålpunkten,i andrafall änannat avsessom
verksam-omsättningstillgång ianvända ärlåter vara, som enenannan

här densammaändamålför privat är ävenInnebörden uttrycketheten. av
skallanvändandet144. Värdeti 2 kap. 2 § 1 ML a. varaavs.prop.som

inteupphörske. Varanför uttagsbeskattning skall kunnaringaän attmer
fortfarande finns kvareftersom denrörelsetillgâng uttagetatt genomvara

Även ellerskattskyldigesdenverksamheten efter nyttjandet.i även annans
uttagsbe-i rörelsen kanomsättningsfastighetanvändningprivata enav

intepunkt ärskattskyldige enligt denna attskattas hos den uttagetom
undantagenfastighettill ärupplåtelse rättighetjämställa med sådan somav

i så fall är ävenstycket ML;§ förstaskatteplikten enligt 3 kap. 2från

skattefritt.uttaget
stycket MLförsta3 §enligt kap.Beskattningsunderlaget 7utgörs av

marknadsvärde.tjänstens
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EG

innehåller såvitt princip obligatoriskaSjätte direktivet tjänster två iavser
bestämmelser artikel 6.2 a-b och fakultativ artikel 6.3. De ut-en

bestämmelserna i övergångsordningen artikel 28a.5 b ochtagsliknande

28a.6 kommer inte behandlas här i bilaga l avsnitt 3.1.5.att utan
skattskyldige ellerArtikel 6.2 stadgar uttagsbeskattning dennära om

brukhans använder rörelsetillgång, för privatpersonal utgörvara, som
för rörelsefrämmande ändamål. beskattning krävseller på Försättannat

delvis förelegat vid förvärvetdock avdragsrätt helt elleratt av varan.
gäller enligt artikelfråga upphör inte, till skillnad från vadVaran i som

föranvändningavsnitt rörelsetillgång vid5.6 jfr 3.2, utgöra ettatt
gäller enligt artikelrörelsefrämmande ändamål. Till skillnad vadmot som

jfr avsnitt 3.2.heller från fall ringa värde5.6 bortses här inte av
skattskyl-denBeskattningsunderlaget vid uttagsbeskattningen utgörs av

rörliga kost-de fasta ochdiges kostnader eller bestämt den delnärmare av
tjänsten jfr artikel 1l.A 1naderna rörelsen belöper den utfördai csom

och avsnitt 3.1.5.bilaga 1

den skattskyldigeuttagsbeskattningArtikel 6.2 b stadgar när utanom
eller för sin personalräkningtillhandahåller tjänster för sinersättning egen

ändamål.för rörelsefrämmandeeller eljest

detsammavid uttagsbeskattningenBeskattningsunderlaget är som
rörande artikel 6.2redogjorts för a.ovan

med-undvika konkurrenssnedvridningar,förArtikel 6.3 ettattger,
utför itjänster skattskyldiguttagsbeskattalemsland möjlighet att som en

medfört fullinte skulle haverksamhetsändamål då tjänsternaregi föregen
tillhandahållitshadeskatt de i ställetavdragsrätt för ingående av annanom

egenregi-uttagsbeskattningVad såledesskattskyldig. är avsom avses
behandlasBestämmelsenskattskyldiga.utförs partielltarbeten som av

påuttagsbestämmelsemanedan förmed redogörelseni sambandnärmare

fastighetsornrädet.
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EG-konformitetSvensk

redogörelsen för båda regler avseendeAv de rättssystemens uttagovan av
tjänster framgår inte bara också grund-beröringspunktema deatt attutan

rekvisiten förläggande stadgandena i drag.överensstämmer stora
likhet med vad gäller beträffande uttagsbeskattning gårI av varor,som
emellertid inte jämföra i de båda rättsord-det detaljbestämmelsemaatt

varandra. hänger med bestämmelserna iningarna med Detta attsamman
respektive normalt2 kap. och 6 §§ ML tjänster normalt ingår5 avser som

näringsverksamheten. uttagsbeskattninginte ingår i EG:s regler om av
artikel a-b gäller däremot tjänster generellt, dvs.tjänster i 6.2 oavsett om

ingår i näringsverksarnheten eller inte. grundläggandedessa normalt Denna

ändamålsenligt helt skriva 2 kap.skillnad också detgör är mest attatt om
bestämmelser.och 6 efter sjätte direktivets5 ML

omständig-skall följandeVid omskrivningen 2 kap. 5 och 6 §§ MLav
inskränkning ligger i kravetDirektivet saknar denheter beaktas. som

i sambandförsta stycket ML skallenligt 2 kap. 5 § 1 tas utatt en vara
tillämpnings-Bestämmelsen har såledesmed tjänsteuttaget. snävareett
denfallet enligt artikel 6.2område vad är närmasteärän somsom

i detta avseende.direktivet bör ändrasmotsvarigheten i som
föreslås i kap.med direktivet i punkten b 7överensstämmelsenåFör att

intebeskattningsunderlaget vid tjänsterstycket3 § första 2 ML uttagatt av
kostnadenmarknadsvärdet i stället skalllängre skall utgöra utan motsvara

i 2 kap. första stycket 3 MLBestämmelsen 5 §utföra tjänsten.att
till skillnadbehandlar inte bara utfördagratis tjänster även, motutan

till marknads-i relationtillartikel 6.2 tillhandahållanden underpris satta
jfr avsnitt 3.2beträffandevärdet. På sätt uttag varorsamma avsom

EG-bestämmelsema såsomsyftettorde det inte strida med uttagattmot
Uttagsfallen börunderpris.också de fall då tillhandahållandet sker tillanse

idå underpriset sättstill de situationerdock begränsas endastatt avse
idvs. priset börkostnaden sättasrelation till för utföra tjänsten,att

förstai 7 kap. 3 §detta bestämsrelation till beskattningsunderlaget såsom
prisnedsätt-skedock intestycket 2 b Uttagsbeskattning skallML. om

Är marknads-intedäremotmarknadsmässigt betingad. denningen är
rörelse-fineartikel 6.2 b inmässig, den i enlighet medär att anse som

stycket ML,§ andrainskränkningen i 2 kap. 5nuvarandefrämmande. Den
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uttagsbeskattning får ske endast värdet nyttjandet är änatt om av mer
ringa, kan bestå. har stöd i artikelDetta 6.2 andra stycket som ger
medlemsstat avvika från artikeln avvikelsen inte leder tillrätt att om
konkurrenssnedvridning. Med stöd artikel kan 2 kap. 6 §ävenav samma
ML, enbart vissa särskilt utpekade tjänster vilka normaltrör uttagsom av
inte ingår i näringsverksamheten, behållas.

från fastighetstjänsterBortsett avsnitt 3.3.2 nedan uttagsbeskattasse
inte s.k. självtjänster. Då artikel 6.3 fakultativ föreslås ingenär ny
reglering vad gäller skatteplikten för självtjänster.

föreslagna bestämmelsen förstaDen i 7 kap. 3 § stycket 2 b ML innebär

utebliven vinst inte längre ingår i beskattningsunderlaget eftersom detatt
skattskyldiges kostnad för utföra tjänsten och inte tjänstensdenär att

marknadsvärde skall beskattningsunderlag. EG-anpassningEnutgörasom
får följd enligt kap.till uttagsbestämmelsen avseende tjänster 2 5 § ochatt

första härmed. Uttagsbeskatt-6 § stycket l också bör i enlighetanpassas
ningen bör således endast syfta till tillbaka den mervärdesskattatt ta som
tidigare dragits Avsikten bör inte också beskatta uteblivenattav. vara en
vinst den skallhos uttagsbeskattas.som

förstaBeskattningsunderlaget vid enligt kap. 6 § stycket 22uttag
schablonmässigtberäknas enligt kap. § på visserligen7 4 sättett men

för användandet.inte desto mindre uttagsbeskatta kostnadenattavser
Regeln i kap. § bör därför kunna behållas.7 4

kap.3.3.2 Uttag enligt 2 7 och s §§ ML

NuvarandeUtredningens förslag: regler behålls.

Sverige

fastighetSom tidigare i mervärdesskattehänseende betraktaärnämnts att
kap. 6 § ML. Emellertid överlåtelse eller upplåtelsel ärsom vara av
fastighet hänföra omsättning Viss sådanrättighet till till tjänst.att av

överlåtelse eller från skatteplikten enligt 3 kap.upplåtelse undantagenär

tjänstförsta stycket innebär i den mån2 § ML. Detta äruttagatt av
sådan rättighet uttagetjämställbar med överlåtelse eller upplåtelse ärav
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påtjänsterBestämmelsernafrån skatteplikt.också undantaget uttag avom
ML.kap. och 8fastighetsområdet finns i 2 7

förbyggbranscheninomföreligger§7 ML när2 kap. uttaganger
underhåll,ochreparationerinbegripetanläggningsarbeten,ochbyggnads-

tjänster. Enjämförligaandraellerkonstruktionprojektering,ritning,samt
densåledestillämplighet ärför lagrummets attgrundförutsättning

Uttagsbe-andra.åtbyggtjänstertillhandahålleryrkesmässigtskattskyldige
dvs.egenregiarbeten,tjänsteruppköptasåvälskall skeskattning somav

fastigheterutförpersonaleller hansskattskyldigedentjänster egnasom
byggnadsrörelsen.i

stycketförstaskall enligtslagangivettjänsteruppköptaFör ovanav
omsättningstillgång,fastighetutförs på ärdeskeuttagsbeskattning när som

styckenatredjeochenligt andraskallVidarerörelsen.lagertillgång idvs.
utförsangivet slagegenregiarbetenskeuttagsbeskattnimg somovanavav

ianläggningstillgångelleromsättnings-fastighet utgörpå somegen
3 ML.kap. 5 §jfr 2rörelsen

tillstycket ML§ förstakap. 5enligt 7beräknasBeskattningsunderlaget
beräknadedendelskostnaderna,nedlagdadels deatt motsvara avsumman

ochanläggningstillgångarsådanaibundetkapitallånatpå änräntan annat
skattskyldigesdenvärdetdelstjänsterna,används förvarulager avsom

kan sägasbeskattningsunderlagetberäknadesålundaarbete. Deteget
förAvdragsrättmarknadsvärde.tjänstensuttagsbeskattadedenutgöra

uttagsbeskattadeför denanskaffningarbelöperskattingående som
kanDetML.i 8 kap.reglernaallmännaenligt deföreliggertjänsten

enligti sinskattutgåendeskattskyldiges turanmärkas denslutligen att
förskattingåendeavdragsgillbliML kanstycket 4§ förstakap. 48 som

146.prop.199394:99fastighetenköpare s.aven
fastighetsägaredåfallföreligger i vissa8 § ML2 kap. enatt uttaganger

elleranläggnings-utgörfastighetegenregiarbetenutföralåter somegen
medförinteverksamhet,yrkesmässigiomsättningstillgång somen

ML. Det9-13 §§kap.10enligtåterbetalningtillskattskyldighet eller rätt
sådanaochförsäkringsbolagbanker,exempelvisfrågasåledeskan omvara

påendast byggerverksamhetutåtiktadbedriverinte utanbyggföretag som
arbetenslagDedessa.sedanför somfastigheter avyttra avattegna
innefattandeanläggningsarbetenochbyggnads-uttagsbeskattning ärmedför

andraellerkonstruktionprojektering,ritning,underhållreparationer, samt
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jämförliga tjänster, lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan
fastighetsskötsel. För bestämmelsen bliskall tillämplig krävs emellertidatt
också fastighetsägaren har anställda och lönekostnadema för dessaatt att

Överstigeruppgår till minst 150 000 kr för beskattningsåret. lönekost-

nadema detta belopp föreligger för fastighetsägaren för detävenuttag
arbete han eventuellt utfört personligen.

Syftet med uttagsbeskattningen enligt kap.2 8 § ML skapaär att
neutralitet vid fastighetsförvaltarnas val mellan egenregiarbeten och

upphandlade tjänster; uttagsbeskattning skulle den på uppköptautan
tjänster belöpande mervärdesskatten icke avdragsgill kostnad,utgöra en
vilket skulle egenregiarbeten jfr 198990: 1ll 92 f..gynna prop. s.

Beskattningsunderlaget vid uttagsbeskattning enligt förevarande lagrum

får beräknas vid uttagsbeskattning enligtsätt 2 kap. 7 §samma som
AvdragsrättML se ovan. föreligger då också enligt de allmänna reglerna

i 8 kap. ML för ingående skatt belöper på anskaffningar för desom
uttagsbeskattade tjänsterna.

Enligt kap. § andra7 5 stycket ML finns emellertid alternativt sättett att
beräkna beskattningsunderlaget vid uttagsbeskattning enligt 2 kap. 8 § ML,

nämligen på de nedlagda lönekostnadema för tjänsterna, inbegripet de

skatter och de sociala avgifter grundas på lönekostnadema. sådantIsom
fall föreligger dock inte någon avdragsrätt 8 kap. 9 § 4 ML.

EG

Enligt artikel 6.3 har medlemsland för undvika konkurrenssnedvrid-ett att
ning efter visst samrådsförfarande enligt artikel 29 uttagsbeskattarätt att
tjänst skattskyldig utför i regi för verksamhetsändamål dåsom en egen
tjänsten inte skulle ha medfört full denavdragsrätt för ingående skatt om
i stället hade tillhandahållits skattskyldig. Vad ärav annan som avses
således uttagsbeskattning utförsegenregiarbeten partielltav avsom
skattskyldiga. Vid denna uttagsbeskattning föreligger avdragsrätttyp av
med så del föruttagsskatten den avdragsrättstor motsvararav som
ingående skatt den skattskyldige skulle haft vid hypotetiskt förvärvsom

dylika tjänster från harskattskyldig artikel 17.2 c. Avdragsrättav annan
troligtvis inte tidigare i regimedgivits för dessa tjänster ochegen

avsikten med avdragsrätten sådan tjänst skall belastas med likaär storatt
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utifrån utförs ielleroberoende inhandlasmervärdesskatt den egenav om
avsnitt 3.1.5.regi jfr bilaga 1

marknadsvärdetjänstensBeskattningsunderlaget för utgörsuttaget av
marknadsvärdeMedd.artikelvid tiden för 11.A lbestämt uttaget

betalaköpare fårstycket det prisartikel 11.A andraförstås enligt l ensom
marknaden.tjänsten på denför öppna

EG-konfonnitetSvensk

berörings-harbestämmelserdirektivetsenda6.3 denArtikel är somav
egenregiarbetenallaArtikel 6.3och 8 ML.kap. 7med 2punkter avser

Vadbyggtjänster.innefattar såledesoch ävenverksamhetenför den egna
kravetharML äroch 8 attoch 2 kap. 76.3 gemensamtartikel

bestämmelserespektiveverksamhetstillgångar. Förskalltjänsterna attavse
frågadetartikel 6.3 krävs ärföljande. Itillämpning krävs attskall omäga

ikanDetfull avdragsrätt.inte harnäringsidkareegenregiarbeten somav
näringsidkareomfattarbestämmelsen äventveksamtsigoch för omvara

förvärvML7 § som ävenskattskyldiga. I 2 kap.allsinte är avsersom
fulltdetta lagrumskattskyldige, i ärdenkrävstjänsterdylika att somav

§kap. 8andra. I 2byggtjänstertillhandahållerdessutomskattskyldig,
medförinteöverhuvudtagetverksamheterfrågakrävs ärML att somom

förutsättningarnaiSkillnadernaåterbetalning.tillellerskattskyldighet rätt
ingårfastighetenverksamhet varibeträffande denskattepliktenvad avser

återbetalning.respektivetill avdragskillnader imotsvarande rättenmedför
särskiltvilket är accentueratkan dock,bestämmelsernamed allaSyftet tre

skalltjänst§ ML,artikel och 2 kap. 8 sägas attbeträffande 6.3 envara
ellerupphandlasdenmervärdesskattlikabelastad med oavsett omvara

konkurrensneutralitet attvill uppnåregi, dvs.utförs i genomatt manegen
också medöverensstämmerbåda val. Dettaneutralisera dessaskattemässigt
förhindranämligen6.3,artikeltillämpa attkrävs försyftedet attsom

8 § MLkap.därför 2Utredningenkonkurrenssnedvridningar. attanser
tills vidare.behållaskan

undantabeskattningfrånfåttanslutningsfördraget rätthar iSverige att
ochdärav,delarellerbyggnader,nyproduceradeöverlåtelsebl.a. av

sjätteenligtskattepliktigaöverlåtelsersådana ärde stårmarken annars
skallbeskattningsresultatmotsvarandeavsnitt 2.2. Fördirektivet, attse
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uppnås måste uttagsbeskattning ske avseende egenregiarbeten på fastigheter

i verksamheter i kap.2 7 § ML; hade omsättning fastighetsom avses av
varit skattepliktig enligt skulleäven ML behov 2 kap. 7 § ML inteav

förelegat.ha det sagda följerAv således 2 kap. 7 § ML bör kunnaävenatt
behållas.

Beskattningsunderlaget vid enligt artikel 6.3 egenregiarbetenuttag av
utförs i partiellt skattepliktig verksamhet enligt artikel 11.Autgörsom en

1 d tjänstens marknadsvärde vid tidpunkten för Enligt 7 kap. §5uttaget.
den bestämmelseML, direktivets,är närmast utgörmotsvararsom som

enligt huvudregeln i bestämmelsens första stycke beskattningsunderlaget

nedlagda kostnader, beräknad lånat kapital ochränta änannatav som
bundet i sådana anläggningstillgångar och varulager används förär som

tjänsterna värdet det arbete den skattskyldige personligen utfört.samt av
Enligt kap. § andra stycket finns7 5 ML dock vid uttagsbeskattning enligt

2 kap. 8 § alternativtML beräkna beskattningsunderlaget, någonsättett att
avdragsrätt föreligger då inte 8 kap. 9 § 4 ML.

Regleringen i 7 kap. 5 § ML i princip bara i detaljutgör ett mera
beskrivet beräkna beskattningsunderlaget för i formsätt att uttag av
egenregiarbeten på fastigheter. detfinns inget talar förDet attegna som
framrälcnade beskattningsunderlaget i det enskilda fallet skulle skilja sig

från marknadsvärdet beskattningsunderlag enligt direktivet.nämnvärt som
Bestämmelsen i kap. kan strida direktivet.7 5 § ML därför inte motanses
Beräkningsmetoden i kap. § behållas.7 5 ML bör därför kunna
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4 Avdrag ingåendefor skatt

4.1 Inledning

grundläggande principer tillmervärdesskattesystemetsEn är rättenav
skattskyl-ingående Avdragsrätten innebär denför skatt.avdrag äratt som

får från utgående skatt omsättningartill mervärdesskattdig egna
förbelöper på olika anskaffningarden ingående skattavräkna som

undvika kumulativa effekter.Syftet med avdragsrättenverksamheten. är att
i produktions-skattebördan skjuts avdragsrätten framåtreellaDen genom

träffa konsumenten. Genom till avdragkedjan för slutligen rättenatt rensas
skattebelastning.produktionskedjan frånvarje skattepliktig verksamhet i

konsumtionssynpunkt.från konkurrens- ochSkatten blir därmed neutral

finns huvudsakligeni kap.bestämmelserna avdragsrätt 8svenskaDe om
finnsfinns i 9 kap. 3-8 §§. 13 kap.särskilda bestämmelser lML. Vissa

redovisningskaraktär. detbestämmelser sjätte direktivetvissa I ärvidare av
Artikel innehåller de17i artiklarna 17-20 avdragsreglerna återfinns.som

finns be-förutsättningarna I artikel 18grundläggande för avdragsrätt.

förmåste uppfyllaskravstämmelser på dokumentation attsomom m.m.
finns bestämmelsertill avdrag skall föreligga. artikelI 19rätt om

innehållerartikel 20beräkning avdrag medanvid blandad verksamhet,av
bestämmel-Vissakorrigering för skatt.regler avdrag ingående avom av
övergångs-lydelse enligtartikel särskildi 17 och 18 har erhållit enserna

ordningen.

i kapitelsvenska reglerna detta sägsVad vid beskrivningen desom av
hardenskattskyldig gäller också, inteden sägs,är annat somomom som

gällertalas avdragsrättåterbetalning ingående skatt. dettill Närrätt omav
13 § ML.på motsvarande âterbetalningsrätt 10 kap.det sätt
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4.2 Förutsättningar för avdragsrätt

Utredningens förslag:
medför för ingående skatt i anledningBestämmelser avdragsrättsom-
förvärv införs.gemenskapsintemaav

för ingående skatt vid koncern-Bestämmelserna angående avdragsrätt-
förvärv första andra stycket MLinterna i 8 kap. 4 § stycket 5 och

slopas.

Sverige

Avdragsgrundande förvärv

till ingåendeförvärv upphov8 kap. vilka slagI 2 § ML gerav somanges
skatt.

ingåendeslagetpunkt det viktigasteUnder första stycket 1 avanges
från någoneller tjänsthärrör från förvärvskatt, dvs. skatt varasom av
de normalaomsättningen. kanskattskyldig för Detta sägasär avsesom

skattskyldiga näringsidkare.mellantransaktionerna

Härige-medges avdrag för s.k. fiktiv skatt.stycket punkt 2Enligt första
förvärv fråntänkt ingående skatt viderhållas förkan avdrag enennom

exempelvis privat-skattskyldig för överlåtelsen,inte är enperson som
praktiskhartill avdrag för fiktiv skattBestämmelsen störsträttomperson.

sådana skerbegagnadehandeln med Förvärvbetydelse vid av varorvaror.
ellerbilar, båtar, konstkan gällaDetofta från privatpersoner. t.ex.

verksamhetyrkesmässigöverlåtaren inte bedriverEftersomantikviteter.
fördå inte avdragskattskyldighet. kanFörvärvaren göraföreligger inte

avsaknadenGenomhuvudregeln i punktskatt enligtingående av
uppstårdistributionskedjanellerled i produktions-skattskyldighet hos ett
avdragtilleffekter hareffekter. undvika dessa rättenkumulativa För att

fiktiv skatt införts.för
självadelsskatt skall medges krävsavdrag för fiktivFör att om-att

delsML,i 3 kap.skattepliktig enligt reglernasättningen attärav varan
skattskyldighet för denmedföromsättningen inte omsatt varan.som

och inteomsättningentill självasåledes knutenAvdragsrätten är varanav
sådan.till varan som



Avdrag för ingående skatt 223

bestämmelsenGenom i första stycket 3 får den bedriverpunkt som
verksamhet medför skattskyldighet möjlighet avdrag för fiktivgöraattsom
skatt vid förvärv vissa tillgångar. sådana tillgångarDet gällerav vars
omsättning undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 24 § ML. För avdragatt
för ingående skatt skall medges måste det sig överlåtelseröra om en som
skulle ha varit skattepliktig enligtden inte undantagits nämndaom
bestämmelse. omsättningEn visserligen omfattas detta undantagsom av

samtidigt undantas från enligt bestämmelserbeskattning andramen som
utesluts därigenom från avdragsrätten.

i förstaBestämmelsen stycket punkt 4 hänger med det i MLattsamman
finns Tjänsterinte några bestämmelser import tjänster. medom av

anknytning till utlandet skall i stället i ökad utsträckning till-anses
inom jfr första gällerhandahållna landet 1 kap. l § stycket 2 ML. Detta

sådana i kap. den förstnämndatjänster 5 4 och 7 §§ ML. Isom avses
tjänster fastighet i landet skallparagrafen stadgas belägenatt som avser

paragrafenhär. I den andra räknas antal tjänsteromsatta ett upp somanses
kunden har sitt driftställe eller vissskall här häromsattaanses om annan

enligtanknytning hit. samtliga dessa fall gäller kap. 2 § första stycketI 1

förvärvar tjänsten blir skattskyldig. till-2 ML den Denatt som som
tjänsten blir däremot inte skattskyldig eftersom detta förutsätterhandahåller

i yrkesmässig verksamhet inom landet jfr kap.omsättning 1görsatt en
hänförförsta stycket ML. Enligt 8 kap. 2 § 4 ML skatt2 § 1 utgör som

förvärv ingående skatt. Förvärvaren får således avdragsig till sådana göra

skatten.motsvarande den utgåendemed belopp
ingående ocksåEnligt 8 kap. 2 § skattandra stycket punkt ML1 utgörs

hänför bestämmelseskatt sig till sistnämnda4 § första stycket Iav som
fastighet i säljarensstadgas avdragsrätt i samband med köp somom av

tillförandeyrkesmässiga byggnadsverksamhet tillförts tjänster, utgörvars
tagits i bruk. Säljarenskattepliktiga byggnaden därefteruttag, utan att

för Själva försäljningenuttagsbeskattas enligt 2 kap. 7 § ML.uttagen av
enligt kap. § ML.fastigheten dock undantagen från skatteplikt 3 2är

någon ingående skatt.kan till följd härav förKöparen inte avdraggöra
påförts säljaren iFastigheten emellertid skattbelastad med denär som

kap. § andra stycket lanledning de skattepliktiga Enligt 8 2uttagen.av
säljaren harML skall ingående skatt den utgående skatt somsom anses

harredovisa för § första stycket 4redovisat eller skall Enligt 4uttagen.
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ingående skatt.för dennaavdragfastigheten rätt göraköparen attav
bedriverköparenförutsättsför avdragsrättallmäntSåsom gäller att en

skattskyldighet.medförverksamhet som
3 §till 9 kap.MLstycket punkt 1andra8 kap. 2 §hänvisarVidare

innebärHänvisningenstycket ML.och andra attstycket 2första som
fastighetsupplå-med vissai sambandskattskallingående skatt även anses

4.10.behandlas i avsnittbestämmelsertelser. Dessa
skattskallskattingåendestadgaspunkt 2stycketandraI att ansessom

till landet.införseltillhänför sig varoravsom

avdragfårVem görasom

verksamhetbedriverdenstadgasstycket ML§ förstakap. 3I 8 att ensom
ingående skattdenföravdragskattskyldighet får göramedför somsom

kanDetta sägasverksamheten.införsel iellerförvärvhänför sig till vara
första stycket ML§kap. 4föreligger. I 8avdragsrättförhuvudregeln när

grundförut-Vissaföreligger.då avdragsrättfallfemdock ytterligarefinns
Avdrags-skall föreligga.till avdragalltid fördock rättgällersättningar att

medförverksamhetbedriverendast densåledestillkommer somrätten som
och 2kap. lframgår lskattskyldigskattskyldighet. Vem är avsom

itjänster omsättsochförutsätterSkattskyldigheten enML. att varor
intesåledeskanAvdragsrätti landet.verksamhet häryrkesmässig

förvid förvärvskattingåendeförSverigei enföreligga varorav
förutsättningarvissadock underskatt kanSådanutomlands.verksamhet

ML.i 10 kap.reglernaenligtåterbetalas
handlarbestämmelsefinnsstycket MLandra§ omkap. 38 soml en

denomfattarSålundaskada.avhjälpandesamband mediingående skatt av
till förvärvhänför sigingående skattavdragsrättskattskyldiges även som

verksamheten.uppstått iskadorför avhjälpandeinförseleller somav
hänföringående skattförföreliggeravdragsrättinnebärReglerna somatt

denreparationellerfelfriinköpskadelidandestill den avsig varaav
dettaanskaffad för justkanfelfriaDenegendomen.skadade varavaran

kanreparationEnskadevållandes lager.deneller varaändamål tagen ur
skadevållande,denellerskattskyldigutomståendeantingenutförd avenav

med mervär-belagdavissa förvärvgjorthadärmed kansambandisom



Avdrag för ingående skatt 225

desskatt. Avdragsrätten gäller bestridskostnaden denäven av somom
vållat skadan eller försäkringsgivare.av en

I 8 kap. § första4 stycket ML finns ytterligare fall dånämntssom
avdrag för ingående skatt medges. fall skattFyra dessa avserav som
hänför sig till förvärv den skattskyldige.någongörs änsom av annan

gäller:Detta

den skattskyldige från någon skattskyldig eller någonom annan som-
har till återbetalning enligt 10 kap. 9-13 ML har Övertagiträtt

verksamheten eller del den: för den ingående skatten av som
hänför sig till den tidigare förvärv för verksamheten,ägarens om
den tidigare inte har gjort avdrag för eller fått återbetalningägaren

den ingående skatten skulle varit berättigad till sådanthaav men
avdrag eller sådan återbetalning han hade fortsatt drivaattom
verksamheten punkt 1;

den skattskyldige delägare i samfällighet förär vatten-om en-
reglering, väghållning eller liknande ändamål den fastighetoch som
ingår i samfälligheten används i den verksamhet medförsom
skattskyldighet: för den ingående skatt hänför sig tillsom sam-

tillfällighetens förvärv, dock endast den del hansmotsom svarar
andel i samfälligheten punkt 2;

den skattskyldige vid leverans till honom har betalatav en varaom-
ha varitskatt vid införsel skattskyldig för införselnutan attvarans
för dennaersättningeller han har betalat skatt till den haftsom

skattskyldighet: för den skattsådan tullmyndigheten tagit ut,som
dock endast inte skattskyldigunder förutsättning leverantören äratt
enligt kap. första skattskyl-l 2 § ML och denstycket 1 eller 2 om
dige skulle ha haft hade varit skattskyldigavdragsrätt han självom
för införseln punkt 3;

skattskyldige ingården företag i koncernär ettom som en som-
tillhandahålls tjänst ingår i koncernföretagett sammaen av som

det företaget skattskyldigt eller har tillär rättutan att senare
återbetalning enligt för den ingående skatt10 kap. 9-13 §§ ML:

hänför sig till det förvärv eller införselsistnämnda företagetssom
för tillhandahållande tjänsten, dock endast det skattskyldigaav om
företaget haft avdragsrätt förvärv eller sådanhade vid sådantett en
införsel punkt S.

8 14-0935
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Vidare gäller enligt 8 kap. första stycket avdragsrätt4 § 4 ML om en
fastighetskattskyldig köper och fastigheten i säljarens byggnadsrörelseen

skattepliktigahar tillförts tjänster, vilkas tillförande enligtutgör uttag
fastigheten säljaren.2 kap. § ML, därefter har tagits i bruk7 utan att av

Avdragsrätten gäller den utgående skatt säljaren har redovisat ellersom
skall redovisa för Innebörden denna bestämmelse haruttagen. av

i redogörelsen för bestämmelsen i 8 kap.behandlats samband medovan
andra stycket2 § l ML.

till verksamhetenAnknytning

kap. 3 det föreliggertill avdrag krävs vidare enligt 8 § MLFör rätt att ett
verksamheten. Den ingåendemellan förvärvet och den bedrivnasamband

eller införsel i verksamheten. Vägled-hänföra sig till förvärvskatten skall

i inkomstbeskattningenhämtas från vad gäller allmäntning kan här som
i för-regler har också gjortsavdrag. Hänvisning till allmännaför tillrätt

förvärven måste haSammanfattningsvis kantill GML.arbetena sägas att
något omedelbartinte krävstill verksamheten detanknytning attattmen

det kantillräckligttordeförvärven kan påvisas. Detresultat attvaraav
verksamheten.förkommer tillförvärven nyttaattattantas vara

EG

ingående skattförtill avdraggrundläggande bestämmelserna rättDe om
erhållitpunkt har17.2 i det sjätte direktivet. Dennafinns i artikel en

28f. Enligt dessa be-artikel l.enligt övergångsordningensärskild lydelse

utgående skattenfrån denskattskyldig görastämmelser har rätt atten
användsrespektive tjänsternatill delingående skatt denavdrag för varorna

gäller:beskattningsbara transaktioner. Dettaför hans
betala förskyldighan har betalat ellermervärdesskatt är attsoma

tillhandahållastillhandahållits eller skallhareller tjänster somvaror
skatt iskyldig betalanågonhonom är attperson somav annan

landet,
landet,i detvid importmervärdesskattb egnavarorav

uttagsbeskattning, ochvid vissmervärdesskatt
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d mervärdesskatt enligt artikel skatt på grund s.k.28a.1 dvs. av
gemenskapsintema förvärv.

Enligt vad i bilaga gäller avdragsrättensägs 1 avsnitt 3.2.1 endastsom
sådan ingående skatt för förvärv hänförlig tilloch import ärvaror somav
den skattskyldiges tillhandahållanden avdragsrätteninom det land där be-

skattskyldige har forDen alltså avdragsrätt i land skatt hangärs. ett som
i detdebiterats landet endast skatten hänför sig till omsättningenom som

han haft i detta land. verksamhet i land kan den skattskyldigeFör annat
dock få avdrag för ingående skatt eller återbetalning erlagd skatt enligtav

ellerkompletterande regel i artikel stadgas avdragsrätt17.3 Hären a. om
införseltill återbetalning skatt i den mån skatten gäller förvärv ellerrätt av

tjänster för transaktioner i land. Rätteller används ett annatvaror somav
återbetalning dock endast avdragsrätt skulle hatill avdrag eller gäller om

transaktionerna utförts landet. Avdragsrättenåter-förelegat i det egnaom
i det Enligt vadbetalningsrätten skall vidare gällande landet.göras egna

utredningen erfarit tillämpas dessa bestämmelser i praktiken rättsom en
Återbetalningsrätten regleras itill återbetalning. enligt artikel 17.4 EG:s

trettonde mervärdesskattedirektiv. regler behandlas iåttonde och Dessa

kapitel 5.

vidare avdragsrätt för vissa förvärvEnligt artikel 17.3 b och föreliggerc
för skattefria Enligt EG-och tjänster används transaktioner.somav varor

kompensation mervärdesskatt i tillgodosesreglerna kan för dessa fall även
Påregler återbetalning skatt. grund härav behandlas be-avgenom om

skatt.stämmelserna i kapitel 5 återbetalningom av

EG-konformitetSvensk

Avdragsgrundande förvärv

Huvudregeln i kombination medi 8 kap. 2 § första stycket i ML kanl

första Båda reglerna8 kap. 3 § stycket artikel 17.2ML sägas motsvara a.
frånde normala förvärv eller tjänstergörs en annanavser som varorav

skattskyldig EG-regeln ske frånFörvärven skall enligt personperson. en
skattskyldig med den svenskai landet, vilketär överensstämmersom

bestämmelsen.
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saknarfiktiv skattBestämmelsen i 8 kap. 2 § första stycket 2 ML om
antagits direktivdirektivet. våren 1994 harmotsvarighet i sjätte Under ett
direktivet rörandetill sjätte945EC med vissa kompletteringar det

konstverk,begagnadesärskild reglering for beskattningen varor,av
januarifr.o.m. den 1samlarföremål. Reglerna skall gällaantikviteter och

beskattningsunderlagetinnehåller bl.a. bestämmelser hur1995 och om
från privatperson.inköptsberäknas vid försäljningskall enav varor som

skillnaden vidbeskattningsunderlaget skallHuvudregeln utgörasär att av
ochexklusive mervärdesskatt,mellan försäljningspriset,varje transaktion

ocksåmedlemsland kaninklusive eventuella skatter. Ettinköpspriset,

innebärbeskattningen. Dettaför förenklatillämpa attattett annat system
skillnaden underbokfördadenbeskattningsunderlaget skall utgöras enav

exklusive skatttotala omsättningssumman,redovisningsperiod mellan den

i någotinklusive skatt. Inteinköpssumman,och den totala systemenav
föreligga.för ingående skattskall till avdragrätt

reglernasvenskaanförda detill detmåste med hänsynDet att omanses
dedirektivet eftersjätteförenliga medinteför fiktiv skattavdrag är

1995. Enjanuarigenomföras den lskalli dettaändringar avsom
artikel 17.2 äravdrag enligtför tillgrundförutsättningama atträtt a

avsnittjfr bilaga lnäringsidkare,taxablefrån personskettförvärvet en
avdragsrätt.någonsåledes integrundarfrån privatpersonerFörvärv3. 1.2.

viddärför få upphävastordeavdrag för fiktiv skatt ettBestämmelserna om
haftinteskäl,tidsmässigadock,Utredningen hari EU.medlemskap av
detanledningmedändringarförslag tilllämna någramöjlighet avatt

direktivet.nyligen antagna
EGJand, harendasåvittIrland, kan utrönasskall arunärkasHär att som

yrkesmässiggäller endastRegelnför fiktiv skatt.avdragregel om-omen
vidfiktiv skatt fårför görasAvdragmotorfordon.begagnadesättning av

registrerad för skatteller från någon ärprivatpersonfråninköp mensom
ingående skatt.förtill avdragharinte rättsom

skattfiktivhandlarstycket 3 MLförstai 8 kap. 2 §Bestämmelsen om
beskattning.frånundantasomsättningtillgångarvissaförvärvvid varsav

Även Liksomdirektivet.sjätteenligtgälleravviker från vaddetta som
utredningendockskatt lämnarfiktivhuvudbestämmelsenbeträffande om

avseende detta.ändringtillnågot förslagtidsmässiga skäl intepå grund av
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Bestämmelsen i 8 kap. första2 § stycket ML handlar ingående4 om
i de fallskatt förvärvare tjänst enligtblir skattskyldig kap. 2 §1en av en

första stycket 2 ML.

I avsnitt 2.20 har konstaterats står isvensk överensstämmelserättatt
med EG:s bestämmelser vad gäller den skattskyldighet i vissa fallsom
åvilar förvärvaren tjänst. Fråga uppkommer därmed regelnävenav en om
i första8 kap. 2 § stycket 4 ML EG-konforrn.är

Någon särskild regel likt den svenska bestämmelsen direkt stadgarsom
ifrågavarandefallföravdragsrätt inte finnas i sjätte direktivet. Enligtsynes

huvudregeln i artikel får den17.2 skattskyldige dra ingående skattav som
och tjänster används för hans skattepliktiga transaktioner.avser varor som

Avdragsrätten gäller bl.a. skatt han skyldig betala förär attsom varor
tjänster tillhandahållitseller eller skall tillhandahållas någonsom av som

betalningsskyldig för skatten i landet. Enligt bestämmelsens ordalydelseär
omfattar avdragsrätten fallet förvärvareninte det betalningsskyldigäratt
för emellertidskatten. Vad kan tyda regeln likväl har dennaattsom
innebörd förekomsten regel medharär göraattav en annan som

artikel 18.1avdragsrätt, nämligen d. I denna artikel finns bestämmelser

vilka krav fakturor och dokumentation ställs för tillrättannanom som
finns bestämmelseavdrag. punkt d särskild gäller dåI l en ensom

betalaskattskyldig skyldig skatt kund eller förvärvare enligtär att som
fall skall skattskyldige efterartikel 21.1. sådana den sig de be-l rätta

respektive medlemsland. artikel dstämmelser gäller i Regeln i 18.1som
betalningsskyldig,förutsätta förvärvaren, harmåste den dvs.äratt som en

dock oklartavdragsrätt. Som framgår anförts detvad nyligen ärav som
Emellertidvilken bestämmelse avdragsrätt.förgrunden dennautgörsom

dessa förhållanden bestämmelsenbör under förändring ske avseendeingen

i i8 kap. 2 § första stycket bestämmelsen4 ML. Däremot bör systema-
ingående skatttiskt hänseende avseendesamordnas med bestämmelserna

för gemenskapsintema.

stycket ML,Den särskilda bestämmelsen andra 1i 8 kap. 2 § som
ingåendehänvisar till bestämmelsen handlari 4 § första stycket om

bestämmelserskatt i samband vissa fastighetsförvärv. Båda dessamed

ibehandlas nedan avsnitt 4.10.
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vid visstill avdragi artikel 17.2nämnda reglerna rättDe omcovan
följandeVad ärmotsvarighet i ML.uttagsbeskattning saknar avsessom

kapitel 3.avsnitt 3.1.5bilagauttagsbeskattning jfr 1fall samtav

Artikel 5.7 a
föreskrivamöjlighetmedlemslandbestämmelseDenna attettger

skattskyldig äruttagsbeskattning då tar ut somvarorenom
importerade iellerbearbetade, inköptakonstruerade, utvurma,

vidförelegatskulleintefull avdragsrättdärverksamheten men
såledesskattskyldig. Fråga ärfrånförvärv omen annan

skattskyldig-medförallsintedelvis ellerendastverksamhet som
inköpsprisetbeskattningsunderlagethet. Vid utgörsuttaget av
artikel 11.Ajfrförtillverkningskostnadenalternativt uttaget

delsåföravdragdärefterskattskyldige får göra storb. Denl
avdragsrättpartiellahansskatten motuttaget svararsomav

förvärvvid varor.av

6.3Artikel
föreskrivamöjlighetmedlemslandbestämmelse attDenna ettger

utfört inäringsidkaretjänsteruttagsbeskattning som enavom
denförutsättning ärverksamhet. Ensinregi för att somegen

ihanavdragsrättfullhaftskulle haintetjänsternautfört om
fråntjänstermotsvarandeförvärvathadestället annanen

Även verksamhet medsåledesfalli dettanäringsidkare. avses
den delfördärförfårAvdrag göraspartiell avdragsrätt. av

frånförvärvatstjänstenavdragsgillskulle varitskatten omsom
utomstående.någon

28a.6Artikel
skall detövergångsordningenbestämmelse iEnligt denna anses

vederlag närvaruförvärvgemenskapsintemt mot enettsom
haranvänderverksamhetför sinskattskyldig vara somen

frånräkningför hansellerhonomelleravsänts transporterats av
i sinhandockförutsättning ärmedlemsland. En attannatett

bearbetat,utvunnit,producerat,hardet landetverksamhet i
förvärvgemenskapsintemt motförvärvatinköpt, ettgenom

denharuttagsbeskattning skerOminförtellervederlag varan.
vidomfattningiavdragtillskattskyldige rätt somsamma

omsättningen.skattskyldig förfrån denförvärv ärsom

ickemotsvarande denuttagsregelnågoninteinnehållerSvensk rätt
regel börsådanFrågan5.7i artikelbestämmelsenobligatoriska enoma.

fannUtredningenuttagsbeskattningen.kapitel 3iinföras har övervägts om
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därvid något behov införa motsvarande bestämmelse inteatt attav en
föreligger. Därmed behöver inte heller korresponderandenågon avdrags-
regel motsvarande den i artikel 17.2 införas.c

Uttagsbestämmelsen i artikel 6.3 har behandlats i avsnitt 3.3. Be-

skattningsresultatet blir detsamma med de svenska reglerna med EG:ssom
varförregler, det inte heller i detta fall behöver införas regel iär en ny

motsvarandeML den i artikel 17.2 c.
Vad gäller bestämmelsen i artikel 28a.6 uttagsbeskattning formiom av

vissa gemenskapsintema förvärv, kan konstateras avdragsregelatt en
den finnsmotsvarande i artikel måste införas i svensk lag.17.2som c

Utredningen föreslår förstaregler motsvarande de i artikel 28a.6att
stycket skall införas i kapitel 2 kap. handlarett nytt a om gemen-som
skapsintema förvärv. ifrågavarande bestämmelser finns i 2 § och 94

särskilda avdragsregeln kan lämpligen införas stycke iDen ett nyttsom
kap.8 2 § ML.

Enligt artikel 17.2 d övergângsordningen medges avdrag för ingående

skatt artikel 28a.1 mervärdesskattenligt dvs. på grund gemenskaps-a, av
interna. motsvarande bestämmelse måste införas i den svenska lagstift-En

lämpligen tillägg iningen. kan ske det föreslagna stycketDet genom nya
i 8 kap. 2

skallEnligt kap. 2 § andra stycket l ML ingående skatt8 som anses
förvärv vissa bestämmelserskatt hänför sig till enligt i 9 kap. ML.som

för vissakapitel innehåller särskilda regler fastighetsupplåtelser,Detta

innefattande vissa avdragsregler. Dessa regler behandlas i avsnittäven

4.10.

ingående skattBestämmelsen i 8 kap. ML2 § andra stycket 2 som
artikel Ordethänför sig till införsel 17.2varor motsvarasav av

införsel kap. ochbör dock import jfr föreslagna 1 3 §medersättas

kap. §.2 1 a

får avdragVem görasom

föreligger.8 kap. 3 § första stycket huvudfallet då avdragsrättI ML anges
verksamhet medförEnligt denna huvudregel får den bedriver somsom en

hänför sig tillskattskyldighet avdrag för den ingående skattgöra som
första stycketförvärv eller införsel i verksamheten. Enligt kap. 1 § l1
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landetomsättning inomvid sådanmervärdesskatt betalasskallML av
skattepliktig yrkesmässigioch görseller tjänster är ensomvaror

finns ifrån detta kravundantagi landet.bedrivs här Ettverksamhet som
Normaltvissa tjänster.beträffande omsättninglagrumi nämndapunkt 2 av

omsättningenendastför omsättningskattskyldighetsåledesföreligger om
tilllandet.bedrivs i För rättyrkesmässig verksamhetsker i attsomen

förvärvendärförkrävs detskall föreliggaingående skattföravdrag att
landet.bedrivs iverksamhetsig tillhänför somen

bedrivas iskallverksamhetinga krav påfinns detreglerI EG:s att en
Skattskyl-omsättning.forföreliggaskattskyldighet skalllandet för att en

i landetdennaomsättning görsfördighet föreligger av enomen
föreligger såledesSkattskyldighet ävenpers0n.taxablenäringsidkare

detochtill landetanknytning ävenhar någonnäringsidkaren inte omom
föreliggerHärigenomi landet.omsättningenstakafrågaendast är om en

erlagt iskattskyldigedenför ingående skatttill avdragäven rätt som
Avdragsrättenför omsättningama.gjortsde förvärvsamband med som

enligtlångtgående ändärmeddirektivet måstesjätteenligt meraanses vara
bör kravetEG-reglemaöverensstämmelse meduppnåsvensk Förrätt. att

Utredningenslopas.landetbedrivits iskall haverksamhetpå att en
i kap. ML.ändringar lföreslår sådana

medMLförsta stycket3 §huvudregeln i 8 kap.övrigtI överensstämmer
17.2.huvudregel i artikelmotsvarande

vidingående skattföravdragbestämmelsensärskildaDen av-om
motsvarighet isaknarstycket MLandra8 kap. 3 §skadahjälpande av

förenligabestämmelsernadärför ärFråga uppkommerdirektivet.sjätte om
regler.EG:smed

skada denavhjälpandeingående skatt vidföravdragtillRätten somav
i 8 kap.avdragsregelnföljer redan den allmännavållatskattskyldige av

ellerförvärvhänförlig tillskattingåendeSådan3 § ML. varaav enanses
ingårförvärvetverksamhet såskattskyldiges sätt etttjänst i den att som

uppståttskadeståndsskyldighetenskyldighetfullgörandetiled somav en
skadeståndsskyldighetenFullgörandetverksamheten.den ansesavgenom

använd ellereller tjänsten ärinnebäradärför attatt somansevaran
inteskattskyldigedengällerverksamheten. Dettaförbrukad i atttrots

ellerskadanvållatdengällerAvdragsrätten ävenuttagsbeskattas. somom
för förvärvet.för kostnadenstårförsäkringsgivareen
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förvärvskadatill avdragsrätten vid avhjälpandeMed hänsyn att avserav
skattskyldighet, avdragsrättenmedförför verksamhet ärgörssom en som

kostnadernagällermed huvudregeln i artikel 17.2. Detta ävenförenlig om
Även kostnadenfallförsäkringsbolag. i detta ärbestrids attett anseav

förvärven harverksamhet ochskadevâllandesomkostnad i denensom
stycket ML3 § andraBestämmelsen i 8 kap.för denna verksamhet.gjorts

kvarstå.såledeskan
skattskyl-medförverksamhetbedriverfall då denYtterligare somsom

första stycketi kap. 4 §ingående skatt finns 8fördighet har avdragsrätt
redogörelsenframgårfalldessaML. Fyra ovanavavser somav --

dennågonförvärv änhänför sig till görsskatt annanavsomsom
situationeri dessaavdragsrätten ärFråga uppkommerskattskyldige. om

avdragsregler.sjätte direktivetsförenlig med

Övertagandesamband medgäller skatt iförsta falletDet av annan
skattskyl-stycket ML. Den§ första 1verksamhet 8 kap. 4skattskyldigs

avdrag förtilleller del den harverksamheten rättförvärvatdige avsom
förförvärvtidigaresig till denhänför ägarensingående skatt som

ellergjort avdragintetidigarekrävs den ägarenverksamheten. Det att
han fortsattha förelegatskullesådanåterbetalning rätterhållit att ommen

övergångsregel vidslagsverksamheten. Fråga närmastdriva är ettatt om
outnyttjadförbliskallingående skatt inteförrörelseöverlåtelse attav

1979:304,infördes i GML 1979 SFSBestämmelsenavdrag. prop.som
52.l97879:141, SkU

Enligtbestämmelse.någon motsvarandeinnehåller inteSjätte direktivet
för skattavdragskattskyldigeartikel medges denordalydelsen i 17.2 som

ellerlevereratseller tjänsterforskall betalasbetalats eller somvarorsom
dendetuttryckligen ärintetill honom. Härskall levereras sägs attsom

medges.avdragför vilketförvärvskall ha gjort detskattskyldige själv som
dennahar justbestämmelsernamöjligen hävdaså andra sidankanDet att

bestämmelsendockbördirektivtextentolkningMed vidinnebörd. en av
ML behållas.forsta kunna§ stycket 1i 8 kap. 4

ellerväghållningvattenreglering,samfällighet föriEn delägare en
dra sinMLstycket 2§ förstaändamål får enligt 8 kap. 4liknande av

förutsätterAvdragsrätteningående skatt.santfällighetens attandel av
skatteplik-används ifastighetenskattskyldig ochfastighetsägaren är att en

medförverksamhet intesamfällighetensEftersomverksamhet.tig
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skattskyldighet kan avdrag inte samfälligheten för den skattgöras av som
denna erlägger på sina förvärv.

heller i detta fall finnsInte någon motsvarighet i EG-reglema. Med

hänsyn till kravet på fastigheten skattepliktigskall användas iatt en
verksamhet, kan det knappast bestämmelsen strider sjätteatt motanses
direktivet. visst samband mellan skattepliktiga verksamheten ochEtt den

Ävensamfälligheten torde också i regel föreligga. bestämmelse bördenna

därför kunna kvarstå oförändrad.

Mera tveksamt det regeln i 8 kap. § första stycket 3 ML kan4är om
EG-anpassning. Enligt har skattskyldigbehållas vid denna bestämmelseen

till avdrag för skatt han betalat vid införsel harätt utan attsom av en vara
förskattskyldig för införseln eller han betalat ersättning till denvarit som

införselskattskyldighet. skattskyldig för mervärdesskatt vidhaft sådansom
första tullskyldig enligtenligt kap. 2 § stycket 3 ML denl ärär som
Tullskyldig enligt den lagen den anmälertullagen 1987: 1065. är som en

innebära det dentill förtullning 10 §. Normalt torde detta ärattvara
tullskyldig. därmedutländske leverantören Denne är ävenärsom

bestämmelse i ML.skattskyldig för mervärdesskatt enligt nämnda

enligt artikel 21.2 iBetalningsskyldig för mervärdesskatt vid import är

accepteradutsedd designated ellersjätte direktivet den är avsom
Bestämmelsenmyndigheterna i det land till vilket importeras. gervarorna

visst för medlemsländerna själva bestämma ärett utrymme att somvem
visserligenbetalningsskyldig. Avdragsbestämmelsen i artikel 17.2 b synes

självskattskyldigeordalydelsen främst denenligt sådan import somavse
medlemsländernai den verksamheten. Med hänsyn tillgör gettsattegna

bestämma betalningsskyldig, tordeskallviss frihet att vem som vara
uppkomma förkunnabetalningsskyldighet, och därmed avdragsrätt,även

regeln isärskildaegentligen importerat Dendenän som en vara.annan
sjättestridadärför inte8 kap. § första stycket 3 ML kan4 sägas mot

direktivet bör kunna kvarstå.utan
i vissa falltill avdragförsta stycket 4 stadgasI 8 kap. 4 § ML rättom

för tidigareredogjortsförvärv fastighet. Somför skatt i samband med av
stöd 2 kap. 7 § MLpäförts säljaren medavdragsrätten skatt avsomavser

omsättnings-fastighetvissa fall tillförtstjänster i utgöruttag somsomav
skatt erlagtssåledes frågatillgång i byggnadsrörelse. Det är avom som
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kan därför ifrågasät-den tillgodogör sig avdrag härför. Detän somannan
förenlig avdragsregler.regeln med EG:särtas om

hängeri § MLBestämmelsen uttagsbeskattning 2 kap. 7 sammanom
mervärdesskattehänseen-ibehandlingen omsättning fastighetermed av av

föreligger på dettaskillnader EG:s bestämmelserde. Vissa gentemot
tillåtits behållaemellertidanslutningsfördraget har Sverigeområde. I att

uttagsbeskattningenkapitelför gäller. I 3ordning närvarandeden omsom
i kap. § ML skallbestämmelsen 2 7följd härav förordatshar attensom

andra stycketi 8 kap. 2 §bakgrund härav bör reglernabehållas. Mot även

första stycket kvarstå.respektive § 4 ML41
handlarpunkt 5första stycket MLpunkten i 8 kap. 4 §sistaDen om

koncerninom koncern. En ärför ingående skatttill avdragrätt enen
docksigijuridiska Koncernen utgörsammanslutning flera personer.av

skattskyl-inom koncernenenskilt företagjuridisk Varje ärinte person.en
registrerat tillskallmervärdesskattelagstiftningen ochenligtdigt vara

mellanför omsättningargällerSkattskyldighetenmervärdesskatt. även
betydelse imed andra 0rd mervär-saknarkoncern. Detföretag inom en

koncemföretagtillhandahållstjänsterellerdesskattehänseende ettom varor
utomstående företag.eller ett

skattepliktigaskattereformen detden s.k.genomförandetFöre varav
således inteSkatteplikt förelågförhållandevisför tjänster snävt.området

utvecklingsuppdragforsknings- ochadministrativa tjänster,exempelvisför
verksam-vanligtkoncern detInom ärkonstruktioneller attenvara.av

admini-exempelvistillhandahållerföretagensåheten delas att ett avupp
sådanaEftersomkoncernen.tjänster företagen inomstrativa de andra

ingående skatt.förinte görasskattepliktiga kunde avdragtjänster inte var
effekterdessaundanröjaeffekter.ledde till kumulativa FörDetta att
förvärvför allaavdragsrättbestämmelse koncerninfördes ger enen som

skattskyldighet prop.medförverksamheti sak somavser ensom
iinfördesBestämmelsenff..1977:6f., B 117197879:l41 77 Ds s.s.

förändringar.sakliganågraoch har överförts till ML§ GML17 utan
koncemföretagskattskyldigtInnebörden bestämmelsen är somatt ettav

detföretag i koncernentillhandahålls tjänst attutan senareett annataven
ingående skattdenavdrag förfårföretaget skattskyldigt, göraär som

förinförselellerförvärvföretagetsicke skattskyldigahänför sig till det
hafthadeföretagetskattskyldigadetkrävs docktillhandahållandet. Det att
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vidavdragsrätt sådant förvärv eller införsel. andra stycketIett eget av
8 kap. vad4 § ML skall förstås med koncemföretag.anges som

beskattningGenom skattereformen infördes inom tjänstesek-generellen
Skatteplikt för tjänster föreligger således inte undantag från bes-tom. om

föreskrivits.kattning Den generella beskattningen har medfört avsevärden
breddning skattebasen tjänsteområdet. praktiska betydelsenDenav av

särskilda avdragsrätten vid koncernförvärv minskat iden torde ha

motsvarande mån.

motsvarande denSjätte direktivet innehåller inte någon bestämmelse

för stycketsärskilda avdragsrätten koncerner i 8 kap. 4 § första 5 ML. Det

ifinns dock andra bestämmelser angående koncerner intresseärsom av
sammanhang.detta

flera företagEnligt artikel 4.4 andra stycket får medlemsstat behandlaen
civilrättsligtföretagen självständiga ienhet även ärsom en om personer

härför sambandhänseende. förutsättning företagen harEn näraär ettatt
hänseende.varandra, i fmansiellt, ekonomiskt och organisatorisktmed

bedömningenskall föreligga det den samladeSamtliga samband ärtre men
jfr bilagaföretagen -företagsgruppkan godkännasavgör som ensom om

företagenavsnitt 3.7. förutsättning de olika1 En ärär attannan
ofetablerade i landet established in the territory the country.persons

först efterfår införa beskrivnaVidare medlemsland detett systemetnu
rådgivningskommitté.samråd enligt artikel 29 särskild

stödmedlemsland medförhindra konkurrenssnedvridningar fårFör att ett
till-företagsgruppema för tjänsterartikel 6.3 uttagsbeskatta somav

skall föregåsSådan uttagsbeskattninghandahålls inom företagsgmppen. av
samråd enligt artikel 29.

enhetföretagInnebörden behandla flera friståendeatt ensomav
inomoch tjänsterföretagsgrupp tillhandahållandenär att varorav

Tillhandahållandenaomsättningar.koncernen inte skattepliktigaanses som
ordning kanföranleder därmed inte skattskyldighet. sådanEn vara en

behandlingennuvarandelösning de problem dentänkbar avsom
1992:6 delSOUoch ingående företag upphov till sekoncerner ger

förslagfram någotff.. det betänkandet lades dock inteI 70 I om ens.
övervägandeninnefattarsådan beskattningsordning, eftersom detta skulle

i viss månkanutanför för utredningsuppdraget. Detsammalåg ramensom
bakgrundutredning, inte minst ävengälla dennasägas attmot annanav
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beskattning koncernerfrågor avseendebehandlat vissautredning har av
ff..121 49SOU 1992:mervärdesskattefrågorvissaUtredningen s.om -

särskilda regelndenställning tilldärför endastUtredningen omtar om
förenlig medstycket 5 MLförsta äri 8 kap. 4 §för koncerneravdragsrätt

bestämmelser.EG:s
förordningentillåtnadirektivetenligt sjättekan denSom nämntsnyss

problempå vissalösningföretagsgrupper utgörabeskattning enansesav
tillsammansintressegemenskapingår iföretagföljer att ensomavsom

oberoendebehandlasmervärdesskattehänseendeiföretagmed andra som
fakultativadeinförandetförutgjort skälettorde hasubjekt. Detta av

uppstårproblemtimermedlemslanddirektivet. Omi sjätte attreglerna ett
sjätteanvisarföretagsgrupp,ingår iföretagbeskattningenvid ensomav

beskrivitsbehandlingenhetligadeni formlösningdirektivet somaven
Dendirektivet.sjätteinte enligtmedgeslösningarandraNågraovan.

förenlighärav intebakgrundi ML kanavdragsregelnsärskilda mot anses
§i 8 kap. 4Bestämmelsenstycket.andraartikel 4.4bestämmelserna imed

minskadedenbakgrunddärför utgå. MotbörMLstycket 5första av
effekterna häravtordeskattereformen,efterharsannoliktregelnbetydelse

avdragsrättbakgrund dengäller dettaminstbegränsade. Inteendast bli mot
rörelsefas-uthyrninginträde vidfrivilligttillmöjlighetenföljer avavsom

nedan.jfr avsnitt 4.10ML,9 kap.tigheter

verksamhetentillAnknytning

haskallyrkasingående skattför vilka avdragzförde förvärvpåKrav att
och i EG.Sverigebåde ifinnsbedrivsverksamhetsamband med den som

skersvensk delutformade. Fördessa krav allmäntregelsystemenbåda ärI
anfördestill MLförarbetenaIinkomstskattereglema.anknytning tillen

iavskrivningi formdirekt elleravdragsgilltvadsåledes avatt varsom
1001968:mervärdesskattehänseende prop.avdragsgillt ibörprincip vara

MedEG.inominte skeskälnaturligaanknytning kansådan138. En avs.
bestämmelsensvenskafår denutformningallmännatill reglemashänsyn

regler.med EG:sförenligdock anses
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ingående4.3 Den skattens storlek

Utredningens förslag: Nuvarande regler behålls.

Sverige

Enligt kap. 6 § första stycket uppgår den ingående skatten till8 ML

skattskyldig förbelopp den utgående skatten hos den ärsom somsamma
omsättningen eller införseln. gäller sådan ingående skattDetta som anges

första stycket och andra stycket 2 Bestämmelseri 8 kap. 2 § 1 4 ML.samt
finnshur den utgående skatten beräknas i 7 kap. ML.om

finns bestämmelser ingående skatten8 kap. 7 § ML hur denI om
vilkeni fall då ingen skattskyldig för den omsättningberäknas är genom

punkternahar gjorts. dels s.k. fiktiv skattförvärv Detta gällerett varorav
fårförvärvare fastighetoch 2, dels sådan ingående skatt1 göraavsom

förstaavdrag för enligt 4 § stycket 4 punkt 3.

följd rabatt elleringående skatten för förvärv minskar tillOm den ett av
till avdrag ienligt minskarprisnedsättning 7 kap. 6 § ML, rättenannan

fått prisnedsättning eftermån. de fall skattskyldig harmotsvarande För en
kap. 6 §avdrag för den ingående skatten innehåller 8det han gjortatt
finns be-erinran det i 13 kap. 26 § MLandra stycket ML attomen

återförande sådan ingående skatt.stämrnelser avom

EG

ingåendehur dendirektivet innehåller inte någon särskild regelSjätte om
mervärdes-bl.a. uttrycketskall bestämmas. artikel 17.2 användsskatten I

paid.added dueskall betalas eller har betalats valueskatt tax orsom
skattskyldig förutgående skatten hos denDetta den ärmotsvarar om-som

beskattningsunderlaget,beräknassättningen. Skatten procentsats avsom en
ordningmervärdesskatt. for övrigt ävenexklusive Detta är som numeraen

gäller i Sverige.

artikelfinns i 20.korrigering den ingående skattenBestämmelser om av
enligt deskall justerasavdrag för ingående skattpunktI 1 att ettanges

gälla:skall särskiltsjälva bestämmer. Dettaregler medlemsländernasom
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skattskyldigeeller denavdraget blivit högre lägre ännär personen-
berättigad till, ellervar

för beräkningenförutsättningarnaavdraget gjorts,efter detnär, att-
ned.eller prisetåtergår sättsköpändras, såsomavdraget när ettav

delvishelt ellerbetalningdådock inte skekorrigering skallNågon
fall dåheller istjäls.eller Inteförkommerförstörs,dåuteblir eller varor
artikelenligteller lämnasvärde bortmindre vamprovsomgesavvaror

fårMedlemsländemaske.ingående skattendenkorrigeringskall5.6 av
delvishelt ellervidkorrigerasskallingående skattendenkrävadock att

och vid stöld.betalningutebliven
artikelibestämmelsernamedkorresponderari punkt lBestämmelserna

beskattningsunderlaget.minskningangående11.C l av
skattingåendekorrigeringförsärskilda reglerfinns20.2-20.5artikelI av

go0ds. Be-capitalkapitalvarorellerinvesteringsvarorgällervad
artikel 19reglerna isärskildademedhängerstämmelserna omsamman

behandlas ibestämmelserverksamhet. Dessablandad attvidavdragsrätt

avsnitt 4.6.

EG-konformitetSvensk

motsvarighetsaknar direktMLförsta stycket6 §kap.Bestämmelsen i 8
principdock idirektivet hari sjätteBestämmelsernadirektivet.i sjätte

vad äringående skattendeninnebörd, dvs. motsvarar somattsamma
transaktion.förskattskyldigden ärutgående skatt hos ensom

förreglernaförändringrörandeförslaglämnar ingetUtredningen av
hur denoch 2 MLl§ punkternai 8 kap. 7Reglernafiktiv skatt. om

kvarstå.därförberäknas fårskallfiktiva skatten
stödmeddrasingående skattnämnda lagrumPunkt 3 i avsom avavser

bakgrundharbestämmelseförsta 4 ML. Denna mot§ stycketkap. 4 av8
kvarstå.börabefunnitsfastigheterbeträffandebeskattningssituationen

beräknasfalli dessaingående skattenhur denregelnDärför bör även om
kvarstå.

ingåendedenkorrigeringreglerna i MLgällerVad härefter avom
konstateraskanprisnedsättning attellerföljd rabatttillskatten annanav

regler.EG:smedhuvudsak överensstämmerbestämmelser idessa
medlemsländerna attartikel 20 utrymmei stortBestämmelserna ger
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utforma regler. De situationer får närmast utgöraegna som anges anses
exempel. Här kan för det falletnämnas transaktion upphävs elleratt att en
återgår torde enligt svensk mervärdesskattelagstiftning kreditnota utfärdas
enligt kap.7 6 § jfrML SOU 1992:6 del I 195. Bestämmelser hurs. om
den ingående skatten skall korrigeras i anledning härav finns i 13 kap.
26 § första stycket ML. Här talas visserligen ..den tidigare redovisa-om
de skatten varit hänförlig till nedsättningen priset.., ävensom av men
fallet med återgång eller upphävande transaktion torde omfattasav en av
bestämmelserna.

4.4 Begränsningar avdragsrättenav

Utredningens förslag: Bestämmelsen avdragsbegränsning vidom
förvärv för försäljning från fartyg i vissa fall i kap.8 9 § 3varorav
utgår.

Sverige

Kraven på förvärv skall ha anknytning till verksamhet för rättatt ett atten
till avdrag för ingående skatt skall föreligga kan slagssägas utgöra en
generell begränsning avdragsrätten. Därutöver finns särskilda reglerav om
begränsningar avdragsrätten i 8 kap. 8-12 §§ ML. I 15 och 16 finns§§av
särskilda regler beträffande förvärv eller hyra personbilar eller motor-av
cyklar. bestämmelser behandlasDessa i avsnitt 4.7.

Qfentlig verksamhet

8I kap. 8 § ML stadgas inte har någon avdragsrätt för ingåendeatt staten
skatt. Bestämmelsen infördes i GML 18 första§ stycket i samband meda
skattereformen 1989902111prop. 120-125 och 202 f.. Anledningens.
till infördesregeln de konkurrensproblem skulle kommaatt attvar som
uppstå till följd den breddning skatterefor-mervärdesskattebasenav av som

syftadeb1.a. till. Statlig verksamhet bedrevs uteslutande för attmen som
tillgodose behov ansågs yrkesmässig endast den bedrevs iegna om
bolagsform eller liknande. Annan verksamhet ansågs yrkesmässig endast
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inomOmsättningar inte baraden del den avsåg utåtriktad verksamhet.till

myndigheter räknadesmyndighet mellan olika statligaävenutan somen
nämligenansågsinåtriktad verksamhet avsedd för behov. Statenegna

Eftersom internasubjekt i mervärdesskattehänseende.utgöra ett om-
egenregiverk-belades gynnades s.k.sättningar inte med mervärdesskatt

med andra 0rdi förhållande till enskilda näringsidkare. Detsamhet var
tjänstenförvärvatjänst inom statliga sfårenbilligare köpa den än attatt en

mervärdesskattförutomstående subjekt. Breddningen basenfrån ett av
konkurrensproblematiken.kraftigtskulle komma skärpaatt

för statligaredovisningssystemenlösts ändringar iProblemen har genom
förordningeninfördesskatterefonnenmyndigheter. I samband med

på statsbudgeten.ingående mervärdesskattavräkning1991:806 avom
omfattadesstatliga myndigheterförordning skulle deEnligt denna avsom

Utgiftermervärdesskatt.för exklusiveredovisa sina utgifter inköpreglerna
förinkomstsida, i ställetbudgetensmervärdesskatt avräknadesför mot som
nämndajuli 1993 harFrån den 1anslag och inkomster.tidigare mot

myndigheternasförordningen 1993:529medförordning ersatts om
får myndig-Enligt förordningdennaingående mervärdesskatt.hantering av

bokförtoch månad harvissbestämmelsernaheter omfattas som enavsom
belopprekvirera motsvarandepåföljande månadingående mervärdesskatt,

skallSkattemyndighetenKopparbergs län.Skattemyndigheten ifrån
inkomsttitelnmervärdesskattingåendemyndighetsavräkna moten

rekvirerade beloppet. Myndigheternabetalar detdenMervärdesskatt när ut
erlagts.för den ingående skattkompensationfullsåledeserhåller som

Tillnäringsidkare.friståendemiss inte upphandling frånHärigenom gynnas
intemyndigheterna rättstatligakompensation utgår deföljd full harattav

omfattas inteaffärsverkenavdrag för ingående skatt. De statligagöraatt
16 § ML.jfrkompensationssystemet kap.det särskilda 1av

bostadstadigvarande

ingående skattforfår avdrag inteEnligt 8 kap. 9 § 1 ML göras som
Enligt10följerstadigvarande bostad intehänför sig till annat avom

denavdragsförbudetparagraf gäller inteförsta stycket denna omav
utförandeförinförselhänför sig till förvärv ellerskatteningående av

uttagsbe-för vilkaochi kap. eller 8 §2 7sådana tjänster avsessom
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med i Avdrag får vidareskattning skall ske stöd bestämmelserna 2 kap.av
jordbruksarrende tillför ingående skatt hänför sig till ävengöras ettsom

omfattar bostad.den del arrendet

stadigvarande eller del byggnadMed bostad byggnad ärsomavses av
kanboende. Förbudet all ingående skattinrättad för permanent somavser

reparatio-såväl för inventarierhänföras till bostaden, dvs. kostnader som
kostnader för drift och underhåll.samtner

omfattarför ingående skatt på arrendetill avdrag ävenRätten som
däremotavdragsrätt föreliggergäller endast själva arrendet. Någonbostad,

ellerför fastighetsägarenanskaffningar för bostaden, siginte på vare
arrendatom.

Representation m.m.

representationutgifter förhänför sig tillför ingående skattAvdrag som
tillendaständamål får enligt 8 kap. 9 § 2 ML rättoch liknande göras om

Reglernainkomsttaxeringen.föreligger vidför utgifternaavdrag om
anvis-tredje stycketinkomsttaxeringen finns i punkt 1vidavdragsrätt av

tillningarna 20 § KL.
vid inkomst-avdragsgillttill vadAnknytningen avdragsrätten ärsomav

bilaga 3.198788:l50,SFS 1988:705,taxeringen tillkom 1988 prop.
mervärdesskattelagstiftningen,alltifrån tillkomstenDessförinnan, och av

varitrepresentationföranledning utgifteringående skatt ihade av
och vin.spritdryckerutgifter försåvitt gälleravdragsgill i sin helhet, utom

i utländskadetuttaladesavdragsbegränsningenVid införandet attav
avdragsrättenbegränsningar ivanligt medmervärdesskattesystem är stora

i Danmark harexempelrepresentation o.d. Somvad gäller ettsomangavs
påavvaktanhotellkostnader. l över-för representations- ochavdragsförbud

anpassningförordadesytterligare begränsningarfrån KISväganden enom
begränsningarytterligareNågrainkomsttaxeringen.gäller vidtill vad som

dock KIS,föreslogsrepresentationskostnaderföravdragsrätten avav
lydelse.fortfarandeharaktuella lagrummetdetutan samma

någoninnehållermervärdesskattelagstiftningenellerVarken inkomst-
inkomsttaxe-såvitt gällerhar,representation. RSVbegreppetdefinition av

förkostnaderföravdragröranderekommendationerringen, utfärdat
representationskostnaderuttalas1991:20. Härrepresentation RSV Dt att
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hotellrum, teaterbiljet-kostnader förkan dryck, betjäning,t.ex. mat,avse
indirektaliknande. kan också fråga s.k.och Det representa-ter vara om

avseendeform underhåll, löner,tionskostnader i kostnader för etc.t.ex. av
förhuvudsaldigen användsinventarier ellerfastighet eller heltsom

riktaRepresentationen kan sigrepresentationsändamål eller liknande.

affårsförbindelser och liknandeskattskyldigesantingen utåt denmot
personal i formföretagetsrepresentation eller också inåtextern mot av

personalfester intern representation.bl.a.

fall fartygi vissa frånFörsäljning

hänföringående skattinte avdrag för3 medgesEnligt 8 kap. 9 § ML som
ifartyg i de fallför försäljning fråntill förvärvsig som avsesav varor

skall leveransEnligt detta lagrumandra stycket ML.9 §5 kap. varorav
liknandefrån kiosk ellerför försäljningtill fartygi friharnn eller etten

Danmark,Sverige,fartyg linjer mellanombord på påförsäljningsställe
sprit-frågaendast då det ärochFinland Norge export omanses som

kosmetiskaparfymer,tobaksvaror,starköl, öl,drycker, vin, preparat,
konfektyrvaror.choklad- ochtoalettmedel samt

mervärdes-betalainnebörd. SkyldighetföljandeharBestämmelserna att
vissaML. Ikap. 1 §omsättning landet 1endast vid inomföreliggerskatt

landetinom2-8 gjortsenligt kap. ML5omsättningfall skall som
reglerdvs. Dessagjorts landet,denbehandlas export.utom somomsom

stadgasstycket 4§§. I 9 § förstai kap. 9-105 attbeträffandefinns varor
inom skalllandet exportär omsatt omomsatt genomansessomen vara

ianvändasavseddfrihanm inteavlämnas i och är atten varanvaran
tillavlämnasgäller enligt punkt 5 ettfrihanmen. Detsamma varanom

påomsättningbruk ellertrafik eller föreller luftfartyg i utrikesfartyg ett
luftfartyg.fartyg ellersådantett

förstaibestämmelsernafrånundantagandra stycket stadgas9 §I om
uppräknadesärskiltvissaleveransoch 5 såvitt änstycket 4 annatavser av

interäknasleveransertrafik. Sådanaintemordisktill fartyg i vissvaror
ibestämmelsernaalltsåmervärdesskatt skalloch trotsuttasexport -som

uppräknadesärskiltstycketde i andraförsta stycket. Leveranser pro-av
kosmetiskaparfymer,öl,vin, starköl, preparat,spritdrycker,dukterna

däremoträknaskonfektyrvarorchoklad- ochtoalettmedel somsamt
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Sådana leveranser föranleder således inte någon utgående skatt.export.
Detta gäller både leveranser till fartyg linje mellan Sverige och annat
nordiskt land fartygoch till på intemordisk linje. Bakgrunden härtillannan

överenskommelse mellan deär nordiska länderna, den s.k. nordiskaen
provianteringsöverenskommelsen.

levererarDen till fartyget i intemordisk trafik har tillrättsom varor
för ingåendeavdrag skatt alternativt till återbetalning ingående skatträtt av

enligt de allmänna reglerna. säljer från fartyget fårDen som varor anses
tillhandahålla dessa under förutsättning denne bedriverexport, attgenom

yrkesmässig verksamhet här i jfr kap.landet 5 l § tredje stycket ochen
för-l kap. 10 § ML. För ingående skatt hänförlig till dennaärsom

säljning skulle föreligganormalt till återbetalning ingående skatt.rätt av
Till följd den särskilda regeln i 8 kap. 9 § 3 föreligger dock inteMLav
återbetalningsrätt ingående skatt belöper på sådana inteav som varor som
särskilt räknas i 5 kap. 9 § andra stycket och beskattas vidMLupp som
leveransen till fartyget. Sådana kommer således belastas medattvaror
skatt kan dras vid den efterföljande omsättningen. Skatten utgörsom av

reell kostnad för den förvärvar densamma för försäljning ombord.en som
kostnad kommer självaDenna normalt påverka priset pâatt trots attvaran,

försäljningen skattefri. räknas särskilt iVad gäller deär varor som upp
tillkap. 9 § andra stycket ML inte någon skatt vid leveransen5 tas ut

fartyget, eftersom utomlands. inteDessa äromsattavarorna anses varor
belastade med någon skatt för återbetalning kan medges.vilken

tjänst i fallUttag visstav

kap. får för sådan ingående skattEnligt 8 9 § 4 ML avdrag inte göras som
beskattningsunderlagethänför sig till kostnader vid tjänst däruttag av

enligtberäknats 7 kap. 5 § andra stycket ML.

innehåller beskattningsunderlaget vid7 kap. 5 § ML bestämmelser om
vissa tjänster fastigheter.avseendeuttag av

eller 8Beskattningsunderlaget vid enligt 2 kap. 7 § ML utgörsuttag
delsenligt kap. § första stycket dels nedlagda kostnader,7 5 ML av

kapital den skattskyldigeberäknad och dels värdet arbeteränta somav
utfört. i andra stycket be-personligen Enligt särskild regel utgörsen

vidskattningsunderlaget den skattskyldige begär det uttag avom- -
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ochinräknat skatterlönekostnadema,i 2 kap. 8tjänster avses avsom
tillkommit förBestämmelsen hargrundas dessa kostnader.avgifter som

stycket kani förstareglernatillämpningssvårigheterundvika vissaatt som
utnyttjardemföruttaladessamband härmedupphov till. I att somge

kostnaderhänförlig tillför ingående skattslopasbör avdragsrättenmetoden

f..199394:99 195jfrvid uttaget s.prop.

Finansieringsföretag

övertagitharfmansieringsföretagfår8 kap. § MLEnligt 11 ett ensom
ingående skattför denköpeavtal avdragenligt görasäljares rätt somett

köpeavtalet återtasmed stödtill värdethänför sig avavvara somav en
visakanendast företagetdockgällerñnansieringsföretaget. Detta attom

haftinte helleringående skatt ochföravdragtillhelt saknat rättköparen
sådan skatt.någon del9-13 §§kap.enligt 10återbetalningtillrätt avav

ochavdragsrättstadgandebådeinnebäraRegeln kan sägas ett enom
dendock redanföljerAvdragsrättenavdragsrätt.begränsning denna avav

del 216.1992:6 Iifr SOUi 3 §bestämmelsengrundläggande s.
varför tillförvärv rättFinansieringsföretaget kan görasägas ett varan,av

medför docki 8 kap. § MLRegeln 11föreligger.skattför fiktivavdrag
visakanñnansieringsföretagetföreligger attendastavdragsrättatt om

helleroch inteingående skattenför densaknat avdragsrättheltmotparten
försäljningFinansieringsföretagetsskatt.återbetalningtillhaft rätt avav
ML.§ tredje stycket24skattskyldighet ifr 3 kap.medförvaran

platinaguld, silver ellerbeståendeVaror av

föravdragsrättenbegränsarinnehåller regler§ ML8 kap. 12 som
fiktiv skattgällerDettabeträffande vissa slagskattingående varor.av

vidfår inte görasskattför sådanAvdrag2 § 2 och 3 ML.enligt 8 kap.

förvärv av:
silver ellerguld,bestårväsentlig deltillhelt eller avenvaror som

understiger 175förvärvetersättningen vidplatina, varanavom
silvretguldet,för förvärvetdagenmetallvärdet pâ avprocent av

ellerieller platinan varan,
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2. skrot, avfall eller någon liknande innehåller guld,annan vara som
silver eller platina.

Bestämmelserna hänger med den år införda1979 tillrättensamman
avdrag för fiktiv skatt. Syftet med denna avdragsrätt begagnadeär att

på i yrkesmässig handel endast skall belastasornsätts mednyttvaror som
skatt på det mervärde skapats i denna handel. Mervärdesskatt utgårsom
alltså endast på skillnaden mellan inköps- och försäljningspriset, dvs.

handlarens mervärde. För stiger i värde blir det medgivnavaror som
avdraget för ingående skatt högre den mervärdesskatt tidigareän som
erlagts för Vid inhemska transaktioner korrigeras detta eftersom denvaran.
utgående skatten vid efterföljande försäljning blir i motsvarande månen
högre. Om sådana i stället efter förvärv från någonexporterasvaror som
inte skattskyldig uppstår dock felaktigt Medgivetmateriellt resultat.är ett
avdrag inkluderar nämligen värdeökning uppkommitskatt på den som
under tid innehafts någon inte skattskyldig. Någonärsom varan av som
korrigering detta avdrag sker vid eftersom dennainte ärexport,av
skattefri. komma till förFör med problemen föreslogs avdragrättaatt att
fiktiv skall återföras tillskatt beskattning säljs på Iexport.om varan
lagtexten återfinns dessa regler i kapitlet återbetalning avnumera om
ingående gäller endast jfr 10 kap.skatt. Detta ganska litenen grupp varor
12 § andra stycket ML.

beträffar guld och andra ädelmetaller konstaterades regelVad att en om
återföring inte praktiskt genomförbar. beror på denDettaär att vara som

identifiera. smältsinte alltid går Så kan exempelvis guld haattexporteras
före det sker. Dessutom hade det uppdagats falsarieratt exportner rena

vid handel med sådana Därför föreslogs avdragsrätten för fiktivattvaror.
skulle slopas helt beträffande ädelmetallvaror. bearbetadeskatt För varor

för återförsäljning behölls Avgränsningenavsedda dock avdragsrätten.

eller platinaföremål däruppnås endast de guld-, silver-attgenom
undantas fråninköpspriset understiger 175 metallvärdeprocent av varans
kompletteradtill avdrag. övriga föremål gäller avdragsrättenFörrätten

tillåterföringskravet vid undantag frånmed numera rättenexport
återbetalning skatt vid export.av

vad värde-Uttrycket helt eller till väsentlig del i 12 § skall avse som
de angivnamässigt helt eller till väsentlig del består någon avav

ädelmetallema RSV:s handledning 202.se s.
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EG

Även förverksamhettillanknytningallmänna kravet påi EG kan det en
föreligga, utgöraskall sägasför ingående skatttill avdragrätt enatt

därutöverinnehållerreglerEG:sbegränsning avdragsrätten.generell av
begränsning avdragsrätten.särskilda bestämmelserfåtalendast ett avom

omständigheteringaunderingående skattavdrag förartikel 17.6 fårEnligt
businessstrictlykaraktärförvärvsmässiginteför utgifter ärske avsom

1uxu-lyxkonsumtionutgifter förgälla bl.a.Dettaexpenditure. anges
Ientertainment.representationelleramusementnöjenries,

skall fattaKommissionenfrånefter förslagRådetvidareartikeln sägs att
ingåendeförtill avdragmedförainte skallutgifter rättvilkabeslut somom

denavdragsförbudallabehållamedlemsländernafårIntill dessskatt. som
ikraftträ-direktivetssjätteförvid tidpunkteninnehölllagstiftningenegna

dande.
mervärdesskattedi-tolftetillförslagframlagtKommissionen har ettett

innebärantagits,inte harFörslaget,final. ännu84COM [84]rektiv som
avsnitt 3.2.3.jfr bilaga 1följande

flygplanprivataochnöjesbåtarbeträffandegällaskallAvdragsförbud
användning,hyra,import,tillverkning,för förvärv,utgiftersåvitt avser

förvidare gällaskallAvdragsförbudunderhåll.ochreparationombyggnad,
tjänster iförreservdelarbränsle, olja, samttillhandahållanden etc.av

och flygplan.båtarangivnamedsamband
motsvarandesärskilda regler. FörfinnsmotorcyklarochpersonbilarFör

medfinnasavdragsrättskallprivatplanochför nöjesbâtarutgifter ensom
hamedlemsländernaskallregelutgifterna. Dennaskatten på50 procent av

eftertvå årkraft. Senastidirektivetefter det trättfyra årinfört attsenast
75och högst25minstavdragsrätten procentikraftträdandet skall vara

ibehandlasmotorcyklarochpersonbilarförAvdragsrättenprocent.
avsnitt 4.7.

dockskallnärrmtsavdragsbegränsningamaochAvdragsförbuden nusom
fordonochbåtar, plansådanabeträffandegällainte som:

forcarriageforusedavgiftellerhyraföranvänds transport mot-
reward,hire or

instruc-trainingdrivingused forförarutbildningföranvänds or-
tion,



248 Avdrag fär ingående skatt

används för uthyrning hired out, eller-
ingår i företags lager part of the stock in tradeett of business.a--

För transpoitkostnader vid affärsresor business travel görssom av en
näringsidkare eller dennes personal skall avdragsrätten begränsad påvara

och enligtsätt övergängsordning beträffandesamma samma som person-
bilar och motorcyklar. Med affärsresa görsavses en resa som av en
näringsidkare eller dennes personal affärsmässiga skäl frän den platsav
där företaget etablerat ellerär där verksamheten utförs. Begränsningen
skall dock inte gälla företags personal mellan olikatransporter ettav
arbetsplatser eller mellan arbetsplatsen och bostaden.

Vidare skall avdragsförbud gälla för kostnader för logi acc0mmoda-
tion, och dryck. Detta skall dock inte gälla för verksamhetmat en som
tillhandahåller just sådana eller tjänster. hellerInte skall avdragsför-varor
budet förgälla utgifter för gratis logi vakter security caretakingetc. or
staff på arbetsplatser, byggnadsplatser eller fastigheter i näringsverksam-
het on works, sites business premises.or

De avdragsförbud hittills redogjorts för gäller inte den skattskyl-som om
dige kan visa kostnaderna föranletts enbart affärsmässiga skäl. Med-att av
lemsländema skall behålla eller införa regler för hur denna bevisning skall
gå till. Kommissionen skall underrättas härom.

tillRätt avdrag skall inte föreligga för utgifter för representation enter-
tainment. inkluderarDetta gästfrihet affärskontakter och andramot

Ävenutanför verksamheten. utgifter för byggnad eller delpersoner av
byggnad används för representation omfattas avdragsförbudet.som av

Slutligen skall avdragsförbud gälla för utgifter för nöjen amusements
och lyxvaror luxuries. Med utgifter för lyxvaror utgifteravses som
till sin och med hänsyn till beloppet inte normal utgift iutgörnatur en en
verksamhet eller föremål inte normalt tillhör byggnad.som avser som en

Svensk EG-konformitet

Ofentlig verksamhet

Sjätte direktivet innehåller inte någon motsvarighet till det avdragsförbud

för finns i 8 kap. 8 § ML. Bestämmelser hur statliga ochstaten som om
andra myndigheter skall behandlas finns i artikel bestämmelser4.5. Dessa
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statligaendastregelnEftersom den svenskabeskrivas här.skall avser
sådanapåinriktasframställningenmyndigheter kommer att organ.

inte i dettatills vidarebehandlasmyndigheteroch andra lokalaKommuner
anmärkaskankommunerbehandlingen attVad gällersammanhang. av

mervärdesskattefrågorvissaUtredningentagitsfrågor hardessa omupp av
regeringskansliet.närvarande inomförbereds1993:75 ochSOU

myndigheterlokalaochregionalaskall samtartikel 4.5Enligt stater,
gällerskattskyldiga vadi lag, intereglerassubjektandra anses somsom

egenskapideverksamheter utövarellertransaktionersådana avsom
avgifter,uppbärmyndighetengällerDetta ävenoffentlig myndighet. om

transaktionerdessautförandetmedsambandibetalningellerbidrag av
undantag.dock vissafinnsordningenstadgadedenFrånaktiviteter.eller

behandlakonkurrenssnedvridningarbetydandetill attledadet skulleOm
myndigheternaskallskattskyldiga,ickemyndigheter somansessom

skattskyldiga.
skattskyl-subjektenoffentligaskall deförhållandenUnder alla somanses
obetydligutförs ide änverksamheter,vissa annatsamband medidiga om

tillbilaga Diverksamhetersådanagälleromfattning. Detta angessom
nämligen:direktivet,sjätte

telekommunikationer,-
ånga,elektricitet ochtillhandahållande vatten, gas,av-

transport varor,av-
flygplatser,och påi haumartjänster-

persontransporter,-
försäljning,förtillverkadetillhandahállanden varorav nya-

vissaföretagnajordbruksproduktertransaktioner rörande organav-
EG:smedenlighetiagenciesinterventionagriculturalinom EG

produkter,sådanaförmarknadsregleringargemensamma
utställningar,ochfackmässordrift av-

lagring,-
ofactivitiestheverksamhetreklambyråerskommersiella com--

bodiespublicitymercial

verksamhet,resebyråers-
personalmat-kooperativ,staff shops,personalbutikerdrift av-

institutioner,liknandesalar och
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kommersiell verksamhet inom radio och televisionsområdet, dvs.-
sådan verksamhet inte skattefri enligt artikelär 13.A lsom q.

fårEtt medlemsland behandla verksamhet offentligautövassom av organ
och undantagen frånär beskattning med stöd artikel 13 eller artikelsom av
28, verksamhet utförs i egenskap sådanasom som av organ.

Innebörden det beskrivna regelsystemet torde offentligaav attnu vara
inte skattskyldiga för sådanär verksamhet i allmänhet endastorgan som

bedrivs sådana Verksamhet ekonomisk civilrättsligtävenav organ. som
reglerade subjekt kan bedriva tillföras särskild kompetens ellerutan sär-att
skilda maktbefogenheter, skall däremot medföra skattskyldighet jfr Terra

Kajus kap. IV.6. Sådan verksamhet föranleder skattskyldighet och medför

mervärdesskatt skall på omsättningar. Rätt till föravdragatt tas ut
ingående föreliggerskatt i sådan verksamhet. Förvärv igörssom
verksamhet inte föranleder skattskyldighet medför å andra inte någonsom
avdragsrätt. Sådan verksamhet belastas följaktligen med mervärdes-en
skattekostnad. Detta kan i sin leda till konkurrensneutralitetentur att
påverkas negativt. Om konkurrenspâverkan betydande skall myndig-är
heterna dock behandlas skattskyldiga subjekt artikel 4.5 andrasom
stycket.

svenska offentligaDe reglerna behandling i mervärdesskatte-om organs
hänseende finns i kap.4 6 och §§7 ML. 6 § framgårAv att statens, ett

affärsverksstatligt eller kommuns omsättning eller tjänster moten av varor
vederlag yrkesmässig verksamhetutgör den bedrivs medoavsett om
vinstsyfte eller inte. § förstaI 7 stycket stadgas dock vissa undantagom
från denna huvudregel. Omsättning i 6 § inte yrkesmässigutgörsom anges
verksamhet, omsättningenom

ingår led i myndighetsutövning, ellerettsom
2. bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsut-avser

övning.

Enligt särskild regel i 7 § andra stycket skall omhändertagande ochen
förstöring avfall och föroreningar avloppsreningsamtav anses som
yrkesmässig omsättning i sådana falläven i första stycket, undersom avses
förutsättning åtgärderna utförs ersättning.att mot

Bestämmelserna med vissa ändringar punkt tredje stycketlmotsvarar av
anvisningarna till 2 § GML. förarbetena härtill framgårAv med be-att

avsesmyndighetsutövning beslut och åtgärder ärgreppet ytterstsom
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fårtill stånd ochsamhällets maktbefogenheter och kommerföruttryck som
rättsligakraft offentligaför eller den enskilde irättsverkningar mot av

privaträttsligreglereller övrigtpå grund avtal iregler och inte naturavav
innebörden begreppetf.. Någon ändring198990: 2091llprop. avs. av

myndighetsutövning inte åsyftad.är
tillhandahållandetsjälvaframgår det inteförarbeten ärnämndaAv att

till-tillräckligtmyndighetsutövning. Det ärmåste attutgöra ensom
210.jfrsådan utövningled ihandahållandet utgör ett prop. s.a.

myndig-omsättning skeri fall dåföreligger inteYrkesmässighet somen
tjänstenellerförvärvarnågon denhetsutövning änmot varansomannan

199394:99 171.jfr s.prop.
svenskmellanjämförelse rättfullständigskall inte någonavsnittdettal

endastskallske. HärverksamhetoffentligsåvittEG-rättoch avser
ML8 § äravdragsförbudet i 8 kap.svenskahuruvida detklarläggas

konstaterasdockanförts kanvadregler. Avförenligt med EG:s ovansom
mellanöverensstämmelseföreliggeristatligabeträffandedet stortatt organ

verksamheterföreligger. Deskattskyldighetföroch EGSverige när som
verksamhetersådanatordedirektivetsjättebilaga tilli D somvaraanges

aktiebolagstatligaelleraffársverkenstatligadeutförsvårt landi avav
Telia AB osv..Järnvägar,Luftfartsverket, StatensAB,Postent.ex.

hurtillkärmavärdesammanhangi detta ävenkan attDet vara av
för-tordeDärvidmedlemsländer.behandlas i EG:soffentliga organ

intresse.särskiltDanmarkihållandena vara av
förskattskyldighetföreliggermervärdesskattelagstiftningdanskEnligt

gäller delsfall. Deti tvåprincip endastinstitutioner ielleroffentliga organ
fördelsforsyningsvirksomheder,offentliges.kinstitutionerför ärsom

skattepliktigaochtillhandahållerinstitutioneroffentligaandra varorsom
näringsverksamheter.med privatakonkurrensitjänster

offentligiverksamheterförståsforsyningsvirksomhederoffentligeMed
och värmeelektricitet,medmedborgarna vattenregi förser gas,t.ex.som

driverelleravloppsreningsophämtning,servicefunktionerutföreller som
mervärdes-tillregistrerasskallverksamhetsådantransportverksarnhet. En

vidbehov,förleveranser t.ex.vidskalloch skatt ävenskatt egnauttas
till den kommunen.tillhandahållanden egna

offentligafalldeförendastskattskyldighetföreligger organövrigtI
offentligtOmnäringsverksamheter.privata ettmed organkonkurrerar
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exempelvis utför förtjänster bruk föreligger inte skattskyldighet. Inteeget
heller leveranser från kommunal institution till institutionen en annan
inom kommun eller ungefäramtskommun våramotsvararsamma
landsting eller till andra kommuner delägare i institutionen medförärsom
skattskyldighet.

fallI de skattskyldighet föreligger för offentligt skall dettaett organ
registreras till mervärdesskatt. Skatt skall enligtredovisas de allmänna

Från utgåendereglerna. skatt får avdrag för ingående skatt. Avdraggöras

får dock endast för sådan skatt hänföra till den delgöras är attsom av
Övrigmedför fåromsättningen skattskyldighet. ingående skatt detsom

offentliga ersättning för kompensationsordningar.enligt särskildaorganet
Därigenom påverkar inte mervärdesskatten i Danmark valet mellan upp-
handling och utförande i regi.egen

redogjorts för myndigheter fullSom tidigare erhåller svenska statliga

kompensation för sina kostnader för mervärdesskatt. gällerDetta oavsett
verksamheten myndighetsutövning eller den denutgör är arten attom av

medför skattskyldighet. Utgiven kompensation för mervärdesskatt torde

dock till övervägande del verksamhet myndighetsutöv-utgören avse som
denning. Anledningen härtill offentlig verksamhetär är artenatt avsom

utförs de statligaden medför skattskyldighet huvudsakligenatt av
särskilda kompensa-affärsverken jfr omfattas inte detovan. Dessa av

tionssystemet redovisar mervärdesskatt vanligt sätt.utan
först medför skattskyldighet lederVad gäller verksamhet ett systemsom

kompensation irespektive särskildmed avdragsrätt EG medett system
materiella resultat.kombination med avdragsförbud Sverige till samma

varigenomMervärdesskatten inte kostnad för myndigheten,utgör en
konkurrensneutraliteten upprätthålls.

får enligt svenskgäller verksamhet inte medför skattskyldighetVad som
mervärdesskattekostnader.offentliga full för sinakompensationrätt organ

mervärdesskattesyn-Därför det inte någon roll i fall intespelar vart ur-
subjektfrån utomståendepunkt exempelvis tjänst upphandlas ettenom-

upprätthålls därmed.eller utförs i regi. Konkurrensneutralitetenegen
princip enligtframgår redogörelsen motsvarandeSom gällerav ovan en

sinaförSåledes får danska kompensationdansk statligarätt. organ
saknas.mervärdesskattekostnader i den mån avdragsrätt
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regler fall inte skatt-Enligt EG:s betraktas i dessamyndigheten som
varför saknas. Denskyldig, till avdrag för ingående skatt mervär-rätt

förvärvmyndigheten därmeddesskatt får betala i anledning sina utgörav
följd häravUpphandling från subjekt blir tillkostnad. utomståendeen

konkurrenssnedvrid-falljämfört med verksamhet i regi. dedyrare Iegen
dock EG-reglema deninte obetydliga uppstår, medgerningar är attsom

Därmed kan myndig-skattskyldig.offentliga myndigheten betraktas som
resultatvarigenomavdrag för den ingående skatten,heten göra samma

enligt de svenska reglerna.uppnås som
fördet svenskabakgrund det anförda kan konstaterasMot systemetattav

mervärdesskatteutgifter intemyndigheter kompenseras för sinastatligahur

EG-anpassning skulle i principmed EG:s regler.förenligt Enheltär
för sådankompensationssystemet med avdragsrättinnebära ersättsatt en

vissakrävamedför skattskyldighet. Detta kommerverksamhet attsom
myndigheterbudgeteringssystemet. Dei det statligaförändringar som

medföramervärdesskatt, vilket tordehanteraberörs blir atttvungna en
Även skattemyndighetema får något ökadökad arbetsbörda.något en

kommer blimyndigheterantalarbetsbörda attatt tvungnaatt ettgenom
kommer problem kanHärtill demervärdesskattedeklaration.lämna som

skallbetydande konkurrenspáverkanbedömningenförutses vid när enav
skalli vilken ordning dettaocksåföreligga. Fråga uppkommeranses

det tordei direktivet,sjättefastställas. Ingenting häromsägs utan
fastställa skall gällavadmedlemslandpâ varje närmareankomma att som

avseenden.i dessa
kompensationrespektiveaspekt valet mellan avdragsrättEn påannan

EG:sfinansieringenmedför ingående harskattsätt göra avannat att
mervärdesskattförbasenbudgetens fmansieringskällorbudget. En ärav

förkälla 54svarade dennaolika medlemsländema. Under år 1993i de
bidra medmedlemsland skallbudgetens intäkter. Varje ettprocent av

korthetmervärdesskattebas. Ilandetsbelopp motsvarande 1,4 procent av
mervärdesskattein-landsmervärdesskattebasen på såberäknas sätt ettatt

landetsprincip mervär-varvid idivideras med gällande skattesats,täkter
måste dessaskattesatsererhålls. land tillämpar olikadesskattebas Om ett

för hur dennaReglernabli riktigt.för resultatet skallvägas attsamman
skall inteoch närmarekompliceradesammanvägning skall till är

beskrivas här.
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Avsaknaden avdragsrätt för offentligavissa får till följd attav organ
inkomster från mervärdesskatten ökar jämfört med avdragsrättstatens om

funnits. Detta kan i sin leda till den del bidraget till EG:s budgettur att av
beräknas grundval mervärdesskattebasen ökar. Nämndasom av

förhållande kan anledning till i stället förutgöra övervägaatten om man
kompensationssystem borde medge statliga myndigheter rätt göraett att

avdrag för ingående skatt. denna förändring krävs dockFör göraatt att
den ingående skatt det sig uppgår till betydande belopp.rörsom om mera

myndigheter för 1992Statliga redovisade utgående mervärdesskatt med

miljoner139 miljoner kronor För 199293 motsvarande 85var summa
respektivekronor. omsättning på 556 miljoner kronorDetta motsvarar en

härav340 miljoner kronor. Om 30 utgör mervär-attantar procentman
respektivedesskattepliktiga inköp blir denna kostnad 167 miljoner kronor

miljonermiljoner ingående skatten uppgår då till 42102 kronor. Den

förhaft avdragsrättkronor respektive 25 miljoner kronor. Om staten
uppgått till 97ingående skatt skulle den inlevererade mervärdesskatten

miljoner kronor respektive 60 miljoner kronor.

för negativa påverkan påanförda visar den Sveriges del mervär-Det att
myndigheteravsaknaden för statligadesskattebasen avdragsrättsom av

finnerden bör kunna bortses från. Sammantagetinnebär så litenär att
myndigheter behandlas inuvarande regler för hur statligautredningen att

bör kvarstå.mervärdesskattehänseende

bostadStadigvarande

motsvarighetavdragsförbudet för stadigvarande bostad saknarsvenskaDet

avdragsförbudet infördestill ärdirektivet. Skälet det särskildai sjätte att
förför förvärvendast skall medges görsför ingående skattavdragatt som

jfr 8 kap. 3 § ML. Förvärvmedför skattskyldighetverksamheten som
1968: 100jfrmedföra avdragsrättför privat konsumtion skall inte prop.
nämligenmervärdesskatten,själva förff.. bygger på grunden137 Dettas.

därförkonsumtion. Det kanträffa privatskatten avseddär attatt
stadigvarandeförvärv förhänförlig tillinte ingående skattifrågasättas om

avdragsför-särskildadetskulle varit icke avdragsgillbostäder även utan

budet.
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Som redan får enligt artikel inte för ingåendenämnts 17.6 avdrag göras

skatt inte hänförs till utgifter strikt affärsmässiginte ärsom som av
karaktär. Som exempel härpå lyxkonsumtion, nöjen ochnämns representa-
tion. Detta typiska exempel på och tjänster normaltär ärsomvaror
avsedda för privat konsumtion. måste det svenskaMot bakgrund härav

avdragsförbudet för stadigvarande förenligt med EG:sbostäder anses
regler.

Representation m.m.

framgått representationsområdet de fåSom redogörelsen är ettav ovan av
områden där gällande EG-regler innehåller viss begränsning avnu en

Kommissionens förslag tolfte mervärdesskattedirektivavdragsrätten. till ett
innehåller utvecklat sådant avdragsförbud. gällande avdrags-Detett mer

i något fall skall medges förförbudet i artikel 17.6 avdrag inteattanger
såsomingående skatt kostnader inte strikt affärsmässigär natur,som av

nöjen representation. Ordalydelsen kanutgifter för lyxkonsumtion, och

tolkning alla utgifter förtänkas för olika tolkningar. En är attutrymmege
inte strikt affärsmässigrepresentation sådana utgifter ärutgör som av

undantagslöst avdragsförbud. Entolkning skulle medföraDenna ettnatur.
fall huruvidadet från fall till fårmöjlig tolkning avgörasär att enannan

avdragsförbud gäller.utgift sådant slagär attav
reglerEG:s medlemsländerhar vissaSom tidigare nämnts somav
Exempelvisför ingående vid representation.avdragsrätten skattbegränsar

förkostnaderavdragsförbud förhar Danmark till undantagslöstett synes
avdragsför-föreliggerrepresentation, hotell och gåvor. belgiskEnligt rätt

representation. Imåltider ochbud för ingående skatt för bl.a. hotell,

avseende hotell, ochFrankrike medges inte avdrag för ingående skatt resor
dock länder,Det finnsrestaurangbesök, sig för anställda eller andra.vare

representation.Tyskland, där avdragsrätten torde omfatta ävent.ex.
svenskainte deanförda framgår ifrågasättasAv det det kanatt om

representationutgifter för ärreglerna avdrag för ingående förskattom
förhållandegäller ialltför i jämförelse med DettaEG:s regler.generösa

direktivet, till dei sjättetill såväl nuvarande bestämmelser avsom
därför ifrågasättaskommissionen föreslagna bestämmelserna. Det kan om

ske.avdragsbestämmelsema börskärpning de svenskainte en av
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förUtredningen emellertid inte detta i nuläget nödvändigt EG-ärattanser
konformiteten. Nuvarande regler bör därför kunna kvarstå tills vidare.

fall från fartygFörsäljning i vissa

grundavdragsbegränsningen i 8 kap. 9 § 3 ML har sin iDen särskilda en
de länderna, den s.k. nordiskaöverenskommelse mellan nordiska

del har överenskommelsenprovianteringsöverenskommelsen. För svensk

avdragsförbudet finns inte iingåtts tullverket. Någon motsvarighet tillav
direktivet.sjätte

inte iTransaktioner med internationell anknytning regleras i EG-rätten

detimport ochhuvudsak begreppen attexport, utan genom angesgenom
land blir därige-i land transaktion skall ha Dettavilket ägtanses rum.en

transaktionsland finns i artikel 8beskattningsland. Bestämmelser omnom
bestämmelsefinns särskildtjänster. artikel 8.1varor och 9 I c en

luftfartyg eller tågtillhandahålls ombord på fartyg,beträffande varor som
Sådanainom gemenskapen.i samband med transport varorav passagerare

tillhandahållna den plats därskall transporten passagerareavanses
skall avdrags-avsnitt 3.3.2Enligt vad i bilaga lpåbörjades. sägssom

nämligen på såtillämpas förenklat sätti dessa fall sätt,rätten attett
avgångsland därhelt och hållet i detskall utnyttjasavdragsrätten varorna

förts ombord.

gemenskapentrafik inomombord fartyg iVid försäljning varorav
Medlemsländema har docksåledes i princip utgå.mervärdesskattskall

undanta sådanaÖvergångsbestämmelserenligt särskildamöjlighet att
artikel 28k och gällerfinns ifrån beskattning. Dessa regleromsättningar

Skattefrihetenavsnitt 3.8.juni 1999 jfr bilagamed den 30 1till och
deni s.k. tax-free butikertillhandahållandenomfattar varor somav

Med tax-freegemenskapen.samband med inomresande med sig itar resa
flygplats.eller påsådana butiker belägna i hamnbutik i första handmenas

på fartyg ochförsäljning ombordbestämmelsernaDärutöver omfattar
försäljning vidgemenskapenpassagerarbefordran inomluftfartyg vid samt

engelska kanalen.underterrninalema för tunnelnnågon de tvåav
till vissförsäljninggäller endastSkattefriheten för varje resande en
kvantitativainte deVidare fårför närvarande 90 ECU.beloppsgräns,

överskridas.tredje landmellan EG ochgäller vidbegränsningar resasom
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Medlemsland tillåter skattefrihet enligt bestämmelserna, skall medgesom
varje skattskyldig till avdragrätt eller återbetalning sådan mervärdes-av
skatt artikel 17.2, iden mån och tjänsterna sådansom avses varorna avser
skattefri omsättning.

Försäljning till fartyget torde skattefri, i fall till vissa delar. Ivartvara
artikel finns15.4 nämligen bestämmelser skattefrihet för leveranserom av
bränsle och proviant till vissa slag fartyg jfr bilaga 1 avsnitt 3.3.4.av
Detta gäller bl.a. fartyg används on the high uppgiftseas enligt isom
betydelsen utanför territorialgränsen för passagerarbefordran mot
betalning eller för handels-, industri- eller ñskeverksamhet. Skattefriheten
enligt artikel 15.4 kvalificerad, dvs. tillär avdrag alternativt återbe-rätt
talning för ingående skatt föreligger.

I de fall beskattning sker leveranser till fartyg respektive omsättningav
ombord pâ fartyg föreligger avdragsrätt enligt EG:s regler. Någon be-
gränsning avdragsrätten finns inte enligt dessa bestämmelser. Avdrags-av
begränsningen i 8 kap. 9 § ML avviker således från sjätte direktivet, i

fall såvitt gäller inom gemenskapen. Denna regel bör därförvart resor
upphävas.

Uttag tjänst i visst fallav

Den särskilda regeln i 8 kap. 9 § 4 ML saknar motsvarighet sjätte
direktivet. Bestämmelsen gäller för ingåendeavdrag skatt vid uttag av
tjänst i sådana fall då beskattningsunderlaget beräknats enligt den speciella
regeln i kap.7 5 § andra stycket uttagsbeskattningenML. I kapitel 3 om
har konstaterats för frarnräknandet beskattningsunderlagetsättetatt av
enligt denna regel i det enskilda fallet inte skiljer sig från vadnämnvärt

gäller enligt sjätte direktivet. Bestämmelsen i 7 kap. §5 ML harsom
därför kunna behållas. Till följd härav bör regleln i 8 kap. 9 §ävenansetts
4 ML kvarstå.

Finansieringsföretag

Bestämmelsen i 8 kap. § för11 ML avdragsrätt fmansieringsföretagom
ii samband med Övertagande följd bestämmelsendirektärav vara en av

3 kap. 24 § tredje stycket ML. denna bestämmelse framgårAv ettatt

9 l4-0935
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enligt köpeavtalåtertagitsfinansieringsföretags omsättning av varor som
lagrumsundantag frånmedför skatteplikt. Denna regel utgör ett samma

vissa fallfrån skatteplikten ivilket stadgas undantagförsta stycke, i om
Vadomsättningstillgångar.tillgångaromsättning andravid än somav

inteskattskyldigeomsättning i fall då denfrån skattepliktenundantas är
ingående skattåterbetalningtill avdrag för ellerhar haft någon rätt somav

ellerförvärvbetydandeförvärvet eller tillhänför sig till av varormera
beskattning föreliggerUndantag från äventillförtstjänster omvaran.som

medförtharverksamhet tillfrånöverföring en armanenvaranav
enligt kap. 2 § 3 ML.skattskyldighet 2

alltidskall däremotförsäljning återtagenFinansieringsföretags varaav
skattskyldigasäljas till icketorde oftaSådanabeskattning.föranleda varor

skullefrån beskattningundantagEtttill privatpersoner.subjekt, dvs.
beskattningskulle undgåvissa fallkonsumtion iprivatdärför innebära att

33 ff..Fi 1973:3ff.1976:163 41 Dsjfr samt s.s.prop.
återtagen utgörförsäljningñnansieringsföretagsEtt om-vara enav

iUndantagenartikel 2.skattskyldig jfrvederlagsättning mot av en
tillämpligai dessainteochtransaktionerfinansiella ärartikel 13 renaavser

sådanabeskattanågot hinderföreliggadärför inte tran-kanfall. Det att
anledningskatt iingåendeavdrag förföljersaktioner. Härav avatt

regler.allmännamedges enligtskallförvärvet varanav
ML11 §i 8 kap.bestämmelsenavdragsrättenbegränsningDen somav

endastföreliggeravdragtillsåuttrycktinnehåller sätt rättär omatt
förtill avdragsaknathelt rättvisa köparenkanfinansieringsföretaget att

skallKöparenförvärvhänför sig till dennesskattingående varan.avsom
finan-skattDenmervärdesskatt.skattskyldig tillvaritinte hasåledes
fiktivslagskan därfördra sägas ettsieringsföretaget rättäger att varaav
någotinte lämnartidsmässiga skälgrundutredningenEftersomskatt. av

särskildadenbörskall slopas, ävenfiktiv skattreglernaförslag att omom
kvarstå.tills vidarefinansieringsföretagbeträffandebegränsningen

platinaellerguld, silverbeståendeVaror av

till avdragibegränsningar rätten12 § MLi kap. utgör8Bestämmelsen
EGexisterar inomintefiktiv skattförEftersom avdragskatt.för fiktiv

direktivet. Intei sjättebestämmelsermotsvarandenågraintedetfinns
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heller det förslag till tolfte mervärdesskattedirektiv lagts framsom av
Kommissionen innehåller några liknande begränsningar avdragsrätten.av

Eftersom tillrätten avdrag för fiktiv skatt kan desägas utöver nu
gällande avdragsreglerna i sjätte direktivet, kan begränsning dennaen av
avdragsrätt i sig inte strida EG-reglema. Det medärmot systemetanses
avdrag för fiktiv skatt inte EG-konformt. Så länge dettaär systemsom
existerar torde inget hindra avdragsrätten begränsas i vissa avseenden.att

4.5 Uppdelning ingående skattav

Utredningens förslag: Nuvarande regler angående uppdelning av
ingående skatt behålls.

Sverige

I 8 kap. 13 och §§ finns14 ML bestämmelser hur ingående skatt iom
vissa fall skall delas fallDe då ingående skatt inte heltärupp. som avses

förvärv medför avdragsrätt eller verksamhet eller delavser som avser
därav inte helt medför skattskyldighet.som

Bestämmelserna i §13 fördelning den ingående förutsätterskattenom av
fråga förvärv hänför sig till bådeär verksamhet medföratt om som som

skattskyldighet och verksamhet inte medför skattskyldighet. Förvärvsom
helt hänföra till inteverksamhet medför skattskyldighetär attsom en som

grundar inte någon till avdrag.rätt
beskriver13 § olika situationer skatten intedär den ingående heltärtre

avdragsgill, nämligen då skatten

endast delvis hänför sig till omfattasförvärv avdragsrätten,som av
dvs. den ingåendenär skatten förvärv i sig delvisettavser som
träffas någon begränsning avdragsrätten,av av
hänför2. sig till förvärv delvis verksamhetendastsom avser som
medför skattskyldighet, dvs. förvärvet i flera verksamhetergörs

någon inte medför skattskyldighet, ellervarav
hänför sig till förvärv verksamhet delvisendastsom avser som
medför skattskyldighet, idvs. förvärvet blandad skattefrigörs en
och skattepliktig verksamhet.
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medbestämmasingående skattenhand skall den avdragsgillaförstaI
medför avdragsrättinförselförvärv ellerdelhänsyn till hur stor ett somav

skattskyldighet. Ommedförhänföra till verksamhetrespektive är att som
gnmd.efter skäliguppdelning skeskallkan fastställasdenna del inte en

uttalatanvisning 1969:27.7Riksskattenämnden har iDåvarande att en
iomsättningenutifrångrund lämpligen börefter skälig görasfördelning

Även dockkanfördelningsgmnderandraverksamhetsdelen.vardera
Närianspråktagnalönekostnader,användas, etc.utrymmen om-t.ex.

skallårsomsättningendetfördelningsgrund,sättningen ärutgör som
ochfördelningpreliminär göraskänd kandenna inteanvändas. Om är en

sådan RSV:sdefinitivbokslutåretsdet aktuellai samband med en
259 -26l.handledning s.

skall ske,inteskattenuppdelningnågonstycket§ förstaI 14 att avanges
skattskyldighetmedförinteverksamhetendel omatttrots aven

delför den95till görsinförseln änförvärvet eller procent avmer
ellerskattskyldighet,medförverksamheten som

och000 kronoröverstiger linförseln inteellerför förvärvetskatten2.
medförverksamhetenomsättningen i95än procent avom mer

skattskyldighet.
skeuppdelningnågoninte hellerstycket behöverandraEnligt 14 § om

verksamhetinförsel iförvärv ellerskatteningåendeden somenavser
§§9-1310 kap.enligtåterbetalningsrättochskattskyldighetmedför både

ochskattskyldighetmedförverksamhetbådeeller enML, somenavser
fallDeåterbetalningsrätt.medför sådanverksamhet avsomannan

återbetalningsrätt är:avsessom
iverksamhet innanpåbörjatför denåterbetalningtillrätt ensom-

i kap. l §1förekommitomsättningsådanverksamheten avsessom
beslutåterbetalning krävertilleller 12 §§. Rättenieller 11 av

skattemyndigheten;
vilken kommunenförskattåterbetalning för kommuntillrätt av-

hänförskattengrund8 kap.enligttill avdrag attsaknar rätt av
skattskyldighet. Denna rättmedförinteverksamhetsig till somen

kap. 2enligt 8skattfiktivgäller inteåterbetalningtill
verksamhetyrkesmässigiför denåterbetalningtill om-rätt ensom-

påsaknastill avdraglandet, rättoch tjänster inomsätter omvaror
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grund omsättning är undantagen från skattepliktatt enligt 3 kap.av
12 19 första§ stycket 2 eller 21 § eller22 23 § 2 eller

till återbetalningrätt för den eller tjänsteromsättersom varor--
ingående skatt för vilken han saknarexport tillrättgenom av

avdrag enligt 8 kap. på grund omsättningen sker utomlands.attav
tillRätten återbetalning gäller under förutsättning omsättningenatt

skattepliktig ellerär undantagen från beskattning enligt 3 kap. 12
eller§ första19 stycket 2 23 § 2 eller 4.

EG

Bestämmelser uppdelning ingående skatt finns i artikel och17.5om av
artikel 19. Artikel 17.5 innehåller själva avdragsbegränsningen, medan
artikel 19 innehåller bestämmelsernärmare hur den avdragsgilla delenom
skall beräknas. finnsHämtöver i artikel 20 regler korrigeringom av av-
drag för ingående skatt hänger med reglerna uppdelningsom samman om

skatten. Detta gäller dock endast förvärv vissa varuslag, nämligenav av
kapitaltillgângar. Korrigeringsreglema behandlas nedan i avsnitt 4.6.

Den grundläggande bestämmelsen uppdelning ingående skatt finnsom av
således i artikel 17.5. I första stycket beträffandesägs ochatt varor
tjänster används skattskyldig både för transaktioner medförsom av en som
avdragsrätt och för transaktioner inte medför avdragsrätt, skall endastsom

så andel den ingående skatten avdragsgill hänförstor sigen av vara som
till de transaktioner medför avdragsrätt.som

Enligt artikel 19 skall fördelningssgrund uttryckt i theprocenten pro-
portion; i den danska översättningen benämnd beräknas förrata-satsenpro
samtliga transaktioner utförs den skattskyldige. Medlemsländernasom av
tillåts dock vissa undantaggöra från beräkningsreglerdessa enligtatt
artikel 17.5 tredje stycket. Medlemsländerna får således:

medge den skattskyldige själv bestämmer avdragsgill andelatta av
ingående skatt för varje del sector verksamheten under förut-av
sättning bokföring finns för de olika verksamhetsdelarna;att separat

b ålägga den skattskyldige bestämma avdragsgill andel denatt av
ingående skatten för varje del verksamheten och haatt separatav
bokföring för varje sådan del;
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grundvalavdragskattskyldige göradenåläggamedge eller attc
tjänsterna;ochdelellersamtligaanvändningen varornaavenavav

enligtavdragetbestämmaskattskyldigedenåläggaellermedge attd
användstjänsterochsamtligaförstycketförstaregeln i somvaror

transaktioner;ifrågavarandeför alla
deldenskall skeinte närskattenuppdelningnågonföreskriva att ave

insigniñcant.obetydligfår drasinte ärskatten avsomav
gillavdragsberäkningenskalltillämpligtundantagdessa ärDå inget avav

dessaEnligt19.artikelibestämmelsernaenlighetiskesåledesandel
uppställandetandelenavdragsgilladenframkommerbestämmelser genom

där:fraction,bråkettav
exklusivevärdet,totaladetnumerator utgörs mer-täljaren av-

tillhänföraomsättningen är tran-årligaden attvärdesskatt, somav
och 17.3,17.2artikelenligtavdragtillmedför rättsaktioner som
exklusivevärdet,totaladetdenorrtinator utgörsnämnaren av-

hänföra tilläromsättningenårliga attdenmervärdesskatt, somav
transaktionertillochtäljareningår i somtransaktionersådana som

medlemsländerna ävenfåravdrag. Itill nämnarenmedför rättinte
artikelisådanabidragandra änvärdet angesinräkna somav

1l.A 1 a.
direktharsådanabestämmelse ettnämnda äri sombidragDe angessom

price.linked thedirectlyomsättningspriset tomedsamband
årsvisbestämmasskallingående skattandelen ensomavdragsgillaDen

helt tal.tillfår ske närmasteAvrundning uppprocentsats.
förstai dessreglernafrånavvikelservissastadgas19.2artikelI om
skallskattingåendeandelenavdragsgilladenberäkningenFrånpunkt. av

tillhandahållandentillhänföraomsättning ärsådanundantas attsåledes som
förskattskyldigedenanvändsgo0dscapitalkapitalvaror avsomav

sådanatillhänförligomsättningskall undantasVidareverksamhet.hans
såvidatransaktioner,finansielladartikel l3.Bitransaktioner avsessom

transaktionertillfälligagällertillfällig Detsammaendast art.dessa är av
tillfälligaandraochkapitalvarainte utgöregendom,fastavseende som

TerraKajus,d13.Bartikelisådanatransaktioner änfinansiella avsessom
inte20.5artikelmedenlighetivaltmedlemslandOmXI.9. l. attkap. ett

kapitaltill-såvittskattingåendekorrigering avserreglernatillämpa avom
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gångar, får överlåtelse sådana tillgångar medtas vid beräkning denav av
avdragsgilla andelen.

Den skall användas för bestämmande avdragsgillprocentsats som av
andel beräknas pâ grundval föregående års transaktioner artikel 19.3.av
Om sådant underlag inte finns tillgå eller uppgifterna osäkra,äratt om
skall uppskattas den skattskyldige under överinseendeprocentsatsen av av
skattemyndigheten. Avdrag för ingående skatt gjorts med ledningsom av

sådan preliminär skall korrigeras den slutliganärprocentsatsen pro-
bestämts. Medlemsländerna får dock behålla sina internacentsatsen regler.

Svensk EG-konformitet

De svenska reglerna respektive reglerna i sjätte direktivet bärs upp av
syfte, dvs. vid förvärv används både för skattepliktig ochattsamma som

skattefri verksamhet skall uppdelning skatten ske. Metoderna för atten av
uppnå detta syfte skiljer sig dock åt.

Innebörden bestämmelserna i artikel 19 torde det förattav vara en
verksamhet med både skattepliktiga skattefriaoch transaktioner, fastställs

för fördelning den ingående skatten. Dennaprocentsatsen procentsatsav
används för bestämma avdragsgill andel ingående skatt beträffandeatt av
sådana förvärv där uppdelning skatten aktuell dvs.ären av gemensamma
förvärv. Någon bedömning vid förvärvvarje vilkeni utsträckningav en

eller skalltjänst användas för skattepliktig verksamhet sker såledesvara en
inte. framgårSom redogörelsen uppdelningenär i regel endastav ovan
preliminär, dvs. den grundas på förhållandena föreåret det aktuella året.
Om förhållandena ändrats jämfört föregående år fårmed gjorda avdrag
korrigeras.

Enligt de svenska reglerna skall uppdelning ske ingående skatten av som
både skattepliktiga och skattefria transaktioner. Enligt huvudregelnavser

skall det för varje förvärv där uppdelning skatten aktuellären av
fastställas hur del den ingående hänföraskatten tillärstor attav som
omsättning grundar avdragsrätt. Om detta inte möjligt fårärsom en
uppdelning ske efter skälig gmnd, dvs. efter årsomsättningen eller andra

kriterier se ovan. Det den i det enskilda falletär relevanta för-mest
delningsgrunden skall tillämpas RSV:s handledning 260.som s.
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vissamedgemedlemsländernastycket kantredjeartikel 17.5Enligt
särskiltskatt. Avingåendeuppdelninghuvudregelnfrånundantag avom

denåläggaellermedgemöjlighetenundantag är attbland dessaintresse
ingåendeföravdragförvärv görafalliskattskyldige att gemensammaav

tjänst. Dennaelleranvändningengrundvalpå enskatt varaav enav
förkan görasskattenuppdelninginnebärabestämmelse att avensynes

ellerutsträckningvilkenibeaktandemed varaenenskilt förvärvvarje av
Tillvägagångssättetavdragsrätt.medförtransaktionertjänst somavser

ihuvudregelnsvenskaenligt dengällervadskulle närmast motsvara som
med-förmöjligtdet är ettdåuppkommerFråga§ ML.138 kap. om

möjligtendastdet ärellerhuvudregel,tillundantagetlemsland omgöraatt
till inteskulle ledahuvudregelndåfallsärskildavissaidettatillämpaatt

resultat.godtagbara
densamma ärpåtydakanbestämmelsen attaktuelladenOrdalydelsen av
medlemslandundantagsfall. Det sägs att ettiendasttillämpasavsedd att

huvud-frånundantagskattskyldige göradenålägga attellermedgefår
tillämpasskall kunnadetta somavsiktenOm19. attartikeliregeln vore

fårändådetEftersomvaritordalydelsenborderegelgenerell arman.enen
detkaninnebäregentligenbestämmelsenvadoklarhetföreligga omanses
sinutformatmedlemsländernaolikahur detillkännaintresse attavvara

länderdetill någrabegränsatsRedogörelsen harlagstiftning. avnationella
särskilt intresse.bedöms vara avsom

Belgien
skattepliktigaförbådeanvändsförvärvavseendeingående skattFör som

beräk-procentsatsandelavdragsgillskalltransaktionerskattefriaoch en
ochellerskattepliktigamellanförhållandetgrundasAvdragetnas.

transaktionerallarespektivetransaktionerskattefria summan avkvalificerat
vissafrånbortsesavdragetuträkningenVidkalenderår.under avett

nämligen:transaktioner,
kapitalvaror;begagnadeavyttring av-

finansiellarespektive tran-egendomfastavseendetransaktioner-
skatt-denled iinte utgörtransaktioner ettsåvida dessasaktioner,

ochverksamhet,skyldiges
utomlands.utfördatransaktioner-
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dennaför tillämpaställetföretag iFinansministern kan medge attett att
användstjänsterochandel direkt föravdragsgillberäknametod somvaror

Såtransaktioner.skattefriakvalificeratellerskattepliktiga transaktionerför
till olikledaskullemetodenföreskrivnanormaltdenske bl.a.kan om

skatteeffekter.forrniga

Danmark
skattingåenderäknasmervärdesskattelagendanska16 i denEnligt § som

hänföra tilluteslutande ärförvärvanledning attiendast skatt somav
kanSkatteministernskattepliktiga tjänster.ochomsättning varorav

andelmedräknaskaningående skatttill ävenvilkaenligtfastställa regler
omsättningtillhänförauteslutandeinte ärsådan skatt varoratt avsomav

förordningintagnaifinnsreglerSådanatjänster.skattepliktiga omoch en
1988.2010den645mervärdesskatt nr.föravdragsrättdelvis av
och tjänsterskatt påreglerinnehåller bl.a.förordningNämnda varorom

registrerings-skattepliktigdriverbådeverksamhetiförvärvas somensom
och tjänsterskattverksamhet. Förskattefripligtig och somvaror

fullt Skattavdrag.medgesverksamhetskattepliktigianvändsendast en
berättigar inteskattefri verksamhetanvänds iendasttjänsteroch somvaror

användasförvånas förtjänsteroch attBeträffandetill avdrag. somvaror
tillkanbrugverksamhet fzellesskattefriskattepliktiga ochbåde i enen

förhållandetandel skattendenmedräknas motingående skatt som svararav
ochtjänsterskatt ochexklusiveomsättningskattepliktigmellan varorav

räkenskapsår. Förinnevarandeunderomsättningtotalaverksamhetens
denberäkningprovisoriskredovisningsperioder kanenskilda aven

grundvalskerberäkningenprovisoriskaavdragsgilla skatten ske. Den
räkenskapsåretsEfterräkenskapsår.föregåendeomsättningen underav

gjorda avdrag.justeringutgång görs aven
andelavdragsgillberäkningförreglerfinnsförordningen ävenl av

verksam-iförvärvasoch tjänsterbeträffandeingående skatt ensomvaror
förellerbrukför privat annatdennasåväl ianvändsförhet att som

sköns-bestämmasskatteningåendedenfall skallsådanaändamål. I
ochvissa slagförbestämmelser finnsSärskildagrunder. varormässiga av

tjänster.
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Om verksamhet består flera sektorer, kan myndigheterna tillåtaen av
eller kräva beräkningen avdragsgill andel ingående skatt skallatt av av
företas särskilt för eller flera dessa sektorer.en av

Frankrike

För och tjänster används både för skattepliktiga ochellervaror som
skattefria transaktioner medges avdrag endast delmed den ingåendeen av
skatt erlagts. Reglerna för bestämmande den avdragsgilla andelensom av

olika för anläggningstillgångarär respektive övriga tillgångar föroch

tjänster.

anläggningstillgångarFör skall den avdragsgilla andelen fastställas genom
beräknas pro rata-metod. Denna erhållsatt procentsats procentsatsen

följande formel:genom

a
X c-

b

frånintäkter transaktioner medför avdragsrätt,a som
b totala intäkter, och

ingående skatt hänför sig till anläggningstillgångarc som som
anskaffats under året.

Vid beräkning avdragsgill andel frånskall bortses vissa slag intäkter.av av
gäller bl.a.:Detta

värdet gjorda uttag,av-
intäkter den skattskyldige endast förmedlar tillsom arman person,-
intäkter i anledning försäljning anläggningstillgångar,av av-
ersättning erhållits från från statligaförsäkringsbolag ellersom-
myndigheter,

intäkter vid omsättning undantagna finansiella transaktioner, ochav-
vissa bidrag.-

kan Tills fårProcentsatsen beräknas slutligt först vid årets utgång. dess

uppgifterbestämmas provisoriskt. Därvid antingenkanprocentsatsen om
föregående års intäkter användas, eller får uppskattning inneva-så en av

årsrande intäkter ske.

För andra tillgångar anläggningstillgångar för tjänster gällerochän

följande. Full avdragsrätt föreligger för beträffandeingående skatt varor
och tjänster används endast för transaktioner medför avdragsrätt.som som
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transaktionerföranvändsendastoch tjänsterBeträffande somsomvaror
ingående skatt.föravdragtillföreligger intemedför avdragsrätt rättinte

transaktionerföranvändsoch tjänstergällerdärefterVad somsomvaror
skalluppdelningske. Dennauppdelningskallmedför avdragsrättdelvis en

rata-metod.anläggningstillgångar probeträffandepåske sätt somsamma
användamedgesSkattemyndigheten pro-ratanäringsidkare kan attEn av

tjänster.ochsamtliga förvärvförmetoden av varor

Storbritannien
transaktionerskattefriaskattepliktiga ochutförbådeskattskyldigEn som

likaskallAndelenskatten.ingåendedenuppdelningskall varagöra aven
skattskyldigesdeningående skattentotalatill denförhållandei somstor
omsättningen.totalatill denförhållandeiomsättningskattepliktiga är

skallårsvisvanligenandelberäknadpreliminärtför hurfinnsRegler en
efterhand.ikorrigeras

ilitentransaktionerskattefria ärtillhänföraden skattOm är attsom
uppdelningnågonintebehövertransaktionersamtligatill avförhållande

ske.skatten

Tyskland
skattepliktigabådeskattingåendeskeskalluppdelningEn som avserav

förvärvvarjeförhuvudregeln skall detEnligttransaktioner.skattefriaoch
dendelfastställas huraktuellskatten är storuppdelning avdär aven

avdrags-grundaromsättningtillhänföraäringående skatten att somsom
vadefterellerkriterierolikagrundvalUppdelningen kan görasrätt. av

skäligt.ärsom

överväganden

tredjeartikel 17.5ibestämmelsenoklartdettidigare ärSom nämnts om
uppdelninghuvudregel för hurmöjlig använda enstycket är att som enc

tydaartikel kanifrågavarandeOrdalydelsenske.skatt skallingående avav
i vissaFörhållandenaundantagsfall.avsedd förendastregeln ärpå att

riktning. DeimöjligenpekarTyskland,särskilt imedlemsländer, arman
svenskamed delikheteravseendenvissaibestämmelserna har storatyska

isåledesskalluppdelningEnskatt.ingåendeuppdelningreglerna avom



268 för ingående skattAvdrag

första hand ske med beaktande hur förvärvade och tjänster skallav varor
det inteanvändas. Om möjligt fastställa användningen skallär att upp-

Ävenefterdelningen ske vad skäligt. belgisk finnsenligt rättsom anses
möjligheter uppdelning ingående skatt med beaktande hurgöraatt en avav

förvärvad eller tjänst används.en vara
bordebakgrund det anförda inte uteslutet för svenskMot det attav vara

ingåendedel behålla nuvarande regler uppdelning skatt. I dettaom av
sammanhang bör det också den praktiska betydelsennämnas att av

meduppdelning ingående skatt torde ha minskat i och denreglerna om av
skattereformen.breddning skattebasen genomfördes i samband medav som

eventuella skillnader föreligger mellan svensk och EG:s reglerDe rättsom
Utredningentorde därför inte få någon ekonomisk betydelse.större

förordar därför gällande regler i 8 kap. 13-14 §§ ML uppdelningatt om
ingående skatt behålls.av

ingående4.6 Korrigering skattavdragenav

förförslag: jämkning avdragUtredningens Regler införs om av
ingående skatt avseende investeringsvaror.

korrigeringSom tidigare innehåller sjätte direktivet reglernämnts avom
första punktingående skatt. regler finns i artikel 20. artikelnsDessa I

blivit förfinns bestämmelser ingående skatt då avdragetkorrigeringom av
för be-förutsättningarnahögt eller för lågt eller då någon ändring skett av

behandlatshar iräkningen redan verkställt avdrag. Dessa reglerettav
avsnitt 4.3.

korrigeringvissa slag finns det särskilda reglerFör av av-varor omav
ochfinns i artikel 20.2-20.6dragen ingående skatt. bestämmelsernaDessa

capital goods. den danskagäller för kapital- eller investeringsvaror I

investeringsgoder.översättningen direktivet används uttrycketav
EG-domstolen.fråncapital goods har definierats i domBegreppet en

används iEnligt domen skall med capital goods förstås envaror som
försitt värde ochaffärsverksamhet och utmärks sin varaktighet ochsom av

avdragsgilladirektvilka kostnaderna för förvärvet normalt inte är utan
TerraKajus, kap.år jfrkostnadsförs avskrivning under fleragenom
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minskarfrågasåledesDefinitionen förutsätter ärXI. 10. att varor somom
värde.i

tid,förhållandevis långanvänds undervanligenkapitalvarorEftersom en
tillgångarnaanvändningeninträffaår, kan detflerasällan underinte att av

användstillgångverksamheti denExempelvis kanförändras. ensom
hatransaktionermed totalajämförttransaktionerbeskattningsbaraandelen

samband medemellertid skett iskatt harför ingåendeAvdragetförändrats.
tidpunkt hardennadärefter. Vidtidkortareellertillgångenförvärvet enav

skallskatteningåendedel denfastställts hursåledes varaäven stor somav
varit känttillfällevid dettafrån vaddå utgåttharavdragsgill. Man som
tillgångenanvändningenOmi verksamheten.användningtillgångens avom

häravbakgrundfelaktigt. Detframstå äravdragetkan motförändras som
tillkommit.haringående skattendenkorrigeringreglerna avomsom
ingående skattkorrigeringskall20.2i artikelbestämmelsernaEnligt av

dethuvudregelnenligtHäri skallfem år.periodunderske aven
medlemslän-Alternativt kantillverkades.ellerförvärvadestillgångenår då

detfrånfem årskallkorrigeringstiden attbestämmaderna att vara
femtedelskallkorrigeringenårligabruk.i Den avtillgången enavsetogs

för-baserasKorrigeringen skalltillgången.ingående skattenden
tillgångenföljer efter detde årunder attavdragsrättenändringen somav

förvärvades.
kaninvesteringsvarorförvärvasegendomBeträffande fast somsom

år.till tioutsträckaskorrigeringstiden upp
korrige-undertillhandahållandenregelinnehåller20.3Artikel omen

tordeHärmedadjustment.period ofsupply during theringstiden avses
förtidensäljs innanverksamhetanvänds ikapitalvaraatt ensomen

tillgångenskallfallsådanaIskatt löptingåendekorrigering ut.av
tid löptnämndatillsända ut.verksamhetentillhördenbehandlas som om

påverkamöjlighetgivitsavseenden atti vissaMedlemsländerna har
artikel 20.4.skattingåendekorrigeringtillämpningen reglerna avomav

får således:Medlemsländerna

kapitalvaror,definiera begreppet-
vidbeaktasskallskattingåendedenstorleken somavange-

korrigeringen,
inteskattkorrigeringtillseföråtgärderlämpligavidta att avatt-

fördelar,oberättigadetill någraleder
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tillåta administrativa förenklingar.-
Om den praktiska effekten reglerna korrigering ingående skattav om av

skulle obetydliga medlemsland, får landet avstå från tillämpaettvara att
bestämmelserna artikel 20.5. Ett sådant avstående kräver förhandlingar

enligt artikel 29. Det krävs vidare medlemslandet i fråga har tagitatt
hänsyn till:

behovet undvika konkurrenssnedvridningar,attav-
den totala skatteeffekten i landet, och-
behovet administrativa förenklingar.av-

Vid övergång från normal beskattning till särskilt beskattningsför-ett
farande t.ex. förenklat förfarande enligt artikel 24 eller kanomvänt,
medlemsländerna vidta åtgärder för tillse den skattskyldige inte göratt att
några oberättigade vinster eller lider oberättigade men.

Samtliga EG-länder Irland har infört regler korrigeringutom om av
ingående skatt beträffande kapitalvaror. För klargöra innebördenatt av
reglerna lämnas kortfattad redogörelse för de danska bestämmelserna.en

De danska reglerna finns intagna särskild förordning. Med kapitalva-en
enligt förordningen maskiner, inventarier och andra insatsvaror,ror avses

förvärvspriset exklusive mervärdesskatt överstiger 50 000 kr.om - -
skall underkastadeVarorna värdeminskning. kapitalvarorMedvara avses

vidare fast Korrigeringegendom. ingående skatt skall ske detav om
inträffar någon förändring i avdragsrätten avseende anskaffade kapitalva-

Detta skall dock endast gälla sådana förändringar inträffar underror. som
de första förfem åren tio år fast egendom efter anskaffats. Häriatt varan
medräknas det år då anskaffningen görasgjordes. Korrigering skall i

följande fall:

kapitalvara, för fulltvilken avdrag för ingående skattnär en-
medgivits, övergår till i verksamhet inteanvändasatt en som
medför avdragsrätt,

kapitalvara, för vilken fullt förnär avdrag ingående skatten-
medgivits, övergår till verksamhet endast delvis medfören som
avdragsrätt,

förgrunderna vid anskaffningen gjord uppdelning skattennär en av-
ändras på så till minskar eller ökar.avdragsätt rättenatt

Korrigeringen under enskilt år femtedelsker grundval enett av en
tiondel för fast egendom den skatt vid förvärveterlagtsav som av varan.
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skett underavdragsrättende förändringar igrundasKorrigeringen som
Förändring-anskaffades.dåförhållande till det åriaktuella åretdet varan

omfattning. Pro-minstavissuppgå tillmåste dockavdragsrätten enen av
medförändratssåledes haskallandelenavdragsgillaför dencentsatsen

förvärvet.förtidpunktengällde vidtill vadförhållandeiminst 10 som
under denskattredovisningvidskall beaktasKorrigeringsbeloppet av

fastställas.korrigeringen kanstorlekenperiod då av
kapitalvaror.överlåtelsevidgällerSärskilda regler av

Exempel
Ãr 1

mervärdesskatt.exklusivekr200 000förmaskin förvärvasEn
Förhållandet mellan000 kr.uppgår till 50förvärvetSkatten

totalaochskattskyldighetmedför tran-transaktioner som
därföruppgåringående skattförAvdraget100.saktioner 75:är

kr.till 50037

Är 2
skattskyldighetmedförtransaktionerFörhållandet mellan som
korrigeringIngendetsamma.transaktioner ärtotalaoch av

behöver göras.skatten

Ar 3
skattskyldighetmedförtransaktionermellanFörhållandet som

förAvdraget451100.tillförändrastransaktionertotalaoch
Korrige-korrigeras.och måsteblivit förharskattingående stort

dvs.ingående skatten,denfemtedelskallringen avenavse
302100blir 75-45:100tillåterbetalaAtt000 kr.10 staten

000 kr.3krmultiplicerat med 10 000

Är och 54
år 2.Samma som

EG-konformitetSvensk

reglerinförtEG-ländersamtligahar så omanmärktsSom gott somovan
investeringsvar-ellerkapitalvarorbeträffandeingående skattkorrigering av

medlemsländernaför attobligatorisktprincipifår ocksåDet ansesor.
dels20.2,artikeliordalydelsendelsföljerregler. Dettainföra sådana av

bestämmelsesärskildinnehållerdirektivet omomständighetenden att enav
förvillkorenoch ettreglersådanainförafrånavståmöjlighet att omatt
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sådant avstâende. Ett svenskt medlemskap i EU medför således i princip
regler korrigering ingående skatt måste införas. Enligt artikelatt om av

20.5 finns dock möjlighet avstå från införa sådana regler. Somatt atten
krävs därvidnämnts ställning dels till korrigerings-att tarovan man om

reglerna skulle få obetydlig praktisk betydelse, dels undersökeratt man om
antal förutsättningarandra för handen.ärett

Svensk mervärdesskattelagstiftning innehåller regler i fall delvisvartsom
får effekt EG:s regler korrigering skatt. De reglersamma som om av som

reglerna uttagsbeskattning. Enligtär 2 kap. 2 § 3 ML skallavses om
uttagsbeskattning ske då förs från verksamhet medföröveren vara en som
skattskyldighet eller till återbetalning ingåenderätt skatt enligt 10 kap.av

till9-13 §§ ML verksamhet inte alls eller endast delvis medfören som
skattskyldighet eller sådan till återbetalning 1993 94:99rätt prop. 140.s.
Bestämmelsen inte begränsad till gälla endastär omsättningstillgångaratt

anläggningstillgångar, maskiner och andra inventa-ävenutan t.ex.avser
Ävenrier. fastigheter omfattas i princip bestämmelserna. För attav

uttagsbeskattning skall komma ifråga krävs enligt 3 kap. 3 § ML denatt
skattskyldige haft till avdrag eller till återbetalning ingående skatträtt av
vid förvärvet av varan.

Det finns dock situationer där det inte torde blir aktuellt med uttagsbe-

skattning. sådan situation iEn då maskin till hälften användsär en som
skattepliktig verksamhet, och där följaktligen 50 den ingåendeprocent av
skatten avdragits, övergår till användas i mindre utsträckning i dennaatt

fallverksamhet. l sådant torde uttagsbeskattning inte komma ifråga.ett
övergå tillMaskiner kan också användas i utsträckning i denstörreatt

skattepliktiga verksamheten. Den skattskyldige skulle i sådant fall enligtett
tillEG:s regler berättigad högre avdrag det ursprungligenänvara som

innehållermedgivits. Svensk emellertid inte några regler medgerrätt som
korrigering skatten i sådan situation.av en

Det kan således konstateras det finns vissa situationer för vilka detatt
enligt EG:s regler kan bli aktuellt korrigering ingående skattmed aven

där såledesmotsvarande svenska regler saknas. Svensk avvikerrättmen
från sjätte direktivet i vissa uppskatta vilkenavseenden. svårtDet är att

effektpraktisk införande korrigeringsregler skulle komma få.ett attav
omständigheten till korrigeringDen de situationer då möjlighetatt en av

saknas fallet då avdragskattskyldig berättigad till ytterligareäravser en
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uppfattning skäl för införaför ingående skatt, enligt utredningensutgör att
eventuellbeaktassärskilda korrigeringsregler. Vidare måste det att en

uppnåbelopp. Förkorrigering i det enskilda fallet kan betydande attavse
korrigering ibestämmelsermed EG:s regler bör därförkonforrnitet om

ingående införasvissa fall skatt i ML.av
i kap.lämpligen införas 8materiellt slag börbestämmelserDe ärsom av

förJämkning avdragmed rubrikenefter 16 § avsnittML ett eget avsom
införasförfarandekaraktär börfall.i vissa Bestämmelseringående skatt av

kap.i 13

motorcyklarpersonbilar ochSärskilt4.7 om

anledningför ingående skatt iförslag: AvdragsrättenUtredningens av
slopas8 kap. 15 § MLför sjuktransport ipersonbilarförvärv som enav

från skatteplikt.bli undantagnaföreslåsföljd sådana transporterattav

Sverige

mervärdesskattelagstiftningensalltsedanmotorcyklar harPersonbilar och
Anledningen dessahärtillsärbehandling. ärföremål förvarittillkomst att

användsverksamhet oftaanvändning i ävenförutomfordonslag enav
beskattas.konsumtion skallanvändningen utgörprivataprivat. Den som

för olika slagbegränsningar avdragsrättenharuppnå dettaFör avatt av
hängerschablonregler, vilketinförts. Reglerna har karaktärenutgifter av

personbilutsträckningvilkensvårigheterna bedöma imed att ensamman
för deredogörelseprivat. skall lämnasanvändas Härkommer att en

§§ ML.och 16i kap. 15finns 8avdragsbegränsningama,särskilda som
enligtförutom vadpersonbil13 medEnligt kap. § ML1 somavses -

med skåp-lastbilpersonbil1972:595fordonsktmgörelsen utgör -
med500 kilogram,3fordonets totalvikt högstoch buss,karosseri ärom

förarhyttenskåpkarosseri utgörlastbil med separatundantag för enom
21 f..199394:225karosserienhet prop. s.

förvärvanledningskatt iför ingåendegäller avdragReglerna vad av
förvärvetpåberoendeolikamotorcykelpersonbil elleravseende är om

verksamheti allmänhet eller iverksamhetsker i avsersomenen
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yrkesmässig personbefordran, återförsäljning och uthyrning samt
Sjuktransporter eller avlidna.transporter av

Verksamhet i allmänhet

ellerI 8 kap. § finns regler anskaffning personbilar15 ML motor-om av
för återförsäljning, uthyrning,cyklar andra ändamål än persontransporter

trafik enligt yrkestrañklagen sjuktransporteri yrkesmässig 1988:263,

avlidna. för ingående får inteeller Avdrag skatt görastransporter omav
skatten hänför sig till

fordonet,förvärv ellerav
omfattning används ihyra fordonet det i endast ringa den2. av om

verksamhet medför skattskyldighet.som
anskaffningar angivnamedges endast för sådanaAvdrag som avser ovan

bil används förändamål. Detta innebärundantagna att annaten som
sig medi verksamhet i och för sysslarändamål persontransporteren som

träffas avdragsbegränsningen.i yrkesmässig trafik kommer att av
fördelningfinns särskilda bestämmelserI 8 kap. 16 § ML avom

hyra personbilar elleringående avseende driftkostnader ellerskatt av
ifrån bestämmelsernamotorcyklar. Paragrafen innebär undantag görsatt

och 14 §§ ML i de fall särskilt8 kap. 13 som anges.
medförverksamhetskattskyldig använder fordonet i somsom en

hänför sig tillskattskyldighet fâr avdrag för ingående skattgöra som
reparationer,förför sådan kostnaderdriftkostnader användning, dvs.

begränsning pånågondrivmedel, service Avdragsrätten gäller utanm.m.
medförverksamheten. Dettafordonet endast delvis används igrund attav

be-fårför all ingående skatt för driftkostnader ävenavdrag görasatt
verksamhet. Någonfordon används i s.k. blandadträffande upp-som
199394299 216.intedelning skatten skall således ske prop. s.av

gällerbeträffande driftkostnaderför ingående skattAvdragsrätten oavsett
erhållit dennareglernafordonet används för privat ändamål. Attävenom

vidinledningsvis påberor mervär-utformning nämnts att mansom --
svårigheter ansågsville undvika dedesskattelagstiftningens tillkomst som

den ingåendeutsträckningdet måste bedömas i vilkenkunna uppstå om
används privatdå fordonetbelöper på verksamhetenmervärdesskatten även

1968:100 138 ff..prop. s.
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för ingåendeEnligt lagrummets andra stycke krävs vidare för avdragatt
inventariema iskatt för driftkostnader skall medges fordonet tillhöratt

verksamheten eller har hyrts för användning i denna.

omfattning ifordon leasing i ringaförhyrt användsFör än ensom mer
hälftenmedför avdragsrätt medverksamhet skattskyldighet föreliggersom

fordonet 8 kap. 16hänför till hyran §den ingående skatt sigsom avav
fordonetendast harjfrd med § 2 gällerförsta stycket 2 15 ML. Detta om

uthyrning,för verksamhet återförsälj ning,hyrts än persontransporterannan
1988:263, Sjuktransportertrafik enligt yrkestrafiklagenyrkesmässigi

avlidna f.. Avdragsrättenjfr pr0p.199394:2O0 21eller transporter s.av
Enligtändamål.används för privatfordonet delvispåverkas inte attav

milminst 300bilen körsringafår användningRSV än omanses meren
handledning 235.RSV:svid helårsleasingår i verksamheten s.per

elleråterförsäljningrespektiveyrkesmässig trafikiPersontransporter

uthyrning

iuthyrning,âterförsäljning,bedriverFöretag persontransportersom
ellersjuktransponeryrkestrafiklagen 1988:263,trafik enligtyrkesmässig

enligt deför ingående skatttill avdragavlidna har rätttransporter av
gäller inte§ MLAvdragsförbudet i 8 kap. 15avdragsreglerna.allmänna

gällerVadför sådana verksamheter.anskaffasfordon persontran-som
avdrags-tidigare fördock,yrkesmässig trafik krävs nämnts,isporter som

används förverkligenanskaffade fordonetdet persontransporter.rätt att
medför be-fordonbeträffar ingående skatt i anledning hyraVad avav

âterförsäljningsysslar med§ företagstämmelsema i 8 kap. 16 ML att som
i ringafordonetAnvändsmed hälften skatten.får avdraggöra om-av

medsysslarmedges inte något avdrag. Företagfattning persontran-som
ingåendeföravdragmedgesyrkesmässig trafik eller uthyrningisporter

gälla fordonendastdockreglerna. tordeenligt de allmänna Dettaskatt som
användningförändamål. fordon hyrsjust för sådana Förhyrs annansom

hyranskatteningåendedentorde endast hälftendessa verksamheteri av
följakan intehandledning 238. Dettafå jfr RSV:sdras avansess.av

liggerverksamhetför16 § andra stycketordalydelsen menannanav
gäller fordon.vid förvärvvadi linje med avsom
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Beträffande driftkostnader för verksamheter igäller reglersamma som
allmänhet.

EG

för personbilar ellerinnehåller inte nägra särskilda reglerSjätte direktivet

får till-det allmänna avdragsreglernamotorcyklar. stället deI är som
tolftehar emellertid fram förslag tillEG-kommissionen lagtlämpas. ettett

olikafinal innehåller begräns-mervärdesskattedirektiv COM [84] som
motorcyklar jfravdragsrätten, bl.a. beträffande personbilar ochningar av

inte harbilaga avsnitt 3.2.3. Förslaget,avsnitt 4.4 1 ännusamt som
innebär följande för ifrågavarande slag egendom.antagits, av

förvärv, tillverkning,till avdrag for ingående skatt avseendeRätten

reparation och underhållanvändning, ombyggnad,import, hyra, av
begränsningarföremål för följandepersonbilar och motorcyklar skall vara

medlemsländerna:i

skall avdrags-i krafttvâ år från det förslagetinom högsta trättatt
dentill lägst 25 och högst 75bestämmasrätten procentprocent av

erlagts;skatt som
avdrags-kraft skallfyra från förslaget iinom högst är detb trättatt

skattdentill 50i alla medlemsländer ha bestämtsrätten procent av
erlagts.som

bränsle ocherlagts vid tillhandahållanden t.ex.skattFör varorsom av
skallfordon,eller tjänster i samband dessareservdelar m.m. samma

avdragsbegränsningar gälla.

roadmotorfordonpersonbil andraMed passenger car avses
sådanainklusive släpvagn trailervehicle än som:--

förendastutrustning avseddatill följd konstruktion och är tran-av-
sport av varor,

ellerjordbruk,avsedda användas inom industri ellerär att-
inklusive föraren.plats för fler niohar än passagerare-

fordonBegränsningarna avdragsrätten gäller inte somav
forused for carriageavgiftanvänds för hyra ellertransport mot-

hire reward,or
instruc-trainingförarutbildning used for drivinganvänds för or-

tion,
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används för uthyrning hired ellerout-
stock in trade of business.ingår i företags lager part of theett a-

skattskyldige visar kost-Avdragsbegränsningama gäller inte den attom
affärsmässiga skäl exclusively for businessföranletts enbartnaderna av

för hurskall behålla eller införa reglerMedlemsländemapurposes.

härom.gå till. Kommissionen skall underrättasbevisning skalldenna
de flesta EG:s med-regler saknas, harTrots ännuatt avgemensamma

Såvittoch motorcyklar.särskilda bestämmelser för personbilarlemsländer

Tyskland några sådanaoch Luxemburg inte hardet endastkänt är som
bestämmelserbeskrivas de särskildasärbestämmelser. Här skall i korthet

EG-länder.finns i någrasom

Belgien
personbilhälften ingående skattenmed denAvdrag medges omav

verksamhet och föribåde för användaseller importerasförvärvas att en
eller yrkes-för återförsäljninggäller dock intebruk. Denna regelprivat

uteslutandepersonbilarinte heller ärbiluthyrning. Den gällermässig som
yrkesmässigavsedda för transport passagerare.av

Danmark
motorfordonoch driftföreligger avdragsförbud för förvärvDanmarkI av

verksamheterdock intenio Förbudet gälleravsedda för högst personer.
heller trafiksko-inteeller hyr sådana fordon, liksomåterförsäljer utsom

lor.

Frankrike
förskattför ingåendeföreligger inte till avdragEnligt fransk rätträtt

gällerDetta ävenfortskaffningsmedel används för persontransporter.som
Avdragsför-för gods ellerde därutöver används transporteraatt varor.om

i verksam-anläggningstillgånggäller fortskaffningsmedletbudet utgörom
skall säljasfortskaffningsmedletavsikten inteheten eller är att somom

motorcyklar.personbilar ochfortskaffningsmedel bl.a.Mednytt. avses
förhyrdadettabl.a. gälleravdragsförbudet finns flera undantag,Från

för förarutbildning.fordon användsfordon samt som
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Italien

förvärv eller importinte för ingående skatt i anledningAvdrag medges av
såvida inteför såvälfordon avsedda transport personer som varor,avav

huvudsakligaverksamheten ellerhuvudändamål förfordonen utgör
anknytning tillgäller tjänster iverksamheten. Samma reglerhjälpmedel i

ellerbeträffande förvärvgäller avdragsförbudsådana fordon. Vidare

understigerCylindervolympersonbilar och motorcyklarimport envarsav
med verksamheten.inte främsta ändamåletviss och utgörgräns som

importförvärv ellerför ingående skattmedges inteAvdrag av
medför avdragsrätt.inteför sådana fordondrivmedel och oljor som

Storbritannien
ipersonbilaravseendeföreligger för ingående skattAvdragsförbud utom

följande fall:

tillhandahållandet hyra,utgör-
tillför ändrastillhandahålls eller importerasfordonet annatatt om-

personbil,fordon än
säljas vidare,föreller importerasoch förvärvasfordonet är attnytt-

användas någonföroch tillhandahållsfordonet är attnytt somav-
handikappad, ellerär

trafikskolor.itaxi, för uthyrning elleranvändsfordonet som-

EG-konformitetSvensk

reglernågra särskildasjätte direktivet inteinnehållerSom redan nämnts
medlemsländerna,fårEnligt artikel 17.6motorcyklar.personbilar ochför

avdragsbe-behålla allai kraft,avdragsförbudregler trätttills dess omnya
direktivetsjättelagstiftningennationella närfarms i dengränsningar som

nytillträdandegällerbestämmelsekraft. Huruvida denna äventrädde i
medlemsländerordalydelsen. Omframgår intemedlemsländer nyaav

gällerendastfrågan dettabestämmelsen uppkommeromfattas omav
ikraftträdande ellerdirektivetsgällde vidavdragsbegränsningarsådana som

Även medbehållas.därefter kantillkomnaavdragsbegränsningarom
särregle-bakgrund denbl.a.oklarheter börbeaktande dessa mot avav -

principregler isvenskanuvarandeflertal EG-länderfinns iring ettsom -
frånSjuktransporterEG undantaroförändrade. Eftersomkvarståkunna



skatt 279Avdrag fär ingående

skatteplikten artikel 13.A har i samband med be-1 p utredningen

avsnitthandlingen undantagen från skatteplikt sjukvårdsomrádet seav
sjukvård tillägg2.3 med skall förstås sjuktranspoiter. Ettävenansett att

innebärhar föreslagits i 3 kap. § andra stycket ML. Dettahärom 5 en
ändring bestämmelserna i 8 kap. §15 ML.av

på4.8 dokumentationKrav

andrafrån kravet i 8 kap. 17 §Utredningens förslag: Undantaget
ellerfakturaavdragsrätten måste styrkasstycket ML att genom

200 krersättningen understigerhandling i vissa fallmotsvarande om
faktureringsskyldig-frånföljd härav slopas undantagetslopas. Till även

första stycketheten i kap. 3 § ML.ll

Sverige

för ingående skatt endastföreligger till avdragEnligt 8 kap. § ML5 rätt
finns regler hurframgår lagrummetkan styrkas. Somden omavom

§§.skall styrkas i 17-19avdragsrätten
skattskyldigfrånstycket skall vid förvärvEnligt § första17 annan

jämförlig handlingfaktura ellerstyrkasavdragsrätten att som avsesgenom
medkorresponderar såledesförkrav avdragsrätteni kap. ML. Detta11

finns bl.a.ll kap. 5 § MLfaktureringsskyldigheteni ll kap. ML. l en
angivet fakturanbeloppbestämmelse skattens skall öppetattom vara

enligt kap.handling 1handling. Med jämförligeller jämförlig avses
handling. Medliknandekvitto, köpehandling ochavräkningsnota,17 § ML
elleravlyssnasupptagninghandling kan läsas,även annatsomavses

uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.sätt
faktura.utfärdaskyldighetenVissa branscher har undantagits från att
godsbe-ellerdetaljhandeln, verksamhetgällerDetta person-avsersom

kvitterasersättningverksamhet inom vilkenfordran eller annan
§ andramed 8 kap. 17första stycket jämfördjämförligt kap. 3 §11sätt

tordebestämmelsernastycket verksamhet omfattasML. Annan avsom
kultursektom jfrföreställning inom nöjes- ochexempelvis prop.vara

måste köpareninte miste avdragsrätten198990: 201. För111 att oms.
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i dessa fall särskilt begära faktura utvisar mervärdesskattensen som
Vid transaktioner där emellertidbelopp. vederlaget understiger 200 kr är

säljaren inte skyldig utfärda faktura kap. 3 första stycket ML.ll §att
kan i dessa fall avdrag för ingående skatt företeendeKöparen göra utan av

faktura eller motsvarande handling 8 kap. § andra stycket ML.17annan
avdrag yrkas för fiktiv skatt, skall enligt 8 kap. 18 § ML tillNär rätten

faktura eller handling innehåller uppgiftavdrag styrkas genom arman som
eller organisationsnummer eller, något sådantsäljarens person- omom
likvärdig uppgift. säljareninte finns, Enligt 11 kap. 7 § ML ärnummer en

uppgift.skyldig på köparens begäran sådant eller sådanatt nummerange
ingående första styckethandlar skatt enligt 4 §8 kap. 19 § ML om

förvärvtill för ingående skatt i vissa fall vidvari stadgas avdragrättom
byggnads-fall då fastigheten i säljarensfastighet. De ärsom avsesav

tillförande skattepliktigarörelse tillförts tjänster, utgör utan attuttag,vars
då för dendärefter tagits i bruk säljaren. Avdrag medgesfastigheten av

redovisat eller skall redovisa förutgående skatt säljaren har uttagen.som
säljarenskall sådan ingående skatt styrkasEnligt 19 § genom en av

storlek. Omeller jämförlig handling visar skattensutfärdad faktura som
stadgasutfärda faktura jämförlig handlingskyldighet för säljaren elleratt

och § andra stycket ML.i ll kap. 2 § 3 5

EG

för till avdragkrav måste uppfyllasBestämmelser vilka rättattom som
innehåller bestämmelserfinns i artikel 18.1. Artikelnskall föreligga även

bestämmelserden skattskyldige skall avdragsrätten. Dessahur utövaom
lydelse enligtavsnitt Artikel har särskildbehandlas i 4.9. 18.1 en

artikel 28f.2.övergångsordningen

enligt artikel 17.2till avdrag för ingående skattFör rättenutövaatt a,
land,inomförvärv mellan näringsidkaredvs. de normala görs ettsom
22.3.utfärdad enligt artikelskattskyldige inneha faktura,måste den en

mervärdesskatt, mervärdes-innehålla priset exklusiveSådan faktura skall

från be-eventuella undantagför varje skattesatsskattebeloppet samt
artikelivamomsättningsådan gemenskapsintemskattning. För som anges

registreringsnummersåväl säljarens förvärvarensgäller28c.A att soma
fakturan.angivna påskall vara
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måsteimportviddvs.artikel 17.2enligt varor,till avdrag avFör rätt
documentimportimporthandlingsärskild sominnehaskattskyldigeden

skallhandlingensärskildaDenimportör.ellerhan ärutvisar mottagareatt
därav.beräkningmöjliggöraellerstorlekmervärdesskattensäven uppta

uttagsbeskattning,vissviddvs.17.2artikelenligtavdragBeträffande c,
med-reglerdeeftersigskallskattskyldige rätta somdenstadgas att

fastställt.lernslandet
betalnings-förvärvare ärellerkundfallför definnsregelsärskildEn en
betalnings-blikund kanEnartikel 21enligtmervärdesskattförskyldig .
näringsid-utländsktjänsttillhandahållsdå hanfall envissaskyldig i aven

Vidartikel 9.2isådana e.är angestjänsterDe somkare. avsessom
äromsätterdeninte somdet varanförvärv ärgemenskapsintema som

samtligad. Iartikel 21.1förvärvetgördenbetalningsskyldig utan som
rättabetalningsskyldigaochskattskyldiga personendenskallfalldessa

fastställer.medlemslandvarjebestämmelserdeeftersig som
förvärvgemenskapsintemaanledningiavdraggällerslutligen avVad

deklarationsådaniskattskyldige avsessomskall den17.2 dartikelenligt
denbestämmaförbehövs attinformationalllämna22.4artikel somi

skallHanförvärvgemenskapsintema varor.hanspå avskatteningående
särskildEnligt22.3.artikeli enfakturasådaninneha avsesdessutom som

skattskyldigmedgemedlemsländernafår18.3 enartikelbestämmelse i a
skatt.ingåendesådanföravdraggörafaktura,innehar attintesom

EG-konformitetSvensk

krävsskattskyldigamellangörstransaktionernormalagällerVad som
enligtochsvensk rättenligtbådeskattingåendeföravdragtillför rätt

ellerfakturaföreteendestyrkaskanavdraget avdirektivet, genomsjätte att
dendvs.fakturan,framgåskallMervärdeskattenhandling. avmotsvarande

överensstämmelseföreliggeravseendendessaIredovisas öppet.skall
så ärsak ärEnregler.EG:soch omreglernasvenska annandemellan

innehålla.skallfakturanpå vadbeträffande kravenfallet
detalj-l7i§ iförvärvbeträffandeMLstycketandra8 kap.iUndantaget

hänger,kr200understigande somersättningliknandeellerhandel mot en
skyldighet attMLkap.i 11bestämmelsernamed omnämnts samman

fakturaföreteendepåkravetfrånundantag avRegelnfaktura.utfärda om
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infördes 1982 ändring i anvisningarna tillgenom 17 § GMLen prop.
198182:59. En anledningarna till regeln infördesav deatt kontroll-var
problem kunde uppstå till följd kvitton ochsom andra verifikatatt vidav
inköp från detaljhandeln ofta saknade uppgift mervärdesskatt a.om prop.

18. Kvitton vid omsättningar i detaljhandelns. framställs tillnumera en
övervägande del i kassaapparat. I de flesta fall torde sådana kvitton
innehålla uppgift mervärdesskatten. Den praktiska betydelsenom av
ovarmämnda beloppsgräns på 200 kr torde därmed ha minskat avsevärt.

Sjätte direktivet innehåller inte några beloppsgränser, sig gällandevare
skyldigheten utfärda faktura eller kravetatt på företeende sådanav
handling i samband med avdrag för ingåendegörsatt skatt. Skyldigheten

utfärda faktura Ävengäller därföratt undantag artikel 22.3.utan kravet
företeende faktura enligt artikel 18.1 gäller undantag. Svenskav utana

avviker såledesrätt i dessa avseenden från sjätte direktivet. För uppnåatt
EG-anpassning bör därför den särskilda beloppsgränsenen i 8 kap. 17 §

andra stycket ML slopas. Till följd härav måste även regeln i kap.ll 3 §
första stycket ML bort. Med hänsyn till vadtas anförts angåendesom nyss
den praktiska betydelsen reglerna, torde detta inte föranleda någraav

problem.större

Som framgår redogörelsen krävs enligt sjätte direktivet förav rättovan
till avdrag vid import särskilt dokument företesatt den skattskyldigeav
artikel 18.1 b. ML innehåller inte någon direkt motsvarighet härtill. Vid
import fastställs mervärdesskatt tullmyndighet enligt den ordningav som
gäller för tull. Det ocksåär tullmyndigheten uppbär skatten.som
skattskyldig denär anmäler till förtullning. Enligt huvud-som en vara
regeln får den för in inte förfoga denna förränöversom varan varan
förtullats. När anmäls till förtullning skall den tullskyldigeen vara avge

tulldeklaration. Denna skall bl.a. innehålla uppgiften tullvärde.om varans
Med ledning tulldeklarationen fastställs tull, skatt ocheller avgiftav annan
tulltaxering. Betalning härav skall ske till tullmyndigheten inom viss tid
från den dag beslutet meddelades. Vid betalning erhåller importören kvitto.
Härav framgår bl.a. den mervärdesskatt skall erläggas. En s.k.som
kreditimportör Ävenerhåller däremot alltid tullräkning. dennaen av
handling framgår mervärdesskatten. Kreditimportör erlägger tull och skatt
inom viss tid från det tullräkningen utfärdades. Detta medföratt att en
sådan importör får längre betalningsfrist kredit. Importör erhålleren som
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skattingåendeföravdrag23 § ML göraenligt kap.13fårtullräkning
fallövrigamottagits. Itullräkningdåredovisningsperioddentidigast

redovisningssedgodenligtinförselndåperioddenavdragsrättföreligger
bokförts.borde haellerbokförts

erläggandevidförfarandetangåendeanförtsvadbakgrundMot somav
enligtuppgifterdekan konstaterasinförselvid att sommervärdesskattav
i detfinnastordeimportdokument,s.k.ifinnasskallb18.1artikel

erfaritsvadEnligttullräkning.imeddelas somtulltaxeringsbeslut som
såvälanvänds idokumentså,verketi självasigdet attförhåller samma

uppfylla dedärmedfårreglernasvenskaEG. De ansesinomSverige som
förevarandeiuppställerdirektivetsjättedokumentationkrav som

avseende.
fiktivföravdragtillhur rättenML18 §kap.i 8Bestämmelserna om

Utredningendirektivet.sjätteimotsvarighetsaknarstyrkas,skallskatt
4.2.avsnittjfrfrågadennaiförslagnågotframinteemellertidlägger nu
skattingåendeföravdraghurbestämmelserfinns§ ML198 kap.I om

Självastyrkas.skallfastighetförvärvvissa4stycketförstaenligt 4 § av
§i 19Bestämmelserna4.10.avsnittbehandlas iavdragsbeståmmelsema

därmed.sambanditas upp

redovisningsfrågorVissa4.9

behålls.reglerNuvarandeförslag:Utredningens

Allmänt

föravdraggällervadredovisningsfrågorvissaavsnitt berörsdettaI
avsnitt ärdettaifrågorsådanatill tasAnledningen uppskatt.ingående att

medsambandidirektivetsjätteiintagitsharreglersådanadelatt en
för hurbestämmelserolikaalltframförgälleravdragsregler. Dettaövriga

såvälredovisningrörRegler avutnyttjas.skallavdragtill somrätten
ML.kap.finns i 13utgående skattingående som
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Sverige

Den skattskyldigär till mervärdesskatt skall enligtsom 13 kap. l § ML
redovisa utgående och ingående skatt. Redovisningen sker löpande för
bestämda tidsperioder 13 kap. 3 § ML. Vilka tidsperioder utgörsom
redovisningsperioder i 14 kap. För varje redovisningsperiod skallanges

den utgående och ingående skatt hänförligär tillanges periodensom
13 kap. 4 § ML.

Skatt skall redovisas i deklaration. Bestämmelser deklarationsfor-om
farandet finns i kap.14 ML. Deklarationen kan igöras särskilden
mervärdesskattedeklaration eller i samband med inkomstbeskattningeni en
särskild självdeklaration. Redovisningsperiod för särskild mervärdesskatte-
deklaration omfattar normalt två kalendermånader. För redovisning i
särskild självdeklaration redovisningsperiodenutgör det kalenderår som
den särskilda självdeklarationen det gäller inkomstbeskattningen.näravser

Själva avdraget sker den ingående skatten dras från denattgenom
utgående skatten. Det sker alltså kvittning mellan utgående ochen
ingående skatt. Kvittning utgående och ingående skatt kan skeävenav
mellan olika verksamheter 16 kap. 4 § ML. Om den avdragsgilla
ingående skatten för viss redovisningsperiod överstiger den utgåendeen
skatten, skall Skattemyndigheten återbetala det överskjutande beloppet till
den skattskyldige 16 kap. 8 § ML. Belopp under 25 kr återbetalas inte.
Detta följer hänvisningen i 16 kap. 11 § ML till 68 § uppbördslagenav
1953:272 restitution skatt. Står den skattskyldige i skuld förom av
mervärdesskatt har han vid återbetalning tillbakarätt endast vadatt som
överstiger skulden, ränta och avgifter belöper denna 16 kap. 9 §som
ML. Detsamma gäller den skattskyldige står i skuld avseende vissaom
andra angivna skatter och avgifter.

EG

Enligt artikel 18.2 skall utnyttjandet avdragsrätten till så, denattav
skattskyldige från den totala utgående skatten för redovisningsperioden
skall dra ifrån det totala värdet ingående skatt för vilken till avdragrättav
har inträtt under period enligt bestämmelserna i första punkten.samma
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medenlighetitransaktionerutför enstakaskattskyldigaVad gäller som
ochegendomfasttillhandahållandenfrämstartikel 4.3ivad sägs avsom

avdragsrättenföreskrivamedlemsländernafårbyggnader attnyuppförda
omsättningen.förtidpunktenendast vidutnyttjasskall

ochfastställa villkor18.3artikelvidare enligtskallMedlemsländerna
inteavdragmedges göraskattskyldig kan rätt etthurför attregler somen

ochi punkterna 1bestämmelsernaenligtskett
redovisnings-förutgåendedenöverstigeringående skattendenOm en

skattenöverskjutandeåterbetala denmedlemsland antingenperiod, får ett
de reglerenligtredovisningsperiod, allttilldennaöverföra nästaeller som

obetydligskattenöverskjutande ärdenartikel 18.4. Omfastställerlandet
Överföring.återbetalning ellerdockmedlemslandet vägrafår

EG-konformitetSvensk

föravdragutnyttjasbestämmelserenligt EG:senligt MLSåväl som
periodvissundervadfråndrasskatteningående skatt enatt somavgenom

denöverstigeringående skattendenOmutgående skatt.redovisas som
Enligtskattskyldige.tillåterbetalning densvenskenligt rättskerutgående

tillöverföras nästaöverskotthärtillalternativdirektivet kan ettsjätte som
svenskSkäl iobligatorisk.intedockregel attredovisningsperiod. Denna är

föreligga.interegel kansådaninföramervärdesskattelagstiftning ansesen
under-beloppskeråterbetalning interegelnsvenska somDen att avom

iregelfrivilligamotsvarandemedöverensstämmelsestår ikrstiger 25

direktivet.sjätte
för hurreglerfastställamedlemsländernaartikel 18.3 skallEnligt en

medenlighetigjortsharinteavdragskattskyldig kan få göra som
bestämmelsen ärmedAvsikten attoch 2.bestämmelserna i punkterna 1

avdragyrkandetfalldetförlorad förskall gåavdrag inte atttill omrätten
Be-borde skett.såredovisningsperiod dåframställts under deninte
föravdragprincipenfrånavvikelse attstämmelsen kan utgörasägas omen

inteavdragtillAnledningenomedelbart. ettske attskatt skallingående
frågasig imisstagitskattskyldigedentid kan omisker rätt attt.ex. vara

förunderlagnödvändigtsituation kanavdrag. Entill atträtten varaannan
skall yrkas.avdragdåtidpunkttillgå vid deninte finnsavdraget att
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fallI de nämnda har den skattskyldige enligt svensk mervärdes-som nu
skattelagstiftning möjlighet överklaga beskattningsbeslut. Bestämmel-att ett

Överklagandeöverklagande finns i 20 kap. ML. från denser om
skattskyldige skall ha kommit in inom år efter utgången det kalen-sex av
derår under vilket beskattningsåret har gått Ett beskattningsbeslut fårut.
överklagas det inte har gåttäven honom skattskyldigeDen haremot.om
således möjlighet inom den angivna tidsfristen erhålla avdragatt ett som
han misstag eller liknande inte tidigare har yrkat. Härigenom får svenskav

uppfylla vad krävsrätt enligt bestämmelsen i artikel 18.3.anses som

4.10 Vissa fastighetsupplåtelser

Utredningens förslag: Nuvarande regler behålls.

Sverige

9 kap. finns särskildaI ML regler vissa fastighetsupplåtelser se ävenom
avsnitt regler2.2. Utöver skattskyldighet innehåller kapitlet vissaävenom
avdragsregler. skall tillämpasDessa vid sidan de allmänna avdrags-av
reglerna i 8 kap. ML.

Enligt första stycket9 kap. 3 § ML har skattskyldig fastighetsägareen
avdrag för ingående skatt enligt bestämmelsema i 8 kap. Dettarätt göraatt

innebär avdrag kan för skatt i anledning olika förvärv förgörasatt av
byggnaden, kostnader förexempelvis till- eller ombyggnad, reparationny-,
och underhåll, personalkostnader Föreligger skattskyldighet förm.m.
endast del fastighet kan bestämmelserna uppdelning skatten av en om av
bli aktuella tillämpa det sker förvärv avseende helaatt om gemensamma
fastigheten.

skattskyldighet kan medges tidigast från den dag skriftligsom en an-
sökan kom in till Skattemyndigheten. första stycketEnligt 9 kap. 3 § 1 ML

har emellertid fastighetsägare retroaktivt avdrag för skatts.k.rätt göraatt
hänförlig till kostnader för till- eller ombyggnad. Avdragsrättenny-,
omfattar således inte skatt i anledning driftkostnader. det gällerNär attav
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i principombyggnad gällerkostnad reparation elleravgöra en avserom
inkomsttaxeringen.vidregler somsamma

såledesgällerbegränsad. Dentidsmässigtretroaktivt avdragtill ärRätten
detutgångenår frånskattskyldighet har medgetts inomendast tre avom

utförts.harbyggnadsarbetenade ifrågavarandeunder vilketkalenderår
bestämmelsernatillämpningenutfärdat anvisningarRSV har omavom
anvisningarnaEnligt1986:3.rörelselokaler RSV lmuthyrning ansesav

ellerslutbesiktningdet år dåutfört underbyggnadsarbete annanett vara
Omentreprenaden.godkäntharinnebär beställarenåtgärd ägt attrum som

eller dåi bruklokalernautfört dåbyggnadsarbetetinte skettså togsanses
i bruk.de kunnat tas

förstycket 2 MLförsta även3 §enligt 9 kap.föreliggertill avdragRätt
återfört enligtsäljarenskattavseende sådanfastighetköpare somav en

förförutsättningfastighetsförsäljningen. EngrundML på9 kap. 5 § av
ingåendeåterfördain denbetalattidigareden ägarenavdragsrätt är att

stycketandra ävenenligt 3 §gälleravdragsrättDennaskatten till staten.
fastighetsuthyr-verksamhet ängrundskattskyldigden är annanavsom

skattåterföringBestämmelsernabostadsrättsupplâtelse.ning eller avom
nedan.behandlas

enligtavdragsrättenhurbestämmelsererinras§ ML9 kap. 4I att omom
allmänna§ ML. Deni 8 kap. 17styrkas finnsskallstycket lförsta3 §
liknandeellermed fakturastyrkasskall kunnaavdragregeln attom

rörelselokal. Föruthyrningbeträffandealltsåhandling gäller även av
särskildagällerandra stycketochstycket 2första§enligt 3avdrag

avdragyrkardenföreligger endastavdragsrättbevisregler. Sådan somom
denstorlekenintygutfärdatsäljarenstyrka sinkan rätt avett omgenom av
ochfastighetsförsäljningengrundåterförtdenneingående skatt avsom

intygsådantutfärdaSäljaren skyldigbetalat in till är ett omattstaten.
det.köparen begär

reglersärskildaharmissbruk avdragsrättenmotverkaFör omatt av
All5-8 §§ ML.9 kap.iregler finnsinförts.skatt Dessaåterföring av

skallförgjort avdragskattskyldig fastighetsägaremervärdesskatt som
längreinteskattskyldighetmedförinträffarnågotåterföras attsomom

densålunda skeåterföringstycket skallförstaEnligt 5 §föreligger. om
vilketkalenderår underdetefter utgångeninom årskattskyldige tre av

honom:förskattskyldighetfattat beslutskattemyndigheten om
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överlåter fastigheten köp eller därmed jämförligbytegenom
rättshandling,

eller upplåter fastigheten under omständigheter medför2. hyr ut som
skattepliktig fastighetsuthyming till eller bostadsrättsupplåtelseatt

kap. föreligger,i 3 3 § andra stycket ML inte längresom anges
eller

anspråk fastigheten för användning i verksamhet3. itar egen en som
enligt kap.medför skattskyldighet eller till återbetalning lOinte rätt

eller 12 ML.ll

stycket skall återföring inte behöva verksam-Enligt 5 § tredje göras om
medföruthyrda lokalerna grund lagändring inte längreheten i de av

till återbetalning.skattskyldighet eller rätt

situationer medföra återföringsskyldig-Om någon de angivna kansomav
inträffat efter år inom år från utgången dethet har tre men avsex

skattemyndighetensvilket skattskyldighet inträtt enligtkalenderår under

Efterbeslut, hälften beloppet återföras 9 kap. 6 § ML.skall änmerav
år skall ingen áterföring alls ske.sex

ersättninghandlar benefika fång, dvs. överlåtelse9 kap. 7 § ML utanom
sådant fång utlöser integåva eller bodelning. Ettsåsom exempelvis arv,

träder iåterföringsskyldighet hos överlåtaren. Förvärvarennågon över-

enligt lagen.gäller rättigheter och skyldigheterlåtarens ställe vad

EG

upplåtelsesjätte direktivetenligt svensk undantas enligtLiksom rätt av
framgår artikel l3.B b.fastighet från beskattning. Dettarättighet till av

dockhotellrum, föreskrivsupplåtelser, uthyrningvissa slagFör t.ex.av av
gälla.skatteplikt skallatt

införa reglermedlemsländerna fårstadgas dockI artikel 13.C att om
uthyrningvid bl.a. utarrendering ochtill skattskyldighetfrivilligt inträde

torde omfatta såvälMöjligheten till frivilligt inträdefast egendom. ut-av
bostadsändamål. Medlemslän-kommersiella ändamål förhyrning för som

avsnitt 2.2.skall gälla jfrskall fastställa de reglerdema närmare som
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Svensk EG-konformitet

Vad gäller de särskilda avdragsreglerna i 9 kap. ML uppkommer frågan

dessa måste stâ i överensstämmelse med avdragsreglerna i sjätteom
direktivet eller sådana regler omfattasäven medlemsländernas rättom av

fastställa tillämpningsregler. Någon begränsning dennaatt rätt attav
fastställa tillämpningsreglernärmare finns inte enligt bestämmelsens

ordalydelse. måsteDet därför avdragsregler kan omfattasävenantas att av
den aktuella bestämmelsen. Vissa avvikelser frän de allmänna avdragsbe-

stämmelsema bör därför kunna tveksamtMera väläraccepteras. om
avvikelser från de grundläggande avdragsreglerna kan godtas. Särskilt

torde detta gälla bestämmelser innebär begränsning avdrags-som en av
rätten.

Som framgår redogörelsen för svensk hänvisas i 9 kap. 3 § MLrättav
till avdragsbestännnelsema i 8 kap. ML. Reglerna i 8 kap. redanML har

behandlats och skall inte ytterligare beröras här. I detta sammanhang skall

endast de avdragsregler avviker från 8 kap. gällerML Dettatassom upp.
framför allt bestämmelserna retroaktiv avdragsrätt respektive âterföringom

skatt.av
Reglerna s.k. retroaktiv avdragsrätt innebär utvidgningom en av

avdragsrätten i jämförelse med de allmänna avdragsreglerna i 8 kap. ML.
Utvidgningen innebär avdrag medges för skatt i anledning förvärvatt av

gjorts innan skattskyldighet uppkommit. I och för sig föreliggersom
skattskyldighet avdraget avdragetnär förvärv skettgörs, men avser som
dessförinnan. Enligt de grundläggande avdragsreglerna får endast den som

skattskyldig avdrag för ingående skatt.göra
Enligt artikel 17.2 får skattskyldig avdrag för ingående skatt igöraen

anledning förvärv från skattskyldig, i den man ochav annan varorna
tjänsterna föranvänds hans beskattningsbara transaktioner. Enligt artikel

4 taxable person självständigt bedriver ekonomiskanses som envar som
verksamhet visst angivet slag, varhelst verksamheten bedrivs ochav

dess ändamål eller resultat. I princip används begreppet taxableoavsett
i betydelsenperson näringsidkare bilagase l avsnitt 3.1.2. tillRätten

avdrag förutsätter endast fråga någon skattskyldig ochär äratt attom som
och tjänsterna används för dennes transaktioner. Det kan därförvarorna

inte strida EGzs regler förmedge avdrag tid före det denmot att attanses

l0 14-0935
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bestämmelsema.svenskadeuppstått enligtskattskyldighetenformella
de olikaliksombehållas,bör därför kunnaretroaktivt avdragtillRätten

förstagäller iavdragsrätt. Dettauppställs för dennabegränsningar som
första stycket l ML.i 9 kap. 3 §bestämmelsenhand

stycket 2förstai 9 kap. 3 §bestämmelsernadettveksamtMera är om
dessadirektivet. Enligtsjätteförenliga medstycket MLrespektive andra är

förgjort avdragtidigareskattför sådan ägareavdragregler kan göras som
alltsåfastighetsförsäljningen. Det äråterfört på grunddenne avsommen

denängjortsanledning förvärvifråga skatt annan personavsomavom
då köparengäller såväl ärhärför. Avdragsrättenavdragyrkarsom

dåstycketförsta 2,rörelselokal 3 §för upplåtelseskattskyldig somav
andra stycket.3 §verksamhetgrundskattskyldigdenne är annanav

ingående skattsådantorde endastartikel 17.2iBestämmelserna somavse
tjänster. Denochförvärverlagt vidsjälvskattskyldigeden varorav

bakgrundbehållasdock kunnatordei MLavdragsrätten motsärskilda av
stycketandraartikel 13.CenligtMedlemsländerna har attden rätt som

skattskyldigheten.frivilligadenreglerbestämma nämnare om
gäller detvadMLi 8 kap.bestämmelsernatillhänvisas§ ML9 kap. 4I

gällasärskiltstyrkas. Dettaskalltill avdragvilket rättensätt anges
i 8 kap.Beviskravenstycket ML.första lkap. 3 §enligt 9avdragsrätten

sammanhang.dettaytterligare iinteoch berörsbehandlatsharML ovan
MLmeningenandra§kap. 4bevisregel 9särskildfinnsDärutöver en

stycketandraochstycket 2förstakap. 3 §enligt 9avdragsrättgällersom
intyg.utfärdatsäljarenifinnsför skattdvs.ML, upptaget ett avsom
stycket 2förstakap. 3 §i 9avdragsrättenförutsättningUnder attav

bevis-särskildadenbörbehållas, ävenML kanandra stycketrespektive
ochnågotstyrkas på sättmåsteAvdragsrättenkvarstå.kunnaregeln i 4 §

ellerfakturaföreteendeinte skenaturliga skälkandetta avgenomav
handling.liknande

skattåterföringreglernagällerredogörelsenframgårSom avomovanav
Motivet förändras.skattskyldighetenförförutsättningarnafall dåsådana

vidavdragsrättenmissbrukförhindraåterföringsregler ärinföra att avatt
skattskyldighet.frivillig

korrigeringsreglerÅterföringsreglerna slagssåledes utgörakan sägas en
likhetervissaföreterReglernaingående skatt.föravdraggjordaavseende

202-205.artikeldirektivetsjättekorrigeringsreglema isärskildademed
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Återföringskyldigheten grundas visserligen lagtekniskt på förändringar i
skattskyldigheten, till faktiskt skervad kanmen om man ser som man
även återföringsäga skall ske användningen fastighetenatt om av
förändras på sådant avdragsrättensätt förändras. Dettaett dåatt motsvarar
den situation regleras i nämnda bestämmelser i sjätte direktivet.som
Eftersom det redan gjorda avdraget för ingående skatt framstår som
felaktigt skall korrigering ske, i det aktuella fallet i form återföringen av

skatt. Om de ändrade förhållandena endast del fastighetav avser en av en
skall återföring ske den del den ingående skatten hänförligärav av som
till den avyttrade fastighetsdelen dennas andel i eventuellasamt gemensam-

förvärv.ma
Mot bakgrund det anförda med hänsyn till bestämmelsen i artikelsamtav

l3.C andra stycket, kan reglerna återföring skatt i 9 kap. och5om av
6 §§ inteML strida sjätte direktivet. Detsamma torde gälla be-motanses
stämmelserna i kap.9 och7 8 §§ ML.
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Återbetalning5 skatt i vissa fallav

5.1 Inledning

Som framgår kapitlet avdrag för ingående skatt kan skattskyldigav om en
ingående skatt under viss redovisningsperiod överstiger denvars en

utgående skatten erhålla återbetalning det överskjutande skattebeloppet.av
finnsDet emellertid bestämmelseräven återbetalning skatt till vissaom av

icke skattskyldiga. Dessa bestämmelser finns i 10 kap. ML. Rätten till
återbetalning gäller dels utländska företagare, dels andra utländskaän
företagare.

De fall då till återbetalningrätt skatt till andra utländska företagareänav
föreligger är:

hjälporganisationer och utländska beskickningar m.m.,-
nystartade verksamheter,-
kommuner,-
viss omsättning undantagenär från skatteplikt,som samt-
export.-

Anledningen till dessa bestämmelser införts olika för de olika fallenatt är
då âterbetalningsrätt föreligger. Vad gäller utländska företagare kan det
huvudsakliga skälet sägas svenska företag har motsvarandeatt rättvara en

Äventill återbetalning skatt erlagts utomlands. EG:s direktivav som
innehåller regler till återbetalningrätt mervärdesskatt i dessa fall.om av
Som exempel på situation då till återbetalning föreliggerrätt kanen
nämnas utländskt företag förvärv iatt ett gör samband medett mässaen
i Sverige. Beträffande hjälporganisationer torde syftet attvara varor som
används för bistånd och hjälp utomlands inte skall belastas med mervärdes-
skatt. Vad gäller nystartade verksamheter syftet avlyftningär att en av
ingående skatt skall kunna ske innan avdragsrätt föreligger för att
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särskilda be-verksamhet. Denigångsättandetunderlättadärigenom enav
Vadkonkurrensneutralitetsskäl.betingaskommunerförstämmelsen av

respektiveskattepliktfrånundantagnaverksamhetergällerslutligen
tekniskbenämndestidigarevadfrågadetexportverksamheter, är somom
förenbartföreliggaansågsskattskyldighet attdvs.skattskyldighet, att

såledesharavdragsrättingående skatt. Denna ersattsföravdragmöjliggöra
skatt.återbetalningtillmed rätt av

skattskyl-icketillskattåterbetalningförfarandet vidBestämmelser avom
kap. ML.i 19diga finns

återbetalningtillÄven bestämmelser rättfinnsEG nämntsinom omsom
artikel 17.3ihuvudsakligenfinnsbestämmelserDessamervärdesskatt.av

trettonderespektiveåttondedirektiv, EG:ssärskildatvåi17.4och samt
bestämmelserna är:återbetalningsrättfalldirektiv. De avsersomav

företag,utländska-
införsel,samband meditjänstervissa-

och liknande,transaktionerinternationellaexport,-
medlemslandvaniförvärvgemenskapsintema ettsådana somm.m.-

lydelsei dessartikel 16.2med stödbeskattningundantagit från av
28c.E,artikelövergångsordningenenligt

artikel 28c.Aenligtmedlemsländernaomsättning mellansådan som-
beskattning,frånundantasskall

EG ellerutanförkunderförsäkringstjänsterochñnansierings--
med-icketillsamband med ettitjänstersådana export varorav

lcmsland.
behandlas. För-återbetalningsreglemade olikakapitel skalldettaI

avsnitt 5.4.ibehandlasfaranderegler
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Återbetalning5.2 till utländska företagare

Utredningens förslag: 10 kap. 1 § ML ändras så till återbe-rättatt
talning ingående skatt också skall gälla beträffande tjänsterav för vilka
förvärvaren skattskyldigär enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 och 3 ML.
Även förskottsbetalningar bör föranleda tillrätt återbetalning. Ett sådant
tillägg bör igöras 10 kap. 3 § första stycket ML.

Beloppsgränsema för tillrätt återbetalning enligt 10 kap. 4 § ML höjs
till 250 kr respektive 2 000 kr.

Sverige

Bestämmelser till återbetalningrätt skatt till utländska företagareom av
finns i 10 kap. 1-4 §§ ML.

Skälet till de särskilda återbetalningsreglema infördesatt åstad-attvar
komma neutralitet mellan inhemska och utländska Företagare jfr SOU
1990:67 19 ff. och 199091:72 ff..6 Svrenska företag har is. prop. s.
betydande utsträckning till återbetalningrätt mervärdesskatt deav som
påförts utomlands. Framför allt gäller detta EG:s medlemsländer. Det
ansågs därför naturligt utländska företagare irnteatt skattskyldigaårsom
i Sverige får motsvarande till återbetalningrätt skatt de erlagten av som
här. Behovet sådana regler hade dessutom ökat i och med denav
breddning förbasen mervärdesskatt genomfördes i samband medav som
skattereformen.

Uttrycket utländsk företagare definieras i § ML.1 kap. 157 Med sådan
företagare förstås fysisk inte här i riket ellerär bosatten person som
stadigvarande vistas här och juridisk inte på grunden person som av
registrering, platsen för styrelsens ellersäte sådlan omständighet ärannan

svensk juridiskatt anse som person.
För till återbetalningrätt skallatt föreligga vissakrävs förutsättningaratt
uppfylldaär 10 kap. 1 § ML. Den utländske företagaren skall inte vara

skattskyldig till mervärdesskatt i Sverige.
Dessutom krävs att

mervärdesskatten hänför sig till verksamhet bedrivs utomlands,som
verksamheten skulle ha medfört skattskyldighet eller enligträtt 11
eller 12 §§ till återbetalning den bedrivits i landet,lnär ochom
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skulle haavdragsgill ellervaritfall skulle hai såmervärdesskatten
enligt 13återbetalningtillmedfört rätt

utländskedenskattåterbetalning ärförifrågakommakan somVad som
Sverige. Detiinförselellerförvärvanledningidebiterasföretagaren av

ochverksamhetenbedrivnautlandetiför dengjordaförvärven ärkrävs att
införseln. Däremotellerförvärvetförtidpunktenvidbedrivitsdennaatt

hem-i sittskattskyldigföretagaren ärbetydelseprincipidetsaknar om
land.

vadtillåterbetalningsrättenbegränsas somuppställda kravendeGenom
avdragsför-måndenmervärdesskatt. lingåendeavdragsgillvaritskulle ha

hellerintesåledesföreliggerMLi 8 kap.reglernaenligtföreliggerbud
Även skattenuppdelningbestämmelseråterbetalning. avtillnågon omrätt

âterbetalningsrätten.påverkar
§2i 10 kap.finnsförmedlingsverksamhetförbestämmelsesärskildEn

företagareutländskföråterbetalningtill somRättML.stycketförsta
föreliggerräkning,uppdragsgivaresförtjänstellerförmedlar enenvaraen

återbetalningsrätthaftskulleuppdragsgivaren omfalldetendast isåledes
skallBestämmelsen motdirekt.tjänsteneller sesförvärvathan varan

ML,enligtskattepliktig oavsettförmedlingsverksamhet ärbakgrund attav
inte denskattepliktig. Omtjänsteneller ärförmedladeden varanom

skullefannsMLstycketförsta2 §i lO kap.bestämmelsensärskilda
anlitas. Be-förmedlarekringgåskunna atti §1reglerna engenom

resebyråer.utländskatankesärskilt medtillkommenstämmelsen är
återbetalningtillinte rättföreliggerMLstycketandra2 §10 kap.Enligt

inomförförvärvasellerin attförsinförselellerförvärvvid varaom en
10.199192:166jfrköparetill s.levereraslandet prop.en

företagutländskaförhindrabestämmelse attärdennamed attSyftet
svenskatillskattefrittdessasäljaförförvärvareller attimporterar varor

vidgratisutdelningförförvärvasellerimporterasVarorkonsumenter. som
mervärdesskatt.återbetalningtilldockmedför rätt avexempelvis mässor

tredje2 §mervärdesskattdebiteradendaståterbetalningtillRätten avser
inte enligtskattfiktivs.k.Återbetalningsrätten därförgällerstycket.

ML.och 32 §28 kap.
3 §kap.i 10särskiltreglerasinträdeåterbetalningsrättensförTidpunkten

vilkaochinskallansökanförbetydelse närtidpunkt har gesML. Denna
ibehandlasfrågor§§. Dessa2-4kap.19skallansökanperioder avse
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har levereratsinträderåterbetalning närtillRättenavsnitt 5.4.1. varaen
landet ellerin i närhar förtsåterbetalning ellertillden hartill rätt ensom

krävsåterbetalning. Dettillhartillhandahållits den rätthartjänst som
återbetalning skalltillförskettbetalning har rättintesåledes attatt

Å för återbe-grundinteförskottsbetalningandra sidan utgörföreligga. en
talning.

tjänstennärsvårt avgöraiblandkan dettjänsterBeträffande attvara
handling,motsvarandeellerfakturaframgårintedettautförts. Om av

påvisa detta sätt.sökandedendet på annatankommer att
måsteminirnibeloppvissareglerfinns§ MLkap. 410 somI om

återbe-medgesSåledesmedges.skallåterbetalningföröverskridas att
heltansökan200 krminst ettbeloppendasttalning avserenomomav

återbetalning endastmedgesfallåterstoden det. Iellerkalenderår annatav
inte detMinimibeloppen500 kr.till minst luppgårbeloppet avserom

beslutatsskulle haåterbetalningsbeloppdet omyrkade beloppet utan som
funnits.bestämmelserinte dessa

EG

gällerartikel .217huvudregeln iskattenligtingåendeföravdragtillRätten
tillhänförligäroch importförvärvförskattingåendesådanendast som

avdragsrättenland därdettillhandahållanden inomskattskyldigesden
detsåledes iföreliggerAvdragsrätt3.2.1.avsnittjfr bilaga 1begärs

beskattnings-transaktion,sig tillhänförskattenendastlandet enenom
land. Skatthaft dettaskattskyldige idenhändelse, som engrundande som

enligthanhuvudregeln kanför enligtavdragerhållainte kannäringsidkare
erhållaalternativtavdrag17.3artikel göraireglerkompletterande a

alltsågällerpåförts. Detta atttrotsskattenland däri detåterbetalning för
vartill förvärvet ärtransaktionhaft någonland intei dettanäringsidkaren

medlemsländernasåledesstadgasbestämmelse attnämndahänföra. Iatt
återbetalningrespektiveavdragtillskattskyldig avrättenvarjeskall medge

tjänsternaelleromsättningeni 17.2sådan skatt varornaavomangessom
iartikel 4.2,i ettverksamhetekonomisksådantillhänförlig avsessomär

landet.inomverksamheten utövatsförelegatavdragsrättland och omannat
skatterlagdväljaprincipifalli dessasåledeskanmedlemsland omEtt

tillåterbetalning. Rättenelleravdragtillgodogörasskall genomgenom
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återbetalning skall enligt artikel 17.4 ske i enlighet med EG:s åttonde
respektive trettonde direktiv. Enligt vad utredningen erfarit deanses
sistnämnda direktiven innebära bestämmelserna i artikelatt 17 endast ger

till återbetalningrätt och inte någon till avdrag förrätt ingående skatt jfr
bilaga 1 avsnitt 3.2.1.

Det åttonde direktivet 79 1072EEC innehåller regler återbetalningom
skatt till skattskyldiga inte etableradeär i det aktuellaav landetsom men

i medlemsland. Detett trettondeannat direktivet 86560EEC avser
återbetalning till skattskyldiga inte etablerade inomär gemenskapen,som
dvs. i tredje land. Här skall redogöras något för innehållet i dessa direktiv.

Åttonde direktivet

För tillämpningen detta direktiv med skattskyldig inteattav äranges som
etablerad i landet a taxable established in the territory ofnot theperson
country sådan i artikel 4.1 i sjätte direktivet ochavses person som anges

inom landet varken:som
har haft något för sinasäte ekonomiska aktiviteter the of hisseat-
economic activity, eller

fast driftställe a fixed establishmentett från vilket hans trans--
aktioner har utförts, eller, för det fall sådant eller fastsäte
driftställe inte finns,

har hemvist eller bosattär domicile normal place of residen-or-
ce.

Vidare krävs den skattskyldige inte haratt eller tjänster iomsatt varor
landet. Undantag dock förgörs omsättning av:

transporttjänster transport services och underordnade tjänster-
services ancillary thereto undantagits från beskattningsom
enligt artikel 14.1 artikel 15 eller artikel 16.1 B-D i sjätte
direktivet;

tjänster i sådana fall då skatten skall betalas kunden i enlighetav-
med artikel 21.1 b i sjätte direktivet.

Varje medlemsland skall till skattskyldig inte etablerad i landetären som
etableradär i medlemsland återbetala skattett erlagtsmen som annat som

i samband med förvärv tjänster och lös egendom movable propertyav
Ävenfrån skattskyldig inom landet. skatt erlagts i sambanden annan som
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återbetalningtillåterbetalas. Rättenskalltill landetimportmed varorav
för sådanaanvändsoch tjänsternai den månendastdockgäller varorna

tillhandahållandenoch bartikel 17.3itransaktioner samt avaangessom
bartikel 21.1enligtkundenförbetalningsskyldighetmedförtjänster som

ovan.jfr
återbetalning medgesinnebär17.3artikeltillHänvisningen att oma

hänföra tilltransaktioner äranvänds för atttjänsternaoch somvarorna
Dettaerläggs.där skattenEG-land deti änbedrivsverksamhet annatsom

verksamhetdriverföretagsituationenexempelvis den ettkan att somavse
sambandiförvärvvissaFöretaget göri land B.ideltarland A mässai en

erläggsland skattendetverksamhet iinte någondärmed. Förvärven avser
tillland A. Rätthemlandetbedrivs iverksamhetdenland B, utan som

i land B.dåföreliggermervärdesskatterlagdåterbetalning av
återbetalningtillmedföra rättbartikel 17.3till attHänvisningen synes

transaktionervissaföranvändsoch tjänsterna somföreligger varornaom
bl.a.ärtransaktioner exportbeskattning. Defrånundantagna avsessomär
undantagnatransaktionervissaartikel 15transaktionerliknande samtoch

och 16.14artiklarnaenligtbeskattningfrån
sådanaanvänds förÅterbetalning förvärvenmedgesslutligenkan om

kundenförbetalningsskyldighetmedförtjänstertillhandahållanden somav
b.artikel 21.1

inlänmaskattskyldigemåste denskattåterbetalning an-erhållaFör att av
ori-ifakturorbl.a.skall fogasTill ansökanmyndighet.behörigtillsökan
tillhaför rättvillkorandravissauppfylla attskallSökanden ävenginal.

avsnitt 5.4.1.inedanbehandlas närmarekommeråterbetalning. Dessa att
förtidpunktskallansökanperiodervilkafrågorgäller avse,Detsamma om

beslutöverklagandeåterbetalning,beslutansökan, avingivande omav

m.m.
ochskall deifråga,kommakunnaskallåterbetalning varorFör att

artikel 17,ikravuppfylla deåterfåsskatt kanvilkaför angestjänster som
In-begärs.återbetalningi vilketlandi detuppställtskravdessasåsom
föravdragtillkrävs rättdetregel torde attdennanebörden attvaraav

ietableradvaritskattskyldigedenförelegathaskulleskattingående om
återbetalningslandet.

ellerärförgällainteskalldirektivetåttondei somvarorBestämmelserna
direktivet.sjätte15.2 iartikelenligtbeskattningfrånbli undantagnakan
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Denna bestämmelse skattefrihet det fallet skickas ellerom attavser varor
utanförtransporteras gemenskapen köparen eller för dennes räkning.av

Trettonde direktivet

Detta direktiv gäller återbetalning skatt till skattskyldig inte ärav som
etablerad inom gemenskapen taxab1e established in thenotperson
territory of the Community. Härmed skattskyldig inte inomavses som
gemenskapen driver affärsverksamhet eller har fast driftställe från vilket
sådan verksamhet bedrivs eller, såväl affärsverksamhet fastom som
driftställe saknas, inte har hemvist eller bostad permanentpermanent
adress usual place of residence. Det krävs vidare den skattskyldigeor att
inom landet, dvs. det land där skatt erlagts, inte har elleromsatt varor
tjänster. Undantag dock förgörs tjänster i det åttonde direk-samma som
tivet, dvs. transporttjänster och underordnade tjänster undantas frånsom
beskattning tjänster för vilka kunden betalningsskyldigsamt är för skatt.

Med gemenskapen territ0ry of the Community medlemsländer-avses
territorium inom vilka sjätte direktivet tillämpas.nas

Varje medlemsland skall till skattskyldig inte etablerad iär landetsom
återbetala skatt erlagts vid tillhandahållande inom landet tjänstersom av
och lös egendom movable property från skattskyldig.en arman
Detsamma gäller vid import till landet. Liksom enligt det åttondeav varor
direktivet medges återbetalning endast i den mån och tjänsternavarorna
används för sådana transaktioner i artikel 17.3 och b eller försom anges a
sådana tjänster för vilka kunden blir betalningsskyldig.

kanDet således konstateras förutsättningarna för återbetalning skattatt av
i principär desamma enligt åttonde respektive trettonde direktivet.

Skillnaden är den skattskyldige enligt det direktivetatt etableradärsenare
i icke medlemsland.ett

En skillnad är medlemsländerna enligt det trettonde direktivetattarman
har möjlighet kräva villkor för återbetalning till näringsidkareatt isom
land utanför EG, detta land skall ha lika förmånliga regleratt om
återbetalning skatt till utländska företag. Ett medlemsland får vidareav
kräva för det företag begäratt återbetalning.representant utsesen som
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etableradnäringsidkare äråterbetalning till utomReglerna somom
näringsidkare ärförförmånliga änfår integemenskapen sommeravara

medlemsland.ietablerade annat
denansökanefteråterbetalningskerdirektivettrettondeenligtLiksom av

Övriga med-förfaranderegler bestämmerbeskattningsbara personen.
själva.lemsländema

EG-konformitetSvensk

§ MLkap. 1enligt 10krävsföreliggaskallåterbetalningtillFör rättatt
lag. Somenligtskattskyldiginteföretagaren ärutländske sammadenatt

fysiskutländsk företagaremedredogörelsenframgår enovanavsesav
ochhärstadigvarande vistaselleri rikethärbosattinte enärsomperson

styrelsensförregistrering, platsengrundintejuridisk avsomperson
juridisksvenskomständighetsådan är person.eller attsäte somanseannan

skattepliktigadenmervärdesskatt omsätterärtill varorskattskyldig som
kap.landet linombedrivsverksamhetyrkesmässigitjänsteroch somen

§kap. 14stycket 1förstamed 2 §jämförd samtstycket 1första§1
1stycketförsta§i l kap. 1bestämmelseföreslårUtredningenML. en

yrkes-denföreliggaskall ävenskattskyldighetinnebär omML attsom
häromlandet se närmareendastbedrivsverksamheten utommässiga

föreslagnadentillBakgrundenparagraf.nämndatillspecialmotiveringen
påkravfinns någotinte attdirektivetenligt sjättedetändringen är att

Förifråga.i landetbedriven attskallnäringsverksamhet ensäljarens vara
endastkrävsmedlemslandskattskyldighet iskall medföra ettomsättning

jfrnäringsidkaresäljarenoch ärlandetinomomsättningen görs attatt
Även tillfällig,28a.4.artikelochartikel 21.1artikel enartikel 2.1,

skallskattskyldighetförtillräckliglandetomsättning i attärenstaka,
innebördenförändringdennauppkommer avFrågauppstå. avom

återbetalningför närförutsättningarnapåverkarskattskyldighetsbegreppet

medges.skallskattav
haft någothainteåterbetalningbegärdenfårEG-reglemaEnligt som

återbetalninglandbostad i detellerhemvistdriftställe,fast permanent
återbe-Sverige,igällervadskillnadtillkan,Därmed motbegärs. som

förskattskyldigföretagarenutländske ärdenföreligga äventalningsrätt om
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sin omsättning i Sverige. lO kap. l § bör ändras så återbetalmngsrättatt
föreligger skattskyldighetäven föreligger här.om

Hänför sig den ingående skatten till förvärv eller införsel för omsättning
skattepliktigär i Sverige, skall avdragsreglerna i 8 kap. isom stället

tillämpas.

En grundförutsättning för återbetalning skatt denär utländskeattav
företagaren inte skattskyldigär i Sverige för den omsättning till vilka
återbetalningsrätten hänför sig.

Till skillnad vad gäller enligt ML tillåter EG:smot reglersom en
näringsidkare utföra vissa transaktioneratt undantagna frånärsom
beskattning till återbetalningrätten går förlorad.utan att 10 kap. §ML1
bör därför ändras så till återbetalningrätt ingående skatt föreliggeratt av

för sådanaäven transaktioner.

Enligt ML krävs för till återbetalningrätt den verksamhetäven att som
den utländske företagaren bedriver skulle ha medfört skattskyldighet till
mervärdesskatt eller till återbetalningrätt den bedrivits i Sverige, samtom

skatten i så fall skulle ha varit avdragsgillatt eller återbetalningsberätti-
gande. Motivet för dessa krav till återbetalningär till utlänlskarättenatt
företagare skall den avdragsrätt inhemska jfrföretagare harmotsvara som

199091:72 6 ff., SOU 1990:67 ff.19 och ff..27prop. s. s.
Även enligt i artikel 17.3 krävs för till återbetalningrätt deatta tran-

saktioner eller den verksamhet för vilka förvärvet eller tjäxsterav varor
gjorts, skulle ha berättigat till avdrag därde i stället utförts i det lancom
förvärven ägt Ordalydelsen den intehCltaktuella bestämmelsen ärrum. av
klar, skall troligen tolkas detta framgårsätt. Det dessutom detmen ai
åttonde direktivet förutsättning för bestämmelserna i direkivetatt atten
skall tillämpas tillär avdrag förrätt mervärdesskatten beträffandeatt de
aktuella och tjänsterna föreligger i återbetalningslandet. Ivarorna etta
avseende föreligger således överensstämmelse mellan ML och EG:s be-
stämmelser.

Bestämmelsen i 10 kap. 2 första§ stycket ML angående förmedling av
eller tjänst har inte någon motsvarighet i EG-reglema. Bestämmesenvara

har tillkommit för de olika förutsättningarna för återbetalningatt skattav
uppställs i intel § skall kunna kringgås. Så skulle nämligen lättsom

kunna ske eftersom förmedlingsverksamhet skattepliktig denär oavsett om
förmedlade eller tjänsten skattepliktig. Motsvarande beskattniigs-ärvaran
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artikel 6.4.artikel ochjfr 5.4direktivetsjättegälla enligtregler torde c
Även särskildatill denmotsvarighetnågoninnehållerEG-reglema inteom

föreliggaknappastkan detstycket ML,förstai kap. 2 §regeln 10 anses
bestämmelse.sådannågot hinder mot en

stycketandrakap. 2 §i 10bestämmelsenmotsvarighet tillNågon direkt
direktiveti åttondeBestämmelsernaregler.i EG:sinte hellerfinnsML

begärNäringsidkareinnebörd.i princip hadocktorde somsamma
utfört någrahaintetidigarefår tran-skattåterbetalning närntssomav

land däri dettransaktionerskattefriaför vissaundantagmedsaktioner
bestämmelserna ärmedgrundtankarna attEnåterbetalning begärs. av

det därlandbedrivs i änverksamhetskall annatåterbetalning somavse
inomköparetillför leveransskerförvärvOmpåförs.skatten enav vara

förvärvet.pååterfå skattenberättigadintenäringsidkarenlandet attär
direktivetåttondeibestämmelserifrågavarandeanpassning tilldenEfter

förefallastycketandraregeln i 2 §särskildadenkanföreslagits ovan,som
syfte.förtydligandekvarstå idockDen börobehövlig.

tillfrånutesluter rättenMLtredje stycket2 §10 kap.iBestämmelsen
medförasåledesskatt kandebiteradEndastskatt.fiktivs.k.återbetalning

kunnaintetordefiktiv skattBestämmelsernaåterbetalning.tillrätt om
tids-emellertidharUtredningenmedlemskap.eventuelltkvarstå vid avett

varförändringar,tillförslagnågotlämnamöjlighetskäl intemässiga att
Till4.2.avsnittkvarstå jfrskallvidaretillsfiktiv skattmedsystemet

kvarstå tillsbestämmelsenifrågavarandedenhärav börföljd även nu
vidare.

äterbetalningsrättensförtidpunktenangåendeML3 §i 10 kap.Regeln
finnsartikel 17.1EG-reglema. Iimotsvarighetdirekt eninträde saknar

Enligtinträder.ingående skattföravdragtillregel rättenallmän närom
Eftersomingående skatt.föravdragendastregelngällerordalydelsesin

återbetalningsåväl avdragbestämmelserinnehåller avartikel 17 somom
generellt till-artikel 17.1regeln iemellertidtordeskatt,ingående vara

således närinträderåterbetalningrespektiveavdragtilllämplig. Rätten
artikelhuvudregeln iEnligtskatt.utgåendepåföras någonskallskatt som

Frånutförts.tjänstellerlevereratspåförasskatt närskall10 envaraen
sådanaIförskottsbetalningar.förbl.a.undantagdockhuvudregeln görs

betalas.förskottetdåredanpåförasskattenfall skall
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10 kap. 3 § ML överensstämmer med sjätte direktivets huvudregel om
när till återbetalningrätten inträder. Däremot avviker de svenska
bestämmelserna från EG:s vad gäller återbetalningsrättens inträde vid
förskottsbetalning. Frågan införandet sådan bestämmelseom av en
diskuterades i förarbetena till den särskilda lagen återbetalningom av
mervärdeskatt till utländska företagare SOU 1990:67 f..23 På grunds.

befarade kontrollsvårigheter fann dock någon återbetalningsrättav attman
vid förskottsbetalningar inte borde införas. Enligt utredningens mening kan
emellertid hänsyn inte till dessa förhållanden vid EG-anpassning.tas en
Bestämmelserna i 3 § bör därför kompletteras med regel tillrätten om
återbetalning vid förskottsbetalningar.

l 10 kap. 4 § ML stadgas vissa beloppsgränser måste över-om som
skridas för till återbetalningrätt skall föreligga.att Som framgår av
redogörelsen måste det belopp kan komma ifråga för återbe-ovan som
talning minst 500 kr1 respektive 200 kr beroende på hur lång periodavse

ansökansom avser.
Även det åttonde mervärdesskattedirektivet innehåller regler med

motsvarande innebörd artikel 7.1 andra stycket. Ansökan som avser
kortare tid kalenderårän inte kortare tid månader måsteett än tremen

belopp i landets valuta minstett 200 ECU föravse motsvararsom
närvarande l 900 kr. Om ansökan helt kalenderår eller denca ettavser
del återstår kalenderår måste ansökan minst 25ett ECU försom av avse
närvarande 240 kr.ca

Det trettonde mervärdesskattedirektivet innehåller inte några motsvarande
beloppsregler. Medlemsländerna har dock möjlighet införa sådanaatt
regler. Skäl i den svenska mervärdesskattelagstiftning åtskillnadatt göra
mellan företag i medlemsland respektive i tredje land torde inteannat
finnas. Beloppsgränsema bör således gälla generellt.

Enligt den svenska regeln minimibeloppen inte det beloppavser som
yrkats i ansökan återbetalning det återbetalningsbelopp skulleutanom som
ha beslutats inte dessa bestämmelser funnits jfr SOU 1990:67 37.om s.
Det saknar således betydelse det i ansökan har yrkats beloppettom en

överstiger minimibeloppet. Bestämmelsen i åttonde direktivetsom synes
visserligen enligt ordalydelsen det yrkade beloppet the foramountavse
which application made, eftersom medlemsland har rättett attmen
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återbetalning föreligga några skillnader itorde det i praktiken intevägra

avseenden.dessa

omräkning har medlemsländernaVid från ECU till nationell valuta getts
nedåtantingen uppåt ellermöjlighet avrunda det framräknade beloppetatt

föreslår beloppsgränsemaartikel 31.2. Utredningenmed 10 attprocent
höjs till 250 kr respektive 2 000 kr.i 10 kap. 4 § ML

Återbetalning i övriga fall5.3

till SverigesOmsättning guld levererasUtredningens förslag: somav
ingåendetill återbetalningriksbank undantas från skatteplikt och rätt av

återbetalninginförs. tillhänför sig till sådan omsättning Rättskatt som
frånundantagenomsättning sedlar ochinförs vid ärmynt somav

till andravid sådan omsättningenligt kap. 23 § l ML ochskatteplikt 3
Ävenenligt kap. 30 § ML.föreslås undantagen 3EG-länder om-asom

försäkrings-finansierings- ochutanför EG vissasättning till kund av
återbe-skatteplikt berättiga tillfrån skallundantagnatjänster ärsom

mervärdesskatt.ingåendetalning av

Sverige

utländska beskickningarochIijäfporganisationer

skatt tillfinns bestämmelser återbetalningkap. 5-8 ML10I om av
hjälporganisationer utländska beskickningaroch m.m.

hänföringående skattEnligt § föreligger till återbetalning5 rätt somav
landet ochförasförtill förvärvats eller förts insig utatt urvaror som

verksamhetdennautomlands,för bedrivsanvändas verksamhet omen som
ellerräkningfackorgansför någotbedrivs Förenta Nationemas eller om

hjälporganisation.riksomfattandeförvärvet eller införseln gjorts enav
föranvändsAvsikten omsättningmed bestämmelsen är att somav varor

svenskbelastad medskallutomlands bedriven hjälpverksamhet inte vara
densammamervärdesskatt. Situationen blir således varornasom om

tillför vidare befordranspeditörtill utlandet eller tilllevererats direkt
kanlagrummetomfattasorganisationutlandet. sådanEn ex-avsom

föranlederdettakatastroflager i Sverigebyggaempelvis attutanettupp
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någon skattebelastning. Rätten till återbetalning endast debiteradavser
mervärdesskatt, fiktiv skatt enligt 8 kap. § första2 stycket 2 och 3 ML

10 kap. 8 första§ stycket ML.

framgårAv 6 § utländska beskickningar, lönade konsulat i Sverigeatt
eller sådana internationella organisationer i lagen 1976:661som avses om
immunitet privilegieroch i vissa fall har till återbetalning ingåenderätt av
skatt hänför sig till förvärv vissa slag De varuslagsom av varor.av som

är:avses
avsedda för inredning eller utrustning sådanärvaror som av en

byggnad avsedd för förvärvaren,ärsom
inventarier trycksakereller för den verksamhet för-utövassom av
värvaren,

3. tillbehör eller utrustning till motorfordon förvärvaren,ägssom av
4. tjänster på sådan fastighet föravsedd förvärvarensorrrär samten

sådana och motorfordon i 1-3,varor som anges
teletjänster, elektrisk kraft,5. avloppsrening eller sophämtningvatten,
för fastighet föravsedd förvärvaren, ochären som
sådana bränslen beskattas enligt lagen 1957:262 allmänsom om
energiskatt, lagen bensinskatt,1961:372 lagen 1990:582om om

dieseloljeskattkoldioxidskatt eller lagen 1992: 1438 ochom
användning vissa oljeprodukter.av

Enligt första medlemmar7 § stycket har den diplomatiska personalenav
vid utländska beskickningar i Sverige och lönade konsuler vid utländska

Sverige återbetalning förvärvkonsulat i till mervärdesskatt vidrätt av av
vissa slag och tjänster. förutsättning härför de aktuellaEn är attvarorav

inte svenska medborgare eller stadigvarande bosatta här iärpersonerna
landet. Rätten till återbetalning gäller förvärv av:

radiomottagare, televisionsapparater, skivspelare, bandspelare,

förstärkare och högtalare,

objektiv utrustning2. kameror, till kameror, projektorer och förannan
film- eller bildåtergivning,

kylskåp,hushållsmaskiner och liknande såsom diskmaskiner,varor,
tvättmaskiner, manglar och dammsugare,

liknandeskrivmaskiner, räknemaskiner och utrustning med4.

användning,
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5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, pianonmattor,
och flyglar,

eller utrustning6. tillbehör till sådana i eller till1-5varor som anges
motorfordon,

på sådana motorfordon,7. tjänster i 1-6 ellervaror som anges
fastighet sådana8. tjänster på i samband med inmonteringen av varor

i ochsom anges
9. sådana bränslen i 6 § 6.som avses

enligt andra ombud vid in-Vidare har 7 § stycket medlemsstaters en
personal hos sådanternationell organisation med i Sverige ochsäte en

hänförtill återbetalning ingående skatt sig tillorganisation rätt av som
Sverige har träffatsådana förvärv i första stycket, över-omsom anges

mellanfolklig organisationmed eller medenskommelse staten annan en
detta.om

återbetalning enligt 6fallet beträffande 5 § gäller tillLiksom är rätten

enligt §debiterad mervärdesskatt. till återbetalning 7och §§ endast Rätt7
personligtförvärv förförsta stycket 1-8 föreligger endast fråga ärnär om
jämförligenligt faktura ellerbruk och den sammanlagda ersättningen

handling uppgår till minst 000 kr.1

verksamheterNystartade

finns särskilda skäldetkap. 9 kan SkattemyndighetenEnligt 10 § ML när

verksamhet skall haansökan besluta den har påbörjat rättefter att ensom
sådan omsättninginnantill återbetalning ingående skatt i verksamhetenav

kap. 1 §i kap. § eller i eller 12 lförekommit 1 l 11 avsersom avses
skattepliktigelleromsättningar eller tjänsterskattepliktiga av varor

skattåterbetalningfall då tillinförsel. eller 12 §§11 rätt avavser
frånundantagenverksamhetdels gnmd vissföreligger ärattav

Syftet medregler.vid nedan angående dessaskatteplikt, dels seexport
ingåendeavlyftningmöjlighet tillbestämmelsen i 9 § skapaär att aven

verksamhets uppbyggnadsskede.iskatt en
beslut skattemyn-enligt grundar sig pååterbetalning 9 §tillRätten ett av

grundvalenskilde kanskall föreligga. Densådandigheten rättattom
Vadingående skatt.återbetalningansökasådant beslut somett om avav
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ingående skatt i 8 kap. till återbetalning2 § ML. Rätten enligtär anges
denna paragraf omfattar således fiktiv skatt.även

Enligt ibestämmelsen 13 § omfattar till återbetalning endast sådanrätten

skatt skulle ha varit avdragsgill verksamheten hade medförtsom om
skattskyldighet och omsättning hade förekommit.

Kommuner

återbetalning ingående skatt förEnligt 10 § har kommun tillrätt aven
hänförvilken kommunen saknar till avdrag på grund skatten sigrätt attav

verksamhet inte alls eller delvis medför skattskyldighet.till endasten som

omsättning undantagen från skattepliktViss ärsom

har den i yrkesmässig verksamhetEnligt 10 kap. 11 § ML somsom en
inom landet tillbedrivs här i landet och eller tjänster rättomsätter varor

för till avdrag enligtåterbetalning ingående skatt vilken han saknar rättav
enligtfrån skatteplikt8 kap. på grund omsättningen undantagenärattav

3 kap. 12 §bestämmelser i kap. undantagvissa 3 De ärsom avses
framställningförsta stycketallmänna nyhetstidningar, 19 § 2 m.m. av

livräddningsfartygfartyg och luftfartyg, §vissa publikationer, 21 § 22

tlygfotogen.läkemedel flygbensin ochoch 23 § 2 eller 4 samt
Äterbetalningsreglema s.k. tekniski § i GML regler11 motsvaras omav

skattskyldig-första stycket tekniskaskattskyldighet jfr 2 § 2 GML. Den

sådana tjänster inteinnebär omsättning ochheten att som avsesav varor
den ingåendeföranleder någon utgående mervärdesskatt. Trots detta är

ochavdragsgill. Sådanaavseende dessa och tjänsterskatten varorvaror
omfattartekniska skattskyldigheten brukar benämnastjänster densom

skattefria.kvalificerat undantagna eller kvalificerat

skatteplikten berättigarredogörelse för de undantag frånEn närmare som
mervärdesskatte-till återbetalning ingående skatt finns i kapitel 2 omav

basen i Sverige och EG.

ingåendeåterbetalning Vadtill gäller ingående skatt.Rätten utgörsom
Även således återbe-i 8 kap. § fiktiv skatt omfattasskatt 2 ML. avanges

omfattninggäller âterbetalningsrätten italningsrätten. Enligt 13 § samma
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avdragsrätt skulle ha förelegat för det fall verksamheten hadesom om
medfört skattskyldighet.

Export

Enligt 10 kap. 12 § första stycket har den ellerML omsätter varorsom
till återbetalning ingående skatt för vilkentjänster rättexportgenom av

till avdrag enligt kap. på grund omsättningenhan saknar 8 MLrätt attav
utomlands. till avdrag gäller under förutsättningsker Rätten att om-

skattepliktig från skatteplikt enligt 3 kap.sättningen eller undantagenär

första stycket § eller 23 2 eller 4 ML.12 19 § 21 §
Även återbetalning skatt idenna bestämmelse tillrätt motsvarasom av

regel s.k. teknisk skattskyldighet 2 § andra stycket ochGML av en om
anvisningarna till § GML.1

utomlandsEnligt med sådan omsättningl kap. 10 § ML exportavses en
bedrivsi yrkesmässig verksamheteller tjänster görs somsom enav varor

bedriven här i landeti vilka fall verksamhet skallhär landet. I ansesen
ha skett utomlandsi kap. Huruvida omsättningen skall4 5 ansesanges

enligt kap.5avgörs
avdragsrätten för det falltill återbetalning omfattar detsammaRätten som

Även§ fiktivhade medfört skattskyldighet 10 kap. 13 ML.verksamheten

omfattas bestämmelserna.skatt av
frånskall förasBestämmelserna innefattar inget krav utatt varaen

svensktföreliggatill återbetalning kan exempelvislandet. Rätt ettom
till köpare i detoch dessaföretag köper utomlands levererar envaror

i land.landet eller tredjeett
tillfall frånandra stycket stadgas undantag i vissaI 12 § rättenom

i paragrafensingående skatt. gäller vissaåterbetalning Undantagenav
tredje stycke angivna slag av varor.

återbetalning ingåendeEnligt § andra stycket föreligger inte till12 rätt av
i tredje styckethänför sig till förvärvskatt skatten angesom av varor som

visahan kanoch förvärvaren omsätter attattexport utanvarorna genom
skattskyl-fem innehafts endastunder tid år före förvärvet avvarorna en av

Omeller andra återbetalningsberättigadediga exportören.än varorna
skall den återbe-avdrag gjorts,efter redovisningsperiod dåomsätts en
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ingående skatten enligt be-talningsberättigade återföra den avdragna

stämmelserna i kap.13 27 De är:varor som avses
guld, silver ellerhelt till väsentlig del bestårellervaror som av

inte omfattas avdragsförbudet i 8 kap. 12platina avmen som
syntetiska ädelstenar,naturpärlor naturliga och2. samt

koppar, mässing,helt eller till väsentlig del består avvaror som
brons eller nysilver,tenn,

omfattas vapenlagenandra sådana skjutvapen4. än som avvapen
1973:1176,

alster bildkonst,av
keramik,konstalster glas, porslin eller annanav

möbler, och

luftfartyg.fartyg eller

skatt avsnittavdrag för ingåenderedogjorts för i kapitel 4Såsom om
i be-de felaktigheterbestämmelser medhänger dessa4.4 samman

medföra vidavdrag för fiktiv skatt kanskattningen tillrätten export.som

bestämmelserGemensamma

förbestämmelservissafinnskap. 13 och 14 §§ MLI 10 gemensamma
§§.återbetalningsrätt enligt 9-12

ingåendeåterbetalningomfattar till§ första stycketEnligt 13 rätten av
avdragsgillha varitskatt skulleenligt endast sådanskatt 9-12 §§ omsom

i 9fallskattskyldighet och, ihade medförtverksamheten som avses
förekommit.omsättning hade

återbetalningsreglerna,syftet medbestämmelse uppnåsGenom denna
omfattningskall föreligga itill återbetalningnämligen rättenatt samma

medförtverksamhetenskulle ha haft avdragsråttskattskyldig omsom en
finnsavdragsbegrånsningardeinnebär bl.a.skattskyldighet. Detta att som

tillämpas.skallförsta stycket 2 ML§ och 16 §i 8 kap. 8-12 §§, 15
frågaii och 6 kap.föreskrivs 2andra stycket skall vadEnligt 13 § som

återbe-tillför harskattskyldig gälla den rättden ävenär somsomom
ingående skatt enligt 9-12 §§.talning av

skall styrkas9-12 §§återbetalning enligttill14 § framgårAv rättenatt
tillstyrkandeföreskrivs rätti kap. 17-19det 8sätt avomsom

bestämmelserifrågavarandetillHänvisningenavdrag för ingående skatt.



Återbetalning skatt i vissa fall 311av

8 kap. innebäri det för återbetalning skatten framgårkrävsatt att av
faktura eller jämförlig handling.annan

EG

Enligt artikel 17.3 b och skall medge till avdragmedlemsländerna rättc
alternativt återbetalning ingående skatt i vissa fall då fråga är om varorav

frånoch tjänster används för transaktioner undantagits be-som som
skattning jfr bilaga avsnitt Fråga såledesl 3.2.1. är ett systemom
motsvarande den s.k. tekniska skattskyldigheten. Enligt EG-reglema avgör

själva vilkenmedlemsländerna i form kompensationen skall ske.

skattefria transaktionerDe är:som avses
tjänster i sambandvissa med import artikel 14.1-

internationellatransaktioner avseende och liknandeexport samt-
artikel 15,transporter
särskilda undantagen rörande internationell godstrañkvissa deav-

ellerartikel 16.1 B, C, D E och 16.2,

gemenskapsintema varuförvärv medlemsländernasådana som-
beskattning med stöd lydelsefritagit från artikel 16.2 i dessav

övergångsordningen artikel 28c.Eenligt
mellanomsättning medlemsländerna enligt övergångs-sådan som-

bestämmelsen artikel 28c.A skall undantas från beskattning,

undantastransporttjänster stöd artikel 28c.Csådana medsom av-
till frånoch Madeira; tordeAzorerna respektiveavser transporter

sakna betydelse för svensk del, och
stödmedünansierings- undantasoch försäkringstjänster avsom-

utanför EG ellerfinns närartikel och kundenl3.B d l-5 nära
medlemsland.icketjänsterna tillexport ettavser av varor

skattefria transaktionerNedan följer kortfattad förredogörelse de somen
medför till återbetalning.avdragsrätt alternativt rätt

Vissa tjänster i samband med import

har medartikel finns de undantag från beskattning göraI 14 attsom
undantas till-beskattningpunkt skall frånimport. Enligt artikelns 1 i

värdetimport närhandahållanden tjänster i samband med avav varorav
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i beskattningsunderlaget enligt artikel 3 b. Enligttjänsten inräknat ll.Bär
i beskattningsunderlaget vid import alltidden bestämmelsen skallsenare

incidental såsom provisi0ns-,ingå bl.a. bikostnader expenses
uppkommit fram tilloch försäkringskostnaderemballage-, transport- som

of destination i det med-bestämmelseorten f1rst placeden första

importen sker.lemsland där

den utför importenskatt erläggsBestämmelsen torde av somavse som
anknytninggrund sådankan avdrag för pådenne göra attavmen som

för skatten skallför till avdraglandet saknas förutsättstill rättattsom
föreligga.

internationellaoch liknande transaktionerExport transportersamt

och liknandebeskattning vidundantag frånArtikel l5 innehåller export
3.3.4.bilaga avsnittjfr 1internationellatransaktioner transportersamt

betydelsebestämmelsergenomförts får dessaden inre marknadenSedan
iHänvisningentredje land.EG-land ochi förhållandet mellanendast

avdragtillinnebäri artikel 15 rättb till bestämmelsernaartikel 17.3 att
transaktionerna undantag-föreligger äråterbetalning skatteller trots attav

från beskattning.na
utförselhuvudsakgäller ienligt artikel 15Skattefriheten samtvarorav

anknytning till fartyg ochtjänster medtillhandahållanden ochav varor
således införasmåsteobligatoriska ochUndantagenluftfartyg. är av

redogörelse för dekortfattadskall lämnasmedlemsländerna. Här tran-en
avsnitt i bilaga l.jfrskattefrihetenomfattas även nämntsaktioner avsom

tillhandahållandenskattefrihet förEnligt punkt gällerl av varor som
säljgemenskapendestination utanförtillsänds eller transporteras arenaven

punkt 2enligtvidareSkattefrihet gällerräkning.eller för dennes om
gällerräkning. Dettaeller för dennesköparentransporteras avvarorna

avseddaochköparen ärintedock somtransporteras varornaavvaror som
ellerprivatplannöjesbåtar ellerproviantutrustning, bränsle eller annatav

privat bruk.transportmedel för
i vissamovablearbeten pâ lösörenundantasEnligt punkt 3 property
införtsförvärvats ellerhargäller lösörenfrån beskattning. Dettafall som

därefter sändsochinom gemenskapen,utförasarbetet skallför somatt
tillhandahållitdengemenskapenfråneller ut person somtransporteras av
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gemenskapen,etablerad inomintedenne ärkimden,ellertjänsterna omav
räkning.för enderasnågoneller annanav

avseddatillhandahållandenförpunkt 4 varorenligt avgällerskattefrihet

för:proviantellerbränslesom
seashightheonterritorialgränsenutanföranvändsfartyg som-

industri-handels-,förellerbetalningpassagerarbefordranför mot
fiskeverksamhet,eller

tillräddningsverksamhetellerbärgnings-föranvändsfartyg som-
fråganinte ärdetmån pro-i den omkustñskeförellerhavs

viantering,
ellerutländsk hamntillgåförlandetlämnar attkrigsfartyg som-

ankringsplats.
medtillhandahållandenvissa an-förskattefrihetgällerpunkt 5Enligt

skattefrihetgällerSåledeskrigsfartyg.fartygnänmdatill utomknytning nu
uthyrningochbefraktningunderhåll,reparation,ombyggnad,för leverans,

ochreparationuthyrning,leverans,gällerDetsammafartyg.sådanaav
inbyggd iärfiske,förutrustninginklusive somutrustning,underhåll av

gäller8punktEnligtfartyg.dessautnyttjandetvidanvänds aveller
förutsättningunderandra tjänstertillhandahållandenskattefrihet aväven

fartygenhosbehovomedelbarttillgodoseför etttillhandahålls attdeatt
last.deraseller

gällerlastellerutrustningderasfartyg,slagolikaförSkattefriheten av
motsvarandederasochluftfartygvissa9och även7punkternaenligt

användssådanagällerdetta ärluftfartyg somDelast.eller somutrustning
internationellihuvudsakligen opererarflygbolagbetalning sommot av

trafik.
ochtillhandahållanden varor10punkt avenligtfrån skatt ärUndantaget

underförbindelserkonsuläraochdiplomatiskaförinomtjänster ramen
tillhandahål-ocksåskattefritt ärarrangements.consularanddiplomatic

organisationerinternationella ansessomtilloch tjänsterlanden varorav
thebysuchrecognizedvärdlandeti asmyndigheternasådana avsom

Dennamedlemmar.derastillochcountryhostof theauthoritiespublic
enligtbestämsbegränsningaroch de somvillkordemedgällerskattefrihet
finnspunktIöverenskommelser. sammaochkonventionerinternationella

Medlemsländer-NATO.tillanknytningmedskattefrihetbestämmelser om
be-hapunkt attdennaenligt genomskattefrihetpåkravettillgodosefårna



314 Återbetalning skatt i vissa fallav

stämmelser återbetalning mervärdesskatt.om Beträffandeav gällervaror
detta dock endast de inte sänds ellerom transporteras landet.ut ur
Medlemsländema kan vidare begränsa skattefriheten intill dess vissa

bestämmelser blirgemensamma gemenskapen.antagna av
Enligt punkt 11 skall skattefrihet gälla för leveranser guld till central-av

banker.

I punkt 12 stadgas skattefrihet för leveranserom till officielltav varor
erkända subjekt approved bodies frånexporterarsom varorna gemen-
skapen led i sin humanitäraett verksamhetsom eller välgörenhets- eller
undervisningsverksamhet utanför gemenskapen. Medlemsländerna kan till-
godose denna skattefrihet bestämmelser återbetalninggenom skatt.om av

Skatt skall enligt punkt 13 inte på tjänstertas dessaut när har direkt
samband med ellerexport med importav varor omfattasav varor som av
bestämmelserna i artikel 7.3 eller medför skattefrihet enligt artikelsom
16.1 A. Skattefriheten gäller även transporttjänster och underordnad
verksamhet transport and ancillary operations inte tillhandahållan-men
den tjänster undantas från beskattningav enligt artikelsom 13.

Enligt punkt 14 undantas agentverksarnhet, dvs. förmedling för annans
räkning i uppdragsgivarens i samband med transaktionernamn, som
antingen skattefriaär enligt bestämmelserna i artikel 15 eller utförssom

gemenskapen.utom Detta undantag från beskattning gäller dock inte
resebyråer i den resandes och för hanssom räkning tillhandahållernamn
tjänster vilka utförs i medlemslandett jfrannat kapitel 6.

Slutligen finns i punkt 15 särskild bestämmelse rörandeen Portugal och
de regionernaautonoma Azorerna och Madeira.

Vissa undantag rörande internationell godstrafik

Rätt till avdrag eller återbetalning skatt föreligger beträffande vissaav av
de särskilda undantag finns i artikel 16 och harsom göra medattsom
internationell godstrafrk. Detta gäller artikel 16.1 C, D och E samt
16.2. Artikel 16.2 har särskild lydelse enligt övergångsordningenen och
omfattar vissaäven gemenskapsinterna förvärv artikel 28c.E.

De undantag stadgas i artikel 16.1 inteär obligatoriska,varom fårutan
införas medlemsländerna efter sådana konsultationerav i artikelsom anges
29. Ett land kan därvid välja införa skattefrihet föratt samtliga eller vissa
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bl.a.förutsättning ärpunkt. En atti dennatransaktionerde angessomav
denanvändningslutligellerkonsumtion attsamtintetransaktionerna avser

skulleskattdenkorresponderardebiterasslutligen mot somskatt som
landet.omsättning inomellervid importtagits ut

tillhandahållandenbeskattningfrånundantas varorpunkt 1 B avEnligt

avseddaär att:som
tillfälligt lagerifall, placerasförekommandei etttullbehandlas och,a

storage;temporary
freeinfreeinfrilagerellerfrizon ai orplaceras ett zoneb aen

warehouse;
aktivförellerwarehousingcustomstullupplagiplacerasc

processing;inwardförädling

territorialvattnet,tillinförasd
konstruk-iproduktionsplattforrnarelleri borr-infogasför att-

utrustnings-ellerombyggnads-underhålls-,reparations-,tions-,
produktions-ellerborr-sådanaförbindasyfteiellersyfte, att

fastlandet,medplattformar
produktions-ellerför borr-proviantbränsle ellerför utgöraatt-

plattformar;
tullupplag.upplag äniplaceras annate

gällandegemenskapensidefinierasa-diplatserDe ovanavsessom
tullbestämmelser.

tillhandahållandenförCpunkt lenligtvidare avföreliggerskattefrihet
punkt 1 B.itillhandahällandenmed sådanasamband avsesi somtjänster

tillhandahållandenförskattefrihet varorföreligger avDpunkt lEnligt
fortfarandeochBpunkt liplatsersådana somtjänsteroch angessom

of thesubjectstill arrange-tosådanaför oneföremålär arrangemang
therein.specifiedments

tillhandahållanden:Epunkt 1enligtfrån skatt ärUndantaget
fortfarande äroch attartikel 7.1isådana somaavsessomvarorav-

frihetfullständigmedtillfällig importförordningtillhänföra en
extemaltransitordningtillellerimportavgifter externfrån en

arrangements;transit
fortfarande äroch attb7.1artikeli somsådana avsessomvarorav-
33a.artikelenligttransitordninginterntillhänföra en
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Dessutom gäller denna skattefrihet omsättning tjänster i samband medav
sådana tillhandahållanden.

I artikel 16.2 finns bestämmelser skattefrihet för transaktioner medom
anknytning till och liknande. Denna bestämmelsereexport har särskilden
lydelse enligt övergángsordningen artikel 28c.E 2. Ifrågavarande
skattefrihet får införas medlemsländerna efter konsultationerav enligt
artikel 29. Liksom beträffande punkt 1 detär således frivilligt för
medlemsländerna införa sådan skattefrihet.att

Medlemsländema får från beskattning undanta gemenskapsintema varu
förvärv görs skattskyldig importsom och tillhandahållandenav en samt av

till skattskyldig. Skattefriheten gällervaror underen förutsättning att
skall gemenskapen,exporterasvarorna utom de genomgåttoavsett om

bearbetning eller ej. Skattefriheten får omfattaäven tillhandahållanden av
tjänster har samband med Skattefrihetensom gällerexporten. till ettupp
värde värdet denmotsvarar beskattningsbarasom av exportpersonens
under de 12 månaderna.senaste

Om medlemsland väljerett införa de regler skattefrihetatt om som avses
här skall utsträcka skattefriheten till gälla det falletman att iatt varorna
fråga säljs till medlemsland.ett Detsammaannat gäller tjänster med
anknytning till sådan försäljning. Denna skattefrihet gäller till ettupp
värde motsvarande det sammanlagda värdet den beskattningsbaraav

gemenskapsintema varuomsättning underpersonens de 12senaste
månaderna.

Ett medlemsland har möjlighet fastställa beloppsgränsatt en gemensam
beträffande all skattefrihet införts med stöd artikel 16 punkt 2.som av

Viss omsättning mellan medlemsländerna undantas från beskattning

Rätt till avdrag eller återbetalning skatt skall enligt artikel 17.3 bav
föreligga för sådan omsättning mellan medlemsländerna undantagitssom
från beskattning med stöd artikel 28c.A och 28c.C. Artikel 28c.Cav avser
transporttjänster till och från Azorerna och Madeira. Då denna bestämmel-

torde sakna betydelse för svensk del kommer den intese vidare berörasatt
i det följande.

I artikel 28c.A finns bestämmelser skattefrihet vid omsättningom av
mellan medlemsländer jfr bilaga l avsnitt 3.3.5.varor Huvudbestämmel-
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följd detbestämmelse ärartikel 28c.A Dennafinns i attavena.sen
mellan medlemsländerna ärvid handelövergångsordningenenligt

undantasVadskall beskattas.för omsättningeni ställetförvärvet somsom
underartikel 28a.5ochi artikel 5varuomsättningsådanär a,angessom

förutsättning att
ellereller köparensäljarenelleravsänds transporteras avvarorna-

ochtillmedlemslandfrånräkningnågonderas annat,för ettett
skattskyldigickeellerskattskyldigtillomsättningen görs enen-

avgångslandet.medlemsland änijuridisk annatettperson
gäller inteSkattefriheten om

beskattningfrånundantagenskattskyldig ärsäljaren är somen-
mindre företag,i artikel 24bestämmelsernaenligt

skattskyldig juridiskickeskattskyldig ellerförvärvaren är enen-
bestämmelser-frånundantagenartikel 28a.1enligt ärasomperson

varuförvärv.gemenskapsintemana om
särskild be-finnstransportmedelomsättninggällerVad ennyaav

alltid frånundantasomsättningb. Sådanartikel 28c.Astämmelse
medlemslandfrånsänds ellerde ettförutsattbeskattning, transporterasatt

härtillAnledningen ärmedlemsland. attitill köpare gemen-annatetten
destina-ibeskattasskalltransportmedel alltidförvärvskapsintema av nya

näringsid-köparen äroberoendegällerUndantagettionslandet. enav om
fysiskellerkare person.en

punktskatte-omsättningförskattefrihetgällerartikel 28c.AEnligt avc
till köparenellersänds33.2ifr artikel transporteraspliktiga somvaror
territoriumutanförräkning,för dennesellerköparenellersäljaren avav

till-gällergemenskapen. Dettainomi artikel 3 ommensom anges
skattskyldigickeförskattskyldig ellerförhandahâllandet sker enen

artikelstycketandraiundantagetomfattasjuridisk avavsomperson
ellerförsändelsenförutsättning transportenunder varorna28a.1 att ava,

direktivetiartikel 16enligtelleroch 7.5artikel 7.4medi enlighetsker
tillhandahållandengäller intebeskattningfrånUndantaget12EEC. av92

deomfattasskattskyldigpunktskattepliktiga görs avsomenavvaror som
små företag.artikel 24reglerna isärskilda

i vissaskattefrihetbestämmelsesärskildd finnsartikel 28c.AI omen
omsättningmedjämställs motvaruöverföringarsådanafall fär som

Sådana3.1.5.avsnitt1jfr bilagabartikel 28a.5enligtvederlag



Återbetalning318 skatt i vissa fallav

varuomsättningar skall inte beskattas i den män de skulle ha varit skattefria
enligt de redovisade bestämmelserna i artikel för28c.A, det fall detnu
hade varit fråga omsättning från den överför tillom som varan en annan
skattskyldig.

Vissa finansierings- och försäkringstjänster

Enligt artikel 17.3 skall till avdrag eller återbetalningrätt föreliggac
avseende skatt för och tjänster används för transaktionervaror som som
undantagits frän beskattning enligt artikel l3.B och d punkterna 1-5.a
Rätten till avdragåterbetalning gäller förutsättningunder att

kunden etableradär gemenskapen, ellerutom-
de transaktioner undantas från beskattning har direkt sambandsom-
med skall till icke medlemsland.exporteras ettvaror som

transaktionerSkattefriheten gäller följande jfr avsnitt 2.5 och 2.6:

på försäkringsomrádet artikel l3.B a
försäkrings- och återförsäkringstransaktioner tjänster utfördasamt-

försäkringsmäklare och förmedlare i samband med sådanaav annan
transaktioner;

pá finansieringsømrádet artikel l3.B d I -5
beviljande och handel med krediter förvaltning sådanasamtav av-

kreditgivaren;av
beviljande och handel med kreditgarantier och andra former förav-
säkerhet och garantier förvaltning sådana garantiut-samt av av
färdaren;

transaktioner, inklusive handel, rörande inlånings-och checkkonton,-
betalningsuppdrag, fordringar, checkar och andra löpande skulde-

brev, dock inte inkasso- eller factoringverksarnhet;

transaktioner, inklusive handel, rörande valuta, sedlar och imynt-
egenskap lagliga betalningsmedel, således inte samlarföremâl;av
med samlarföremäl guld-, silver- eller andra metalliskamenas

och sedlar, vilka normalt inte används betalningsmedel,mynt som
eller nurnismatiskt intresse;mynt av
transaktioner, inklusive handel exklusive förvaltning ochmen-
förvaring, med aktier, andelar i bolag och föreningar andrasamt
värdepapper med undantag av:
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dokument med irätt varor,
vilkatill fast egendomanknytningeller värdepapper medrätter

med skattepliktigamedlemsländerna får jämställas varor.av
obligatoriska. Vad gällerförsäkringsområdetUndantagen inom är

enligt artikelmedlemsländernañnansieringsområdet harundantagen inom

beträffandeskattskyldighetfrivilligt inträde förb möjlighet medge13.C att
sådan verksamhet.

EG-konformitetSvensk

utländska beskickningarfüälporganisarioner och

gällande dessareglerfinns särskildaredogörelsenframgårSom ovanav
imervärdesskattelagstiftningsvensksåväl iverksamheterslag somav

tillhandahållandentill undantasyftar antingenReglernadirektivet.sjätte att
till kompenserabeskattning, ellersubjekten frånifrågavarandetill de att

hänför till till förvärvet rättmervärdesskatterlagdfördessa genom ensom
kap.svensk 10modellen gäller enligt rättåterbetalning. Dentill senare

15.12 detregler artikel 15.10 och ärEG:senligtmedanML,5-8
beskattning.fråneller tjänster undantasomsättningensjälva somvarorav

tillhandahållerskattskyldigedvs. denkvalificerade,undantag ärDessa som
skatttill återbetalninghareller tjänsten rättskattefriaden somavvaran

svenska föreliggerEnligt den modellenomsättningen.för motsva-erlagts
omsättningenavdragsreglerna ärvanligaenligt deavdragsrättrande

skattepliktig.
modellernaolika ärdealltså syftet medDet kan konstateras att

syftet måstenäförtillvägagångssättetocksådetsamma. Fråga är attom
medlernslän-förvalmöjlighetregler finnsdetsamma. Enligt EG:s envara

skatt.återbetalningskattefriheten reglertillgodosederna avatt omgenom
tredje stycketpunkt 10Ii artikel 15.både 10 och 12Detta gäller punkt

dessa intetill fall dåbeträffandemöjlighetbegränsas dock denna varor
uppnålandet. Fördet aktuellasänds eller att entransporteras ut ur

motsvarande be-bordepunktEG-konforrnitet dennafullständig en
återbe-tillMed hänsynML.6 och 7 attgränsning införas i 10 kap.

gällertypisktfall enligt 10 kap. 6 § MLitalningsrätten sett varor somvart
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inte avsedda förasär landet, sådan ändring reglernaatt ur synes en av
dock inte nödvändig för i praktiken uppnå EG-konforrnitet.attvara

Huvuddragen bestämmelserna i 10 kap. 5-7 §§ kan såledesMLav
kvarstå. Fråga uppkommer därmed i vilken utsträckning den närmare ut-
fornmingen reglerna mäste till EG:s motsvarande regler. Detav anpassas
kan här erinras undantagen i artikel obligatoriska15 ochäratt attom
svensk i princip måste till dessarätt bestämmelser.anpassas

Bestämmelsen i 10 kap. 5 § beträffandeML hjälporganisationer kan

gälla två olika organisationer, internationellasägas dels organisa-typer av
tioner FN eller något dess fackorgan, dels inhemska hjälporganisa-av
tioner. sjätteI direktivet finns bestämmelser internationella organisatio-om

i artikel 15.10, medan regler hjälporganisationer finns i artikelner om
15.12. För markera skillnaden häremellan bör bestämmelsernaatt om
riksomfattande hjälporganisationer finnas i stycket i 10 kap. 5 §ett eget
ML. För uppnå överensstämmelse med bestämmelsen i artikel 15.12att
bör det stycket framgå det för till återbetalning krävsäven rättattav nya

förs EU för användas i verksamhet bedrivsatt ut att utomvaror ur en som
gemenskapen. Detsamma bör gälla för eller något dess fackorgan.FN av

Vad gäller hjälporganisationer kan konstateras enligt såväl svensk rättatt
enligt sjätte direktivet gäller undantaget respektive återbetalningsrättensom

Tjänster omfattas således inte bestämmelserna. Däremot kanvaror. av
artikel .12 ha begränsad15 räckvidd den svenska be-änsynas en mera
stämmelsen, på så EG-regeln endast gäller humanitär verksamhet,sätt att
välgörenhet och utbildningsverksamhet. Den svenska regeln gäller

verksamhet bedrivs vissa angivna hjälporganisationer. Vilka slagssom av
verksamheter emellertid inte. Ett tillägg dettasom avses anges angersom

därförbör i 10 kap. stycket. praktiken torde dock degöras 5 § andra I

ifrågavarande organisationerna knappast bedriva verksamhet änannan
sådan i artikel 15.12. Någon reell skillnad torde därför intesom anges
föreligga denna punkt. Vad beträffar de organisationer skallsom
omfattas bestämmelserna i nämnda artikelpunktdessaav anges som
approved bodies. innebära medlemsländerna självaDetta torde avgöratt
vilka organisationer skall omfattas bestämmelserna skattefrihetsom av om

Ävenrespektive återbetalning. nuvarande svenskapå denna punkt kan

regler kvarstå.
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Bestämmelserna förvärv vissa angivnai 10 kap. och gäller6 7 §§ ML av
lönadeslag och tjänster dels utländska beskickningar, konsulatav varor av

och vissa internationella förvärv personal sådanaorganisationer, dels av
beskickningar ombud vid inter-och konsulat respektive medlemsstaters

nationella organisationer. tillhandahållandenArtikel 15.10 av varoravser
dels konsulära förbindelser,och tjänster inom för diplomatiska ochramen

medlemmar. Enligtdels till vissa internationella organisationer och dess

begränsningartredje stycke föreskrivapunktens skall medlemsländerna om
antagits.undantaget tills dess bestämmelsergemensammaav

det ifrågasättasVad gäller utländska beskickningar och konsulat kan om
aktuella bestämmelsen i sjätte direktivet endast förvärvden görssomavser

förvärv dessdessa eller den omfattar görsäven avorgan om somav
diplomatic andpersonal. Ordalydelsen i den aktuella regeln under

entydigt på frågan. nyligenconsular arrangements inget Detger svar
innehållerförslaget till mervärdesskattelagframlagda danska ettny

diplomatiska ochomfattar personal vidfrån beskattningundantag ävensom
bakgrund härav börrepresentationer § 34 punkt 10. Motkonsulära

Nuvarandebestämmelse kunna ha omfattning.motsvarande svenska samma
därför kvarstå.regler kan

organisationer omfattas dede internationellaAvgränsningen avav som
för sådana med-faller inom begränsningarreglernasvenska ramen som

15.10enligt artikel tredje stycket.kan införalemsländerna
svensk beträffande beskick-återbetalning enligt utländskatill rättRätten

internationellavissa organisationer personalkonsulat,ningar, lönade samt
vissa uppräknade slagendastrespektive ombud vid sådana gällerorgan,

begränsningarsaknar sådanaoch tjänster. Motsvarande EG-reglerav varor
och tjänster.slags Denoch gäller således tillhandahållanden alla varorav

i skattefriheten tordenämnda införa begränsningarmöjligheten attnyss
Ävenskall omfattas därav. igälla de tjänsterbl.a. slag ochvaror somav

EG-konforma.dessa avseenden de svenska reglernaär
finnsoch tjänsterkan här anmärkas den uppräkningDet att somvarorav

bestämmelsernaoförändrad sedankvarståri kap. 7 § i10 ML settstort
förgenomgåinfördes Bestämmelsen skulle behöva översyn1972. atten

ingå idock inteförhållanden. kanbättre dagens Det ut-mot ansessvara
sådanredningens uppdrag göra översyn.att en

l l 14-0935
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Vissa ytterligare begränsningar finns i 10 kap. 8 § ML. Mot bakgrund

i artikel 15.10 tredje stycket kan dessa begränsningarregeln ävenav
kvarstå.

Bestämmelserna i artikel 15.10 angående tillhandahållanden med an-
NATO saknar betydelse för svensk del.knytning till

verksamheterNystartade

innehåller någon regel motsvarande 10 kap. 9 § ML.Sjätte direktivet inte

verksamhet kaninnebär den påbörjatBestämmelsen, att som ensom
skattskyldighetmervärdesskatt innankompensation för erlagderhålla

iavdragsreglerna 8 kap.innebära utvidgningföreligger, kan sägas aven
§finns i 9 kap. 3 MLliknande utvidgning avdragsrättenML. En av
regelför frivilligt skattskyldiga fastighetsägare. Dennaavseende avdrag

ingående skatt avsnitt 4.10.kapitlet avdrag förhar behandlats i om
direktivetenligt sjättekonstaterades det för till avdragDärvid rättatt

förvärvat ellernäringsidkarefrågaendast krävs är enatt varorsomom
befarms således inteanvänds för dennes transaktioner. Dettjänster som

formelladet denmedge avdrag för tid förestrida EG-reglema attmot att
gällabörbestämmelser. Detsammaskattskyldigheten inträtt enligt svenska

oförändrade.därför kvarståförevarande kanregler, som

Kommuner

10 MLbestämmelsen i 10 kap. §motsvarighet tillEG:s regler saknar om
sjätte direktivetEnligtåterbetalning ingående skatt.tillkommuners rätt av

principibeskattningsbaraoffentligaartikel 4.5 personerorgan somanses
i egenskapinte bedriververksamhetbeträffande sådanendast avsom man

då detfinns dock, bl.afrån denna regelVissa undantagsådant organ.
särskiltkonkurrenssnedvridningar och vid vissarisk förföreligger upp-

föreliggeringående skatttill avdrag förverksamheter. Rättslagräknade av
offentligtför vilkeni sådan verksamhetförvärvendast för ett organ anses

beskattningsbarutgöra person.en
gällermervärdesskattehänseende vadsärställning iKommunernas

EU-inträde. Fråganbehållas vidinte kunnatordeâterbetalningsrätten ett
mervärdeskattefrâgor SOUUtredningen vissabehandlatshar omav
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bereds för regeringskansliet. Med hänsyn1993:5 och närvarande inom

i sammanhang.härtill berörs bestämmelsen i detta10 kap. 10 § inte vidare

Viss omsättning undantagen skattepliktfrånärsom

återbetalningtidigare tillSom framgår lämnad redogörelse rättenavserav
för vilka tillsådan omsättning och tjänsteri 10 kap. 11 § ML rättav varor

omsättningenavdrag för ingående skatt saknas grund ärattav
i Utomfrån skatteplikt enligt vissa bestämmelser 3 kap. ML.undantagen

ifrågavarandefall innehåller sjätte direktivet motsvarigheter tilli ett
EG-reglema inte alltidhar den skattskyldige enligtundantag. Däremot rätt

inte alltidingående skatt, dvs. undantagentill återbetalning ärav
kvalificerade enligt MLkvalificerade. Beträffande de undantag är mensom

således inte EG-konformitet.sjätte direktivet föreliggerinte enligt

§ allmänna nyhetstid-undantaget i 3 kap. 12 MLkvalificeradeDet

direktivet. isjätte Sverige har dockmotsvarighet iningar saknar

medgivits behålla undantaget jfr avsnitt 2. 11.anslutningsfördraget rätt att
beträffande detta undantag kanåterbetalningsrättenDetta innebär att

kvarstå.
beträffandevidare omsättning tjänsteråterbetalning föreliggertillRätt av

första stycket ML framställning3 kap. 19 § 2undantas enligt m.msom
innehåller motsvarandepublikationer. Sjätte direktivet inte någotvissaav

Även medgivits behålla undanta-i detta fall har Sverigeundantag. rätt att
återbetalningbestämmelse kvarstå.hithörande skatt kanvarförget, om av

undantag frånML. DettaKvaliñcerat vidare undantaget i kap.är 3 21 §
och luftfartygfartygskatteplikten omsättning och införsel skepp,avser av

utrustning medför yrkesmässig användning tjänster ochsamt m.m.
Även kap. 22 § MLanknytning till sådana 3 ärfartyg. undantaget i av

överlåtelsekvalificerat slag. undantag omsättningDetta gäller som avser
för livräddningupplåtelse till sjöräddningssällskapeteller fartyg samtav

Även avseende sådanadelar till sådant fartyg. vissa tjänster avm.m.
införsel angivnaVidarefartyg och omfattas skattefriheten. är avvaror av

skattefri.fartyg respektive varor
föreslåsoch 22 §§ ML21bakgrund bestämmelserna i 3 kap.Mot attav

âterbetalningsregler kvarstå.hithörandekvarstå jfr avsnitt 2.17, bör även
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Sverige har i anslutningsfördraget medgivits behålla undantageträtt att
i kap.3 23 § ñr2 ML läkemedel jfr avsnitt 2.3. Därmed bör även
återbetalningsbestämmelseni 10 kap. 11 § kvarstå.

sistaDet undantaget berättigar till återbetalning skatt enligtsom av
10 kap. 11 § ML omsättning flygbensin och flygfotogen. Utred-avser av
ningen har föreslagit nuvarande svenska undantag tills vidare skallatt
kvarstå oförändrat jfr avsnitt 2.14. Någon ändring återbetalningsbe-av
stämmelsen bör med hänsyn till detta inte göras.

Export mm.

Som framgår den tidigare lämnade redogörelsen enligt ML medav avses
sådan omsättning utomlands och tjänster igörsexport varor som enav

yrkesmässig verksamhet bedrivs här i landet 1 kap. 10 § ML.som
Huruvida omsättning skall ha skett utomlands enligtavgörsen anses
bestämmelserna omsättningslandi kap. kapitlets 2-8 §§ finns5 ML. Iom
bestämmelser i vilka fall omsättning skallsom anger en anses som en
omsättning inom landet. All omsättning omsättning utom-annan anses som
lands jfr kap. § vissa fall omsättning enligt5 1 ML. I skall dock en som

nänmda bestämmelser ha skettha skett inom landet ändånu anses anses
utomlands. Vilka fall detta gäller framgår kap. §§.5 9-11av

Omsättning till följd be-ha skett utomlands kommer avsom anses
i skyldighet betalastämmelserna 1 kap. 1 § ML inte medföra attatt

till avdrag förmervärdesskatt. Omsättningen således skattefri. Rättär
föreligger kap. §ingående skatt därmed inte heller. Enligt 10 11 ML

ingående skatt för vilkenföreligger däremot till återbetalning sådanrätt av
avdragsrätt saknas.

motsvarandei kap. utformade efter förebildBestämmelserna 5 ML är av
jfri sjätte direktivet, framför allt artiklarna 8 och 9 SOUbestämmelser

ff.49 ff. och 160 ff. 199394:99 112 och1992:6 del samts. prop. s.
finns till vissa bestämmelser iff.. kapitlet motsvarigheter172 I även

således redanoch 16. anpassning till EG:s reglerartiklarna 15 Den som
desjätte grundregler, således intedock endast direktivetsskett avser

lämnar förslagfinns i övergångsordningen. Utredningenbestämmelser som
särskilda beskattnings-i kap. föranledda dentill ändringar 5 ML av
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ordningen vid handel mellan jfr specialmotiveringenmedlemsländerna

därtill.

Genomförandet den exportbegreppet inteinre marknaden medför attav
används endastlängre for transaktioner mellan medlemsländerna utan avser

transaktioner tredje land.mellan medlemsland Föroch attett ett en
tjänster försexportsituation skall uppstå krävs det ellersåledes att varor

artikelgemenskapen. de skattefrihetsreglerlut exportur som avser
1-15.3 detta också förutsättning.15. anges som en

innebär gäller enligt måsteDet sagda det exportbegrepp MLatt som
kap. förstaändras. fall blir till återbetalning enligt 10 12 §I rättenannat

omfatta omsättningarstycket alltför vidsträckt; den kommerML ävenatt
till medlemsland.annat

UtredningenDefinitionen exportbegreppet finns i kap. 10 § ML.lav
omsättning utanförföreslår bestämmelsen ändras så endastatt att

omfattas exportbegreppet.gemenskapen av
undantagandra och tredje styckena ML innehåller vissa10 kap. 12 §

återbetalning vid framgår redogörelsenfrån till Somrätten export. ovanav
bestämmelser bakgrund tillinförandet dessaskall rättenmotses avav

harskatt. kapitlet avdrag för ingående skattför fiktiv Iavdrag om
skall tills vidare. Medmed fiktiv skatt kvarståföreslagits att systemet

härtill ifrågavarande bestämmelser kvarstå.börhänsyn

Övrigt

främst inriktatsJämförelsen hittillsmellan svensk haroch EG:s reglerrätt

i 10 kap. MLpå i vilken månutröna återbetalningsreglema motsvarasatt
ändringarföreslå debestämmelser i sjätte direktivet, ärsamt att somav

direktivet innehållerpåkallade Sjättevid anpassning till EG-reglema.en
återbetalning skattemellertid vissa ytterligare bestämmelser somavom

respektive EG:sSverigeshittills inte behandlats i jämförelsen mellan
13-16.artiklarnaenligtregler. gäller vissa kvalificeradeDetta undantag

återbetalningtill ävenskall klarläggas huruvida motsvarandeHär rätten
beroende självabl.a.måste införas i svensk lagstiftning. Detta blir av om

fakultativt.från ellerundantaget beskattning obligatorisktär
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enligt artikel 15Vissa undantag

punkternaartikel gäller bl.a.ytterligare undantag finns i 15.. DettaVissa
medförtill artikel 15 rättHänvisningeni artikel 17.3 boch 14.ll, 13 att

förbeträffande förvärvföreligga görsåterbetalning skatt skalltill somav
aktuella transaktionerna.de

tillhandahållandenbeskattningfrånundantas såledesEnligt punkt 11 av
till dettamotsvarighetinnehåller inte någotcentralbanker.till MLguld

detartikel l5enligt ärbeträffande övriga undantagLiksomundantag.
kansådant undantag. Detmedlemsländerna införaförobligatoriskt att ett

mervärdesskattelagförslag till danskanmärkas detdärvid att somny
för leveranserbeskattningundantag fråninnehållernyligen framlagts, ett

Nationalbank.guld till Danmarksav
omsättningskattepliktigriksbankguld till Sveriges utgörLeverans enav

sådana leveranser ärEftersommervärdesskatt.skall föranledasom
iskillnadavseendei dettadirektivet föreliggerenligt sjätteskattefria en

föreligga.princip inteskall iSådana skillnaderomfattning.skattebasens
införas fördärför undantaguppnå EG-konforrnitet börFör ettatt

bestämmelseDärmed börriksbank.Sverigesguld tillleveranser omenav
användsförvärvanledningiingående skattåterbetalningtillrätt somavav

börbeskattningfrånUndantagetinföras.skattefria transaktionerför sådana
§ ML.punkt i 3 kap. 23införas en nysom

hänvisninginförsåterbetalning skatttillRegeln atträtt engenomavom
§ ML.införs i 10 kap. llundantagettill det nya

direktdessa hartjänsterfrån beskattning närundantar15.13Artikel
omfattasmed importellermedsamband avexport somvaroravvarorav

enligt artikelskattefrihetmedförellerartikel 7.3bestämmelserna i som
underordnadochtransporttjänstergällerSkattefriheten även16.1 A.

verksamhet.
hartjänsterbeträffandeundantagnågot generelltinnehåller inteML som

skall enligttransporttjänstergällerVadmedsamband export av varor.
utförsdenlandetinomsådan tjänst§ MLkap. 55 omsatt omanses som

landoch i någotSverigeutförs itransporttjänst annatEni Sverige. som
tilldirektskerutomlands,sin helhetskall i transportenomsatt omanses

tordetransporttjänstutlandet. Enfrån exporteller varoravavsersom
tjänstsådanbeskattning. Eftersom omsattfråndärför undantas ansesen
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enligt kap.utomlands föreligger till ingående skatt lOåterbetalningrätt av
således överensstämmelse12 § ML. Vad gäller transporttjänster föreligger

med EG:s regler.

sambandkap. finns tjänster harI 5 ll § ML vissa övrigaupptaget som
vilka fall omsättningmed denna paragraf iIexport avav varor. anges

skalltjänst enligt någon 4-8 gjord inom landet§§ är anses somsom av
skattefri. fall kan tänkasomsättning utomlands och därmed Devara som

framför allt punkttjänster i samband med tordeexport varaav varoravse
lossning eller tjänster i hamn eller flygplatsverk-i § lastning, andra2 11

till från utlandet. till återbe-samhet, tjänsterna eller Rättavserom varor
föreligger fall med stöd 10 kap.ingående skatt i dessatalning även avav

Även beträffande dessa tjänster står svensk i överensstäm-12 § ML. rätt

med EG-reglema.melse

utförandevidarefrån beskattning enligt artikel 15Undantaget är av
punkt 14. Dettaräkning i uppdragsgivarenstjänster för namnannans

transaktionerutförs i samband medgäller endast tjänsterundantag som
utförs utanför gemenskapen. Un-skattefria enligt artikeln ellerär somsom

vidtill skattefrihetsreglemaanknytningdantaget har således nära export.
Även förmedlingsärskild bestämmelseinnehållerML när aven om

finns i kap. §utomlands. Bestämmelsen 5 11tjänster skall omsattaanses
förarbetena till artikel 15.14.enligt ML6 ochML motsvarar

bestämmelser utomlandsenligt dessatjänstOm omsattansesen
och skall utgå påmervärdesskattexportsituationföreligger således en

återbetalning dentjänsten har tillomsättningen. Den omsätter rätt avsom
omsättning skergrundingående skatt för vilken medgesavdrag attav

innebördsåledesharutomlands. De svenska bestämmelserna somsamma
lydelse6 får§kvarstå. föreslås 11EG-reglema, och kan Dock att somen

utomlands bytsordetden i artikel 15.14 ochnärmare utattmotsvarar
utanför EG.mot

artikel 16Vissa undantag enligt

samband medharskattefrihetArtikel innehåller bestämmelser16 somom
berättigar tillundantaginternationella godstrafiken. Vissa dessaden av

16.1 B-Dgäller artikelåterbetalning skatt enligt artikel 17.3 Dettaav
16.2.samt
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fårUndantagen i artikel 16 inte obligatoriska, varje medlemslandär utan
flerabestämma huruvida sådana undantag skall införas. Om ellerett av

dessa undantag införs i lands lagstiftning däremotär tvungen attett man
återbetalningsregler måsteinföra till återbetalning. Fråganrätt omen

självainföras i dessa fall i svensk således beroenderätt är av om
finns mervårdesskattelagstiftningen.undantaget i

motsvarighet till be-innehåller några bestämmelserML utgörsom
och16. bestämmelser finns i 5 kap. 9 llstämmelser i artikel Dessa

§ ML skalljfr 199394:99 186 f.. Enligt 5 kap. 9 4ML enprop. s.
utomlandsomsättningomsättning om varananses som enav en vara

frihamnen.användas ifriharrm och inte avseddlevereras i är atten varan
beskattning och därmedinte föranledasådan omsättning kommerEn att

till återbetalningför ingående skatt. Rättföreligger ingen avdragsrätt av
därförBestämmelsenenligt § ML.föreligger däremot 10 kap. 12 ärskatt

EG-konform.
motsvarighet tilldet punkt 2 kanVad gäller ll § utgörasynes vara som

omsättningskalli artikel 16. Enligt denna punktbestämmelse av enen
lastning,då det frågaomsättning utomlandstjänst är omanses som en

flygplatsverksamhet,ellerandra tjänster i hamn-lossning eller om
Även frågadessa fall dettill eller från utlandet. i ärtjänsterna avser varor

skattingåendetill återbetalningskattefri omsättning med rätt avom en
således.EG-konformitet föreliggerenligt kap. 12 § ML.10

beskattningfrånundantagitsomsättning mellan medlemsländernaViss som

bestämmelserna iredogörelse medförlämnadframgår tidigareSom av
medlemsländerna intevid handel mellan ärövergångsordningen detatt

månförvärvet. Iomsättningen beskattassjälva utan somsammasom
beskattning.frånomsättningen undantasbeskattas skallförvärvet

artikelmotsvarandebestämmelse i MLföreslårUtredningen en ny
därtill. Förspecialmotiveringen§ jfrnämligen 3 kap. 3028c.A, atta

dennahänvisning tillingående skatt böråterbetalninguppnå tillrätt enav
kap. § och 12bestämmelse intas i 10 ll
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Vissa jinansierings- och försäkringstjänster

enligt artikelfinansieringsområdetundantag från skatteplikt påDe som
ingående skatt, undantagenskall till återbetalning17.3 medföra ärrättc av

förutsättninggäller underi artikel 13.B d 1-5. Rätten till återbetalning att
direkttransaktionerna haretablerad gemenskapen ellerkunden är attutom

medlemsland.till ickesamband med skall ettexporterasvaror som
intevissa undantagfinns inom finansieringsomrâdetHärutöver som

gäller artikelingående skatt. Dettamedför till återbetalningrätt av
bestämmelsen undantasden förrad artikel 13.B Genom13.B 5 samt e.
investeringsfondersådana speciellabeskattning förvaltningfrån somav

bestämmelsen stadgarmedlemsländerna. Dendeñnieratssärskilt senareav
och liknande.stämpelmärkenför frimärkenskattefrihet samtom

och §fmansieringsområdet i 3 kap. 9 § 23 1påfinns undantagenI ML
skatteplikten står ifrånhuruvida dessa undantag över-Fråganoch 7.

avsnitt 2.5.direktivet har behandlats imed sjätteensstämmelse
uppnåkvalificerat slag. Förundantag i MLhithörande ärInget attavav

återbetalningbestämmelser tilldärförEG-konformitet måste rätt avom
kvalificerade enligt sjättebeträffande de undantag ärinförasskatt som

frimärkenundantaget församtliga fallgäller idirektivet. Detta utom
beträffande investerings-de speciellaundantagetML och3 kap. 23 § 7

9 §torde i 3 kap.Härmed vadfonder nämnts avses angessomovan.som
lagenförvaltning värdepappersfond enligt2 ML, dvs.tredje stycket av

värdepappersfonder.1990: 1l 14 om
tilläggas 9 §§ och 12 §bör i kap. llenlighet med det anförda 10I

styckeandrabörtredje 23 § 1. Därutöverstycket 2 nyttettsamtutom
denförutsättningentilltillämpningeninföras begränsar att somsom

direkthartjänsternaellerförvärvar tjänsten inte etablerad i EGär att
medlem i EG.intelandtill ärsamband med ettexporteras somvaror som

artikelenligt 17återbetalning ärtillfrån skatt medUndantaget rätt c
utfördatjänsteråterförsäkringstransaktionervidare försäkrings- och samt

samband med sådanaiförmedlareförsäkringsmäklare och tran-annanav
10finns i 3 kap.i MLMotsvarande undantagartikelsaktioner 13.B a.

återbe-tillavsnitt 2.6. RättEG-konforma jfrDessa bestämmelser är
sådanvarförsvenskdock enligt rätt,ingående skatt saknastalning enav

finansie-påundantagetbeträffandeinföras. Liksombestämmelse måste
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ringsområdet bör så ske hänvisning till 3 kap. 10 § MLattgenom en
införs i 10 kap. 11 § första stycket ML.

5.4 Förfaranderegler

Återbetalning5.4.1 till utländska företagare

Utredningens förslag: 19 kap. 3 § andra stycket utgår till följdML av
8 kap. 17 § andra stycket ML styrkande avdrag vid vissaatt om av

förvärv understigande kr200 slopas. bestämmelseEn intyg skallattom
lämnas angående den utländske företagarens verksamhet i EG-landannat
införs. Tiden för överklagande skattemyndighetens beslutav om
återbetalning förlängs från 3 veckor till två månader.

Sverige

Förfarandet vid återbetalning ingående skatt till utländska företagareav
regleras i 19 kap. 1-10 §§ ML. Regler beslutsmyndighet ochom
överklagande finns i kap. respektive kap.12 2 § 20 1 § andra stycket ML.

Ansökan

utländsk företagare ingåendeEn vill få återbetalning skatt skallsom av
enligt 19 kap. 1 § ML ansöka detta hos Skattemyndigheten i Koppar-om
bergs län 12 kap. 2 §. Av 19 kap. 3 § ML framgår ansökan skallatt

skriftligen på fastställt formulär.göras

19 kap. § de perioder skall sådanI 2 ansökan Enanges som en avse.
period skall minst på följande kalendermånadervarandra undertre ettavse
kalenderår och högst kalenderår. föreskrivs således inte någraDetett om
fasta perioder för ansökan återbetalning. ansökan tidenEnom som avser

utgångentill kalenderår får omfatta kortare tid månader. Enänett treav
ansökan inte uppfyller bör jfrperiodkraven avvisas 199091 :72som prop.

12.s.
Enligt 19 kap. 3 § ML skall ansökan blankett enligt formulärgöras

fastställs regeringen eller den myndighet regeringen be-som av som
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sökande skall påblankett har utformats RSV. DenSådanstämmer. av
identifikationsuppgifter såsomläuma olikaansökningsblanketten namn,

i hemlandetregistreringsnummerverksamhetens ochadress, art m.m.
för vilkade och tjänsterskall lämnas specifikationVidare över varoren

fakturadatum ochspecifikationen skallskatt yrkas. Iåterbetalning angesav
pris enligt fakturatjänsterde ellerfakturanummer, samtsom avses,varor

tidlämnas denpriset. Uppgift skallandelmervärdesskattens omav
ansökan avsåg. Dettid föregåenderespektive denansökan närmastavser

ansökanoch tjänsterhuruvida deskall också avsersomvaroranges
Vidare skallverksamheten.för denuteslutande använts uppges omegna

fallet,såvidaresålts eller förmedlats äreller tjänsterna samt, omvarorna
försäkraochpå hederskall sökandenSlutligen atttill samvetevem.

verksamhet inteskattepliktigoch någoni ansökanuppgifterna är attsanna
tredje stycket, s.s..Sverige 3 §bedrivits i prop.a.

innehållerjämförlig handlingfaktura ellerskall fogasansökanTill som
Vidare skallstycket§ första ML.i ll kap. 5uppgiftersådana som anges

denbedömabehövs förhandlingarfogas andraansökantill att omsom
verksamhetexempelvis bevis hansåterbetalning,tillsökande har rätt om
bestämmel-framgår intei original.skall inges Dettautlandet. Fakturai av

verkställighetsföreskrifter jfrframgåi ML är attutan avsett avserna
beslutadpåskriftmedförsesFakturan bör199394:99 252. oms.prop.

s.s..beslutet a.i samband medoch återsändasåterbetalning prop.
ingåendeinte dengällerjämförlig handlingfaktura ellerpåKravet om
i 8 kap.verksamhetomsättning i sådanhänför sig tillskatten avsessom

ersättningenliknande ochdetaljhandel ochstycket§ andra ML17

200 kr.understiger
inkommitML haenligt 19 kap. 4 §ansökan skall senastEn sex

denkalenderårutgången detmånader efter avser.somav

Omprövning m.m.

återbetalningbeträffandeövrigt finnsmervärdesskatteområdet iLiksom för
denbeslutfå omprövatmöjlighetutländska företagaretillskatt att ett avav

skekap. 5 § MLenligt 19Så skallbeslutet.myndighet fattatsom
helt haransökan inteinneburit hansbeslutetsökandenbegäran attomav

avslagits.elleravvisatsdelvis hahelt ellerkan såledesbifallits. Ansökan
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Möjligheten till omprövning gäller dessutom sökanden begär återbe-om
talning ytterligare ingående skatt för period för vilken beslutav en
meddelats. En sådan ansökan behandlas således inte friståendesom en
ansökan återbetalning ansökan omprövning detutanom som en om av
tidigare beslutet jfr f..14a. prop. s.

En fråga återbetalning ingående skatt får inte omprövassom avser av om
den har avgjorts allmän förvaltningsdomstol 19 kap. 6 § ML. Inteav en
heller får fråga den efteromprövas överklagande överlänmats tillen om
domstol för prövning. följerDetta emellertid allmänna principer ochav
har inte reglerats särskilt a. 15.prop. s.

En begäran omprövning skall skriftlig 19 kap. 6 § andraom vara
stycket ML. Den skall ha kommit in till Skattemyndigheten i Kopparbergs

län år efter utgången det kalenderår den tidigaresenast ett av som
ansökningen gäller.

19 kap. § första7 stycket innehållerML förutsättningar för dels ändraatt
beslut till den sökandes nackdel, dels utbetalning hunnitett görasom-
besluta skyldighet för sökanden betala tillbaka vad han fått förattom-

mycket. För så skall kunna ske krävs för högt belopp haratt att ett
återbetalats på grund oriktig uppgift sökanden lämnat eller påav en som

felrälming,grund felskrivning eller något uppenbart förbiseende.annatav
Enligt 7 § andra stycket får belopp sökanden enligt beslut skallett som

betala tillbaka avräknas ingående skatt han har få tillbakarättmot attsom
på grundval ansökan felaktigaden föranlett denänav en annan som
återbetalningen. Detta gäller betalningsskyldighetbeslutet inteäven om om
vunnit laga kraft.

Beslut enligt 19 kap. 7 § ML Skattemyndigheten i Koppar-prövas av
bergs län 12 kap. 2 § ML.

Åtgärder för oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inteatt ta ut ett
vidtas fem efter utgången det kalenderår under vilketänsenare av
beloppet betalats 19 kap. 8 § ML.ut

I 19 kap. 9 § ML föreskrivs enligtbeslut betalningsskyldighet 7 §att om
första fårstycket verkställas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken. En

sådan bestämmelse nödvändig förvaltningsmyndigheteftersom beslutär av
får verkställas endast förstadet särskilt föreskrivs kap. § stycket3 1om
6 utsökningsbalken.
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Överklagande

iSkattemyndighetenfår beslutandra stycket ML§20 kap. lEnligt
och1-8 MLkap.enligt 10återbetalningfattatlänKopparbergs omom

hosöverklagas§ MLkap. 7avräkning enligt 19ochbetalningsskyldighet
överklagasfåravräkningbeslutlän. EttKopparbergsiLänsrätten om

övrigtifelaktigti sigavräkningsbeslutet ärden grundensärskilt på menatt
betalningsskyldighet.beslutöverklagandemedsambandiendast omav

till kammarrätten.får överklagasbeslutLänsrättens
skattemyndighetensöverklagandevilkeninomden tidVad gäller ett av

reglerallmänna över-dettain, torde avgörasha kommitskallbeslut omav
innebär över-FL. Dettaifr 23 §beslut attmyndighetsklagande av

beslutet.delfickklagandendagfrån denveckorklagandetiden är avtre
gälleröverklagandeförtidsfrist§ MLkap. 4Bestämmelsen i 20 om
beslutintesåledesochstycketförstaenligt §överklagande lendast

199394:99jfrföretagutländskatillåterbetalning skattangående prop.av
respektive kammanätt ärbeslut länsrättgällerVadoch 300.257 avs.

följerbeslutet. Dettadelgivningmånader fråntvåöverklagandetiden avav
taxeringslagenibestämmelsertill vissa9 §i 20 kap.hänvisningen

1990:324.

Strajf

oaktsam-elleruppsåtligendenskall10 § ML19 kap.Enligt grovavsom
skattingåendetillledaägnaduppgiftoriktig är attlämnar atthet somen
bötertilldömasbelopphögtmed för§§ MLkap. 1-4enligt 10återbetalas

gämingen ärdock integällermånader. Dettafängelse i högsteller omsex
straff skall kunnabrottsbalken. Förstraff enligt attmedbelagd strängare

intekrävsdetzlämnas;uppgift attoriktigsåledesräcker detutdömas att en
beslutellerbeloppför högtinnehålla attkommit ensbeslut ettattett

meddelats.

EG

utländskatillskattåterbetalninggällandeFörfarandebestämmelser av
mervärdesskattedirektiv. Dettaåttondeallt i EG:sframförfinnsföretagare
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direktiv handlar återbetalning skatt till företag inte ärom av som
etablerade i landet i medlemsland. Trettonde direktivet,ett annatmen som
reglerar återbetalning till företag inte etablerade inomär gemenska-som

överlämnar i utsträckning medlemsländerna utformastor attpen,
förfaranderegler. följandeDen framställningen kommer därför huvud-
sakligen det åttonde direktivet.att avse

Ãttonde direktivet

artikelI 3 vissa förutsättningar skall uppfyllda for rättattanges som vara
till återbetalning skatt skall föreligga. sådanEn skattskyldigav som
omfattas bestämmelserna och inte tillhandahållit eller tjänsterav som varor
i landet ifråga skall:

a till vederbörande myndighet t0 the authority enligtcompetent
artikel 9 inge ansökan utformad enligt vad i bilaga Asägsen som
till åttonde direktivet, bifoga faktura eller importdokument isamt
original;

b framlägga bevis, i form intyg från vederbörande myndighet iav
hemlandet, han skattskyldig i detta land. Beviset skalläratt
utformas i enlighet med vad i bilaga B till åttondesägssom
direktivet. Om sådant intyg finns hos myndigheten i det land där

återbetalning begärs, behöver förrän årintyg inte inges ettnytt
förflutit från det det gamla intyget utfärdades. Medlemslän-att
dema får inte utfärda intyg till skattskyldig omfattasen som av
undantaget i artikel 24.2 företag;särskilda regler för små

intyga skriftligenc by of intewritten declaration hanattmeans a
tillhandahållit och tjänster i landet i fråga under den periodvaror

ansökan och i artikel första stycket första7.1som avser som anges
och andra meningarna;

d förbinda sig återbetala skatt utbetalats misstag.att som av
särskild bestämmelse finnsEn för sådana skattskyldiga i det land därsom

återbetalning begärs inte har tillhandahållit andra eller tjänster änvaror
sådana tjänster i artikel skalloch 1.b. En sådanl.asom avses person
uppfylla de krav i punkterna i artikel skallb och d 3. Hansom anges a,
dessutom skriftligen försäkra tid ansökan jfrhan under denatt avser
artikel första7.1 stycket första och andra meningarna i det land återbe-
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sådanatjänstereller änandratillhandahållitinte harbegärstalning varor
i artikeloch bpunkternai asom avses

ochskallansökanden tidbestämmelserfinnsartikel 7.1 avseI om
ellerförvärvskallAnsökandärav.ingivandetförtidpunkten varoravavse
ellermånaderminstperiodunderskett treeller importtjänster avensom

månadertidkortare ändockAnsökan får trekalenderår. omhögst avseett
ansökan kan ävensådankalenderår. Enåterstodentiddenna utgör ettav

inte begärtsåterbetalningvilkaförimportdokumentochfakturoromfatta
detunderavslutatstransaktionergällerochansökani tidigare somsom

kalenderåret.aktuella
themyndighetvederbörande competenttillskall ingesAnsökan

under vilketkalenderårdetfrån utgångenmånaderinomauthority avsex
pâfördes.skatten

skallansökanhurbestämmelservidareinnehållerArtikel 7 enom
överklagandeochbeslutbestämmelsermyndigheten,behandlas omav

m.m.
medimportdokumentochellerfakturaförse varjeskall enMyndigheten
föranvänds påhandlingar attdessa nyttförhindraförstämpel attatt

åter-handlingarnaskalldäreftermånadInomåterbetalning.begära en

sändas.
månadermeddelas inomskallskattåterbetalning sexBeslut rör avsom

tillinhandlingar,nödvändigaallajämteansökan, gavsfrån det att
sagdainomskeåterbetalningskalldetbegärsökandenOmmyndigheten.

etablerad.sökandenland äreller i detåterbetalningslandetiantingentid,
kostnadereventuellabetala desökandenskallfallet somdetI senare

skattebeloppet.överföringenföranleds avav
Överklagandeskallåterbetalning avbeslut vägraförSkälen anges.attett
themyndigheterna competentbehörigadehosskebeslut fårsådana

beträffandevillkorskallHärvidlandet.aktuellai detauthorities samma
återbetalningförstadgatöverklagande tillämpas är avförtidochsätt som

landet.inombeskattningsbaratillskatt personer
inoriktigt sättpåellerfalskeligen auppburits annatskattOm

omedel-myndighetenskallmannerirregularotherinfraudulent anyor
avgifter. Dettaeventuellaochskattenåterkrävaföråtgärdervidtabart att

meddocklandet,aktuellai detgällerreglerdeenligtskall ske som
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förbehåll för bestämmelser har göra med ömsesidigt samarbete vidattsom
återkrävandet mervärdesskatt.av

För det fallet sökande uppburit skattatt oriktiga grunder inteen som
kan åläggas administrativa påföljder administrative penalties, får ett
medlemsland återbetalningvägra skatt under tid två år från detav en av

den oriktiga ansökan in. Omatt administrativ påföljd påförtsgavs en men
betalats, får det aktuella medlemslandet suspendavstänga den be-

skattningsbara från återbetalning skatt tills betalning skett.personen av
På flera ställen i åttonde direktivet talas the authority.competentom

Det gäller bl.a. i artikel 3.a och artikel 4.a angående ansökan skallvart en
inges. I artikel 9 stadgas medlemsländerna på lämpligt inatt sättett an
appropriate manner skall tillkännage denna myndighet.

Trettonde direktivet

Som redan innehållernämnts detta direktiv betydligt färre förfaranderegler
det åttondeän direktivet. I stället överlämnas i utsträckning tillstor

medlemsländerna själva besluta sådana regler vid återbetalningatt om av
skatt till företag inte etableradeär inom gemenskapen. Medlemslän-som
dema skall således enligt artikel fastställa3 regler om:

ingivande ansökan jämte den tid inom vilken ansökan skallav-
inges,

den period ansökan skallsom en avse,-
vilken myndighet skall ansökan, ochmottagasom-
de rninimibelopp. ansökan skallsom avse.-

Vidare skall sökanden åläggas sådana skyldigheter behövs för attsom
avgöra ansökan berättigadär och för förhindra missbruk. Dettaom att
skall särskilt gälla huruvida den beskattningsbara driver sådanpersonen
verksamhet i artikel 4 punkt l i det sjätte mervärdesskattedirek-som avses
tivet. Sökanden skall skriftligen intyga han under aktuell period inteatt
utfört andra transaktioner sådanaän i artikelsom anges

Svensk EG-konformitet

Som framgår den lämnade redogörelsen föreligger i utsträckningav stornu
överensstämmelse mellan svensk och EG:s regler vad gäller för-rätt
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gäller iåterbetalning skatt till utländska företagare. Dettafarandet vid av
följ ande avseenden:

skall ingefå återbetaldutländsk företagare önskar skatt enen som
ansökan,

skall på särskild blankett,ansökan göras
jfr 199394:99fakturor i originalansökan skall fogastill prop.

252,s.
i landetbedrivit verksamhetintyga han intesökanden skall att

svenskframgår motivledes enligt rätt,

mervärdesskattepliktigbedriverskall visa hansökanden att
i hemlandet,verksamhet

utbetalats påbetala tillbaka skattskyldigsökanden är att som
oriktiga grunder,

ochkalendermånaderminstomfatta periodansökan skall treomen
kalenderår,högst ett

denmånadertidansökan kan omfatta kortare än tre avserom
kalenderår,återstoden ettav

eftermånadertill myndighetenskall inansökan senast sexges
kalenderår dendetutgången avser,somav

efteroriginalfakturomaoch återsänderbeslutsmyndighet stämplar

199394:99 252,jfrbeslut s.prop.
följer idettamotiven härföravslås skallansökan anges;enom

för-respektive 30 §regler [jfr 20 § FLallmännasvensk rätt av
1971 :29l].valtningsprocesslagen

och EG:ssvenskskillnader mellan rättvissaföreligger detEmellertid
åttonde direktivet. Iibestämmelsernahandvarmed i förstaregler, avses

följande.behandlas i detgäller skallavseenden dettavilka

fakturorInsändande av

eller impon-fakturoransökan bifogasskall tilldirektivetEnligt åttonde
denstämplassådana handlingarskallVidarei original.dokument av

månad.återsändas inommyndighetenbehöriga samt en
tillskall fogashandlingjämförligellerfakturakap. 3 § MLl 19 sägs att

originalinges iskallhandlingarnahuruvidainteansökan. Däremot anges
lämpligenkani laginte behövahellertorde utaneller ej. Detta anges
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framgå tillämpningsföreskrifter jfr 199394:99 252. Det börav prop. s.
ankomma på RSV utforma bestämmelser i dessanärmare avseenden.att

Svensk saknar uttryckligrätt motsvarighet till bestämmelserna stämp-om
ling och återsändande fakturor eller importdokument. Däremot framgårav

förarbetena till såväl den särskilda lagen till fakturaML börav attsom
förses med påskrift beslutad återbetalning och återsändas i sambandom
med beslutet prop. 199091:72 12 199394:99 252. Såsamts. prop. s.
torde också ske i praktiken. Vad gäller tidpunkten för återsändande av
faktura stadgas i EG-reglema fakturan skall återsändas inom månad.att en
Eftersom beslut återbetalning skatt skall meddelas inomom av sex
månader från det ansökan kom in till behörig myndighet artikel 7.4att
första stycket, kan stämplingen inte bevis beslutad återbetalningutgöra om

endast bekräftelse handlingarna mottagits och de liggerutan att atten
till grund för ansökan återbetalning skatt. För uppnå EG-kon-atten om av
formitet bör sådan ordning tillämpas i Sverige.även Bestämmelseren
härom bör dock inte in i ML det kan lämpligen framgåtas utan av
verkställighetsföreskrifter.

Undantaget i 19 kap. 3 § andra stycket hänvisar till 8 kap. §17 andra

stycket ML. Utredningen har föreslagit denna bestämmelse såsom ickeatt
EG-konfonn skall utgå avsnittse 4.8. Till följd härav bör be-även
stämmelsen i 19 kap. 3 § andra stycket ML utgå.

Intyg verksamhet inte bedrivits i áterbetalningslandetattom

Enligt åttonde direktivet skall beskattningsbar begären person som
återbetalning skatt intyga skriftligen han inte tillhandahållitattav varor
eller tjänster i det aktuella landet. Direktivet tillåter dock tillhandahål-att
landen vissa tjänster kan ske till återbetalning skatträttenutan attav av
går förlorad. Vilka dessa tjänster framgår tidigare lämnad redogörel-är av

beskattningsbarEn tillhandahållit sådana tjänster skallse. person som
intyga skriftligen därutöverhan inte tillhandahållit några andraatt varor
eller tjänster. Den modellansökan finns intagen i bilaga tillA detsom
åttonde direktivet utformad i enlighetär härmed.

Även enligt svensk skall sökanden visa han inte bedriverrätt att
verksamhet i landet. Detta krav finns dock inte intaget i lagtext utan
framgår förarbetena till den särskilda lagen återbetalningav om av
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På12.199091:72till utländska företagare jfrmervärdesskatt s.prop.
skattåterbetalningskall användas ansökanblankett vidden avomsom

ibedrivit verksamhetinteföretagaren intyga hanutländskeskall den att

Sverige.
i lag.dessa kravinföraöverflödigtförefaller dethärtillMed hänsyn att
medenlighetutformas iskallblankettföreslås nedan nämndaDäremot att

mervärdesskattedirektiv.EG:s åttondedärom ivad sägssom

hemlandetverksamhet iskattepliktigIntyg om

bedriverhanintygsökanden företeskalldirektivetåttonde attEnligt om
skallintyghemland. Sådanti sittmervärdesskattepliktig verksamhet

tid år.underoch gällerhemland,i hansmyndigheten ettutfärdas avenav
åttonde direktivet.tilli bilaga Benligt formulärutformasskallIntyget

tillskallnuvarande punkt 2dvs.MLkap. 3 § 3föreslagna 19Enligt
behövsliknandeellerfakturahandlingar änandrafogasansökan somen

gälleråterbetalning.till Dettaharsökandeden rättbedömaför att om
Även be-dennai utlandet.verksamhethansbevisexempelvis omom

åttondeenligtvad krävskani sak sägasstämmelse motsvara som
intygframgårklartså detförtydligas ettbör den attdirektivet, att om

Därigenomåterbetalning.förutsättning förhemlandetverksamheten i är en
få skattvillsvenska företagställskravkommer somsomsamma

skattvill fåutländska företagställasutomlands,återbetald att som
måstedansk rättenligtkan här nämnasSverige. Detiåterbetald att

bifogaDanmarkiåterbetaldvill få mervärdesskattutländska företag som
hemlandet,ibedrivsverksamhetmervärdesskattepliktigintyg attett om

året.skett under detsåvida detta inte senaste
iändrasbörMLstycketförsta§punkten i 19 kap. 3aktuellaDen

det anförda.enlighet med
sökande ibeträffande annatskall,3första stycketenligt föreslagnaIntyg

ochhemlandsökandensimyndighet ut-utfärdat behörigEG-land avvara
åttonde mervär-i EG:sdäromvadbeaktandemedformat som angesav

kanintas i ML,dock intebörhärom utanBestämmelsendesskattedirektiv.
hörsökandeBeträffandetillämpningsföreskrifter.lämpligen framgå somav

skallintygsärskilt hurdet inte ettmedlemsland börickeihemma angesett
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utformas. fårDet i stället bedömas i det enskilda fallet intyg kanettom
godtas.

Tid för meddelande beslutav m.m.

Som skallnämnts enligt åttonde direktivet beslut återbetalningom
meddelas inom månader från den dag ansökan jämte nödvändigasex

Återbetalninghandlingar kom in till behörig myndighet. skatt skall skeav
inom denna tidsperiod, antingen i återbetalningslandet eller i den utländske
företagarens hemland.

Svensk saknarrätt motsvarigheter till dessa bestämmelser, bortsett från
återbetalning skatt kan ske bådeatt i Sverige och utomlandsav numera

prop. 199293: 196 58. För uppnå konformitet bör motsvarigheteratts.
till ifrågavarande EG-regler införas. Liksom beträffande stämpling och
återsändande fakturor bör sådana regler inte in i ML i verkstäl-av tas utan
lighetsföreskrifter.

Det kan här enligt dennämnas danska förordningen återbetalningatt om
skatt till utländska företag nr 639 den 20 oktober 1988 skallav av

fakturor pâtecknas och återsändas inom månad, prövning ske inomsamten
månader från det ansökan kom in till den beslutande myndigheten.attsex

Omprövning och överklagande

EG:s regler innehåller inte några motsvarigheter till de svenska be-
stämmelserna omprövning beslut. l åttonde direktivet finns endastom av
vissa regler angående överklagande beslut. Då det inte finns någotav som
kan hinder förutgöra medlemsland ha omprövningsför-ett attanses ett
farande, kan dessa bestämmelser kvarstå.

Vad gäller överklagande beslut stadgas i åttonde direktivet endastav att
beslut innebär ansökan avslås skall kunna överklagas hosattsom en som
behöriga myndigheter competent authorities i det aktuella medlemslan-
det. Villkoren för överklagande skall de gäller förvara samma som som
överklagande beslut återbetalning till företag inom landet artikelav om

Även7.4 andra stycket. det inte klart framgår direktivtexten tordeom av
bestämmelserna omfatta överklagande såväl hos högre myndighet hossom
domstol.
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angåendebestämmelserna över-de svenskakonstateraskanDet att
regler.enligt EG:svad krävshuvudsak uppfyllerbeslut iklagande somav

vadnämligenEG-reglema,fråndock svenskavseende avviker rättl ett
överklagande.för ingivandetidengäller av

beslutöverklagandeförallmänna reglergällerSom nämnts omavovan
utländska innebärföretagare. Dettatillskatt att ettåterbetalning av

inomkommit inskall habeslutskattemyndighetens treöverklagande av
beslutFL. Ettbeslutet 23 §delklaganden fickden dag dåfrånveckor av

beslutdvs.§§ ML,kap. 9-13enligt 10återbetalning skatt omavom
be-företagare, utgörutländskatill andraskatt ettåterbetalning änav

jämförd med 1 § 1§kap. 4Enligt 20kap. 1 § ML.skattningsbeslut 15
efterårkommit in inomhasådant beslutöverklagandeskallML ett sexav

gått Det-beskattningsåret harunder vilketkalenderårdet ut.utgången av
beslutgrundläggandedvs.10 kap. 9 § ML,beslut enligtgäller omsamma

verksamhet.påbörjatföreligger för denåterbetalningtillrätt ensomatt
beträffandedesammainteöverklagandetiderna ärinnebäranfördaDet att

medjämförtutländska företagaretillskattåterbetalningbeslut avom
direktivet skallåttondeEnligtfall.återbetalning i andrabeslut sammaom

tillåterbetalningbeträffandegällaöverklagandeingivandeförtidsfrist av
uppnåFörlandet.skattskyldiga inombeträffande attföretagutländska som

återbe-beslutdärförborde ävenregleröverensstämmelse med dessa om
sexårigadenomfattasföretagaretill utländskaskatttalning avav

emellertidöverklagandetiden hängerlångaöverklagandetiden. Den samman
beslutgällerVad.4 § MLomprövningstid 15 kap.långmed lika omen

betydligt kortaregällerutländska företagaretillåterbetalning om-en
kanvidareinteöverklagandetidensexårigavarför den utanprövningstid,

företagöverklagandetid förlångbeslut. såpassdessa Enförinföras även
ochlämpligmindreframståretablerade i Sverigenormalt inte är somsom

Utredningenintresse.dessa företagsligga ihellerintekan anserantas
beträffandeinförasinte böröverklagandetidensexårigadendärför att

företagare.till utländskaåterbetalningbeslut om
anknytningnormalt ingenutländska företagendeharSom nämntsnyss

överklagandetidengällandefår denbakgrund häravSverige. Mottill nu
börbeslutskattemyndighetensöverklagandeförTidenväl kort. avanses

länsrättsöverklagandevilkeninomden tidlika långfalli avvart somvara
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respektive kammarrätts beslut skall ha kommit in, dvs. två månader.
Utredningen föreslår därför sådan ändring i kap.20 4en

Sanktioner m.m.

artikelAv 7.5 första stycket i åttonde direktivet framgår myndigheternaatt
i land skall vidta omedelbara åtgärder för kräva tillbaka skattett att som
återbetalats felaktigt. Detsamma gäller påförda avgifter any penalties
imposed. Härför krävs den felaktiga utbetalningen beror på sökan-att att
den lämnat oriktiga uppgifter eller liknande. Några ytterligare bestämmel-

förfarandet vid återkrävande skatt finns inte.ser om av
Bestämmelserna i 19 kap. första7 § stycket ML imotsvarar stort nu

berörda regler i åttonde direktivet. Direktivet saknar däremot motsvarig-

heter till bestämmelserna avräkning i 7 § andra stycket, liksomom
bestämmelsen i 8 § angående tidpunkt för vidtagande åtgärdersenaste av
för oriktigt erhållet återbetalningsbelopp. kan dockDetatt ta ut ett
knappast hävdas dessa bestämmelser i något avseende strider EG-att mot

varförreglerna, de bör kunna kvarstå oförändrade.

ML innehåller inte några motsvarigheter till bestämmelserna i artikel 7.5

andra stycket. De sanktioner denna punkt stadgar inte obligato-ärsom om
riska och gäller endast i de fall då administrativa påföljder inte kan

beslutas eller har beslutats inte erlagts. Eftersom inte innehållerMLmen
bestämmelser påförande administrativa påföljder det slag detom av av som
här fråga avgifter finns det inte skäl införa alternativaär någraattom
sanktioner. Däremot kan bestämmelserna avräkning i andra stycket7 §om

slags administrativutgöra påföljd.sägas en
Straffbestämmelsen i 19 kap. 10 § ML saknar motsvarighet i åttonde

direktivet. Det kan dock inte föreligga hinder straffbeläggaattmotanses
vissa förfaranden ägnade leda till ingående skatt återbetalasär att attsom
med för högt belopp. Här kan danska förordningendennämnas att om
återbetalning mervärdesskatt till utländska företag innehåller straffbe-av en
stämmelse med böter påföljd.som
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Övrigt

tillhörbilagordefall tillhänvisas i vissadirektivetåttondeI som
skatt,återbetalningansökanutformningengällerdirektivet. Detta avomav

hemlandetverksamhet isökandensangående samtintygutformningen av
tillhandahål-skallupplysningari deskall finnasinformationden somsom

sökande.las en
påskeåterbetalning skallansökanstadgas§ ML19 kap. 3I att om

myndighetdenellerregeringenfastställsformulärenligtblankett avsom
fastställerdet RSVEnligt § MF3 ärbestämmer.regeringen somsom
ingåendeåterbetalningför bl.a.behövsblankettertillformulär avsom

beträffandeskalli EUinträdeEfter Sverigesutländska företagare.tillskatt
medlemsland blanketternaihör hemmatill företagåterbetalning annatsom

direktivet. Detåttondeidärommed vadenlighet sägsiutformas som
tillformulärutformandetvidiaktta dettaRSVankommer avatt

behövas.intetordeföreskrift däromsärskildoch någonblanketterna,
medlemsland till-skalldirektivetåttondedetiartikel 3.a ettEnligt

återbe-ansökavillföretagsådanaupplysningar tillhandahålla omsom
informationdeninnehållaskallUpplysningarnaskatt. angestalning somav

och till-utformaRSVankommabördirektivet. Det atttilli bilaga C
tordei laghäromsärskild erinranNågonupplysningar.handahålla sådana

behövas.inte
be-EG:sgällerhar vadförfarandereglemabeträffandeJämförelsen

direktivet. EG:si åttondereglernaalltframförhittillsstämmelser avsett
förfarandereg-fåtalendastinnehållermervärdesskattedirektiv etttrettonde

utformamedlemsländernadet överlämnats attharutsträckningler. l stor
sådanatillskattåterbetalningbeträffandeförfarandebestämmelser av

vilkaicke-medlemsland. Iietableradeföretagare ärutländska ettsom
förredogjortshargälleravseenden detta ovan.

utsträckningsåiordningpraktisk storförefaller att somDet vara en
respektiveEG-landfrånföretagförfaranderegler förmöjligt ha samma

skattemyndig-dettaunderlättarminstEG-land. Intefrån ickeföretag
intedå detEndast äråterbetalning.ansökningarhanteringheternas omav

omständighetengnmd denpå attförfarandehamöjligt avatt gemensamma
förfarande-särskildabörmedlemslandickeihör hemmaföretag ettett

gälla.regler
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Inte i något de fall då medlemsländerna skall utforma förfarandereglerav
anledning finnas ha avvikande regler för företag hör hemmaattsynes som

i icke-medlemsland jämfört med företag etablerade i EG-land. Deannat
enda fallen då särreglering nödvändigär torde utformningenen vara av
ansökan bilaga A och intyg verksamhet i hemlandet bilaga B.av om

Vad gäller ansökan återbetalning från företag hör hemma i ickeom som
medlemsland innebär de föreslagna reglerna nuvarande ordningatt
bibehålls, dvs. blanketten utformas enligt formulär fastställsatt som av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.som

Även beträffande intyg verksamheten i hemlandet har föreslagitsom att
utformningen intyget enligt vad i åttonde direktivet endastav som anges
skall företag hör hemma i EG-land. Vad företaggäller frånettavse som
icke-medlemsland får idet varje enskilt fall bedömas intyg skallettom
godtas.

Återbetalning5.4.2 till andra än utländska företagare

ÖverklagandetidenUtredningens förslag: för beslut återbetalning tillom
hjälporganisationer och utländska beskickningar dvs. enligt 10 kap.
5-8 §§ förlängsML till två månader.

Sverige -

Förfaranderegler vad gäller återbetalning skatt till andra utländskaänav
företagare finns dels i ML, dels i författning. finnsI ML såledesarman
förfaranderegler vad gäller återbetalning skatt enligt 10 kap. 9-13 §§av

dvs.ML, beträffande nystartade verksamheter, kommuner, viss omsättning

undantagen från skattepliktär Förfaranderegler vidsamt export.som
återbetalning i de fall i 10 kap. 5-8 §§ återfinns dels i ML, delssom anges
i förordningen 1994:224 återbetalning mervärdesskatt och vissaom av
punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. De

regler finns i MLavser beslutande myndighet och överklagandesom av
beslut, medan den särskilda förordningen huvudsakligen innehåller

bestämmelser ansökanom m.m.
Här skall lämnas kortfattad redogörelse för förfarandereglema viden

återbetalning mervärdesskatt till andra utländska företagare.änav
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Återbetalning kap. 5-8 §§ MLenligt 10

särskilddels idels i ML,förfarandereglerfinns dessaSom nämnts ennyss
1994:224.förordning

stadgashjälporganisationeråterbetalning enligt 10 kap. 5 §Vad gäller
återbe-berättigad tillskriftligen den äransökan skall görasatt somav

ansökan§§ skallenligt 10 kap. 6-8 görasåterbetalningBeträffandetalning.
denellereller konsulatetbeskickningenchefen förskriftligen somavav
särskildEnorganisationen.internationellaföreträda denfåri Sverige

ochorganisationenkonsulatet ellerin för beskickningen,skallansökan ges
återbetalning.berättigad tillför varje ärperson som

omfatta inköpenskallochtill Utrikesdepartementetskall inAnsökan ges
faktura ellerskall åtföljasAnsökankalenderkvartal.under ett av en

sådanaskall innehållaHandlingeneller kopia.i originalhandlingjämförlig
Utrikesdepartementetstycket ML.förstakap. 5 §i lluppgifter angessom

medKopparbergs läniSkattemyndighetentillhandlingenöverlämnaskall
till återbe-harnågon rättgjortsförvärvet harhuruvidauppgift somavom

iifrågavarande regler ML.skatt enligttalning av
Beslutandekalenderkvartal.förmeddelasåterbetalning skattBeslut avom

kap. 2 § ML.l2Kopparbergs länSkattemyndigheten imyndighet är
Överklagande andra stycket ML§enligt 20 kap. lbeslut skersådantav

kap. 4 § MLregeln i 20särskildalän. DenKopparbergsihos Länsrätten
andraenligt §beslut lgäller inteöverklagandeingivandetid för avom
Över-gäller.överklagandetidreglerallmännainnebärstycket. Detta att om

kommit inomdärför inbeslut skall haskattemyndighetens treklagande av
Vad gällerbeslutet 23 § FL.fick delklagandenden dagveckor från av

månadertvåöverklagandetidenrespektive kammarrätt ärlänsrättbeslut av
§ MLi 20 kap. 9hänvisningenföljerbeslutet. Dettadelgivningfrån avav

1990:324.taxeringslagenbestämmelser itill vissa

Återbetalning kap. 9-13 §§ MLenligt 10

nystartadeåterbetalning, dvs.fallför dessaförfarandetRegler avom
skattepliktfrånundantagenomsättning samtvisskommuner,verksamheter,

§§ ML.kap. 11-13i 19finnsexport,
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vill fåDen återbetalning ingående skatt skall ansöka detta hossom av om
den myndighet enligt 12 kap. 2 § ML skall ansökningen. I dettaprövasom
lagrum beträffande ifrågavarande fallsägs återbetalning skall §1att av
första stycket tillämpas. Detta innebär ansökan återbetalningatt en om
skall Skattemyndigheten i detprövas län där den skattskyldige ärav
registrerad. Om den skattskyldige inte registrerad ansökanär prövas av
den skattemyndighet enligt 14 kap. 23 § ML behörig beslutaär attsom om
registrering. Denna behörighet tillkommer Skattemyndigheten i det län där

skattskyldigesden hemortskormnmun belägen.är
denFör ansöker återbetalning gäller vad föreskrivs i 12-18som om som

och 20-22 kap. i frågaML den skattskyldig. innebärDettaär attom som
ansökan återbetalning skall i den form föreskrivs i MLgörasen om som

för deklaration ingående skatt i verksamhet medför skattskyldig-av en som
het. Ansökan återbetalning skatt skall alltså redovisas deklare-ochom av

på beträffande utgående och ingående skatt. Ensättras samma som
ansökan återbetalning skall kunna i deklarationgörasom samma som
yrkande avdrag skatt. Därvid skall någoningående det inte skeom av
uppdelning i avdragsgill respektive återbetalningsberättigad ingående skatt

jfr kap.8 14 § ML.

till innebär vidareHänvisningen 13 kap. ML ansökan återbe-att om
redovisningsperiodtalning skall under den skatten skulle hagöras som

Ävenmedförtdragits för det fall verksamheten hade skattskyldighet.av
ändring ingående skatt tillämpliga.reglerna tidigare redovisad blirom av

Genom hänvisningen till kap. blir bestämmelserna registre-14 ML om
ring tillämpliga. Detta gäller regeln i kap. 7 § ML den14även attom som

såregistrerad skall lämna deklaration länge registreringsskyldighetenär

kvarstår.

kap. finns registrering. Enligtl 19 13 § ML särskilda bestämmelser om
paragrafens första stycket skall den ansöker återbetalning enligtsom om
10 kap. 10, eller 12 §§ och inte enligt kap.11 ML registreras 14 1 §som

ändå registreras, det inte finns talar det.ML särskilda skäl motom som
exportföretag inte någonDetta kan exempelvis gälla harett som om-

företag inte enligt kap.sättning inom landet. Ett sådant skall registreras 14

Registrering§ eftersom det inte skattskyldigt till mervärdesskatt.1 ML är

ske enligt 19 kap. § det inte finns särskilda skälskall då 13 ML somom
talar detta.mot
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omfattas beslutframgår denkap. §Av 19 13 ML även ettatt avsom
kap. alltid skall registreras.enligt 10 9 § ML

Enligtoch 20 kap. ML.15-18hänvisas vidare till19 kap. 12 § MLI
ingående skatt enligtåterbetalningbeslut§ ML skall15 kap. l ett avom

innebärbeskattningsbeslut. Detta9-13 ML10 kap. attett enanses som
bestämmelserexempelvistillämpliga,förfaranderegler blirmängd om

skattutgåendeingående skattöverskjutandekvittningfastställelse, motav
överlåtelse-överskjutande skatt,återbetalningverksamhet,i avannanen

överklagande.ochskattetilläggskattekontroll,utmätningsförbud,och
förhandsbeskedreglernainnebärtill kap. MLHänvisningen 21 att om

beloppbehövertill kap. MLhänvisningen 22tillämpliga. Genomblir

återbetalas.kr inteunder 25
9-13 §§ MLenligt 10 kap. är,återbetalning skattBeslut somavom

kanbeslutSådantkap. § ML.beskattningsbeslut 15 lredan nänmts,
dendelshos länsrätten,stycket överklagasförsta ML20 kap. §enligt l av

enligt 10 kap.beslutregler gäller fördels RSV. Sammaskattskyldige, av
9 § ML.

iskattskyldigedenöverklagandeskall4 § MLEnligt 20 kap. nuav
kalenderårdetår efter utgångenin inomkommitfall haberörda avsex
för beslutregel finnssärskildgått Enbeskattningsäret harunder vilket ut.

detbeslutskattskyldige får överklaga ävenmeddelats Den ett omsent.som
beslutlänsrättsöverklagandeVad gällerhonomhar gåttinte emot. av
Detta1990:324.§§ taxeringslagen10-24i 6 kap.bestämmelsernagäller

kommit inhaskattskyldige skalldenöverklagandeinnebär bl.a. ettatt av
Samma över-beslutet.delfickdag hantvå månader från deninom av
Överklagandebeslut.kammarrättsöverklagandeklagandetid gäller vid av

beslutetden dagfrånmånaderinom tvåskall ha kommit inRSVav
meddelades.

finns.överklagandeYtterligare bestämmelser om

EG

tillingående skattåterbetalninggäller vidvadTill skillnad avmot som
gällandeförfarandereglersärskildainte någraföretag finns detutländska

iReglernaföretag.utländskatill andraskattingående änåterbetalning av
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artikel 18 gäller endast avdrag för ingående skatt enligt artikel 17.2, och
således vid återbetalning skatt enligt artikel 17.3.av

Svensk EG-konformitet

Avsaknaden i sjätte direktivet särskilda förfaranderegler beträffandeav
återbetalning ingående skatt till andra utländska företag, tordeänav
innebära varje medlemsland har frihet själv fastställa sådana regler.att att

dennaMot bakgrund kan ifrågavarande svenska bestämmelser kvarstå
oförändrade.

I avseende bör dock ändring ske reglerna i 20 kap. ML. Ut-ett en av
redningen har föreslagit tiden för överklagande skattemyndig-attovan av
hetens beslut återbetalning skatt till utländska företagare skallom av
förlängas från veckor till två månader. Denna överklagandetid bör äventre
gälla beslut återbetalning enligt 10 kap. 5-8 §§ ML hjälporganisationerom
och utländska beskickningar. Liksom beträffande utländska företag

kommer därmed överklagandetid gälla för beslut skattemyn-attsamma av
digheten för beslut länsrätt respektive kammarrätt.som av
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Resebyråverksamhet6

beräkning be-EG-konfomia regler avseendeUtredningens förslag: av
iresebyråverksarnhet inarbetas ML.skattningsunderlaget vid viss

Inledning

förmedlingkan bestå iverksamhethuvudsakliga sägasresebyråsEn av
allmänheten.m.fl. ochtrañkföretag, hotell,mellantjänster restauranger

främst delsresebyråverksamhet speciell äromständigheter görDe attsom
trepartsfárhållandeminst en resenärreseköp liggerbakomdet ettett -

dels de fråneller tjänster,minst säljareresebyrå ettattav varorenen -
eller flera andraskall konsumeras ioch tjänsternaland inköpta ettvarorna

medfört funnit detomständigheter har EG hardessaländer. Bl.a. mestatt
resebyråverksam-för vissskapa särskilt regelsystemändamålsenligt ettatt

het.

Sverige

resebyrå-specifikt reglerarbestämmelserfinns i ML inte någraDet som
allmännaunder ML:sverksamhet faller därförverksamhet. Sådan

regelSomförmedlare. ärskattskyldighet förbestämmelser enom m.m.
för sinersättningenpåmervärdesskattförmedlare skyldig betalaatt

§6 kap. 7och 2 §§ ML. Iföljer kap.förmedlingstjänst. Detta 1 1av
vilken framgårskattskyldighetsregelemellertid särskildfinns attaven

föreller tjänstförmedlarinågon annanseget enen varanamnsom
skattskyldig förtjänsten blirelleruppbär likviden förräkning och varan

återförsäljare.omsättning påsin sätt ensamma som
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bestämmelservidare ML:sintresse i detta sammanhangAv är om
särskild bestämmelse underkap. § 6 finnsomsättningsland. I 5 1l omen

ändå skalltjänsteförmedling inom landetvilka förutsättningar anses somen
därför beskattas här.omsättning utomlands och inteen

återbetalning ingående skattinnehåller reglerkap. bl.a.I 10 avomsom
förmedlarefinns i bestämmelseutländska företagare 2 §till attom enen

skulle ha varituppdragsgivarenåterbetalad endastkan få skatten om
någoneller tjänstenhan köptberättigad till återbetalning utanvaranom

med tanke på utländskasärskiltBestämmelsen tillkommenförmedling. är

199091:72 10.resebyråer prop. s.

EG

särskildregleras imervärdesskattcdirektiveti sjätteartikel 26.1-26.4I
innebärresebyrâverksamhetsådanbeskattningenordning attsomav

förräkning ochreseuppdrag förutförresebyrån i etteget annansnamn
näringsid-andraoch tjänstergenomförande förvärvaruppdragets avvaror

enligt artikel 26.1 äventravel agentMed resebyråkare. avses
obligatoriskordningenföreskrivnaDen äroperat0r.tourresearrangör

gemenska-alla inomtorde delsSyftetför medlemsstaterna. att resorvara
bli beskattade,skallmed anknytning till dessatjänsteroch ochpen varor

enhetligtskall beräknas sätt,beskattningsunderlagetdels ettatt varom
tillhandahålls utanföroch tjänsternamånföljande. deni det I varornamera
förmedlingsverksam-med det slagverksamhetresebyrånsEG jämställs av

Skatt utgårartikel 15.14 såsomenligtskattefrihetmedförhet export.som
utförs iförmedlingsuppdragsådanabestämmelsen intedenenligt som

utanför EG.och tjänsterräkningför dennes omsattaavserannans namn
Dåkap. § 6 ML.5 11i artikel 15.14 närmastBestämmelsen motsvarar

26.artikelföljande enligti huvudsakgällerskallskatt däremot tas ut
varortjänster ochtillhandahållandentransaktionerAlla som enav

enligtgenomförandetutför förresebyrå i eget ansesen resaavnamn
resebyrån.tillhandahållenenda tjänst resenärenartikel 26.2 avsom en

ellersittresebyrån harland där sätebeskattas i detskalltjänstDenna
beskattningsland.tillhandahållitsvilket tjänstendriftställe från

beskattningsunderlaget utgörsskatt skallvilketbelopp påDet tas ut
skillnadenförståsHärmedmarginal.resebyrånsartikel 26.2enligt av
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det totala belopp, exklusive mervärdesskatt, skallmellan resenärensom
inklusive ingåendebetala till resebyrån för och resebyråns kostnaderresan
näringsidkare förskatt för tjänster och tillhandahållna andravaror av

tillhandahållandenunder förutsättning dessa kommer resenärenattresan,
ingen avdragsrätt ellertillgodo. Resebyrån har enligt artikel 26.4direkt

förden betalattill återbetalning för ingående mervärdesskatträtt som
återbetalning torde sådan återbe-tjänster och Mednämnda avsesvaror.

föreskrivs itill utländska företagaretalning ingående skatt som omav
åttonde direktivet.

grundrekvisit måstetvå26.1 innehållerArtikel nämnts somsom
förstaskall bli tillämplig. Detden särskilda ordningenuppfyllas för att

uppfylltrekvisitet resebyrån skall i oavsettegetatt ansesagera nanm --
slutligen skall ståresebyråns kanske många avtalspartners somavvem

resebyrån ochreseavtalet mellanrisken för viss tjänst, innefattad iatt
har barautförts avtalsenligt;inte utförts eller inte resenärenresenären,

och resebyrånresebyrånhålla sig till, nämligenavtalspartner atten
jfrreseavtalet fulltinom för resenärengentemotutansvarar ramen

TerraKajus, kap. XIV.16.
bliri artikel 26 intesärskilda ordningeninnebär vidare denRekvisitet att

och förkundensresebyrå endast itillämplig i det fall då nanmageraren
beloppdärvid förmellanhand. Resebyrånräkning såsomhans ettsvarar

utgifter förresebyrånskunden i ersättning förerhållits från upp-som
kontosärskilt suspensegenomförande och beloppet bokförs pådragets ett

tillämpningsområdetavgränsningavräkningskonto. Dennaaccount, av
till artikel 11.A 3hänvisas därartikel 26.1. Vidaresärskilt iomnämns c

beträffande det särskilda kontot.
näringsidkare köper inresebyrån från andrarekvisitetandraDet att-

reseuppdragetför utförandeerforderligaochtjänster är avsomvaror -
ingenomförande köperresebyrån för vissuppfyllt resasenomanses

TerraKajus kap.jfrnäringsidkaretjänst frånåtminstone en annanen
XIV.16.

resebyråtransaktionema utförstillämpliginteArtikel 26 är enavom
Så-använder tjänster.handlar ivisserligen eget egnamen somnamnsom

i de allmännamed vadskall beskattas i enligthetdana tjänster som anges
Därvid gäller förtjänst.beträffande respektivei artikel 9bestämmelserna

b.artikel 9.2 9.2reglerna ioch transporttjänsterexempelvis hotell- a resp.
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beskattningstekniken för resebyråer kanartikel 26 valda sägasDen i vara
beskattning resebyrånsdestinationsprincipen eftersombaserad på aven
resulterar igemenskapsintema resenärensmarginal vad attresoravser

faktiskttillhandahållandenai de medlemsstater därkonsumtion beskattas

konsumentensord träda iResebyrån kan med andra sägasäger rum.
mervärdesskattutländskaden får bära denställe såtillvidaresenärens att

förbetalar resebyrånprisbetalar för Det resenärenresenären resan.som
andravad byrån betalarbyråns inkomst,omfattar, förutomresan

nyttigheter under Trotsmedskall försenäringsidkare resenären resan.som
ordningenverkar kandet där resebyrånbeskattningslandet är genomatt -

exklusivebetalade belopputifrånberäknasmarginalen resenärensatt
resebyrån för ingåendeavdragsrättinte harochmervärdesskatt attgenom

till andraoch tjänsternanämndabetalning deskatt varornaav
beskattas därkonsumtionresultera inäringsidkare resenärernassägas att-

sker.den
beskattningsunderlaget, kandvs.resebyråns marginal,Beräkningen av

exempel:följandeåskådliggöras genom

mervärdesskatt 000 kr1pris exkl.Resenärens

till andramervärdesskatt,inkl.byrån betalat,Vad
räkning ochförnäringsidkare resenärens som

kommer resenären
persontransporttjänster,tillgodo inköptadirekt-

400 kretc.hotelltjänster
kr100kontorskostnaderindirekt tillgodo t.ex.-
krskatt 20varav

i Sverigebyrån ska skatta förvadMarginalen, dvs.
l 000beläget härdriftstället ärom

400-
600

% 150 kr25skatt 600Utgående x

150 krUtgående skattredovisas:deklarationenI
20 krIngående skatt

krbetala 130Skatt att
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Sättet beräkna beskattningsunderlaget och vad skall ingå däri haratt som
föranlett flera uttalanden från förstaEG:s mervärdesskattekommitté. En

svårighet har varit vid s.k. beräkna beskattnings-gruppbokningaratt
underlaget med avseende på någon viss därvid inte stridaDet ansesresa.

artikel 26.2 i stället beräkna beskattningsunderlaget för allamot att
transaktioner under viss period i övrigt dvs.på sätt,en men samma
resebyråns intäkter exklusive mervärdesskatt från alla underresenärer

viss period minus vad byrån under period betalat andra skattskyldi-samma
försett be-med nyttigheter. Vid beräkningenresenärernaga som av

skattningsunderlaget skall inte värdet transaktionerbeaktas av som
ellerresebyrån skattar för i land där det har sittän säteseparat annat

driftställe resebyrån det hotell bebor på resmålet.äger gästernat.ex. som
fråga vid beräkning beskattningsunderlaget sikteEn tar attannan av

resebyråns avdragsrätt för utgifter till andra näringsidkare förutsätter att
utgifterna för direktsådana tillhandahållanden skall komma resenären

tillgodo. resebyrå land säljer i dettaSituationen den iär ettatt en resor
land till turister från andra länder via där belägna resebyråer med

provision för dessa. provision, beskattas i det land där denDenna som
byrå erhållit provision har sitt driftställe, inte utgöra ettsom anses

kommer direkt tillgodo, dvs. provisionentillhandahållande resenärensom
resebyråns kostnader för tjänsterfår inte ingå i det belopp och varor

näringsidkare for vid beräkningtillhandahållna andra resan som avav
får dras från vad betalar tillbeskattningsunderlaget resenärernaav

Provisionen i stället fall artikel 15.14.resebyrån för underansesresan.
XIV.16.Jfr TerraKajus kap.

i den mån resebyrån inköptaArtikel 26.3 stadgar, denämnts, attsom av
och tillhandahålls utanför gemenskapen skall resebyrånstjänsterna varorna

delen, den del hänför sig till transaktionerverksamhet i den dvs. som
från beskattningutanför gemenskapen, undantas såsom jämställt med

innebär denna del resebyrånsenligt artikel 15.14. Detta attexport av
fårbetalningar till andra näringsidkare inte heller får ingå i det belopp som

från intäkterna vid beräkning beskattningsunderlag. Eftersomdras avav
emellertid, skillnad fråntransaktionerna jämställs med föreligger tillexport

beträffande resebyrås dylika transaktioner inom gemenska-vad gällersom
för resebyrån för ingående mervärdesskattartikel 26.4, avdragsrättpen

utanför gemenskapen tillhandahållna tjänster ochpå dessa köpta och varor.

14-0935lZ
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svensk del innebärFör det vid tillämpningmotsvarande 5 kap.en av
§ 6 omsättningenll ML skall utomlands.har skett Någonatt anses

föravdragsrätt ingående skatt enligt 8 kap. ML därför inte möjligär
eftersom resebyrån inte skattskyldig för sådan omsättning. Däremotär en

resebyrån få återbetalningkan ingående skatt enligt vad föreskrivsav som
i 10 kap. 12 § ML.exportom

Enligt övergångsbestämmelsema till de reglerna har med-permanenta
lemsländerna medgivits under övergångsperioden avvika i enderarätt att
riktningen från den särskilda ordningen i artikel 26. Således får med-

lemsländerna stöd artikel 28.3 i bilaga fortsättamed och punkt 15 Eav a
sådana utanför gemenskapen tillhandahållna resebyråtjänsterbeskattaatt

dels i artikel 26, dels sådana resebyråtjänster där byrånrörsom avses
och för dennes räkning. Med stöd artikeli resenärens namn avagerar

får fortsätta frånb punkt 27 i bilaga F medlemsländerna28.3 att
inombeskattning undanta slags tjänster tillhandahållnamensamma

Slutligen får medlemsstaterna med stöd artikel 28.3gemenskapen. av g,
artikel fortsätta från beskattninghinder artikel 26.3 och 17.3, attutan av

iresebyråtjänster såväl sådana byråerundanta eget namn somsom agerar
räkningi för dennesverksammasådana är resenärens namnsom

för ingåendetillhandahållna utanför gemenskapen, dock avdragsrättutan
nuvarande med-vissa deundantag avsedda förskatt. Dessa är av-

ivid dessa länders inträdenlemsländerna och betingade speciella skälav
bestämmelserna endast gällerMed hänsyn härtill och dågemenskapen.

någoninte givetövergångsvis till utgången år 1996 det allsär att avav
få tillämpas nytillkommandedessa skulle stat.av

EG-konformitetSvensk

försärskilda ordningartikel 26 regleradeanförts EG:s iSom ärovan
föreslårUtredningenobligatorisk för medlemsstaterna.resebyråverksamhet

inarbetas i ML.EG-konforma bestämmelseratt
huvudsak i 7 kap.artikel 26 hör i hemmamotsvarandeBestämmelser

och bör därskall beräknasbeskattningsunderlagethurML tasangersom
reseförrnedling.vissrubrik Beskattningsunderlaget vidin under nyen

kap.i fråga faller in under 5beskattningsland för verksamhetenRegeln om
i kap. 5 §kap. bör lämpligen 5hänvisning till 5 8 § görasEn8 § ML.
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reglerar beskattningsland för transporttjänster. Vidare bör 5 kap. 11 §som
lydelse6 få den i artikelnärmare 15.14. Avdragsbe-motsvararen som

gränsningen avseende ingående skatt i artikel 26.4 bör behandlas i 7 kap.

i samband med huvudregleringen för verksamheten. Samtidigt bör en
hänvisning till denna avdragsbegränsning i 8 kap. 9 Slutligen börgöras

begränsningen i artikel 26.4 till återbetalning ingående skatträttenav av
framgå 10 kap. 2 § reglerar återbetalning ingående tillskattav som av
utländska företagare.

När det gäller innehållet i den faktura resebyrån skyldigär attsom
utfärda kan EG-reglema inte några entydiga anvisningar. Såledesanses ge
föreligger tveksamhet reglernas tillämpning då det gäller kravet på attom
utgående skatt skall framgå fakturan artikel b. Utredningenöppet 22.3av
avstår därför från lämna något förslag i detta avseende. Bestämmelser-att

i 11 kap. 5 § ML fakturans innehåll förutsätts därmed bli till-na om
lämpliga för den här behandlade resebyrâverksamheten.även
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7 Skattesatser

Utredningens förslag: lägreDe skattesatserna för serveringstjänster och
brevbefordran höjs till den generella mervärdesskattenivån 25 procent.

Utredningen skall enligt kommittédirektiven inte frågorbehandla rörande

skattesatsernas nivå. Utredningen har dock i de kapitel materielltav
innehåll där utvidgningar skattepliktens omfattning föreslås anmärkt iav
vilka fall det möjligt införa reducerad någotär skattesats ävenatt en om
förslag i det avseendet inte lämnats. Utredningen emellertid att enanser
genomgång också bör utsträckningi syfte klarlägga i vilken våragöras att
nuvarande skattesatser formellt förenliga med EG-reglema.är

Skattesatser i Sverige

Enligt kap.7 l § ML skattesatsen 25 beskattnings-utgör procent av
underlaget för skattepliktig omsättning och tjänster. Förav varor
omsättning vissa och tjänster utgår dock skatt med lägreav varor en
skattesats. Skattesatsen beskattningsunderlaget för21är procent av
omsättning följande och tjänster:av varor

serveringstjänster,

omsättning och införsel livsmedelstillsatser2. sådana livsmedel ochav
i livsmedelslagen med undantag för1 § 1971:511som avses

från vattenverk,a vatten
b spritdrycker, vin och tillhandahålls det detalj-starköl som av

handelsbolag 1977:293i § andra stycket lagen15som avses
handel med drycker, ochom

tobaksvaror.c
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förbeskattningsunderlagetmedSkatten 12 procentuttas av
liknande verksamhethotellrörelse ellerrumsuthyming i samt

campingverksam-motsvarande icampingplatser ellerupplåtelse av
het,

befordran därsådan ärpersonbefordran2. resemomentetutom av
underordnad betydelse,

skidliftar, ochitransport
postlageni 3 §postverksamhetbrev isådan befordran4. som avsesav

1993:1684.

EGiSkattesatser

direktivet.i sjättefinns i artikel 12.3nivåfor skattesatsernasRiktlinjer
medlemsländernaanvisningar föri artikel 12.3Bestämmelserna utgöra

beskattnings-minst 15normalskattesatstillämpa procent avatt omen
högrefritt tillämpaländernastår emellertidunderlaget. Det att en

tillhandahållandeförlikaskallNormalskattesatsenskattesats. av varorvara
till sjättei bilaga Hoch tjänster,vissaFöroch tjänster. angessomvaror

dockskatt 15lägre änmedlemsländernafår procent,direktivet, utta en
sådanatvå olikaeller högsttillämpaLänderna fårlägst 5 procent. en

olikatilltillämpasåledeskan EG-landTotaltskattesatser. treett upp
mervärdesskatten.förskattesatser

och mini-normalskattesatsbestämmelsernabör anmärkasDet att om
januariperioden 1endastDemiskattesatser är temporär natur. avserav

skall rådetdecember 19951996. den 31december Senast1993-31
efter dentillämpasskallvilken minimiskattesatsenhälligt besluta somom

grundval denfattas påBeslutet skall rapportdecember 1996.31 av
direktivet,sjättetillövergängsordningentillämpningenangående somav

decemberföre den 31kommissionentill28.1 skall lämnasartikelenligt
diverseallmäninnehålla översynskall bl.a.1994. Rapporten aven

minst de igäller inteskattesatsreglema. Dettaavvikelser fråntemporära
Även dessa temporärnollskattesatsema. ärvanliga s.k.ländervissa av

består.övergångsordningentillåtna endast så längei principochnatur
följandeomsättning bl.a.förskattenivân får tillämpaslägreDen varorav

tjänster:och
alkoholhaltiga dryckerförundantaginklusive djurmatlivsmedel,-
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vatten
läkemedel

utrustning för handikappade

persontransporter
bibliotekstjänster, böcker, nyhetstidningar och tidskrifter

inträde till shower, cirkus, marknader, nöjesparker,teatrar,
konserter, djurparker, biografer, utställningar,museer,
TV-avgifter

produktioner författare, kompositörer, artister m.fl. ochav
upphovsrätter

socialvård

jordbruksråvaror

hotellrum

hyra campingplatserav
inträde till sportevenemang
nyttjande Sportutrustningav
välgörenhetsaktiviteter

begravningsbyrâverksamhet, kremering

sjukvård och tandvård

gaturenhâllning och sophämtning.

finnsEn särskild bestämmelse avseende och elektricitet artikelnaturgas
b. Enligt denna bestämmelse får medlemsländerna tillämpa12.3 en

reducerad för sådanaskattesats omsättning under förutsättning attav varor
föreligger fördet inte risk konkurrenssnedvridning. Ett medlemsland som
införa reducerad dessförinnansådan skattesats måste informeraattavser en

kommissionen, har bedöma konkurrensfrâgan.attsom
Genom ändring artikel 12.3 har särskilda regler nyligen beslutatsen av

beträffande direktivkonstverk, antikviteter och samlarföremâl 945EC.

innebär skattesatsReglerna medlemsländerna får tillämpa reduceradatt en
för import sådana och, denna möjlighet utnyttjas, ävenav varor om
använda denna lägre skattesats för konstnärs eller dennes dödsbosen
omsättning sådanaav varor.
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Svensk EG-konformitet

När det gäller skattesatserna har i sjätte direktivet endast fastställts vissa

miniminivåer. innebär det för finns något formelltDet närvarande inteatt
Åpå sänkning den allmänna nivå.krav svenska mervärdesskattensen av

på sikt marknadsmässiga leda till krav påandra sidan kan bedömningar en
till inte från denanpassning skattenivå avviker alltför mycketen som som

i EG-länder.gäller andra

nivå EG-reglemaNär det gäller mervärdesskattens allmänna lämnar

frihet Möjligheterna användasåledes betydande medlemsländerna. att
två olikadock framgått begränsade till högstreducerad skattesats är som

särskilt Någon möjlighet för Sverigenivåer och till vissa angivna områden.

alltså inte deinföra reducerad skattenivå finns inte,att om en aven ny
nivåerna slopas.nuvarande

tillämpa lägregäller de områden där det möjligtNär det är att en
för serverings-konstateras de svenska skattesatsernamervärdesskatt kan att

från EG:s regler. Avtjänster och postbefordringstjänster formellt avviker

Något undantagi dessa fall.reglerna följer oreducerad skatt skall tas utatt
höjning skattesatsernainte beviljats Sverige i detta hänseende. Enhar av

sådanaske för omsättningtill allmänna nivån 25 skall alltsåden procent av
innebär ändring i kap. § ML.tjänster. Detta 7 len

övergångsvis ochnollskattesatser får bara tillämpasS.k. nämntssom
uttrycks iMotsvarande konstruktion MLendast under vissa villkor. som

omsättning undantagen frånåterbetalning ingående skatt vid vissaven
förhandlingarna begärt ochSverige iskatteplikt 10 kap. ll § ML. har

nollskattesatsema förtillämpa nuvarandemedgetts få fortsättarätt attatt se
inklusive radio- ochnyhetstidningar,tillhandahållande allmännaav-

förkassettaltidningar synskadade,

receptbelagdaläkemedel till sjukhus ellertillhandahållande avav-
läkemedel, och

hareller tjänsterframställning organisationstidskrifter somm.m.av-
framställning.samband med sådan

skepp ochomsättningar avseende§ vissaI 10 kap. ll ML nämns även
tidigareharoch flygfotogen. Utredningenluftfartyg flygbensinsamt

hänföras tillomsättningar torde kunnaavsnitt 2.14 dessakonstaterat att
i sjättei artikel 15exportliknande transaktionersådana som avses
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Återbetalningdirektivet. ingående skatt skulle därmed bli möjlig på denav
jfrgrunden 10 kap. 12 § ML.

vidare behållas.Därigenom kan samtliga nuvarande nollskattesatser tills

svenskt vidkommande gäller såsom utredningen tidigare konstateratFör

denfrån EG-reglema avseende skattebasen på detvissa avvikelser sätt är

beskattningsjätte direktivet. Bl.a. skall enligt EG-reglemabestämd i en
det skatteplikti-tjänster kulturområdet. viss utökningske olika En avav

därförområdet blir nödvändig.ga
EG-anpassningskattepliktiga vidde områden kommer bliFör attsom en

särskilt anmärkt deutredningen i kapitel 2 mervärdesskattebasenhar om
dereducerad skattesats medfall där det finns möjlighet tillämpaatt en

nämligen Sverige redanbegränsningar tidigare framhållits, attsom
tillåts maximalt.reducerade skattenivåerutnyttjat det antal som
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Små företag8 och medelstora

huvudsak. Enbibehålls iNuvarande regelsystemUtredningens förslag:
avseendeföreslås dockskattskyldighetenpå 90 000 kr förbeloppsgräns

eller importomsättningkonstnärs eller dennes dödsbosdels av
förening. Möjlighet tillallmännyttig ideelldels omsättning ibildkonst, en

ändringar föreslåsVissa ävenemellertid föreligga.frivilligt inträde bör
häromredovisningsskyldigheten sevad gäller registrerings- och närmare

i kapitel 9.

Sverige

skattepliktigdenskall betalas omsätterMervärdesskatt varasom enav
bedrivsyrkesmässig verksamhetiomsättningen skereller tjänst somenom

enligtverksamhetstycket 1 ML. Enförsta ärkap. 1 §här i landet 1
näringsverksamhet enligt KL.den utgöryrkesmässigkap. 1 § ML4 om
den i formeryrkesmässig bedrivs ärvidareverksamhetEn är somom

rörelse ochnäringsverksamhet hänförligjämförliga till sådanmed en
beskattningsåretunderiför omsättningen verksamhetenersättningen

överstiger 30 000 kr.

del den innefattar:tillyrkesmässig denEn verksamhet ävenär
eller avyttring skogspro-upplåtelse avverkningsrättsådan avaven-

tredje stycket225 §för vilken ersättning grunddukter mom.av
kapital,skattepliktig intäktSIL utgör av

privatbostadsfastig-från fastighetförsäljning ärsomen vara enav-
§enligt 2beskattasför inkomstenenligt § KL eller vilkenhet 5

elleravverkningsrätt rätteller upplåtelseSIL ta7 attenavmom.
ellersådana fastigheter,frånnaturproduktjord, ellersten annan

fastighet.sådan§i kap. 1uthyrning de fall 9i enavsom avses-
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dessaI båda sistnämnda fallen dock verksamheten yrkesmässiganses som
endast ersättningen för omsättningen i verksamheten under be-om
skattningsåret överstiger 30 000 kr.

Enligt första14 kap. 1 § stycket 1 ML skall den skattskyldig förärsom
mervärdesskatt registreras bl.a. han bedriver verksamhet i vilkenom en
de sammanlagda beskattningsunderlagen för beskattningsåret överstiger

200 000 kr. skallDen registreras skyldig sig föranmälaär attsom
registrering hos Skattemyndigheten 2 §. En skattskyldig registre-ärsom
rad eller skyldig siganmäla för registrering skall redovisa skatten iatt en
särskild deklaration 3 §. Särskild deklaration skall lämnas för varje

redovisningsperiod, och i regel för varje förverksamhet sig och5 6 §§.

redovisningsperiod omfattarEn normalt två månader 8 §. Skyldigheten

lämna särskild deklaration gäller så länge registrering kvarstår 7 §.att en
Andra skattskyldiga skall redovisa skatten i sin särskilda älvdeklaration.

juliden 1994 benämns den tidigare allmänna självdeklarationenFr.o.m 1

särskild självdeklarationför l99394:152.prop.

innehåller ingaML särskilda regler för jordbmk. Samma bestämmelser

gäller för de små företagen således tillämpliga i dettaär ävensom
sammanhang.

EG

Allmänt

EG:s regler innehåller inga exakta motsvarigheter till begreppen skatt-

skyldig och skattskyldighet. Enligt artikel i sjätte direktivet skall2

vid tillhandahållandet tjänster demervärdesskatt ellertas ut av varor om
ersättning nedan. Skatt skalltillhandahålls taxable person,mot av en se

skall skattvidare vid import Enligt övergångsordningentas ut av varor.
medlemsländer,på vissa vamförvärv vid handel mellanäven tas ut se

avsnitt 9.2 och bilaga avsnitt 3.1.3 och 3.9.2.härom 1

enligt artikel självständigtMed taxable person 4.1avses envar som
varhelst verksamhetendriver ekonomisk verksamhet i punktsom anges

ändamål eller resultat. punkt 2bedrivs och verksamhetens Ioavsett anges
verksamhetekonomisk verksamhet skall omfatta allbl.a. sådanatt som

tillhandahåller tjänster.köpmän, eller de En-bedrivs producenter,av som
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taxablemedlemsländerna dessutom rätthar attpunkt 3ligt ensom
transaktionutförtillfälligtvisendastdenbehandlaperson även avensom

således ipersontaxableSomi punkt 2.slagsådant ansesangessom
avsnitt 3.1.2. Fort-bilaga 1häromvidarenäringsidkare sevarjeprincip

taxablebetecknaförskattskyldiguttrycketanvändssättningsvis att en

person.
submitdeklarationavlämnaskattskyldigvarjeskall22.4artikelEnligt

avlämnandetidpunkten försjälvabestämmerMedlemsländemareturn.a
eftermånadertvåinträffa ändock intefårdeklaration. Den senareav

Även längd bestämsredovisningsperiodensslut.redovisningsperiodens av
kvartal.ellermånadertvåmånad, ettkanmedlemsländerna. Den envara

intedockredovisningsperioder,andrakan bestämmamedlemslandEtt
år.längre än ett

iföretagmedelstoraochsmåförbestämmelsersärskildafinnsDet
företagen,mindredereglerinnehållerArtikel 24och 25.artiklarna 24 om

skogsbruk ochjordbruk,förreglersärskildainnehållerartikel 25medan

fiske.

företagenmindreDe

möjlighetharmedlemsländernainnebärartikel 24iBestämmelserna att
uppbördochpåförandeförförfarandeförenklatha avoption ettatt

mervärdesskatt.
dettillämpningenvidmedlemsländer,såledeskan avpunkt 1Enligt som

svårigheterpåsmå företag stöterpåmervärdesskattesystemetordinära
förenklattillämpauppbyggnad,verksamhet eller ettpå derasberoende

dockförutsättning ärEnuppbörd skatt.påförande ochförförfarande av
ochvillkorbestämmasjälvakanLändernaminskar.inteskatteuttagetatt

föregåsalltidskallinförandetförenklingarna, enför avbegränsningar men
förenkladepåexempelSomartikel 29.enligtkonsultationsärskild

härmedVadscheme.flat-rates.k.förfaranden avsesnämns som
förförenkladeför det systemetredogörelsennedan ibehandlaskommer att

fiske.ochskogsbrukjordbruk,
det14 iartikelstödmedmedlemsländerfår depunkt 2Enligt avsom

skattefrihetbestämmelserinförtmervärdesskattedirektivetandra om
mindreförreliefOgraduatedtaxbeskattninglägreellerexempti0n



366 Små och medelstora företag

företag, behålla dessa bestämmelser. Detta får ske bestämmelserna ärom
förenliga med mervärdesskattesystemet. Möjligheten behålla sådanaatt
särskilda nationella regler för små företag övergångskaraktär.är av

Medlemsländer har således införarätt skattefrihet för företagatt vars
årliga omsättning högst uppgår till belopp motsvarande 0005 ECUett
artikel 24.2 b. Beloppet får höjas för behålla dess reella värde artikelatt
24.2 c.

finnsDet också möjlighet ha lägre beskattning för företagatt en vars om-
sättning överstiger förgränsen skattefrihet.

punktI 3 reglernasägs skattefrihet respektive lägreatt beskattningom
skall gälla tillhandahållande såväl tjänster små företagav varor som av
small undertakings. Vidare sägs medlemsländerna kan undanta vissaatt
transaktioner från tillämpningen dessa bestämmelser. Bestämmelsernaav
får inte omfatta transaktioner i artikel 4.3 försäljning fastig-som avses av
heter.

Enligt artikel 24.3 jfr med artikel 28.i skall från skattefriheten i
punkten 2 undantas såväl omsättning transportmedel enligt artikelav nya
28c.A omsättning skattskyldig inte etablerad i landetärsom av en som
who established in the territory of the country. Den sistanot be-
gränsningen innebär således skattefriheten inte kan åberopasatt änannat
i det land där det mindre företaget etablerat.är

Vid tillämpning punkten 2 skall med omsättning värdetav avses av
och tjänster enligt artiklarna och 6omsatta 5 exklusive mervär-varor -

desskatt i den utsträckning beskattas punkt 4. Häri skallvarorna-
vidare ingå:

transaktioner fritagna från skattskyldighet med till återbe-rättmen-
talning tidigare inbetald skatt enligt artikel 28.2,av
värdet transaktioner undantas från beskattning enligt artikelav som-
15 exportsituationer m.m.,
värdet transaktioner fastavseende egendom,av-
finansiella transaktioner enligt artikel l3.B och-
försäkringstjänster, såvida fråga inte underordnadeär tran-om-
saktioner ancillary transactions.

Försäljning anläggningstillgångar tangible intangible capitalav or
skallassets inte medtas vid fastställandet den årliga omsättningen.av

Med anläggningstillgångar enligt ordalydelsen i bestämmelsen inteavses
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anläggningstillgångar,immateriellamateriella tillgångar ävenbara ex-utan
goodwill.empelvis

begäraartikel 24.6enligtskattefrihet kanerhållahar rättFöretag attsom
eventuellaellerbeskattningsreglemaordinäradeantingenomfattasatt av

punktinförts enligtharegler kanförenklade som
COMartikel 24ändringförslagframlagtKommissionen har ett avom

fritaobligatorisktmedlemsländernaskallEnligt förslagetfinal.524[87]
omsättningårligharskattskyldighet, vilkafrånverksamheter somen

harmedlemslandECU. Ett000motsvarande10beloppunderstiger ett
har inteDirektivförslagetECU.till 35 000höja nämnda gränsdock rätt att

antagits.

fiskeskogsbruk ochJordbruk,

förenklatinföramedlemsländernamöjlighet för ettattartikel 25I ges
fiske.ochskogsbrukjordbruk,inomför företagmervärdesskattesystem
flat-översättningenengelskai denbenämnsförenkladeDet somsystemet

uttrycketanvändsöversättningendanskadenfor farmers. Ischemerate
delviskommerliknandeelleruttrycksistnämndastandardsats-ordning.

förenkladefår detpunkt systemetEnligt lföljande.i detanvändasatt
förenkladedetellermervärdesskattesystemetdet ordinärainföras när

tillämpningssvårigheter.medföraskulleenligt artikel 24systemet
i deNäringsidkareföljande.förenkladeinnebär detkorthet systemetI

försäljningvidmervärdesskattdebiterar inteverksamheterna avangivna
skatt. Iingåendeföravdragsrättnågonhar inteoch deproduktersina

mervärdes-ingåendesinförkompensationsärskilderhåller degengäld en
företagdeellermyndighetdirektantingenutbetalas somskatt. Den avav

fårkompensationutbetalatFöretagprodukter.näringsidkarensköper som
schablonmässigt.storlek bestämsKompensationenshärför.avdraggöra

för farmers.reglernaförenkladegäller deartikel 25tillrubrikenEnligt
sammanhang änbetydelse i dettavidaredockfarmer harOrdet en

bedriverskattskyldignämligenfarmerMedjordbrukare. somenavses
Med sådantfiske.skogsbruk ellerjordbruk,inomi företagverksamhet ett

inomföretagbetraktaslandenligt varjevadföretag somsomavses
verksamheterdeförinomfiske, dockellerskogsbrukjordbruk, ramen
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i bilaga tillA sjätte direktivet. I det följandesom kommeranges ordet
jordbrukare användas översättning till farmer.att som

Medlemsländema skall, där så nödvändigt,är fastställa standardsatsema
för kompensation och underrätta kommissionen innan de tillämpas
punkt 3. Standardsatsema skall grundas på makroekonomisk statistik. De
får inte användas på sådant jordbrukaresätt fårett högre ersättningatt än
den ingående skatten. Procentsatsema kan medlemsländerna reducerasav
till noll-sats nil rate. Viss avrundning får ske. Medlemsländema fåren
vidare tillämpa olika standardsatser för skogsbruk, vissa underavdelningar
sub-divisions till jordbruk och för fiske.

Jordbrukare omfattas det förenklade får undantas frånsom systemetav
administrativa regler för skattskyldiga enligt artikel 22.4.

Standardsatsen enligt punkt 3 skall tillämpas på priset, exklusive skatt,
för jordbruksprodukter och tjänster inom jordbruket tillhandahållssom av
jordbrukaren till andra skattskyldiga jordbrukareän omfattas detsom av
förenklade punkt 5. Kompensationen uteslutersystemet all avdragsrätt.

Varje medlemsland får från det förenklade undanta vissasystemet
kategorier jordbrukare jordbrukare för vilka det ordinärasamtav systemet,
eller det förenklade enligt artikel 24, inte leder till administrativasystemet
svårigheter punkt 9. Jordbrukare omfattas det förenkladesom av

kan ansöka fâ tillämpa det ordinärasystemet att eller detom systemet
förenklade enligt artikel 24.10.systemet

Svensk EG-konformitet

Som framgått redogörelsen innehåller sjätte direktivet ingai dagav ovan
bestämmelser tvingar medlemsländerna införa förenklade regler försom att
mindre företag. De svenska reglerna innebär huvudsakligen samtligaatt

skattepliktigaomsätter eller tjänster i yrkesmässig verksamhetsom varor
skattskyldigaär för mervärdesskatt. Enligt EG:s regler skall också, som

inledningsvis,nämnts skatt skattskyldignär tillhandahållertas ut en varor
eller tjänster.

Enligt de svenska reglerna föreligger registreringsskyldighet, och därmed
skyldighet lämna särskild mervärdesskattedeklaration,att endast för
skattskyldiga med verksamhet i vilken beskattningsunderlagen beräknas
överstiga 200 000 kr. Om beskattningsunderlagen understiger 200 000 kr
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innebärinkomstdeklarationen. Dettamervärdesskatten iredovisas en
Frågaför skattemyndighetema.både för företagen ochförenkling upp-

med EG:s regler.förenligadessa bestämmelserkommer ärom
förenklade reglerfår införamedlemsländerartikel 24.1I attanges

sådanaenda slagetprocedures för små företag. Detsimplified av
påförande och uppbördförflat-rate schemess.k.regler är avsom anges

uppfattas endastsuch asordalydelsenfår dock enligtDettaskatt. som
förenkladeförenkling. Andrapå vad kanexempel typerett avvara ensom

Bestämmelserna i dennainföras medlemsländerna.kunnaregler bör av
behålla reglernatills vidaredärför inte Sverigehindrarartikel att om

detta talarinkomstdeklarationen. För ävenmervärdesskatt iredovisning av
får behållatills vidaremedlemsländerEG:sartikel 24.9, attangersom

överensstämmelse med artikelnstår idetta omrâde, desärordningar på om
övrigt.i

gäller små ochsåvittanslutningsfördragetdärtill iSverige har -
EG-länderandrahandel medbedriverföretag, vilka intemedelstora -

nuvarande medfortsatt tillämpningmedgivitsuttryckligen systemaven
inkomstdeklarationen. Fördragetmervärdesskatten iredovisning av

företagi frågasin helhetregler följs idock EG:sförutsätter att om som
EG-länder.handel med andrabedriver

redovisningentillanknytersvenska reglernatill deMed hänsyn avatt
beaktas.direktivet Dei sjättemotsvarande reglerdockmästeskatten,

mervärdesskattedeklarationinnebäri artikel 22reglerna attpermanenta
redovisnings-varjeutgångenmånader eftertvåskall inlämnas senast av

två elleromfattaredovisningsperiodemaskallregel treperiod. Som en,
maximalt år.docktillåts,redovisningsperioderlängre ettmånader men

för beräknabehövsinformationallinnehållaDeklarationen skall attsom
skallskattskyldigeskatten. Deningåendedenden utgåendesåväl som

deklarationenmedsambandiöverskjutande skatteninbetala den att
tidpunkt förbestämmakan dockMedlemsländemain.lämnas annanen

skallskattskyldigedendessutom begäraoch kanbetalning skatten attav
conto-belopp.betala âett

bestämmelseriartikel 28h finnsövergångsordningenl stort samma
avlämnandeförtidpunktlängd ochredovisningsperiodemasbeträffande av

deklarationeni är över-innehålletVad gällermervärdesskattedeklaration.
omfattande.betydligtbestämmelser dockgångsordningens mer
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Enligt svensk får dock deklarationsskyldigarätt bokföringsskyl-ärsom
diga lämna särskild självdeklaration den 31 under taxeringsåretsenast mars
2 kap. 28 § lagen [l990z325] särskild självdeklaration och kontroll-om
uppgifter. Den på två månader förgräns avlämnande mervärdes-av
skattedeklaration uppställs i artikel 22.4 överskrids därmed. På grundsom

det ovarmämnda medgivandet Sverige fått i anslutningsfördraget, kanav
dock med redovisning i självdeklaration alltjämt tillämpas,systemet
förutsatt detta begränsas till företag inte skall redovisa handel medatt som
andra EG-länder.

Alla små och medelstora företag bedriver handel med andra EG-som
länder måste således registrera sig till mervärdesskatt. Enligt anslutnings-

fördraget behöver dessa företag dock lämnaendast s.k. periodiska

sammanställningar gång kalenderår. Bestämmelserna be-en per om
skattningsordningen behandlas i kapitel 9.närmare

För omsättning skall medföra skattskyldighet i medlemslandatt etten
krävs enligt EG:s regler endast omsättningen inom landet ochgörsatt att
säljaren näringsidkare. uppställs ingaDet krav på säljarensär att
näringsverksamhet skall bedriven inom landet. Pâ denna punktvara
avviker de svenska reglerna från EG:s. Utredningen föreslår dock en
sådan regel i kap. § vidarel l ML se specialmotiveringen till denna.

Detta innebär mindreenstaka omsättningar utländskt subjektävenatt ettav
medför skattskyldighet i Sverige. Eftersom företag lämnardessa inte

särskild självdeklaration måste de lämna mervärdesskattedeklaration. Då

i fåttSverige anslutningsfördraget från skattskyldighet undantarätt att
verksamheter med årsomsättning understiger 10 000 ECU, etten som vore

undvika deklarationer för sådana utländska företag, endast harsätt att som
obetydliga omsättningar i Sverige, införa beloppsgräns för skattskyl-att en
digheten.

införandetEtt skäl talar för beloppsgräns hängerannat som av en
med behandlingen ideella föreningar. Som konstateratssamman av ovan

kommer anpassning till EG:s regler medföra det generellaatt atten
svenska undantaget från skattskyldighet för allmännyttiga ideella föreningar

inte behållas jfrkan avsnitt 2.9. Ett antal allmännyttiga ideella före-stort
ningar kommer därmed bli skattskyldiga för mervärdesskatt. Det fåratt

åtskilliga dessa föreningar låg eller mycket låg omsättningharantas att av
och skatteintäktema från dessa föreningar bli relativtkommeratt att av
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fördärföravgränsning börform görasomfattning. Någonliten att omav
Enutanför mervärdesskattesystemet.föreningarnamindrehålla demöjligt

förenkling förinnebäraskattskyldigheten skulleförbeloppsgräns en
mindre antaldet innebäraskulleskattemyndighetemaFörföreningarna. ett

hantera.deklarationer att
vissa konstnärersgälleranföras vadkansynpunkter ävenSamma

omsättningdödsboseller denneseftersom upphovsmansverksamhet, en
längreEG-anpassningen inteföljdbildkonst tillimporteller avav

2.7.jfr avsnittskattskyldighetfrånundantas
ytterligaresåledes blitordeEG-anpassningsvensk att ettResultatet av en

transaktionerpåmervärdesskattredovisakommerskattskyldigaantal att
måsteskatteplikt.från Det storvarit undantagna antas atthittills ensom

omsättning. Omförhållandevis lågsubjekt harandel dessa enenav
näringsidkareantalinförs kommerskattskyldighet attförbeloppsgräns ett

mervärdesskattesystemet.frånundantasi princip helt
få vissadockskattskyldighet kanförbeloppsgränsInförandet av en

frånundantasnäringsidkarededebiterarSålundanegativa effekter. som
Härigenomförsäljningar.sinamervärdesskattskattskyldighet inte

sidanandrainnebär åföretag. Detför dessaredovisningsarbetetförenklas
snedvrids.undantagitsintenäringsidkaremed dekonkurrensen somatt

frivilligt kanföretagmindreocksåemellertidförutsätterEG-reglema att ett
effekternainnebärDettaordinära attin i detträda momssystemet. enav

utebli.delvis kommerbeloppsgräns att
ochangivitsvadbakgrund motföreslår,Utredningen mot som nuav

inteEG-frågoma,tillbegränsatuppdrag ärutredningensbakgrund attav
eller reglerandraskattskyldighetenförbeloppsgränsgenerellnågon

frågadettaemellertid ärförutsätterViartikel 24. attdem imotsvarande en
nämndatidigaredetsynnerhetiytterligare,behöva övervägaskan omsom

finns detmeningutredningensEnligtaktualiserasdirektivförslaget nytt.
jordbruk,förreglersärskildanågraföreslåanledningnågonhellerinte att

små ochförgällerbestämmelserinhemskafiske. Deskogsbruk och som
verksamheter.dessapåbör tillämpas ävenföretag typermedelstora av

beloppsgränsskäl,anfördautredningen,föreslår attDäremot enovanav
för delsföreliggaskallskattskyldighetinförs för000 kr om-på 90 attnu

lageni §1bildkonstalstersådanainförselochsättning avsessomavav
avsnittverk sekonstnärligaellerlitteräratillupphovsrätt1960:729 om
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2.7, dels omsättning, gemenskapsintema förvärv och import i en
allmännyttig ideell förening se avsnitt 2.9. Regler denna innebördav
föreslås i kap.l 2 § ML. Beloppsgränsen knyts i förslaget till beskatt-a
ningsunderlagens sammanlagda storlek under beskattningsåret. På detta sätt
kan endast sådana transaktioner medför skattskyldighet.avses som

Införandet beloppsgräns för skattskyldigheten kan medföra till-av en
lämpningsproblem vad gäller verksamheter pendlar kring gränsensom
år från år.

Inget härom isägs artikel 24. Praktiska olägenheter kan givetvis uppstå
för sådana verksamheter. Ett sätt minska problemen dockatt är utnyttjaatt
möjligheten begära inträde i det ordinäraatt förutsernärsystemet attman
omsättningen kommer överstiga för skattskyldighet.att gränsen Denna
möjlighet finns såväl enligt gällande regler enligt förslaget tillsom nya
regler små och medelstora företag.om

Ansökan frivilligt inträde i det ordinära svenskaett mervärdesskatte-om
bör bindande för viss tid. Reglersystemet med sådan innebörd finnsvara

också i vissa medlemsländernas nationella lagstiftning, exempelvis iav
Tyskland 5 år och i Italien 3 år. Utredningen föreslår bindningstiden

två år, vilket bör lämpligutgöra avvägning mellan myndigheternasom en
och företagens intressen. En bestämmelse härom föreslås i kap.l 2 b §
2 ML.
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Beskattningsordningen9

Inledning9.1

mervärdesskattereglerkapitlet tillämpasi inledande langivits detSom nya
Regelsystemetmed är 1993.ochi EG frånmellan ländernahandelnför

tillämpades, ochtidigareimportexportbestämmelserdeskall ersätta som
land. Vidtredjeavseendeför importexportgäller ettenbartsom nu
till dessa be-anpassningsvenski EU fordrasmedlemskapsvenskt en

skattningsprinciper.
tillämpasbeskattningsförfarandedettidigareharDet nämnts att som nu
karaktär,tillfälligprincipmedlemsstaterna i ärmellanför handelni EG av

förskallordning övervägasavsiktuttaladfinnsoch det attatt en nyen
oklart.vidare Dentillssakendet blir med den1996. ärefter år Hurtiden

januari 1995medlemskap den lskall ske vidanpassningsvenska ettsom
ändringarEG-regler. Denuvarande, gällandefrånutgåmåste som

formelltintehellerlagstiftningen kansvenskaerfordras i den enges
efter 1996gällaeventuellt skallde reglereftersomkaraktärtemporär som

beskattningsordningenförslagtillgängliga. Vårafinnsinteännu om
särskildanågrakompletterasellerML ändrassåledesförutsätter utanatt

reglerna.detillämpligheteninskränkningar i av nya
föranlederkomplicerad. Denteknisktbeskattningsordningen ärDen nya

EG-andrafrånvaruförvärvbestämmelserheltframför allt att omnya
deklarationsskyldighetreglernainföras. Vidare mästemästeländer om

special-ikommenteras närmareenskilda lagförslagenutökas. Dem.m.
motiveringen.

för EG:sredogörelseutförligförslagen finnsbakgrund tillSom en
bl.a.finnsbilaganbetänkandet. Itillmervärdesskatteregler i bilagan

beskattningsordningen.översiktligtbeskriver deninledande avsnitt nyasom
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Mot den bakgrunden kommer i förevarande kapitel ingen sammanhållen
beskrivning EG:s beskattningsordning lämnas.av att

Det vidarebör nämnas översiktlig beskrivning EG-reglemaatt av
finns i Mervärdebeskattningen i EG-perspektiv, RSV Rapportett
1993:8. Där lämnas förslag formerna för och organisationenom av
mervärdebeskattningen inför svenskt inträde i EU. Rapporten har, påett
Regeringens uppdrag, utarbetats Riksskatteverket i samråd medav
Generaltullstyrelsen. Regeringen har i beslut den 22 december 1993ett
givit Riksskatteverket i uppdrag med utgångspunkt i vadatt som-
redovisas i närmare utreda och föreslå de förändringarrapporten som-
vid svenskt medlemskap i erfordrasEU för införa den övergångs-ett att
ordning i fråga mervärdebeskattningen vid gränsöverskridandeom m.m.
handel tillämpas inom EU. Detta fortsatta uppdrag skall enligtsom nu
regeringsbeslutet redovisas under juni 1994.senast

Utredningens förslag till lagtexter bygger i de administrativa delarna i
huvudsak på de överväganden redovisas i Någon närmarerapporten.som
analys i dessa hänseenden har utredningen därför inte vidtagit.

denMot angivna bakgrunden redovisas i detta kapitel endast vissanu
centrala punkter och ställningstaganden beträffande beskattningsordningen.

9.2 Beskattning gemenskapsinterna förvärvav

Utredningens förslag: Bestämmelser beskattning gemenskapsin-om av
förvärv införs dels i kap.1 1 § ML, dels i kapitel i ML,terna ett nytt

2 kap.a

Grundläggande för den beskattningsordningen för handeln inom EGnya
mervärdesskatteuppbördenär i samband med införsel frånatt ettav varor
EG-land slopas. Importbegreppet försvinner såvitt gäller införselannat av

från andra EG-länder. Importbeskattningen, med nuvarandevaror
förfarande, kan behållas i princip oförändrad vid handeln med tredje land.

För införsel från EG-ländema gäller dock beskattnings-av varor en ny
ordning. Denna bygger, framgår den redogörelsen inärmaresom av
bilagan till betänkandet, på införselbeskattningen inordnas inom detatt
vanliga interna mervärdesskatteförfarandet.
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köperverksamhetermervärdesskatteregistreradePrincipen är somatt
i denredovisa dessaskallEG-länderfrån andraeller emottar varorannars

måsteMervärdesbeskattningenmervärdesskatteredovisningen.ordinarie
landetinomomsättningomfatta inte enbarttillutvidgasdärför varoravatt

land; också tilltredjefrånimport attoch utantjänster,och av varor
EG-länder. Dettafrån andraförvärvgemenskapsintemaomfatta av varor

mervärdes-§ MLi kap. lcentrala regeln 1i denändringarinnebär om
valt begreppetharUtredningentillämpningsområde.skattelagens gemen-

skatteplikt. De närmareformendenförvärv förskapsinterna avnya
kap. 2särskiltiinförasbörskattepliktsbegreppdetta ettdefinitionerna aav

definitionerdå kap. ML,2kapitel kompletterari ML. Detta gersom nu
omsättning.begreppetskattepliktsgrundandedetav

periodiskaochMervärdesskattedeklaration9.3

sammanställningar

komplette-skallMervärdesskattedeklarationernaförslag:Utredningens
Mervärdesskat-EG-länder.andramedvaruhandeluppgiftermed omras

skattskyldigasådanaförenmånadsperioderförskall sketeredovisningen
periodiskalämnaskyldighetmed EG. Enhandelbedriver attsom

Sammanställningarnainförs.med EGhandelnsammanställningar över
kalenderår. Enförvissa fallikvartalsvis,normalt lämnasskall men

förlämnassammanställningenskallförseningsavgiftsärskild uttas om
sent.

skallförvärvgemenskapsintemtbelöpermervärdesskatt ettDen som
mervärdes-ordinariei sinskattutgåenderedovisaskattskyldigeden som

på sådanabelöperden skattinnebärEG-reglernaskattedeklaration. att som
ML13 kap.iBestämmelsernadeklarationen.särredovisas iskallförvärv

därmed.enlighetikompletterasbörskattredovisning avom
verksamhetdeklarationerinnebär dessutomEG-reglerna att avsersom

medskall försesförekommerEG-ländemafråntill ellerhandeldär
liksomförvärvadefrån EGsammanlagda värdetuppgifter det varor,avom

påkravDessatillhandahållnatill EGvärdetsammanlagdadet varor.av
sådanaBestämmelserkontrollskäl.föreskrivsuppgiftslämnande omav
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uppgifter bör emellertid inte lagfastas, kunna meddelas till-utan som
lämpningsföreskrifter till de allmänna redovisningsreglemai kap.13 ML.

Ett särskilt kontrollsystem för mervärdesskatten har byggtsgemensamt
inom EG. Det bygger på uppgifter vamomsättning till andraupp att om

EG-länder samlas in kvartalsvis från de skattskyldiga. Dessa uppgifter
skall sedan tillhandahållas de övriga ländernas skattemyndigheter. Ett
datasystem har byggts för denna verksamhet. Riksskatteverketupp
förbereder, i enlighet med det tidigare nämnda regeringsuppdraget, för en
svensk anslutning till detta kontrollsystem.

Sarnmanställningarna skall för varje kvartal redovisa värdet för-av
säljningar och andra leveranser till varje kund i andra EG-av varor
länder, med angivande kundernas registreringsnummer.av

I 13 kap. börML införas regel skyldighet lämna sådanaatten om
sammanställningar. Sammanställningama bör, i enlighet med vad som

i den nämnda RSV lämnas 35 dagar efter varjerapporten, senastanges
kvartals utgång, dvs. samtidigt med mervärdesskattedeklaration skallatt
länmas. Enligt EG-reglema Rådsförordningen 21892, artikel måste4.4
sammanställningarna lämnas in i sådan tid uppgifterna på dem kanatt
hållas tillgängliga datamedium för övriga länders skattemyndigheter

månader efter utgången respektive kvartal.senast tre av
enlighetI med särskilt undantag medgetts Sverige i avtals-ett som

förhandlingarna bör för vissa mindre verksamheter sammanställningarna

få lämnas för kalenderår.

På föreslagits isätt RSV:s bör särskild förseningsavgiftrapportsom en
införas för försenat uppgiftslämnande i fråga sammanställningarna.om
Utredningen lämnar endast förslag till enhetligt angiven förseningsavgiften

0001 kr. Frågan differentieringeventuell denna avgift kanom om en av
enligt utredningens mening emellertid behöva börDet under-övervägas.
strykas insamlandet de kvartalsvisa sammanställningarna förgörsatt attav
tillgodose övriga EG-länders kontrollbehov, liksom motsvarande uppgifter

i andra EG-länder för möjliggöragörs kontroll i Sverige de häratt av
företagen.verksamma Det således skyldighet för effektivtär Sverige atten

tillse de nödvändiga uppgifterna lämnas i omfattningtid och i denrättatt
föreskrivs i EG-reglema.som

För närvarande redovisas mervärdesskatt i huvudsak för tvåmånadsperio-

der, 14 kap. 8 § ML. I vissa fall exportföretag kan enmånadsredovisning



377Beskattningsørdningen

för be-beskattningsunderlagetverksamheter där ettoch förmedges,
perioderförredovisning få skekan200 000 kröverstigerinteskattningsär

9 § ML.beskattningsär, 14 kap.heltom
bedriver,Riksskatteverketplaneringsarbeteochutrednings-Det nusom

regeringsuppdrag,angivetochnämndamed deni enlighet rapporten
redovisaskallmed EGhandelharskattskyldigadepåbygger att som

handförstaidettatill ärSkälet attenmânadsperioder.för enskatten
huvuddelenförtillämpastvåmänadsperioder,för avredovisning som nu

kvartalsredovisningmed denförenaskanvälskattskyldiga, inte somde
bedömningtill denVi ansluteri deterfordras somockså systemet. ossnya

iändras§ MLkap. 814föreslårochnämnda atti den rapporten,görs
med detta.enlighet

samtligaförMervärdesskatteregistrering9.4

skattskyldiga

mervärdesskatttillregistrerasSkyldighetenförslag:Utredningens att
demsåledesskattskyldiga, ävensamtligaprinciptill i somutsträcks

självdeklaration.särskildimervärdesskattenredovisar

tillregistrering mervär-§ ML14 kap. 1enligtgäller attnärvarandeFör
bedriverskattskyldigaför deskerendasthuvudsak enidesskatt som

beräknasbeskattningsårförbeskattningsunderlagetvilkeni ettverksamhet
vanligenÄr behövslägre,beskattningsunderlaget000 kr.200överstiga

självdeklara-särskildiredovisasmervärdesskattenochregistreringingen

kapitel 8.jämförtion
omsätt-näringsidkare,emellertid alla oavsettinnebärregler attEG:s

små-sak ärEnmervärdesskatteregistreras. attskallstorlek, armanningens
omsättningsinförskattskyldighetfrånbefriaskanföretagmedelstoraoch

lättnader.andramedgesellerstorlek,ringadenna är avom
huvudregelnenligtgällerEG-länderandratillförsäljningVid varorav

ingåendeföravdragmedochskattefritt,skekanförsäljningenatt
mervärdesskatteregistre-köparen ärförutsättningundermervärdesskatt, att

EG-landtillsäljerföretag annatettsvensktland. Ettrad i sitt varorsom
mervärdesskatteregistre-eventuellaköparenskunskapsåledes hamåste om
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ring. Om säljaren inte har uppgift gällande registrering, måste svenskom
mervärdesskatt De svenska företagen förutsätts kunnatas ut. få uppgifter

mervärdesskatteregistreringarna de datasystem varje EG-om genom som
land obligatoriskt skall vidmakthålla för detta ändamål. På motsvarande

skall företagsätt i andra EG-länder kunna få uppgifter svenskaom
mervärdesskatteregistreringar.

De angivna förhållandena understryker också behovet mervär-nu attav
deskatteregistreringen får generell räckvidd.en

Det samarbete infonnationsomrâdet behövs i de nämndasom av-
seendena beskrivs inärmare RSV:s rapport.

9.5 Postorderförsäljning m.m.

Utredningens förslag: Vid postorderförsäljning eller motsvarande till
Sverige från EG-land skall svensk mervärdesskattett denannat tas ut om
sammanlagda omsättningen här i landet överstiger 320 000 kr år.per
För sådana näringsidkare inte har avdragsrätt för ingående skattsom
eller motsvarande, eller juridiska inte näringsidkare,ärpersoner som
skall vid förvärv från andra EG-länder beskattning ske i Sverige detom
sammanlagda värdet förvärven överstiger 90 000 kr år.av per

Principema för mervärdesbeskattning inom den inre marknaden bygger
inledningsvis alltjämtnämnts beskattning skall ske i konsum-attsom

tionslandet den s.k. destinationsprincipen. Detta gäller för den normala
kommersiella handeln över i EG mellangränserna näringsidkare. Privat-

förutsätts däremot kunna köpa fritt i önskat EG-land,personer utanvaror
beskattningskonsekvenser försnär hem till det landetvarorna egna
undantag gäller för transportmedel, vidare nedan.nya se

För postorderhandel eller s.k. distansförsäljning gäller emellertidannan
särskilda restriktioner. En näringsidkare sänder från EG-landettsom varor
till konsumenter i EG-land skall destinationslandetsett annat ta ut
mervärdesskatt. Omsättningen gjord i destinationslandet, säljochanses aren
skall registrerings- och betalningsskyldig där. Om omsättningen ärvara av
mindre omfattning skall dock dessa principer frángås. Enligt EG-reglema
skall sålunda postorderföretag med årsomsättning i visst EG-landetten om
högst 100 000 ECU kunna nöja sig med hemlandets mervärdes-att ta ut
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konsumtionslandet. Förfalltillfaller i sådantmervärdesskattskatt. Ingen
allvarligareskapaskulle kunnaså hög gränsEG-länder attanser ensom

intedocklägreinförandet gräns,tillåts dockkonkurrensproblem somav en
ECU.000understiga 35får

25nivåmervärdesskattensden svenska procent,bakgrundMot omav
EG-länderna,i vissatillämpasskattenivåerlägreväsentligtoch de avsom
användas förbörtills vidaredenutredningen gränsförutsätter att som

Vimedger.reglernaså lågtSverige börpostorderhandel till sättas som
i detinförda 3 §föreslåsReglerna000 kr.320såledesföreslår gränsen

kap.2 anya
allmänhet. Föriförtillämpasskallnämnda gränsenDen varornu

skall dockmineraloljeprodukterochalkohol-tobaks-,punktskattepliktiga
svenskedensighit,sändsdei Sverigebeskattning skealltid vareom

ocksågällerreglerSärskildanäringsidkare.ellerprivatpersonköparen är
transportmedel.för nya

förÄven avdragsrättinte harm.fl.näringsidkaresådanaför som
återbetalningtillmotsvarande rättellermervärdesskatt,ingående av

tillämpas. DetreglersärskildaEG-reglernaskall enligtmervärdesskatt,
ochskattepliktigainteomsätternäringsidkaresåledesgäller varorsom

Sådananäringsidkare.inte ärjuridiskaocksåtjänster, sompersonermen
utsträckning kunnabegränsadibaraEG-reglemaskall enligtförvärvare

mervärdesskatt.svenskbetalaEG-länderandrafrån utan attförvärva varor
vilken gränssjälva bestämmamedlemsländernafårEG-reglema somEnligt

belopplägretillbestämmasfår inte ettdenna gränsskall tillämpas, men
ellerföretagaresådanOmår.ECU00010vadän enmotsvarar persom

varor värdetillförvärvar ettnämntsjuridisksådan sompersonen
ibeskattningskonsekvenserskeförvärvetkanunderstigande utangränsen

Är redovisa mervärjdockförvärvarenmåsteforvärven större,Sverige.
registrerings-ocksåinnebärDetförvärv attgemenskapsintemtfördesskatt

föreligga.kommerdeklarationspliktoch att
bestämstills vidaredelsvenskförtillämpasdenföreslår gränsVi att som

dentordedistansförsäljningsfallenfrågaiLiksomkr.90 000till om
förlåg gränsnödvändiggöraskattenivånsvenskahögarelativt en

Sverige.iskattefriheten
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9.6 Nya transportmedel

Utredningens förslag: Förvärv transportmedel, inkluderandeav nya
olika motorfordon, båtar luftfartyg,typer större skall alltidav samt
beskattas i Sverige. Förvärvaren skall redovisa mervärdesskatt på
förvärvet till skattemyndigheten. Den skattskyldige behöver inte
registreras till mervärdesskatt enbart på grund sådant förvärv.ettav

För transportmedel innebär EG-reglema, för övergångsordningennya
under åren 1993-1996, mervärdesskatten alltid skall i det land däratt tas ut
fordonet skall användas. Vid förvärv transportmedel skallett nyttav
således beskattning ske i det land till vilket det fordonet förs för attnya
användas För begagnade motorfordon och andrapermanent. transport-
medel gäller dock de allmänna reglerna för varuhandeln innebärande att

privatpersons inköp normalt beskattas i förvärvslandet.en
De särskilda reglerna transportmedel erfordrar definition delsom nya en

vilka transportmedel omfattas särreglema, dels definitionav som av en av
vad med transportmedel. sådanEn definition föreslåsett nyttsom avses
införd i 1 kap. 12 § ML. Med transportmedel i huvudsak allaa avses
motorfordon, båtar med längd överstigande flygplan7,5 och meden m en
startvikt överstigande l 550 kg. För transportmedel skallatt ett nyttanses
erfordras exempelvis beträffande motorfordon det inom 6omsättsatt
månader från det det första gången tagits i bruk, eller det körtsatt att
högst 600 mil.

sådantEtt transportmedel skall således alltid beskattas i Sverige,nytt om
Ävendet förs hit från EG-land. privatperson, eller någonett annat en

inte skattskyldigär till mervärdesskatt för omsättningannan som annars
eller gemenskapsintemt förvärv, skattskyldig för förvärvet.är Skatten bör

redovisas till skattemyndigheten i särskild deklaration.en
Enligt EG-reglema får varje medlemsstat självt fastställa vilka rutiner

skall föranvändas beskattningen i dessa fall. denI nämnda rapportensom
från RSV möjlighet beskattningen sådana fordonattanges som en av som
skall registreras i Sverige de förvärvas för användas här, dvs. fler-attom
talet motorfordon, skulle kunna ske i samband med registreringstillfållet.

Utredningen har emellertid inte utformat någon sådan ordning. Detta

kräver ytterligare överväganden och bl.a. beroende frågan hu för-är
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EU-medlemskap.utformas vidpå motorfordon skallsäljningsskatten ett
Även skall hanterasforslag,enligt utredningensbeskattningen, avom

bilregistreringsmyndig-medsamarbeteSkattemyndigheten, kan givetvis ett
fullgörs.deklarationspliktenfor kontrolleraanvändasheterna attatt
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Specialmotivering10

ändring i mervärdes-till10.1 Förslaget lag om

1994:200skattelagen

mervärdesskattedirektiv,sjätteEG-regler EG:suppgifterAlla omavserom
inget annat anges.

hänvisashär åberopasde EG-reglerbeskrivningFör närmare somaven
i bilagaframställningensystematiskatill den

1 kap.

§l
grundläggandeoch demervärdesskattbetalafast skyldighetenslåsl l § att

föreslårhärför. Utredningenförutsättningarna att
den yrkes-skall föreliggaenligt punkt l ävenskattskyldighet om

landet,bedrivs endastverksamhetenmässiga utom
indet försochi anledning därav utgårnuvarande punkt 22. att en ny

andra EG-frånförvärvskattskyldighet för vissabestämmelse varoravom
paragrafen, ochibildar punkt 2denna bestämmelseochländer att

punktnuvaranderedaktionell ändring görs3. aven

endastbedrivsverksamhetenyrkesmässigaSkattskyldighet denäven om
stycket 1landet § första1utom

stycket lmed 2 § förstajämfördnuvarande § första stycket 11Av
skattskyldig föreller tjänst ärframgår den omsätteratt varasom en

verksamhetyrkesmässigiomsättningenomsättningen, endast görs enom
vilka fallikap. §landet. nuvarande 4 5bedrivs här i l enangessom
huvudregelnhär i landet. Avskall bedrivenverksamhetyrkesmässig anses
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framgår den bedriven här verksamheten någonatt utövasanses om av som
inte utländsk företagare jfr kap.är l 15 §. Om utländsk företagareen

yrkesmässig verksamhetutövar föranleder skattskyldighet enligt 6 §som
Även1 SIL verksamheten också bedriven här i landet. dåmom. anses

sådan skattskyldighet inte föreligger skall utländsk företagareen anses
bedriva yrkesmässig verksamhet här i landet i vissa fall. fallDessa hänför

sig till omsättning varulager eller omsättning i förening medur av varor
montering, installation eller någon tjänst.annan

Enligt kap.4 5 § skall-vidare den tjänst inom landetomsättersom en
alltid bedriva yrkesmässig verksamhet här i de fall det för-ärutomanses

skall skattskyldig jfr kap. förstavärvaren 1 1 § stycket 2 ochsom vara
första stycket2 § 2.

EG:s sjätte mervärdesskattedirektivAv följer omsättning skallatt en
medföra skattskyldighet i medlemsland endast omsättningen görsett om
inom landet och säljaren näringsidkare eller därmed jämställd.är Det
finns emellertid inget krav hans näringsverksamhet skallatt vara

inom landet ifrågabedriven jfr artikel artikel2.1, artikel 21.1 i dess

artikellydelse enligt 28g och artikel 28a.4; bilaga avsnitt 3.1.1, 3.1.2

och 3.1.9. Det innebär näringsidkares omsättning inom landatt etten
medföraskall skattskyldighet näringsidkaren inte har någonäven om

anknytning till landet och frågadet endast tillfällig,även ärom om en
enstaka, omsättning i det landet.

bakgrund detMot sagda föreslår utredningen § första stycketlattav nu
inte längre skall begränsad1 till gälla endast sådan verksamhetattvara

bedrivs här i landet.som
sak till följdEn andra regler kan säljaren undgå skattskyl-är attannan av

för omsättningen. vissadighet I fall skall nämligen omsättningen vissaav
tjänster medföra det förvärvaren tjänsten skall skyldigäratt av som vara

betala skatt jfr nuvarande 1 kap. l § första stycket 2 och 2 § förstaatt
stycket den föreslagna kap. första1 2 § stycket 2 och artikel 21.1 b.

Nuvarande 1 § första stycket 2 utgår

nuvarande § första stycket föreskrivsI 1 2 skattskyldighet föreliggeratt
vid omsättning vissa tjänster fastän omsättningen i yrkesmässiggörsav en
verksamhet bedrivs landet. gäller dels tjänster avseendeDetutomsom
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kap.fastighet inom landet kap. §, dels vissa andra tjänster 5 7 §.5 4

skatten förvärvar tjänsten.Skyldig betala denäratt som
innebärutformningen § första stycketDen föreslagna l 1 att en om-av

oberoende den yrkes-medför skattskyldighetsättning inom landet av om
Bestämmelsenbedrivs inom eller landet.mässiga verksamheten utom

i §sådan omsättning 1kommer därmed omfatta ävenatt som nu anges
därför utgå.därmed onödig och föreslåsförsta stycket 2. blirDenna

omsättningvid sådannuvarande 2 § första stycket 2 framgårAv att som
inte säljaren, blirförsta stycket det förvärvaren,i § 2l är somavses

sistnämnda bestämmelsenomsättningen. och med denskattskyldig för I att
första stycket 2. Ut-motsvarande framgå direkt 2 §utgår måste av

föreslår sådana ändringar i 2redningen

förstaEG-land 1 §vid varuförvärv frånSkattskyldighet ett annat
stycket 2

beskattningdet införs bestämmelseUtredningen föreslår att om aven ny
föreslås bli be-från andra EG-länder. Förvärvenvissa förvärv av varor

skall förstås medgemenskapsinterna förvärv. Vadtecknade somsom
bestämmelsenföreslagna kap.i det 2 Densådana förvärv nya omaanges

punkt 2 i § förstaförvärv föreslås intagen lsådanabeskattning somav
föreslås den nuvarandedet föregåendeframgårstycket. Som närmastav

utgå.i punkt 2regleringen
siggemenskapsinterna förvärv grundarbeskattningenföreslagnaDen av

EG-föreskrifteravsnitt 3.1.3 och 3.9.2. Dessajfr bilagapå artikel 28a
finns i princip ingenvid handel mellan EG-länder detbetingadeär attav

import och gällerinförseln Begreppenbeskattning exportav varor.av
EG-land och land intehandel mellandärför videndast ett ett som

här jfr 2 kap. § ochordning föreslagen 1i Motsvarandemedlem EG. är a
9 och 11 §§.5 kap.

gemenskapsinterna förvärv EG-kap.Bestämmelserna i 2 motsvarara om
skattskyldighet. EG-medföravilka förvärv skallbestämmelsema somom

tillersättning äganderättenförvärvbestämmelsema gäller mot varorav
förvärvaren dennetillegendom,lösär transporteras avom varornasom

medlemslandräkning till äneller för någonderaseller säljaren ett annatav
därmed denfall jämställspåbörjas. l vissavilketdet från atttransporten

medlemsland tillfrån ickedenimporterarförvärvar ettetten varasom

l3 14-0935
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medlemsland för den vidare till medlemslandatt transportera ett annat
destinationslandet. Därtill kommer viss omsättning s.k. arbetsbe-att av
ting alltid skall omsättning ersättning i stället förmotanses som av varor

ersättningomsättning tjänst och beställarens förvärv därförmot attsom av
Ävenkan beskattas. vissa överföringar från EG-land tillett ettav varor

skall jämställas med varuomsättning ersättning och kan därförannat mot
medföra den för skall ha gjort förvärv iöveratt ettsom varan anses
destinationslandet och därför beskattas föreslagnadär 2 kap. 7-8 §§.a

förEn förutsättning förvärv skall medföra skattskyldighet enligtäratt ett
den föreslagna kap. första förvärvet skattepliktigt.1 1 § stycket 2 äratt

den föreslagna lydelsen framgår förvärv blirAv 3 kap. l § att ettav
skattepliktigt endast i den mån omsättning det jfr artikelmotsvarande är

28c.B bilaga avsnitt sådant3.3.5. Om omsättningen slagär attav
den frånundantagen skatteplikt, således förvärvet undantagetär är även

från skatteplikt.

föreslagna författningstexten skattskyldighet förDen innebär ettatt
gemenskapsintemt förvärv inte förutsätter förvärvaren hemmahöran-äratt
de här i landet. sådan förutsättning skulle sakna stöd i EG:s sjätteEn mer-

omfattas bestämmelsen följervärdesskattedirektiv. Vilka avpersoner som
de gemenskapsinterna förvärven definieras i det föreslagnai stället hurav

förvärvBestärrmingen vad gemenskapsinterna utgår2 kap. ärav soma
från fråga till Sverige jfr 2 kap.det är transporterasatt aom varor som

fråga till2 § vissa fall kan det1. I även transporterasvara om varor som
dock bl.a.EG-land jfr kap. § 2. Det förutsätter2 2 attett annat a

här i landet och han inte visarregistrerad till mervärdesskattköparen är att
ankommit.till vilkethan betalat skatt i det EG-landatt varorna

skallden skattskyldigedet inte finns något kravI och med attatt vara
beskattning.för utebliveni Sverige uppstår givetvis riskhemmahörande

andramervärdesskattedirektiv deinnebär EG:s sjätteEmellertid ävenatt
förutreservbestämmelse motsvarande denskall hamedlemsländerna en

28b.A; jfrregistreringsland artikelbeskattning i köparensnämnda om
bilaga avsnitt 3.3.2.

lösbehandlade bestämmelsen omfattar förvärvhär ärDen av varor som
förstås med regleras i kap. 6 VadVad skall 1egendom. somvarorsom

därom.enligt civilrättsliga reglernalös egendom deskall avgörsanses som
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Köparens förvärv kan spegelbild säljarens omsättning.sägas vara en av
Av artikel 28c.A framgår undantas från beskattningomsättningen skallatt
i de fall förvärv skall beskattas avsnitt Någonjfr bilaga 3.3.5.ett
dubbelbeskattning får alltså inte förekomma. EG-bestämmelsen medför att

omsättning i Sverige inte skall medföra skattskyldighet, förvärveten om
beskattas i EG-land. skattefriheten regleras denDenett annat genom

Åföreslagna 3 kap. 30 i fall.§ undantag från skatteplikt sådanaa om
andra sidan medför EG-bestämrnelsen förvärvockså inom Sverigeatt ett
inte skall beskattas, omsättningen gjord inom landet och därför kanärom
medföra skattskyldighet. förslagetI följer det direkt bestämmelsen iav

kap. § första stycketl 1 2 skattskyldighet för gemenskapsintemaom
förvärv. tillämplig endastDen omsättningen inte gjord inomär ärom
landet.

fallI de flesta vid gemenskapsintema förvärv omsättningen inte gjordär

inom Omsättningen kan dålandet. överhuvudtaget inte medföra någon

skattskyldighet landet jfrhär i l kap. l § första stycket 1. De gemen-
förvärvskapsintema det här fråga sådana definieras iär ärsom om som

2 kap. § gemenskapsintema förvärv2 Dessa gäller nämligena varor
till förvärvaren denne eller säljaren eller förtransporterassom av av

någonderas räkning till Sverige från EG-land. Enligt huvudregelnett annat
för skall 5 kap. 2 § första stycket gäller,omsatta, attvar varor anses

i sådana fall inte skall inom landet.omsattaanses somvarorna
gemenskapsintema förvärvVid sådana har skall i vissa fallsagtssom nu
emellertid gjord inomomsättningen landet. Det gäller delsanses vara

varuomsättning i förening installation här i landet,med montering eller

dels viss postorderförsäljning från tilloch liknande EG-landett annat
Sverige den föreslagna På5 kap. första stycket 2 och 4. grund därav2 §

kommer enligt förvärvet föreslagnaförslaget inte beskattas. Den kap.1att
§ förstal stycket 2 skattskyldighet för inteförvärv är nämntsom som

tillämplig omsättningen gjord inom landet. Att omsättningenärom som
sådan i dessa speciella fall skattskyldighet följerdäremot medför attav
omsättningen gjord inom och bestämmelsernalandet, attanses vara om
yrkesmässighet utsträcks till gälla alla fall. Genom förslagetdessaatt
uppnås överensstämmelse med bestämmelser innebärEG:s attsom
omsättningen skall beskattas i destinationslandet således förvärvetattmen
inte skall beskattas.ifr bilaga och 3.3.2.avsnitt 3.1.3
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I 2 kap. 2 § 3 och finns4 angivet ytterligare några fall skalla som anses
gemenskapsintema förvärv, nämligen vissa varuöverföringarsom av varor

från andra EG-länder. Någon omsättning i Sverige det i dessa fall inteär
fråga Därmed kan dubbelbeskattning inte uppstå.om. en

Skattskyldigheten för import § första stycket 3I

Utredningen föreslår ordet införsel ordet import. Bak-bytsatt ut mot
grunden därtill i EG:s direktiv motsvarande uttryck. Medanvändsär att

förstås införsel frånimport enligt dessa direktiv i princip endastav varor
införsel frånplats utanför EG till EG-land således inte EG-ettetten men

mervärdesskattedirekti-till EG-land jfr artikel sjätteland 7 i detett annat
och här den föreslagna 2 kap. §.lvet a

Andra stycket

hitta be-paragrafens upplysningar kanI andra stycke lämnas om var man
första stycket konstituerarstämmelser de olika enligtmoment somom

följdskyldigheten betala skatt. föreslagna ändringarnaDe äratt en av
i dessa materiella bestärmnelser.ändringar

2 §

betalaskyldigparagrafförsta stycket i denna ärI attsomanges vem
medförtransaktioner enligt 1 §skattskyldig för demervärdesskatt som

skattskyldighet.

huvudregeln det denpunkt finns omsätternuvarande I ärI att somom
förslag innebärskattskyldig. Utredningenstjänsteneller är attsomvaran

i § förstaföreslagna ändringarna 1till dels delagtexten i punkt 1 anpassas
utvidgningförslaget innehållerdet förhållandetoch delsstycket 1 att en

skattskyldig förfall då förvärvaren blirdepunkterna 3 och 4 av
omsättningen.

fall skattskyldig förförvärvaren tjänstvissa ärPunkt 2 av enanger
iomfattar sådan omsättningBestämmelsenomsättningen. angessomnu

bestämmelsenhänvisningförsta stycket Genom denna ärnuvarande 1 §

omsättningen vissaomfattarendast de fall dåså denbegränsad att av
tidigareutländsk företagare. Somtjänster nämntsangivna görs enav

stycket 2utgår. 2 § första§ första stycket 2föreslås nuvarande 1att
första stycket regleraliksom 2 § ärdärmedkommer att, vem som
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skattskyldig vid sådan skattepliktig inom landet iomsättning 1 §som anges
första stycket l enlighet direktivet artikelmed sjätte 21.1 b i dess

lydelse enligt artikel 28g skall förskattskyldighet förvärvaren gälla endast

den tjänsten utländsk företagare jfr kap.omsätter 1 15 §ärom som en
och bilaga 1 avsnitt 3.1.9.

Utredningen föreslår skattskyldigheten förvärvarenför skall gälla fleratt
tjänster Paragrafen föreslås sålunda utvidgad punktän 3nu. genom en ny
till omsättning tjänster enligtvissa andra sjätteävenatt avse av som
direktivet skall beskattas på detta jfr artikel b i dess21.1 lydelsesätt
enligt artikel 28g. gäller sådana föreslagnaDet tjänster i desom anges

kap. 5 6 och tjänster varutransporttjänst-5 7 §§. Dessa dels vissaära, a a
mellan EG-länder, dels lastning, lossning och andra liknande tjänsterer

avseende sådana och dels förmedling i vissa fall. frågaIvarutransporter
sådana tjänster skall enligt direktivet skattskyldigheten för förvärvarenom

fall tjänsten igälla endast i de då den inte hör hemma häromsättersom
jfrlandet och förvärvaren registrerad till mervärdesskatt här bilaga 1är

avsnitt 3. föreslagna regleringen utformad i enlighet härmed.l .9. Den är

i specialmotiveringenbehandlas till 5 kap. 5Den närmare a
särskildpunkt 4 föreslås bestämmelse förvärvarenI atten om av en vara

förblir skattskyldig omsättningen Bestämmelsen motsvararav varan.
tredje i dess lydelse jfr bilagaartikel 21.1 stycket enligt artikel 28g la

Bestämmelsen innebär förvärvaren bliravsnitt 3.1.9. att en varaav
skattskyldig för omsättning då denna omsättning ingår led ietten som en

triangeltransaktion. transaktioner har dens.k. Dessa beskrivits nedan under

föreslagna 3 kap. kärmetecknas ifrågavarande30 b I korthet tran-
saktioner och dessainblandadeA, B och C är parteratt atttre parter,av

i till säljerhör hemma olika EG-länder; BA säljer varansomvaraen
sändas tillvidare till C. först B.Varan sänds direkt från CA till utan att
särskild regelC. EnligtB gemenskapsinternt förvärvgör i landett en

under vissa förut-i artikel i C28c.E 3 skall emellertid förvärvB:s
förutsättningar B:ssättningar undantas från beskattning. En dessa är attav

land, och den tillförvärv för efterföljande nämndaomsättning igörs atten
skattskyldig betalnings-vilken omsättningen dvs. C, hargörs, utsetts som

förevarande punktomsättningen. Iskyldig för skatten i anledning av
skattskyldighet.föreslås bestämmelse dennaen om
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Ipunkt 5 skattskyldig för gemenskapsintemt förvärv denäratt ettanges
förvärvarsom varan.

punkt 6I har lagtexten till ändringar i tullagstiftningen.anpassats

2 och 2 b §§a
Utredningen föreslår det i införs2 § beloppsgräns föratt en ny a en
skattskyldighet vad gäller ideella föreningars verksamhet ioch fråga om
upphovsmans omsättning alster bildkonst Bakgrunden tilletc. av av m.m.
förslaget den utökade generella skattepliktenär på dessa områden jfr den

allmänna motiveringen, kapitel 8.

detEnligt svenska anslutningsfördraget kan beloppsgräns tillen av upp
10 000 ECU tillämpas i dessa fall. Utredningen föreslår omsättnings-att

i 2 § bestäms till 90 000 kr vidare kapitel i betänkandet.gränsen se 7a
Förslaget innebär samtidigt bestämmelsen i kap. § inarbetas i4 8att

och2 därmed föreslås upphävd.a
Enligt den föreslagna b skall2 § emellertid skattskyldig med om-en

sättning understiger denna ha frivilligt behandlasgräns rätt attsom som
övriga skattskyldiga. direktivetsAv artikel 24.6 följer sådan rättatt en

föreligga.skall Ett beslut Skattemyndigheten gälla för viss tid.skall Ut-av
redningen föreslår tvåårsperiod. Skattemyndighetens beslut kanen
överklagas enligt bestämmelsen i första20 kap. l § stycket 5.

4 §a
paragrafen, skattskyldighetens inträdeI tidpunkten förärsom ny, anges

beträffande gemenskapsintema förvärv. 28d.1-28d.3 inträderEnligt artikel

skattskyldigheten 3.1.8.vid tidpunkten för förvärvet jfr bilaga avsnittl

tidpunktDenna skall inträffa i månaden efter den dåden 15:eanses
förvärvet infördha inträffat. Motsvarande bestämmelse föreslås ianses
förevarande paragraf.

§5

Paragrafen tidpunkten inträde vid import.för skattskyldighetensanger
tidpunkt förevarande paragrafDenna regleras i tullagstiftningen, varför

erfaritutredningenendast innehåller hänvisning till tullagen. Enligt vaden
följdden lag tillkommer nuvarande tullagen ersättasatt avav en ny
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förslag från utredningen Fi 1993:16 EG-anpassning tullagstift-avom
ningen. Detta har markerats paragrafen.ändring igenom en

8 §

paragrafenI har dels gjorts ändringar till följd ändringen gjorts iav som
§ första stycket1 dels skallmed utgående skatt ävenangetts att avses

i anledningskatt gemenskapsintemt förvärv.av

9 §

Paragrafen föreslås upphävd följd bestämmelsen importattsom en av om
föreslås Överförd till 2 kap.

10 §

Begreppet existerar inte vid handel inom Endast vid handelEG.export
mellan EG-land land inte relevantoch medlem i EG detär ärett ett som

tala För svensk del innebär detta frågadet äratt export. exportattom om
omsättning försendast medför från Sverige till tredjeettatt utvarorom en

land jfr motiveringen till 10 §.a

10 §a
paragraf vad förståsskall med och ett EG-I denna EGanges som

land.

tillartikel 3 finns bestämmelser vilka territorier hörI angersom som
mervärdesskatteomrâde. detI princip territorierEG:s medlemsländemasär

undantagits fråndockskatteomrâdet. harutgör Vissa områdensom
för:tillämpligheten områdende Dessareglerna. ärav gemensamma

Tyskland: Büsingen,Helgoland och områdetön

italienska delarnaItalien: Livigno, dItalia och deCampione av
Luganosjön,

Spanien: Ceuta, Melilla Kanarieöarna,och

Frankrike: ochde franska utomeuropeiska departementen,

Grekland: Agio Oros.

till kon-Enligt skall, med hänsynsärskild bestämmelse artikel 3.4en
Storbritannienventioner och respektivetraktat ingåtts Frankrikemedsom
tillämpningenNordirland, Isle of vidoch Furstendömet Monaco och Man

Vidare skallmervärdesskattedirektivet tredje land.inteav anses som
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i eller avseddatransaktioner medmedlemsländerna tillförsäkra att ursprung
eller avseddade har sitt iför Monaco skall behandlas ärursprungsom om

beträffandemotsvarande regelbestämmelseför Frankrike. I gessamma
och Nordirland.i förhållande till StorbritannienIsle of Man

§13 a
transportmedel. Så-vad skall förstås medparagrafdennaI nyasomanges

eftersommellan EG-länder,särställning vid handelintardana gemen-en
jfromsättningenframförundantagslöst beskattasförvärvskapsintema

avsnittjfr bilagasig till artikel 28a.2Definitionen ansluterkap..2 a
3.9.3.

andra landgåendefordon ochmarktransportmedel förståsMed

förstås med1972:603fordonsklmgörelsenfortskaffningsmedel. Enligt

liknandemedar eller äranordning på hjul band,uttrycket fordon som
Med uttrycketlöper på skenor.för färd på marken ochinrättad

tågochemellertid spårvagnarmarktransportmedel kommer även att

omfattas.
artikelifrågavarandeändringar ibeaktar deföreslagna lydelsenDen som

mervärdesskatt påförsärregler945 EEGavEG-direktivetföljer om
begagnade varor m.m.

13 b §
Även för sådanapunktskattepliktigaparagrafen definierasI varorvaror.

medlemslän-handel mellan EG:svidför mervärdesskattengäller särregler
punktskattepliktiga33.2. Desig till artikelDefinitionen ansluterder.

vilkaförrnineraloljeprodukteralkohol- ochsådana tobaks-, ettärvarorna
punktskattedirektivetenligtbeskattningsförfarande tillämpassärskilt

9212EEG.

§15
näringsidkareMednäringsidkare.har införts begreppetförslagetI en

juridiskellervarje fysiskcivilrättslig lagstiftningliksom iförstås här --
karaktärsådanochekonomiskverksamhetdriver natur avavperson som

yrkesmässig.kan betecknasdenatt som
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2 kap.

1 §

utvidgningdelsparagrafen har gjorts dels redaktionella ändringar,I en av
skall omsättningvad som anses som av vara.

Omsättning nuvarande ordningav vara -
överlåtsdelsomsättning förstås enligt MLMed motatt en varaav vara

Bestämmelsendels i anspråkersättning, uttag.tasatt omgenomen vara
stycketi § förstaföreslås intagen löverlåtelse ersättning härmot

ordningenligt nuvarandeöverlåtelse tjänst börGränsdragningen mot av
jfr 199394:civilrättsliga reglernautgångspunkt från demedgöras prop.

skall därföröverlåtelse ävenff.. avtal99 135 Som ansesom av varas.
skall tillverkasförvärvaren beställtavtal varigenom aven vara som

delväsentligskall tillhandahållafall beställarensäljaren i deutom aven
[1990:93 ochmeningen köplagenförsta stycket förstajfr §materialet 2

beställaren skallOmkonsumentköplagen [l990:932].§ första stycket2
omsättningfrågadäremotväsentlig del, dettillhandahålla är avomen
gränsdragningframhållas dennahärarbetsbeting. Det börs.k.tjänst att

Även avtalbeställdavad denpåverkas utgörsinte omvaran av.av
mark ellereller fast anläggningbyggnaduppförande vattenannanav

omsättningavtalsåledeskan ett avom vara.vara

stycketförsta-förslag 2Omsättning varaav
omfattaomsättning tillutvidgasbegreppetinnebärFörslaget attatt av vara

arbetsbeting punkt 2.även
omsättningmedlemsland harartikel framgår rättAv 5.5 attatt ett soma

i detarbetsbetingsådanaomsättning angettsäven somvaror anse avav
ordning ärföregående och alltså enligt nuvarande att somansesom

ochomsättningtjänst. Gränsdragningen mellanomsättning varoravav
innebärövergångsordningpraktisk betydelse. EG:stjänst torde ha litennu

medlemsländerna. behandlasituationervissaiskyldigaemellertid är attatt
mellanvid handelgällerarbetsbeting omsättning Detäven varor.som av

medlemsländerÅ beskattningbestämmelserSyftet EG:sär att av varu-om
be-fallen. EG:savseddai de härskall bli tillämpligaförvärv även

3.1.3.avsnitti bilagabehandlasstämmelser närmare
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bakgrundMot det sagda talar övervägande skäl för ävenattav nu om-
sättning arbetsbeting generellt skall bedömas omsättningav som av varor
i stället för omsättning tjänster. den föreslagna punktenGenom härsom av
blir det fallet.

§1 a
Överförd frånBestämmelsen 1 kap. 9 § föreslås upphävd. Denär som

föreslagna paragrafen innehåller på så införseländring ordetsätt atten
med ordet import. sak föreslås ändringen importI den medersätts att

uteslutande förs in i utanförlandet från plats EG seatt varoravses en
förslagna i det sjättehärom l kap. 14 §. Bakgrunden är mervär-atta

införseldesskattedirektivet gäller import-bestämmelserna endast sådan jfr

artikel 7.

3 §

paragrafen har ändring gjorts till följd ändringen kap. § förstaI 1 1en av
stycket

§5 och 6
Ändringarna i den allmänna motiveringen,i dessa paragrafer kommenteras

kapitel 3.

2 kap.a
de gemenskapsin-kap. innehåller bestämmelserDet föreslagna 2 omnya a

föranledastycket skallförvärv, enligt kap. § första 21 ltema som
mervärdebeskattning.

införselsåvitt gällerReglerna gemenskapsintema förvärv ersätter avom
reglernanuvarande importbeskattning. Genomfrån EG-ländema omvara

inom det internaförvärv kan denna införsel reglerasgemenskapsintema

beskattningsförfarandet och inom ML:s ram.
bilagabeskrivs iregelverk och de allmänna principernaEG:s närmare

1 §

medförförsta 2 och första stycket 3Enligt kap. § stycket 2 §l 1 ett
under vissavaruförvärv skattskyldighet för förvärvarengemenskapsintemt
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förutsättningar. detta kapitelI vad skall ettanses somanges som gemen-
skapsintemt förvärv varor.av

§§2-9

2 1samt3, 40ch5§§§

Bestämmelserna artikel och 28a.3 jfr bilaga28a.1, 28a.1motsvarar a
avsnitt avsnitt3.1.3 3.9.2 och 3.9.3.samt

transportmedel första stycketFörvärv 3 § 1av nya
från EG-land skall medföraFörvärv transportmedel ett annatav nya

de inte i yrkesmässig verksamhet. Detskattskyldighet säljsäven om en
framgår första stycket i till § första stycket inte3 § 3motsatsattav

begränsning det gäller säljare. hellerinnehåller någon Intenär ärvem som
finns någon begränsning det gäller köpare. Detdet när ärsom nuvem

landetskattepliktiga förvärv transportmedel inomsagda innebär att av nya
säljaren köparen privat-medför skattskyldighet såväl äräven om som

förstås transportmedel i denVad skall med nya angessomperson.
föreslagna l kap. 13 a

punktskattepliktiga 3 första stycket§ 2Förvärv varorav
punktskattepliktiga dvs. tobaks-, alkohol- ochsådanaFörvärv varor,av

definieras i den föreslagna kap. 13 b skallmineraloljeprodukter lsom.
skattskyldighet i samtliga fall då förvärvet i Sverigemedföra görs av en

näringsidkare eller juridisk Regelnköpare är en annan person.som
föreslås införd i första stycket3 § 2.

punktskattepliktigaskall således frågaFör dessa förvärvare i varorom
i övrigt enligtgäller förbeskattning inskränkningarske deutan varorsom

första andra3 § stycket 3 och stycket.

och andra stycketförsta stycket 3Förvärv övriga 3 §av varor
punktskattepliktigaellerförvärv transportmedelFör andra änvaror nyaav

skattskyldighetmedförgäller enligt 3 § första stycket 3 förvärvetattvaror
iskattskyldig till mervärdesskattendast den äromsättsom varan av som

EG-land.ett annat
från skattskyl-fritagenEG-bestämmelsen förutsätter säljaren inte äratt

artikel 24bestämmelserenlighet med direktivetsdighet i sitt land i om
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Ärskattefrihet för mindre företagare. säljarens omsättning fritagen i
enlighet därmed, skall förvärvet i mottagarlandetäven undantaget frånvara
beskattning. Det sagda följer i förslaget förvärvet medförattnu av
skattskyldighet endast säljaren skattskyldig till mervärdesskatt jfrärom
föreslagna 3 kap. § tredjel stycket.

sjätteDet mervärdesskattedirektivet innebär vissai situationer skallatt
säljarens omsättning i destinationslandet och beskattas där.ägaanses rum
Det gäller dels vid försäljning i förening med montering eller installation,

dels i vissa fall vid postorderförsäljning och liknande artikel 28a.1 förstaa
stycket, artikel 8.1 artikel 28b.B Förvärven skall då intel.a resp.
beskattas. Som framgår kommentaren till kap. § innebär förslagetl lav

nämnda omsättning skall beskattas i Sverige och förvärvet inte skallatt att
beskattas. förslagSe till 5 kap. 2 § första stycketäven 2 och 4.

Enligt EG-bestärnmelsen skall förvärven beskattas endast köparen ärom
näringsidkare eller juridisk inte näringsidkare.är Deten person som en

föreskrivs här i den föreslagna § första stycket jämförd3 3 med andra

stycket. Regleringen innebär konsuments förvärv inte skall medföraatt en
skattskyldighet.

vissa köpareFör föreskriver direktivet skattskyldigheten uppståratt
endast värdet de samlade förvärven under det löpande eller det före-om av
gående kalenderåret överstiger visst belopp. Detta belopp får be-ett

nationellt, får inte understiga nivå motsvarandestämmas gränsenmen en
10 000 ECU. Det gäller dels näringsidkare omsättning inte medförvars
någon avdragsrätt för ingående mervärdesskatt, dels juridiska personer

inte näringsidkare. Förslaget innehåller motsvarande bestäm-ärsom en
melse i andra föreslår3 § stycket 2. Vi bestäms till 90 000 kr.gränsenatt

föreslagnaI den bestämmelsen beloppsgränsen gäller köpareattanges
näringsidkare verksamhet inte medför någon avdragsrätt ellerärsom vars

till återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§ och köpare juridiskarätt ärsom
inte näringsidkare.ärpersoner som

Begreppet köpare näringsidkare verksamhet inte medförärsom vars
någon omfattar omsättningavdragsrätt näringsidkare ochvarorvars av
tjänster i landet inte skattepliktiga, sjukvårdstjänster.är t.ex.

gällerNär det bestämmelsen beloppsgräns för juridiskaom personer som
inte näringsidkare bör iobserveras följande. Bestämmelsen kommerär

tillämplig Sådanapraktiken bli på bl.a. statliga och kommunalaatt organ.
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ekonomiskverksamhetdriveremellertid näringsidkare deär avomorgan
del, skall detill någonmedför avdragsrättderas verksamhetOmnatur.

belopps-den angivnaunderstigerbetala skatt förvärvensåledes även om
gränsen.

exklusiveräknasdirektivetmedReferensbeloppet skall, i enlighet

ursprungslandet.påförts ikan hamervärdesskatt som
ividarebeloppsgräns ärföreslagna regelndenInnebörden omav -

andra änförvärvvidartikel 28a.1medenlighet nyaatt varorava -
beaktas värdetskall intepunktskattepliktigatransportmedel och avvaror

båda slagförvärv dessaeventuella varor.avav

skattskyldighet §4Frivillig
till frivilligmöjlighetstycket 2andramed 3 §iämförd§I 4 ges en
avdragsrättmedförverksamhet intenäringsidkareskattskyldighet för vars
näringsid-intejuridiska äroch föråterbetalningtilleller rätt sompersoner

stycket§ förstaenligt kap. 1skattskyldiga 1bliskall på begäranDekare.
EG-överskrids. Enligtintebeloppsgränsennämndaden2 även om

frivilligbestämmelsesådanhamedlemsländernamåstedirektivet omen
kalenderår.tvågälla underskallSkattskyldighetenskattskyldighet.
överklagasskattskyldighet kansådani frågabeslutSkattemyndighetens om

första stycket 5.i kap. §bestämmelsen 20 lstödmed av

medlemsland 5 §via ickeImport ett
jfr bilaga2821.3 stycketandraartikel§föreslagna 5Den motsvarar

här i lan-beskattningmöjliggörsGenom bestämmelse.3. dennaavsnitt 1
inte ärjuridiskdågemenskapsinternt förvärvdet somperson,ett ensom

EG-direktivetEG-land.viaimporterarnäringsidkare, annatettvaraen
skall kunnafalli sådanabestämmelse importöreninnehåller även attomen

finns§11 b10 kap.föreslagnaimportlandet. Idenimportskatten iåterfå
importskattåterfåendebestämmelsekorresponderande somavomen

beskattad iblirdessutom annatimportören ettSverige för det fallipåförts
Reglernaimporterade attdenförvärvEG-land för sitt avservaran.av

näringsid-Vad gällerimportfall.i dessamervärdebeskattningenunderlätta
2 §kap.stycket och 5andra30 §jfr kap.fall 3import i dessakares -

stycketförsta
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2 § 2 och 6 §§

Av artikel 28b.A första2 stycket framgår gemenskapsintema förvärvatt
kan föranleda beskattning i det land där förvärvaren registrerad iär stället
för i det land där avslutas bilaga avsnitttransporten 3.3.2, under

emellertidrubriken Gemenskapsintema förvärv. Regeln tillämpligär
endast förvärvaren inte visar han har betalat skatt i det sistnämndaattom
landet. Regeln är närmast reservregel till huvudregelnatt se som atten om
gemenskapsintema förvärv skall beskattas i ankomstlandet. Syftet är att
undvika gemenskapsintema förvärv blir obeskattade.att En likadan
reglering föreslås här i 2 § 2 och 6 § första stycket.

Den föreslagna regleringen gäller oberoende den förvärvadeav om varan
transportmedelär eller slagett nytt ett annat av vara.

6 § andraI stycket finns erinran föreslagen bestämmelse ien om en
kap.13 25 § Enligt den bestämmelsen kan den enligt 2 kap.a som a

2§ redovisat2 utgående skatt för gemenskapsintema förvärv i vissa
situationer återfå skatten. Det gäller i de fall då förvärvaren efter denna
redovisning påförs skatt för förvärvet i det EG-land där transporten
avslutas.

Bakgrunden till 6 § tredje stycket följande.är
Genom det s.k. förenklingsdirektivet har tredje stycke införts iett nytt

artikel 28b.A Stycket handlar tillämpningen de här nämndaom av
reglerna beskattningsland i samband med s.k. triangeltransalctionerom
eller ABC-kontrakt. Sådana transaktioner kännetecknas fler tvåänattav

inblandade ochär dessa hör hemma i olika EG-länder.parter att parter
Som exempel kan A säljernämnas till B säljeratt en vara som varan
vidare till C. Varan levereras dock aldrig till B direkt från tillA Cutan
jfr nedan under 3 kap. 30 b §. Man kan alltså och fakturansäga att varan
fakturorna inte följs åt. Hur sådana transaktioner skall behandlas med
avseende på beskattningsland har varit oklart. förenklingsdirektivetGenom

har förenklat beskattningsförfarande införts för dessa situationer, iett
huvudsak syftande till den i EG-land registrerade säljaren skallatt ett
kunna undgå registreringsskyldighet i de andra EG-länder där han utför
triangeltransaktioner.

Genom särlösningen blir den nämnda regeln förvärvetsäger attnyss som
skall ha skett i det land utfärdade förvärvarens registrerings-anses som

inte tillämplig. villkorDe därvid skall uppfyllas är:nummer som
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efterföljandeförskettförvärvetvisarförvärvaren B att enatt-
land ochC:sdvs.sändsomsättning i det land dit attvarorna

enligtför skattenbetalningsskyldigC ärmottagaren varornaav
artikel 28c.E och

harsista stycketbartikel 22.6deklarationsskyldigheten enligtatt-
förvärvaren B.uppfyllts av

inte skallBvidareinnebärartikel 28c.E 3iBestämmelserna att anses
föranlederförvärvC. Bzsi landförvärvgemenskapsintemtnågotgöra

i artikelregelnavvikandedenEftersomC-landet.beskattning iintesåledes
iheller Bzsförvärvetbeskattastillämpliginteförsta stycket28b.B 2 är

ställettill C. I äromsättningenförskattskyldigblir inte hellerhemland. B
omsättning. C:sbetalningsskyldig för dennaskattskyldigblirdet C som

föreslagnadenstycket setredjeartikel 21.1regleras iskattskyldighet a
vissalämnaskall Bartikel 22.6 bEnligtstycket 4.förstakap. 2 §1

hemland.sittsammanställning iperiodiskiuppgifter
tredje stycket28b.A 2motsvarande artikelbestämmelserföreslåsI ML

stycket.§ tredjekap. 6införda i 2 a
deigällermedlemsland ävenickeviaimport§i 5Reglerna ettom
tillanslutningibehandlats§ hari 2 § 2. 5reglerassituationer ovansom

2 §

§§7-1043 och samt2 § punkterna
detalj ii1-2regleras i 2 §gemenskapsintema förvärv samt merDe som

inationsgränsemavaruhandelformerna övervanligade3-6 §§ avavser
centraladenenligtförvärvfråga gemenskapsintemaEG. Det är om

gemenskapsintemtregelvilkenenligtartikel 28a.3, ettdefinitionen i
förfoga överägarebestår i förvärvet somförvärv rätten varaenatt somav

§.kap. l1underjfr vidarefrån EG-landavsänts ett annat
harEG-ländemamellanvaruutbytetimportbeskattningenvidSlopandet av

mellanvaruöverföringarandravissanödvändiggjortemellertid ävenatt
intehärDet ärförvärv.gemenskapsintemabeskattasEG-ländema som

formerandratvâmellanvaruförsäljningar utan avfråga parter,om
utföra.kannäringsidkareEG-ländermellanvaruöverföringar ensom

reglerintevaruöverföringar,importbeskattades sådanaTidigare omom
Principenåberopas. attkundetullfrihettullfrihet eller temporär om

destinationsprincipen görkonsumtionslandetskall imervärdeskatten tas ut
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beskattning i det land dit försatt skall upprätthållas i denävenen varorna
inre marknaden. Det sker beskattning gemenskapsinter-att ettgenom som

förvärv sker i det land dit överförts.na varorna
l sjätte mervärdesskattedirektivet regleras dessa varuöverföringar i artikel

28a.5 b och 6 se vidare bilaga 1 avsnitt 3.1.5.

Bestämmelsen i 2 § 3 och 7 § reglerar det centrala fallet då näringsid-en
kare med yrkesmässig verksamhet i EG-land för överett annat en vara

Över-från det landet till Sverige för den yrkesmässiga verksamheten.
föringen skall beskattas gemenskapsintemt förvärv,ettsom oavsett om
näringsidkaren i Sverige bedriver verksamhet för honom medförsom
skattskyldighet eller inte. Enligt EG:s direktiv artikel 28a.5 b och artikel
28c.A a skall överföringen från det andra EG-landet utgöraanses en
skattefri omsättning i det landet, beskattat varuförvärvmotsvarat ettav
i det EG-land till vilket förts.varan

Enligt §7 andra stycket, artikel 28a.5 b andra stycket,motsvarassom av
skall dock vissa varuöverföringar inte föranleda några beskattningskonse-
kvenser. frågaI punkten 2 meddelas regler i 8närmareom

Det sig i första handrör punkterna 2-5 och 8 § varuöverföringarom
temporär heller inte importbeskattades för införandet dennatur,av som av

inre marknaden, och i Sverige under åberopande tullfrihetsreglersom av
inte importbeskattas.nu

Punkten reglerar1 överföring för omsättning ombord på fartygav varor
Enligt 5 kap. 3 a§ skall sådan omsättning ha skett i Sverige,etc. anses

utgår härifrån. förenklingssyfteI skall det inte ske någontransportenom
förvärvsbeskattning då förs hit, detta med hänsyn till denattvarorna
följande omsättningen beskattas här.

Punkten 6 innebär förvärvsbeskattning inte behöver ske vid överföringatt
skall exportomsättningomsättas enligt kap.5 9 §av varor som genom

eller skattefri omsättning till EG-land enligt 3 kap.ett annatgenom en
30 § där förvärvsbeskattning förutsätts ske i det slutliga destinationslan-a
det.

De angivna reglerna kompletteras regler i 2 § 4 och 9nu av en som
artikel 28a.6, och innebär varuöverföring till Sverigemotsvarar attsom en

beskattas här i vissa fall den inte för näringsverksamhetäven görsom en
i EG-land. Bestämmelsen gäller för alla bedriver verksamhetett annat som
för vilken skattskyldighet föreligger här i landet. Oavsett hur näringsid-
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för förvärvetbeskattning ske härkommit förvärva skallkaren att varan,
i punkternafalldeförts hit från EG-land. Iett annat som angesvaranom

inte ske.för förvärvetbeskattningi andra stycket skall dock1-6 7 §
dubbelreglering,innebärai 9 §många fall torde reglerna i 7 § ochI en

beskattningsresultat.dock ger sammasom
innebärandeför och 9 §§,bestämmelse 7har införts10 §I en gemensam

enligtförvärvaresådanske förförvärvsbeskattning inte skall somatt en
gemenskap-vanligtskattskyldig förbliinte skulleandra stycket 23 § ett

och 3förvärv enligt 2 § 1sintemt
förregistersärskiltföraskattskyldige28k.2 b denartikelEnligt ett

ivaruöverföringarfrågavissa fall då detkontrolländamål i är somom
bördetta slagregisterReglerandra stycket.i 7 §förslaget undantas avom
till-meddelaslämpligenkanlagstiftningen,iinte införas utan som

§§.och 3013 kap. 29till de föreslagnalämpningsföreskrifter

3 kap.

1 §
införseloch ärskatteplikten för omsättningfastparagraf slåsdennaI att

§ förstakap. 1följd ändringen i ltillinförsel harOrdetgenerell. av
i kapitletföljande paragrafemadeimport. Imed ordetstycket 3 ersatts

importskatteplikt. Bestämmelsernadennafrånundantagen omanges
§ inte längrekap. 1 emellertid2föreslagnaden attenligtkommer avsea

förvärvEG-länder. stället kommerfrån lSverigetillinförssomvaror
förvärvarenförskattskyldighet ettmedföraEG-ländemafrån somatt

förvärvskall sådana28c.BartikelEnligtgemenskapsintemt förvärv. a
haomsättning skullemotsvarandemånbeskattning i denfrånundantas

föreslås härprincipDenna3.3.5.avsnittjfr bilagaundantagenvarit
omsättningeninnebärstycket.i § tredje Detintagen 1 varaav enatt om

för-gemenskapsintemtmotsvarandeskatteplikt,frånundantagen är ävenär
skatteplikt.frånundantagetvärv

artikelmotsvarandebestämmelseinförtsstycketi andraVidare har en
från skatte-undantagengenerellt ärimportvarigenom14.1 varaav ena
bestärnmel-enligtundantagenskulleomsättningenplikt, varavaranavom

ocksåkap.i 3bestämmelserövrigaDärigenom kani 3 kap.serna
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förenklas skattefriheten vid import inte uttryckligen behöverattgenom
regleras för varje vamgrupp.

2 3 §§och
Ändringarna i dessa paragrafer kommenteras i den allmänna motiveringen,
avsnitt 2.2.

5 §
Ändringen kommenteras i den allmänna motiveringen, avsnitt 2.3.

8 §

Ändringen kommenteras i den allmänna motiveringen, avsnitt 2.4.

9 §
Ändringen kommenteras i den allmänna motiveringen, avsnitt 2.5.

11 §

I paragrafen har gjorts dels ändring till följd införandet deten av av nya
andra stycket i dels1 andra ändringar. Andra ändringar följdändring-än

kommenteras i allmännaden motiveringen, avsnitt 2.7.en

11 §a
Paragrafen kommenterasDen i den allmänna motiveringen, avsnittär ny.
2.8.

§11 b

Paragrafen kommenterasDen iden allmänna motiveringen, avsnittär ny.
2.9 och 2.12.

12 §

I paragrafen har gjorts ändring till följd införandet det andraen av av nya
stycket i l

13-18 §§

Paragraferna föreslås upphävda. Skälen härtill har redogjorts för i den

allmänna motiveringen, avsnitt 2.12.
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19 §
Ändringarna motiveringen,i den allmännai denna paragraf kommenteras

avsnitt 2.12.

2l§
införandet detföljdparagrafen har dels gjorts ändringar tillI nyaav av

skatteplikten vadfråndels införts undantagstycket iandra l ett nytt
luftfartygfartyg ochtill sådanatjänster gällandevissa somvaroravser

i denändringen kommenteraspå. materiellabestämmelsen sikte Dentar
avsnitt 2.17.motiveringen,allmänna

§22
stycket iandra ltill följd detändringparagrafen har gjortsI nyaaven

23 §
dettill följd införandetändringgjorts delsparagrafen harI nyaavaven

följdändring-ändringarändringar. Andra ändels andrastycket iandra l
och 5.3.avsnitt 2.5motiveringen,i den allmännatill § kommenteras1en

§24
första§följd i kap. 1till ändringen 1ändring gjorts[paragrafen har aven

stycket

§§26
avsnitt 2.20.motiveringen,allmännaupphävd, denParagrafen föreslås se

27 §
Ändringen i denkommenterasföreslås upphävd.punkt 2Nuvarande

avsnitt 2.21motiveringen,allmänna .

28 §
avsnitt 2.21motiveringen,upphävd, den allmännaParagrafen föreslås se

29 §
Ändringen avsnittmotiveringen,allmännadenparagrafen kommenteras ii

32.2 1
. .
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30 §

förstaI stycket har ändring gjort till följd ändringen i l kap. 1 §en av
första stycket 3.

I andra stycke har undantag från skatteplikt införtsett för vissanytt ett
importsituationer. Bestämmelsen artikel 28c.D. Genom dennamotsvarar
bestämmelse kan skattskyldig importera erläggautan atten en vara
mervärdesskatt vid importen skall till EG-landomsättas ett annatom varan
på i 3 kap.sätt 30 dvs. omsättning åtföljssom anges etta som av
beskattat gemenskapsintemt förvärv i EG-land.ett annat

I de fall sådant importförfarande sker för inte skattskyldig juridiskett en
kan återbetalning importskatt ske enligt 10 kap. ll bperson av

30 §a
Det sjätte mervärdesskattedirektivet bygger på tanken vid omsättningatt
mellan EG-länder skall mervärdesskatt i flertalet fall påföras förvärvaren
i destinationslandet, i enlighet med de regler beskattningom av gemen-
skapsintema förvärv föreslås i 2 kap. I gengäld skall säljaren intesom a
beskattas för omsättningen jfr artikel 28c.A; bilaga avsnitt 3.3.5. För
omsättning från Sverige till EG-land mäste därför införas reglerett annat

skattefrihet för säljarens omsättning, eftersom exportbestämmelsemaom
kommer ha tillämpning endast på utförsel till länder utanför EG.att
Bestämmelser detta föreslås här intagna bestämmelseom som en ny om
undantag från skatteplikt.

Vad undantas kan sammanfattningsvis omsättningsägassom vara av
till EG-land.ett annatvaror

nödvändig förutsättningEn för omsättningen skall undantagenatt vara
från skatteplikt är säljaren eller köparen eller föratt transporterasvaran av
någonderas räkning från Sverige till EG-land. Med ettett annat annat
EG-land förstås sådant territorium i den föreslagna kap.1ett som anges

§10 således inte svenskt territorium.ära men som
För omsättning andra transportmedel förutsätts enligtänav varor nya

punkt köparen1 registrerad tillär mervärdesskatt i sitt land. punktI 2att
finns särskild regel för omsättning punktskatteplilttiga Genomen av varor.
denna punkt utsträcks skattefriheten enligt punkt till gälla omsättningl att

till vissa icke registrerade förvärvare.även gäller delsDet näringsidkare,

dels juridiska inte näringsidkare. Sådanaärpersoner som personer



405Specialmotivering

skyldighetenfrånundantagnågot28a.1 inte attenligt artikelomfattas a av
förskall beskattasdeochförvärv,gemenskapsintemaförskattbetala

2.stycketförsta3 §föreskrifterna i 2 kap.enligtförvärvet a

§30 b
tillseföråtgärdervidtamedlemsländerna attskall attartikel 28c.EEnligt

förvärvgemenskapsintemasådanaintemervärdesskatt avsessomuttas
uppfyllda.villkorvissa ärlandetinomsker närochartikel 28b.A 1i som

skallförvärvgemenskapsintemasådanasåledeshandlar somDet om
ellerförsändelsendåhärfinnspå grundSverigeibeskattas att varornaav
frånundantagbestämmelsernainnebärkorthetl attavslutas.transporten

då:skall gällaförvärvbeskattning som
registrerad tillföretagare ärutländskförvärvet görs somenav-

EG-land,imervärdesskatt annatett
omsättning härsubsequentefterföljandeförförvärvet görs en-

landet,i
EG-land änfråndirektsänds eller annatetttransporterasvarorna-
dentillmervärdesskattregistrerad förförvärvaren ärdet där person

omsättningen görs,efterföljandedentill vilken
skeromsättningen ärefterföljandevilken dentillden person-

Sverige,imervärdesskattregistrerad för
artikelenligtbetala skattenförvärvarendenna attutsettsperson-

landet.i21.1 a
transaktioner ärsådana treVidtriangeltransaktioner.s.k.Fråga är om

medlemsländer,olikairegistreradehemmahörande ocholika parter,
medåskådliggöraskan ettbestämmelsernaInnebördeninblandade. av

exempel.

hörB somtill B.säljerTysklandihör hemmaA som varaen
Frankrike.ihemmaC hörC.tillsäljerBelgienihemma varan

dvs.till Cfrån Adirekttill Baldrig utanVaran transporteras
någotinteBgrund härav görPåFrankrike.Tyskland tillfrån

BBelgien. Däremot gör ettförvärv igemenskapsinternt gemen-
intenämligenkrävsdet attFrankrike;iförvärv enskapsinternt

sådantland förihemmahörande att ettskall ettförvärvare vara
innebär328c.EartikeliReglernaskall ägaförvärv rum.anses

från be-undantasskallFrankrikeiförvärvemellertid Bzsatt
iförutsättningardeundergäller angesskattning. Detta som
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strecksatsema En sådan förutsättning är C blirovan. att
betalningsskyldig för skatten i anledning omsättningen frånav
B till C. Detta i artikel 21.1 tredje stycket jfr denanges a
föreslagna kap.l 2 § första stycket 4. Enligt särskild be-en
stämmelse i artikel 22.1 behöver inteB registreras i Frankrikec
i anledning omsättningen till C. Varken förvärvBzs från Aav
eller hans omsättning till C kommer således få några skatte-att
mässiga konsekvenser för honom.

förevarandeI paragraf föreslås regler motsvarande artikel 28c.E införda.3

30 §c
Efter genomförandet EG:s inre marknad kommer all försäljning vidav

inom beskattas.gemenskapen Skattefri försäljning någotatt ärresor som
egentligen inte längre finns vid gemenskapsintema I artikel 8 finnsresor.
särskilda bestämmelser omsättning vid sådana skall beskattasom var resor
artikel 8.1 jfr den föreslagna kap.5 3 §.c; a

Under övergångsperiod har emellertid tillåtits den skattefria för-en att
säljningen vid inom gemenskapen får fortsätta. I särskild artikelresor en
i övergångsordningen artikel 28k föreskrivs sålunda medlemsländernaatt
till och med den 30 juni 1999 fär undanta viss försäljning fränav varor
beskattning. Vad får undantas omsättningär i tax-freesom av varor
butiker tax-free shops till medtas i personligresenärer bagage vidatt

med flyg eller båt inom gemenskapen. Med tax-free butikresa avses
sådana butiker på flygplatser eller hamnar uppfyller de villkorsom som
vederbörlig myndighet i varje medlemsland fastställer. Med inomresa
gemenskapen i luften eller till sjöss, påbörjas itransport,menas en som

EG-land och avslutas i EG-land.ett ett annat
Skattefriheten gäller omsättningäven fartyg eller luftfartygav varor

under färd inom gemenskapen.

För skattefrihet skall gälla får värdet omsättningenatt ochav per person
skall föras med i bagage interesenärens överstigaresa av varor som ett

belopp 90 ECU för närvarande omkring 800 kr. Därvid fårav en varas
värde inte delas innebärDetta på köperattupp. treom en person en resa

å 50 ECU, kan endast dessa säljas skattefritt. Regeln tordevaror en av
gällaäven endast förvärvas för belopp överstigande 90ettom en vara

ECU.
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skattefrihet skallförvidare bestämmelsefinns säger attDet attsomen
kvantitativade gränseröverstigainteomsättningenfårgälla personper

härregleroch EG. Delandmellan tredjeförgäller resenärer somsom
begränsningar rätteninnebärtullbestämmelser attdeär avsomavses

tull- land.tredjefrånskattefritt till EGochellerinföra varor
ske påkunnafortsättningsvis skallförsäljningskattefri ävenFör att

EG-land börtillSverigefrånavgårluftfartyg annatellerfartyg som
reglerSådanai ML.införasreglernaberördatill demotsvarigheter nu
tillbör begränsasparagraf. Undantaget attförevarandeinförda iföreslås
enligtvaruslagsådanahuvudsakivissa slaggällaendast somvaror,av

enlighetskall, ivaruslagenvissatullfritt.införas Förfårgällande regler av
gällaendastdessutomundantagetdirektivet,i sjättebestämmelsernamed

begränsningar.kvantitativavissamed
införam.fl.resandeför1987:1072 rätt attförordningen varorI om

fartyvissabeträffandei dennainskränkning rättskattefrittoch görs gs-tull-
lagstift-förordningen kommer ersättasflyglinjer. Denna atteller annanav

Utredningenframläggsförslagdeföljdning avsomavsom en
börRegeringen äventullagstiftningen.EG-anpassning161993:Fi avom

införaiinskränkningarvissa rättenmöjlighet attgörafortsättningsvis ha att
paragrafensföreslås ibestämmelsesådanskattefritt. Enochtull-varor

stycke.tredje

d §30
förinförsskattepliktfrånundantagföreslåsparagraf gemen-denna attl
förvärvarendåärfallfall.förvärv i vissa Deskapsintema avsessom

Bestämmelsenkap.10enligtskattentill återbetalninghaskulle rätt av
3.3.5.avsnittbilaga 1artikel jfr28c.Bmotsvarar c

fall dåendasttordedirektivetbestämmelse i sjätte enNämnda avse
jfrförvärvgemenskapsinterntskattskyldig förutländsk företagare är ett
denbehöverundantagstadgakap. X.9.2.4. GenomTerraKajus att om

land däri detskattenåterbetalningföretagaren inte begärautländska av
därförparagraf börförevarandeenligtsker. Undantagetförvärvet

tilldådvs. rättföretagare,utländskaendastgällatillbegränsas att
l-4.10 kap.föreligger enligtåterbetalning
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31 §

Paragrafen föreslås upphävd. Skälen härtill i den allmänna motive-anges
ringen, avsnitt 2.22.

4 kap.

5 §

Enligt nuvarande 1 kap. 1 § l det nödvändigär förutsättning fören
skattskyldighet omsättning i yrkesmässiggörs verksamhetatt och atten
denna bedrivs här i landet. I 4 kap. och1 3 §§ så skallnäranges anses

fallet. Reglerna knyter till inkomstskattelagstiftningen.vara an
kap.1 1 § föreslås1 ändrad på så skattskyldighetsätt uppståratt

oberoende den yrkesmässiga verksamheten bedrivs här i landet ellerav om
landet. 4 kap. ochl 3 §§ reglerar i vilka fall verksamhetutom en som

bedrivs näringsidkare här i landet yrkesmässig.är Bestämmelsernaav en
knyter till svensk inkomstskattelagstiftning.an

För verksamhet bedrivs utländsk företagare jfr l kap. 15 §som av en
bör allmän bedömninggöras verksamheten ären attav om anse som
yrkesmässig och omsättningen i Sverige kan ingå i den verksam-om anses
heten eller privatär Som framhållits i motiveringen till 1 kap.natur.av
l § l tillfällig,är även enstaka, omsättning Sverige gjordatten anse som
i yrkesmässig verksamhet oberoende denna bedriven i Sverigeären av om
eller i land. föreslåsI 5 § regel verksamhetett närannat en om som

utländsk företagareutövas skall yrkesmässig. Enligt regeln fårav en anses
ledning hämtas de kriterier gäller för verksamhet enligt l dvs.av som

den utländskenär företagaren i Sverige eller i sitt hemland bedriver
verksamhet den i lmotsvararsom som anges

5 kap.

1 §

I nuvarande tredje stycket finns regel omsättning fartyg elleren om
luftfartyg i utrikes trafik. Sådan omsättning ha gjorts landet.utomanses
Enligt EG-bestärnrnelsema skall emellertid omsättning ombord vid resor
inom EG betraktas omsättning inom det medlemsland varifrånsom

avgátt. En bestämmelse därom föreslås införd i 2 btransporten en ny
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därför bli inskränktföreslåsbestämmelses tillämpningsområdeFörevarande

gälla utrikes trafik.till att annan

2 §

punktstycket 1Första
skallfallvilkaparagraf regleras iförevarandeGenom somen vara

Paragrafenlandet.inomskalltill köparen omsatttransporteras anses vara
jfr bilagaartikel 8.2meningen ochförstapå artikel 8.1grundar sig a

skall itill köparen,inte skall3.3.2. Omavsnitt transporterasvaraen
landet.inomhuruvidaenligt 3 § ärstället omsattprövas varan

omsättningsavtal,led ifall då,omfattar deParagrafen ettett en varasom
enligtlandet skallinomomsättningSomtill köparen.skall transporteras

landet dåifinns härden situationenhuvudregeln, punkt att varananses
Bestämmelsentill köparen.påbörjarnågonellersäljaren transportenannan

ellersäljarenutförsfall dådeinte endastomfattar transporten en avav
självständigellerspeditörexempelvisanlitaddenne armanenperson,

ellersjälvutförs köparenfall dådefraktförare, även transportenutan av
med vadanlitad Detta överensstämmer ut-denne somperson.en av

direktivbestämmelsema.itryckligen anges
sikte pådirektivbestämmelsenvid handen tarVad attsagts gersom nu

skallanlitadhonomeller transporteradå säljarenfalldels de personen av
och,köparen hämtadå skallfalldels detill köparen, varanvaran

falldessaanslutning förvärvet. Ii tillSverigeföra deneventuellt, ut ur
Omsättningen kaninom landet.ha ägtomsättningenalltsåskall rumanses

tillomsättningvid30 §kap. ettden föreslagna 3bli skattefri enligtdock a
i detbeskattasskallförvärvgemenskapsintemtEG-land, eftersom ettannat

Omsättningenartikel 28b.1.slutartill förvärvarenland där transporten
§.jfr kap. 9EG-land 5ickeden sker tillskattefriockså blikan ettom

punkt 2stycketFörsta
3.3.2.avsnittjfr bilagaartikel 8.1DenPunkten är motsvarar any.

punktbetecknadföreslås bli2nuvarande punktenDen som
intevisserligenfalletdetbestämmelsenföreslagna attDen varanavser

ellerinstallerasskallpåbörjasdåi landetfinns här transporten varanmen
alltsåskallfallsådanträkning. Iför dennesellersäljarenhärmonteras av



410 Specialmotivering

inom landet. Det gälleromsattvaran anses påbörjasoavsett transportenom
i EG-land eller i ickeett EG-land.annat ett

Ett motsvarande beskattningsresultat kan uppnås den nuvarandegenom
punkten 2. Den punkten, i förslaget betecknas punkt föreslåssom som
emellertid ändrad så den blir tillämplig endast på införselatt från platser
utanför EG se nedan.

Det bör framhållas sådana omsättningar omfattasatt den här be-som av
handlade punkten i vissa fall kan omfattas den föreslagnaäven av
punkten 4. Någon prövning enligt den punkten skall emellertid inte göras,

omsättning redan enligt förevarande punkt skall gjordom en anses vara
inom landet. De omfattande begränsningar finns i punkt 4 saknarsom
alltså intresse vid omsättning i förening med montering eller installation.

Första stycket punkt 3

Punkten delvis nuvarande punkt Denna utformadmotsvarar är mednu
utgångspunkt från Sverige inte medlem iär EG. Den omfattaratt därför

omsättningäven från EG-länder. Bestämmelsen grundar sig på artikel 8.2
jfr bilaga avsnitt 3.3.2. Denna gäller dock endast vid import, dvs.
införsel från icke medlemsländer jfr den föreslagna 2 kap. §.1 Be-a
stämmelsen i ML föreslås bli ändrad i enlighet härmed. Det leder till en
följdändring i form den behandlade bestämmelsen omsättningav nyss om
i förening med montering och installation, den föreslagna punkten 2.

Bestämmelsen gäller enligt sin ordalydelse endast omsättningen ingårom
i säljarens yrkesmässiga verksamhet här i landet. begränsningDenna finns
inte enligt EG-direktivet. Regeln bör justeras i enlighet med detta.

Syftet med EG-regeln, sådan den här föreslås införd i ML, är närmast
tillförsäkra omsättning bliatt tilltransporteradatt en av en vara som avses

Sverige inte skall kunna beskattningskonsekvenser.omsättas Om inteutan
regeln hade funnits, skulle omsättningen nämligen gjord i tredjeanses vara
land och därmed kunna beskattas jfr TerraKajus kapitel ochVI.5
VI.6.4.

Första stycket punkt 4 andra och tredje styckena distansförsäü-samt
ningar

Bestämmelserna är De artikel 28b.B jfr bilaga avsnittmotsvararnya.
3.3.2 och 3.9.4.
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vid vilkaDirektivbestämmelsen omfattar varuomsättningarsådana

eller för dennes räkningavsänds eller säljarentransporterasvarorna av
avslutas. Sådanafrån medlemsland det försändelsenland däränett annat

ningar. exempelfölj distansförsälj Ettomsättningar betecknas i det ande som
postorderförsäljningar.är

distansförsäljningardirektivbestämmelsen skall vidEnligt varorna anses
förvärvarentillde finns då försändelsen ellerdär transportenomsatta

direktivet enligthuvudregeln iinnebär undantag frånavslutas. Detta ett
motsvarandepåbörjasskall därvilken omsatta transportenvarorna anses

Syftet med direktivetsförsta stycket ML.huvudregel finns i 5 kap. 2 § l
skattskyldigskall blidistansförsäljningar säljarenbestämmelser är attom

skattepliktigomsättningendestinationslandet i den måni är

omsättningSäljarens
för-distansförsäljning gäller endastbestämmelserDirektivets omom

motsvarande 100 000beloppmedlemsland överstigersäljningen till ettett
det föregåendeunder det löpande ellermervärdesskatt,exklusiveECU,
skattskyldighetbegäran medgettseller säljaren har påkalenderåret egen

fråganstycket reglerasföreslagna tredjeomsätming. I detvid lägreäven
hit. Om-för distansförsäljningari Sverigeskattskyldighetfrivilligom

denskall beskattas i Sverigepunktskattepliktiga ävensättning omvarorav
inte harbeloppsgränsennämnda passerats.

beloppsgränsbestämmamöjlighetmedlemsland harEtt att somen
100 000 ECU. sådan lägrestället för En gränsECU i35 000motsvarar

skulleden högremedlemsland gränsenkan tillämpas attett antarsomav
allvarligare konkurrenssnedvridningar.leda till

viharmervärdesskattesatsenpå relativt höga svenskaMed tanke den
föreslårdel. Viför svenskrelativt låg bör tillämpasutgått från gränsatt en

000 kr.den bestäms till 320att
åtgärder vidtasanvänds,sådanEnligt direktivet skall, lägre gränsom en

andra EG-stater.beskattningsmyndighetema iför underrättaatt
vissdirektivet,medskall, i enlighetangivnaDen gränsen avse en

Överskrids skallårsomsättningsgränsen,Sverige.årsomsättning tillsäljares
föregående åretsälj under detbeskattning ske här. Om omsattnärmastaren

regeln tillämpasdirektivetskall enligtden nämnda gränsen,övervaror
löpande året.detunderöverskridsomsättningsgränsen inteäven om
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Enligt direktivet artikel 28b.B 3 skall vidare säljare inte uppnåren som
de angivna omsättningsgränsema frivilligt kunna välja beskattning skallatt
ske i destinationslandet. En sådan regel föreslås införd i tredje stycket.

Köparens förvärv

Bestämmelserna distansförsäljning komplement tillär be-att ettom se som
stämmelserna skattskyldighet vid vamförvärv från EG-landettom annat
gemenskapsinterna förvärv. Förstnämnda bestämmelser gäller därför

endast vid försäljning till vissa kategorier köpare, nämligen sådanaav som
undantagna från skattskyldighetär för varuförvärv.

Direktivbestämmelsen distansförsäljningar gäller försäljningarbl.a.om
till näringsidkare undantagna frånär bestämmelserna gemenskaps-som om
interna förvärv. Det innebär den näringsidkare inte skattskyldigäratt som
för sina förvärv från andra EG-länder kan komma belastas medatt en
ingående skatt vid förvärv efter distansförsäljningar på motsvarande sätt

vid vanliga inhemska förvärv. En näringsidkare skall enligt direktivetsom
undantagen från bestämmelserna gemenskapsinterna förvärv,vara om om

han saknar avdragsrätt och dessutom det sammanlagda värdet hansav
förvärv understiger viss årlig beloppsgräns han begäranutan atten egen

skattskyldighetimedgetts sådant fall.

De här föreslagna bestämmelserna distansförsäljningarär samordnadeom
med reglerna näringsidkares skattskyldighet för gemenskapsinternaom
förvärv. har skettDet bestämmelsen distansförsäljningarattgenom om
föreslås gälla endast köparen inte skattskyldig enligt kap.är 1 2 §om
första stycket för förvärvet5 Enligt den föreslagna 2 kap. 3 §av varan. a
andra stycket 2 nämligen köpare inte skattskyldig för förvärvet,är en om
han näringsidkare verksamhet inte medförär någon avdragsrätten vars
eller till återbetalning ochrätt dessutom det sammanlagda värdet av
förvärven under löpandedet eller det föregående kalenderåret inte

överstiger 90 000 kr köparen inte har på begäran medgettssamt egen
skattskyldighet vid förvärv mindre omfattning. näringsidkaresEnav
förvärv från EG-land punktskattepliktiga tobaks-, alkohol- ochett annat av
mineraloljeprodukter medför alltid skattskyldighet, förvärvet ärom
skattepliktigt. distansförsäljningEn till näringsidkare medför därför inteen
någon skattskyldighet för säljaren, försäljningen sådanaom avser
punktskatteplilctiga varor.
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för-gäller dessutomdistansförsäljningarDirektivbestämmelsen om
docknäringsidkare. krävsinte Dettill juridiskasäljningar ärpersoner som

gemenskaps-från bestämmelsernaköparen undantagenhär äräven att om
förvärvårligainterna fallet köparensSå i förslagetförvärv. är om

förutsättningunder90 000 kr,nämnda beloppsgränsunderstiger omnyss
vid förvärvskattskyldighetmedgettsinte på begäranhan avatt egen

Juridiskaandra stycket 2.omfattning kap. 3 §2mindre personer soma
bestämmelsernafrånundantagnaalltsånäringsidkareinte ärär om

näringsid-förmån gälleri motsvarandegemenskapsintema förvärv som
distansförsäljningar tillochmedför avdragsrättverksamhet intekare vars

mån.i motsvarandemedföra skattskyldighetalltsåkommerdem att
slutligen försälj-omfattardistansförsäljningarDirektivbestämmelsen om

förståsMed detnäringsidkare.intetill andraningar är synespersoner som
ibestämmelsernaomfattas inteSådanatill konsumenter.försäljningar av

Distansförsäljningar tillvid varuförvärv.skattskyldighet§kap. 32 oma
försäljningenskattskyldighet, ärmedför således alltidkonsumenter om

skattepliktig.

installationochmonteringtransportmedelSärskilt samtom nya
bestämmelsernaaldrigtransportmedel omfattasOmsättning omavnyaav

stycket 4. Dennaförstai kap. 2 §5distansförsäljningar. Det anges
transportmedelförvärvpå gemenskapsintemaberorordning att av nya

första3 §kap.föreslagna 2framgårbeskattas. Detalltid skall aav
förvärvarblir dengrund den bestämmelsen nyttPå ettstycket somav

förvärvgemenskapsintemtskattskyldig förtransportmedel transport-ett av
innebärhar. Detsäljarensjälv ellerhanmedlet vilken statusoavsett som

säljareneller ärförvärvarenbeskattasförvärv kommer ävenattatt ett om
ellernäringsidkareintejuridisk ärellerprivatperson ensompersonenen

Vad ärmedför någon avdragsrätt.inteverksamhetnäringsidkare somvars
12i kap.transportmedel 1 aangesnya

förening mediomsättningdirektivbestärnrnelsenheller omfattarInte
för dennesellersäljarenskall utförasinstallationellermontering avsom

alltidprincipiartikel 8.1skall enligtomsättningräkning. Sådan ansesa
utförs. Sammainstallationenmonteringen ellerland därgjord i detvara

2punktenförslagnadengrundenligt MLgällaordning kommer att av
punktentill denframhållits i kommentarenparagraf. Somförevarandei
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skall någon pIövning enligt punkt inte4 ske, omsättningen redan enligtom
ifrågavarande punkt skall gjord inom landet.anses vara

2 §a
Paragrafen gäller s.k. distansförsäljningar från Sverige till EG-ett annat
land. Paragrafen alltså motsvarighetär till 2 § första stycket 4 ochen
andra-tredje styckena gäller distansförsäljningar från EG-landett annatsom

Liksomtill Sverige. dessa bestämmelser grundar sig förevarande paragraf
28b.Bpå artikel jfr bilaga avsnitt 3.3.2 och 3.9.4.

sjätteI EG:s mervärdesskattedirektiv finns särskilda bestämmelser om
distansförsäljningar, dvs. sådana varuomsättningar vid vilka varorna

säljaren eller för dennes räkning från med-transporteras ett annatav
detänlemsland medlemsland i vilket till förvärvaren avslutas.transporten

försäljningarSådana skall gjorda i destinationslandet. Avsiktenanses vara
säljaren skall bli skattskyldigär i det landet för försäljningarna i denatt

mån köparen inte skall betala skatt för förvärvet. I gengäld skall säljaren
skattskyldiginte i det medlemsland från vilket transporteras.vara varorna

föreslagnaDen bestämmelsen alltså det fall då säljaren skallavser vara
skattskyldig och registrerad i destinationslandet för distansförsäljning till
privatpersoner eller sådana mindre näringsidkare eller juridiska personer

skattskyldigainte är för gemenskapsinterna förvärv.som

2 §b

Paragrafen är och grundar sig på artikel 8.1 jfr bilaga avsnittlny c
den direktivbestämmelsen3.3.2. I regleras de fall då omsättsvaror

luftfartygfartyg, eller tåg vid passagerarbefordran inom EG. Varorna skall

den plats där påbörjades.omsatta An-transportenanses av passagerare
gående den innebördennärmare den föreslagna regeln hänvisas tillav

iredogörelsen bilaga för1 direktivbestämmelsema.
föreslagnahärDen bestämmelsen exklusiv i förhållande till övrigaär

bestämmelser. Bestämmelsen innebär reglering omsättning underen av
såväl till från Sverige vid inom gemenskapen.transporter som resa

3 §
Ändringama konsekvensutgör de föreslagna 2 och 2 b §§.en av a
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§ och §5 5 a
bestämmelsersjätteEG:s mervärdesskattedirektiv särskildainnehåller om

förmedlingtjänster avseende medlemsländer ochmellanvarutransporter av
avsnitttsådana tjänster artikel 28b.C och 28b.E jfr bilaga 3.3.3.

5paragraf. §Motsvarande bestämmelser föreslås infördai I 52aen ny
bestämmelsedels erinrats särskild vissahar 5 dels intagits omom a en

kapitelmotiveringen, 6.resebyråtjänster fjärde stycket: jfr den allmänna

transporttjänstter förstaEnligt huvudregeln i 5 § angående omsättning ava
i Svrerigegjordstycket punkt 1 skall sådan omsättning omen anses vara

mervärdesskattehamteringenpåbörjas i Sverige. förenklaFörtransporten att
underför fall förvärvat tjänstendock undantag det då köparengörs an- v

sådant ifall följerregistreringsnummer i EG-land. Igivande ett annatav
det lzandet. Pådirektivets regler beskattningen skall ske inämligen attav
transjporttjänstmotsvarande föreskrivs i första stycket punkt 2sätt att en

från EG-Sverige, avgåttskall i ettäven annattransportenomsattanses om
land.

Omsättningenskattskyldig förmärka fråganDet ärär att att om vem som
l ochstycket 3. Detransporttjänsten regleras i l kap. 2 § förstaav

transporttjänsteninnebär följande, allt under förutsättningreglerna att
i landet. den§ skall här Om omsätterenligt 5 somomsattansesa

handetsvensk företagare, såtransporttjänsten säljaren ärärär somen
företagare ochför säljaren utländskskattskyldig omsättningen. Om är en

likaledes säljarenregistrerad till mervärdesskatt detköparen inte här,är är

utländskskattskyldig för omsättningen. säljarenOm ärär ensom
här, detmervärdesskattföretagare och köparen till ärregistreradär

köparen skattskyldig för omsättningen.ärsom
angående förmedlingbestämmelserföreslagna § andra stycket finnsI 5 a

Bestämmelsenstycket.sådana transporttjänster i ärförstaav som avses
Ävenstycket.i förstapå motsvarande bestämmelsenuppbyggd sätt som

för Omsättningenskattskyldigi dessa fall regleras frågan ärom vem som
kap. 2 första stycket och1 § lav

6 och 6 §a
bestämmelsersärskildaEG:s sjätte mervärdesskattedirektiv finnsI om

tjänster i desådamaförmedlinglastning, lossning och liknande samt avom
medlemsländermellanavseendefall då tjänsterna har varutransporter
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jfrartikel 28b.D och 28b.E bilaga avsnitt 3.3.3. Motsvarande

föreslås paragraf,bestämmelser bli införda i 6 Regleringen ären ny a
Även beträffandeuppbyggd motsvarande i 5 sådanasätt som a

inom landet regleras frågantjänster enligt 6 § skall omsattasom a anses
första stycketskattskyldig för omsättningen 1 kap. 2 §är avom vem som

ochl

7 §

dessastycket föreslås till EG-reglerna. EnligtFörsta närmare äranpassat
beskattningslandsregeln i dessa fall olika beroende påtillämpningen av om

tillhandahållandetfrån EG-land, ellertjänsten tillhandahålls annatett om
tredje land.sker från

EG-land skall förvärvsbeskattningTillhandahålls tjänsten från ett annat
tillhandahållsunder förutsättning tjänstenske i Sverige endast att en

i Sverige. Om det fråganäringsidkare med fast driftställe är om en
Sverige ellerdriftställe, bosatt inäringsidkare saknar fast ärmen somsom
Ärbeskattning ske här. däremotstadigvarande vistas här, skall också

följas, vilket innebärskall huvudregeln i 8 §förvärvaren privatpersonen
fasta driftställetillhandahâllaren har sittbeskattning skall ske där etc.att

fasta driftställe finns i EG-innebär, tillhandahållarensDet ett annatom
land, beskattningen sker där.att

förvärvsbe-från tredje land, skallTillhandahålls tjänsten däremot ett
ellernäringsidkarehär sig förvärvarenskattning alltid ske är enenvare

juridisk eller privatperson.personannan
regel huvud-finns generellt hållennuvarande andra stycketI attomen

beskattningensåskall frångås, antingenregeln i första stycket kunna att
artikelgrundasden inskränks. Regelni Sverige utvidgas eller så att

skyldighet införarättighetmedlemsländerna9.3, attmensom ger
konkurrens-nödvändigt för undvikaspecialregler detta bedöms attom

regeln kommitutformning den svenskagenerellasnedvridning. Den som
kanEG-länder. Den kommasakna motsvarighet i andrafå torde dockatt

till tjänster heltdubbelbeskattning, ellerleda till icke önskvärd attatt
harbeskattning. Räckvidden regelnundandraskommer avsetts attatt av

försvåra tillämp-kraftigtmycket begränsad, den riskerar attmenvara
bakgnmdenangivnahuvudregeln i första stycket. Mot denningen nuav

dettaregelslopas. det visar sigföreslås andra stycket helt Om attatt en av
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slag önskvärd vid vissaär specifika tillhandahâllanden, bör regel enbarten
avseende dessa införas med stöd EG-regeln.av

7 §a
Paragrafen grundar sig på artikel 28b.E ifr3 bilaga avsnitt 3.3.3.

8§
Ändringen konsekvensär den föreslagna 7en av a

9 §

Första stycket
Ändringarna i punkterna 1-3 betingade EGzs exportregler iär attav
princip inte kommer tillämpliga handel mellan EG-länder. Vidatt vara
sådan handel har exportbestämmelserna med bestämmelserersatts om
undantag från skatteplikt vid omsättning till EG-land föreslagnaseannat
3 kap. 30 §. För omsättning skall omsättningatta en anses som en
utomlands krävs förs till plats utanför EG.att utvarorna en

Ändringen i punkt de föreslagna5 punkterna 5 och b följd5 ärsamt a en
det efter svenskt EU-medlemskap kommer gälla olika regleratt ett attav

beroende på fartyg eller luftfartyg går i trafik inom EG eller tillettom
eller från tredje land.

Punkt således leverans5 endast till fartyg eller luftfartyg i utrikesavser
trafik för bruk ombord på sådant fartyg eller luftfartyg, således för

fartygets behov eller för servering ombord Bestämmelsen medföreget etc.
sådan leverans omsättning utomlands, dvs. leveransen kanatt anses som

ske skattefritt export. Detta gäller fartygetäven eller luftfartygetsom om
går i trafik mellan Sverige och EG-land.annat

Punkt gäller5 generellt för leverans för omsättning på fartyg eller luft-a
fartyg. Den dock endast leverans fartygtill eller luftfartyg gåravser som
i trafik mellan Sverige och icke EG-land. Leveransen kan skattefrittske

vad gäller avsedd för försäljningäven ombord, trafikendast vidvara men
till eller från land utanför EG.ett

punkt b stadgasI 5 omsättning på fartyg luftfartygeller vid inomatt resa
EG i vissa fall skall omsättning utomlands. Regeln får ianses som ses
samband med 1 § tredje stycket och 3 Bestämmelsen endasta avser om-

försättning konsumtion ombord, och således omsättning attav varor

l4 14-0935
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regleras i den föreslagnasistnämnda omsättningmedtas resenären.av
kap. 303 c

Sistnärmi-stycke 3-5.grundas på artikel 8.1Bestämmelsen i punkt 5 b c
med den 31till ochmedlemsländerna möjlighetbestämmelserda attger

pâ fartygomsättningundantafrån beskattningdecember 1993 varorav
endastUndantaget gällergemenskapen.inomluftfartyg videller resor

och dryck.serveringkonsumtion ombord, såsomföromsättning matav
regler lämnasförslag tilldocki tid förutsätterBegränsningen att avnya

fortfarandeskett bör detDå såden juni 1993.Kommissionen 30senast
undantaget.möjligt tillämpaattvara

exportbutik.s.k.försäljning iförpunkt 6 leveransBestämmelsen i avser
tillflygplatser. Leveransflertal svenskafinns päSådana butiker ett

skattefri.därmedutomlands, ochomsättning ärexportbutik utgöraanses
försäljningen ireglerarbestämmelserfinnstullagstiftningenI som

ochexportbutikfår drivaavseende påbl.a. medexportbutik, vem som
butik.säljas i sådanfårslagvilka varor somav

denfalli dessaskattefria försäljningendenEG reglerasInom ovanav
omsättning iavsiktendel docksvenskartikel 28k. För ärnämnda att

Enligttullagstiftningen.iskall reglerasfortsättningsvisexportbutik även
nämndaiuppställsbegränsningarskall deerfaritutredningenvad som

redaktionellEndasttullagstiftningen.införas idirektivetsjätteregler i en
kap. 9punkt i 5förevarandedärför ikrävsändring

punktinförda iföreslåsförsäljningtax-freeövrigRegler en nyom
föreslås upphävd,paragrafkap. 10 Dennafinns i 5reglerSådana senu

nedan.

stycketandraNuvarande
förstatillämplighetenvidbegränsningsärskildinnehållerStycket aven
trañk.intemordiskipå fartygförsäljningförbeträffande leveransstycket

imedlemskapsvensktefterkvarståintesärbestänunelser kan ettSådana
Danmarkendastidagbestämmelseni ärländerdeEU. Av angessom

från Norgeutgångspunktmed ävenutformatFörslageti attmedlem EU. är
bakgrund häravi EU. Motbli medlemmarFinland kommeroch att

utgår.stycketföreslås att
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10 §

Paragrafen innehåller bestämmelser utomlands i andra fallomsättningom
i 9än Bestämmelserna tax-free försäljning i butiks.k.som anges avser

inom landet, framför allt till utländska turister, medför vidsom varorna
Sverige.utresa ur

Paragrafens första punkt försäljning till bosatta iavser personer
Danmark, Finland eller Norge. För sådan försäljning gäller särskilda

begränsningar, bl.a. viss beloppsgräns. Sådana särlösningar för vissa

länder kan inte behållas efter svenskt EU-medlemskap. Denna särregelett
måste därför upphävas.

Bestämmelserna i andra punkten försäljning till bosatta iavser personer
andra länder iän som anges

Den försäljning i andra punkten kan behållas med stödsom avses av
artikel 15.2 andra stycket. dennaI bestämmelse Kommissionen såsägs att

möjligt skall lämna förslag till regler räckvidden ochsnart som som anger
de praktiska för tillämpningen undantag såvitt gällerarrangemangen av
omsättning detaljistledeti med i personligaresenärersatt tasav varor
bagage. Tills dessa regler i kraft gäller skattefrihetenträtt endast vid

uppvisande kopia faktura jämförligeller handling, påskrivenav av
endorsed tullmyndigheten därpå den plats lämnarav varorna gemen-
skapen. Medlemsländema får vidare införa begränsningar för skattefriheten

och undantag för tillomsättninggöra resenärer bosatta inomärsom
gemenskapen. finns också möjlighetDet utvidga skattefriheten tillatten

bosatta i landet.ärpersoner som
Bestämmelsen i lO § 2 bör överföras till punkt9 Den§ som en ny

bör, i enlighet med direktivet, begränsas gälla försäljningtill till fysiskatt
bosatt i land EG-land. övriga begränsningarän Någraannat ettperson

gäller inte idag och bör inte heller införas.

De nuvarande bestämmelserna innebär vid sitt förvärvköparenatt
erlägger mervärdesskatt på vanligt han vid landetsätt utresaattmen ur
återfå: skatten. Förfarandet kan i korthet enligt följande.beskrivas

Vid omsättningen fyller säljaren i särskild tax-free check. På dennaen
lämnas beskrivning Vidare försäljningsbeloppeten av varan. anges
inklusive mervärdesskatt det belopp köparen skall återfå mervärdes-samt
skatten minskad med avgift. Varan förpackas paketet förseglasoch såen

det inte kan förseglingenöppnas bryts. Genom uppvisaatt utan att att
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mervärdesskatten.tillbakavid får köparenchecken och paketet utresan
Säljarenfrån intygsgivaren.avräkningsnotaerhåller därefterSäljaren en

kanoch hanförts landeterhållit bevis påhar därmed utett att urvaran
bokföring.i sinexport-transaktiontransaktionenbehandla som en

användandemedförfarandetdet svenskakonstaterasDet kan att av
står iskatt, inte överensstäm-återbetalningi samband medintygsgivare av

skalltullmyndighetkrav pånuvarande EG-reglemasdemelse med att
vadEnligtgemenskapen.lämnardärfaktura på den platspåteckna varorna

publiceratnyligenalldelesKommissionen etterfarit harutredningen
15.2.i artikelförutskickatsregleringsådan ändradtillförslag somen

behålls,principförfarandet inuvarandeutgå från dettordeFörslaget att
förfarandetsvenskaDetsärskild beloppsgräns.införandemed enavmen

beslutavvaktas, näri EG börbehöva ändras. Processendärförkan men
ske inomkunnabörDettaförfarandetsvenskatagits bör det anpassas.

lagregleringen.föreslagnautredningenför den avramen

§ll
skall4-8 §§enligttjänsteromsättningvilka fallparagrafen iI avenanges

utomlands.omsättninganses som en
aktuelladengällaendasti EUinträdesvensktefterPunkt bör3 omett

EG.utanförplatstillSverigeförs ut enurvaran
föreslåsföljd 10 §tillgjortsändringredaktionell att6 har[punkt aven

i kapitel 6.kommenterasgjortsändringytterligareupphävd. Den som

7 kap.

l §
förstakap. §i l 1ändringentill följdgjortsändringparagrafen harI aven

serveringstjänsterförskattesatsernade lägreförslåsVidarestycket 3. att
25skattesatsengenerellatill den procent.höjsbrevbefordranoch om

motive-allmännaÄndringarna i denkommenterasskattesatseravseende

kap. 7.ringen,

§2
omsättningfallavseende dekompletteratsstycket har somAndra nya av

första stycket.2 §kap.infördai 1föreslås



Specialmotivering 421

2 §a
I paragrafen har införts bestämmelser angående beskattningsunderlaget vid
gemenskapsintema förvärv. Bestämmelserna grundas på artikel 28e.l jfr

bilaga avsnitt 3.1.6.

3 och 3 §§a
De bestämmelserna kommenteras i den allmänna motiveringen,nya
kapitel 3.

3 §a
Av redaktionella skäl har bestämmelsen i 3 § andra stycket brutits ochut
förts till den här föreslagna paragrafen. Beträffande innehållet i övrigt

hänvisas till den allmänna motiveringen, kapitel 3.

5 §

Som i specialmotiveringen till kap. 9 § andra stycket kan särbe-5anges
beträffandestämmelser vissa länder inte kvarstå efter inträdesvensktett

i Paragrafen föreslåsEU. ändrad i enlighet härmed.

8 §

Beskattningsunderlaget vid import debör regleras helt i enlighet med EG-

regler direkt gällande i Bestämmelsernaär Sverige tullområdet. isom
förevarande paragraf föreslås därför med direkt hänvisning tillersatta en
EG-reglema.

9-l1§§

föreslagna bestämmelsernaDe innehållsmässigt i allt väsentligtmotsvarar
nuvarande 9 tullförfa-Reglerna har systematiskt till detanpassats nya
rande kommer gälla för vidsvensk del enligt EG:s tullkodexatt ettsom
svenskt medlemskap i EU.

12-15 §§

Paragrafema och innehåller för viss resebyråverk-särskilda reglerär nya
samhet. kommenteras i den allmänna kapitelDe motiveringen, 6.
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8 kap.

Allmänt
hänför sigför den ingående skatti 8 kap. hänvisas till avdragNär det som

tillämpliga fall därmed ocksåför verksamheten, skall itill förvärv avses
förvärv.gemenskapsintema

2 §
andra stycketparagrafen. Nuvarandeföreslås infört iandra styckeEtt nytt

ändring gjortsstycke hartredje stycke. I dettaöverförs därför till ett en
föreslagna andrastycket I detförstaföljd ändringen i l kap. 1 §till av

första delsstycketfinns i nuvarandedels de reglerstycket intas som
jfr dengemenskapsintema förvärvanledningingående skatt iregler avom

avsnittmotiveringen, 4.2.allmänna

6 §§4 och
i kap. §ändringen 1 ltill följdparagrafema ändringar gjortsharI av

Upphävandetstycket 1-5.förstade föreslagna 2 §första stycket 3 och av
motiveringen,den allmännaiandra stycket kommenteraspunkt 5 och4 §

avsnitt 4.2.

9 §
Ändringen kommen-upphävd.föreslåspunkt i första stycketNuvarande 3

harstycketandraavsnitt 4.4. lmotiveringen,i den allmänna ett nyttteras
beträffandeavdragsbegränsninghänvisning till särskildintagits enen

resefönnedling.vissi samband medförvärv

14 §§10, 13 och
§i kap. 1ändringen 1gjorts till följdändringarparagrafema harI av

stycketförsta

15 §
Ändringarna avsnitt 4.7.motiveringen,i den allmännakommenteras

f §§16 a-16
avdrag förjämkninginförs reglerföreslår det i MLUtredningen att avom

artikelfinns idirektiveti sjättebestämmelserMotsvarandeingående skatt.
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20. den allmännaI motiveringen avsnitt 4.5 har dessa regler beskrivits
skälen för sådana regler bör införas. Här skall betydelsensamt angetts att

föreslagnade paragrafema kommenteras.närmareav
16 §I jämkning ingående skatt avseende investeringsvaroratta anges av

skall ske användningen sådan förändras eller avyttras.om av en vara varan
Ordet jämkning har förvalts markera det fråga materiellaäratt att om
bestämmelser och inte endast bestämmelser förfarandekaraktär. Med ut-av
trycket investeringsvaror maskiner, inventarier och andra in-avses

Varorna skall underkastade värdeminskning.satsvaror. vara
Omsättning fastigheter undantas från beskattning 3 kap. 2 § ML. Enav

fastighet kan dock belastad med mervärdesskatt på sätt,annatvara
exempelvis vid uppförande byggnad. Sådan skatt får dras enligt deav av

Ävenallmänna avdragsbestämmelsema. beträffande fastighet kan det

därför uppkomma situationer då avdrag för ingående behöverskatt

korrigeras. förtydligandeI syfte har därför angivits fastigheter omfattasatt
bestämmelserna. Enligt andra stycket jämställs förvärv fastighetmedav av

förvärv tjänster avseende till- eller ombyggnad fastigheter.av ny-, av
undvikaFör tillgångar mindre värde omfattas bestämmelser-att att av av

föreslås beloppsgräns på för100 000 kr andra investeringsvaror änna, en
fastigheter.

16 b § de fallI då jämkning avdrag för ingående skatt kan blianges av
aktuell. Första punkten det fallet investe-användningenattavser av en
ringsvara ändras på så avdragsrätten minskar. förutsättssätt Det rättatt att
till förelegatavdrag helt eller delvis vid förvärvet. avdrag framstårDetta
sedermera för högt och skall därför korrigeras.som

punktenAndra kan fallet,det dvs. då användningensägas motsattaavse
investeringsvara förändras sådant till avdragsätt rättenett attav en

ökar. Här förutsätts föravdrag ingående skatt medgivits vidatt
förvärvet eller endast medgivits delvis.

punktenTredje falletdet investeringsvara fastighetänattavser en annan
Bestämmelsen grundas artikel 20.3. Jämkning skall ske underavyttras.

förutsättning förvärvet endast delvis medfört avdragsrätt. Omsättningatt
inventarier undantas från beskattning till avdrag förrättav m.m. om

ingående skatt inte förelegat vid förvärvet jfr 3 kap. 24 § ML. Har

någon avdragsrätt funnits skall försäljningen beskattning.föranleda Om

full avdragsrätt förelegat vid förvärvet, beskattningen avdraget såochtar
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inte i sådanavarandra. Någon anledning jämka skatten finnssäga attatt ut
förvärvet endast varit partiell,fall. däremot till avdrag vidOm rätten

jämkas. Enligt 16 d skall jämkning i dessamåste den ingående skatten §

bestämmelsernafall vid enda tillfälle. förhindra missbrukske Förett att av
jämkningsbeloppettredje stycket införs regelföreslås i 16 d § attatt en om
den mervärdesskatthögst kan uppgå till vad 25motsvarar procentsom av

utgår i anledning omsättningen.avsom
Omsättning fastigheterFjärde punkten försäljning fastigheter. avavser av

dockbeskattning. Avdrag för ingående skatt kanföranleder nämntssom
uppförts. Vidfastigheten, exempelvis byggnadha beträffandeskett om en

framstå obe-fastigheten kan detta avdrag kommaavyttring att somaven
Omprövningstiden uppgårjämkningsmöjlighet finnas.varför börfogat, en

minskningendastfastigheter till tio år. Jämkningen kangällervad enavse
ingående skatten.denav

respektiveändrad användning§ den tid inom vilken16l angesc
skallinträffa för avdragsrätteninvesteringsvara skallavyttring attenav

tid harifråga. Dennajämkning skatten därmed kommaförändras och av
normala korrige-denkorrigeringstiden. Enligt artikel 20.2benämnts är

till tio år, vilketfastigheter får tiden utsträckasfem år.ringstiden För

förslås.

ingående skattavdrag förstycket jämkning§ i förstaI 16 d att avanges
korrigeringstiden. Be-underlöpande för varje räkenskapsårskall ske

be-skalljämkninggrundas på artikel 20.2. Det görasstämmelsen attanges
ingående skattentiondedel denträffande femtedel respektive somen aven

endast varitskattensaknar därvid betydelsevid förvärvet. Deterlagts om
användningenEndast de förändringar ipartiellt avdragsgill. av en vara

aktuella året skall beaktas.skett under detsom
ingåendeförstycke jämkning avdragparagrafens andraI attanges av

endavidinvesteringsvara skallanledning avyttring görasskatt i ettav av
korrigeringstidenåterståendeskall hela dentillfälle. Sådan jämkning avse

grundas artikel 20.3.fråga. Bestämmelsernaför ivaran
reglernade svenskakan i vissa situationerSom nämnts omovan

jämkningsreglema.särskildafå effekt deuttagsbeskattning samma som
skatteplik-frånmaskin, försBl.a. gäller detta övert.ex. enom en vara, en

dubbelbeskattningundvikaverksamhet.skattefri Förtig till atten
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fall.i sådantskall ske16 § jämkning skattenföreskrivs i inte ettatte av
jämkningsreglema.framförskall således ha företrädeUttagsreglema

skallingående skattavdragendåmotsvarande situation kan uppståEn
finns reglerkapiteldettaIbestämmelserna i 9 kap. ML.återföras enligt

ochjfr avsnitten 2.2rörelsefastighetuthyrningfrivilligt inträde vid avom
Omfastighetenskall ske bl.a.Sådan återföring4.10. avyttras.om

ingående skatten.denjämkningnågonskall det inte skeåterföring sker av
investe-användningeniförändringstycket föreskrivsandraI att av enen

skall bliför detomfattningviss minstamåsteringsvara attvara av en
måste såledesFörändringenjämkningsreglema.tillämpaaktuellt pro-att

20.4.artikelgrundasBestämmelsen10.uppgått till minstcentuellt ha
föreskrivs iickepå sättutnyttjasreglernaförhindraFör avsettattatt
ändradtill följdjämkningvidavdragsrättentredje stycket an-att av

helaunderförhållandenaledningmedbestämmasvändning skall av
jämkningdet förklargöraregelnmedAvsikten ärjämkningsåret. attatt

vissharinvesteringsvaraanvändningändradkrävs enatt av enen
användningentillräckligtintesåledesi tid. Detomfattning är att en varaav

aktuella året. Utantid under detmycket kortunderendaständras enen
skaffa sigmöjligt för företagdetinnebördmed denna attregel ettvore

olikainvesteringsvaror mellanflyttaavdragobefogade attgenom
korrigerings-framför allt under åretsistagällerDettaverksamheter. av

tiden.
investe-ändrad användninglängeinte hurbestämmelsenl en enavanges

för denår till jämkningunder rättförelegatskall ha ett attringsvara av
iomständigheternaställetföreligga. iskall Det böringående skatten vara

skall ske ellerjämkninghuruvidaavgörande fördet enskilda fallet ärsom
varierautsträckning kaniomständigheternaej. Eftersom de relevanta stor

fasta tidsgränser.någrabestämmadet olämpligtfrån fall till fall attvore
verksam-fall kanenskiltbeaktaskan i t.ex.Omständigheter varaettsom

skattepliktigianvändningengradenhetens och vara enenart avav
verksamhet m.m.

medsambandiinvesteringsvaraöverlåtelsebehandlas16 f §I av
överlåtelseSådaningår.verksamhet i vilkenhela denöverlåtelse varanav

dockförutsätterDetta attfrån beskattning.MLkap. 25 §enligt 3undantas
återbetalningellerskattenförberättigad till avdragskulleförvärvaren vara

praktiskafrämstinförtsskattefrihet harBestämmelsenskatten. avomav
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skäl. Eftersom förvärvaren har till avdragrätt för ingående skatt skulle
införandet skatteplikt för ifrågavarande transaktioner inte leda tillav en att

tillfördes ytterligare medel. Av motivenstaten till bestämmelsen framgår
det för skattefrihet torde krävas förvärvarenatt har full avdragsrätt,att

dvs. endast partiell sådan jfrrätt SOU 1989:35 f..210 Om för-s.
endastvärvaren delvis driver skattepliktig verksamhet leder beskattningen

till tillförs ytterligare skatteintäkter.att staten
Vid sådan överlåtelse tillgångar skattefri enligtär 3 kap. 24 §av som

finns ingen anledning jämka avdragen ingående skatt. Någonatt regel
härom föreslås således inte. Detta står i överensstämmelse med EG-regler-

artikel 20.3 andra stycket. Bestämmelsen torde dock förutsätta,na
förutom förvärvaren har full avdragsrätt för ingåendeatt skatt, att
förvärvaren övertar säljarens ställning vad gäller eventuell ellerrätt
skyldighet jämka den ingående skatt dragits vid det ursprungligaatt som av
förvärvet. En särskild regel härom föreslås därför.

17 §

ÄndringenAndra stycket i paragrafen föreslås upphävt. kommenteras i den
allmänna motiveringen, avsnitt 4.8.

10 kap.

l §
Ändringar-na kommenteras, bortsett från den ändring gjorts till följdsom

ändringen i 1 kap. första stycket i den allmänna motiveringen,av
avsnitt 5.2.

2 §

I paragrafen har ändring gjorts till följd ändringen i 1 kap. § första1en av
stycket Vidare har i tredje stycket tillagts sådan skatt iatt som avses

kap.7 14 § inte till återbetalning.rätt Tillägget kommenteras i denger
allmänna motiveringen, avsnitt 5.2.

3§

-Ändringama kommenteras i den allmänna motiveringen, avsnitt 5.2.
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4 §
Ändringarna 5.2.motiveringen avsnittden allmännakommenteras i

5§
Ändringarna 5.3.avsnittmotiveringen,allmännai denkommenteras

11 §
Ändringarna avsnitt 5.3.motiveringen,allmännai denkommenteras

§11 a
medföraEG-land skallfråntransportmedelFörvärv annatettnyaav

medförförvärvEttsäljarensochköparensbeskattning status.oavsett
privatpersonoch säljaren ärbåde köparenskattskyldighetsåledes även om

be-undantagslösastycket l Denförstajfr kap. 3 §28a.1 2artikel a
be-frånundantagenomsättningenmedför ärförvärvetskattningen attav

jfr 3 kap.artikel 28c.Aprivatpersondenskattning görsäven enavom
endastdeninnebärdirektivet äveni sjätteBestämmelserna§ att30 soma

artikelskattskyldigtransportmedeltillfålligtvis omsätter nyttett somanses
skattskyldigeskall denbestämmelserEnligt dessaförsta stycket.28a.4

omsättningslandet. Eniha avdragsrätt motsvaran-vissa begränsningarmed
frågaparagraf. Eftersom ärförevarandeinförd iföreslåsbestämmelsede
såledesochverksamhet,yrkesmässigbedriver sompersoner somom

förkompensationtillföreslåsmervärdesskatt, rättenintenormalt redovisar

återbetalningsrätt.erlagd skatt införd som en
belopphögrekanåterbetalningtillbegränsning rättenärEn avseatt

inteomsättningbetalaskyldigblivitskulle haskattskyldige attdenän om
bestämmelsedenna ärSyftet medbeskattning.frånundantagenhade varit

skattevinster.otillbörligaskaffar sigprivatpersonerförhindra attatt
erlagtsmervärdesskattstyrksdetstycketenligt andraVidare krävs attatt

bestämmelsetill dennaSkälettransportmedlet omsätts.till vilketi det land
verkligenavsiktendåfallåterbetalas i sådanaskatt endasttillseär attatt

EG-land.ianvändasochöverförastransportmedlet skall annatettär att

§11 b
kap.och 36 §kap.228c.D,artikel ävenBestämmelsen motsvarar ase

näringsid-inte ärprivatpersonfall dåBestämmelsen30 somenavser
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kare, eller näringsidkare avdragsrätt, importerarutan fören en vara en
efterföljande omsättning till EG-land. Om förvärvsbeskattasett annat varan
i det EG-landet, skall återbetalning importskatten kunna ske.av

12 §
Ändringarna i första stycket följdutgör de föreslagna ändringarnaen av
i 11 § och kap.1 § första1 stycket 3.

Bestämmelserna i andra stycket sammanhänger med reglerna fiktivom
skatt. Utredningen lämnar inte något förslag ändring den fiktivaom av
skatten. För den materiella innebörden andraatt stycket skall bibehållasav
bör lydelsen justeras så det framgår bestämmelserna tillämpligaatt äratt
på omsättning såväl igörs EG-land i land utanför EG.annatsom ettsom

13 och 14 §§
Ändringarna följdär införandet den ll Bestämmelsernaen av av nya a
i förevarande paragrafer skall gälla återbetalning enligt den be-nya
stärnrnelsen.

ll kap.

2 §
Ändringen konsekvensutgör föreslagnade bestämmelserna i 1 kap.en av
2 första§ stycket 2-4.

3 §

Ändringen kommenteras iidenallmänna motiveringen, avsnitt 4.8.

§5

För det förenklade förfarandet vid s.k. triangeltransaktioneratt som
regleras i bl.a. 3 kap. 30 b § skall tillämpas, ställs krav på uppgifter om
förfarandet i fakturan, artikel 28h.3 b andra stycket sista strecksatsen.
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13 kap.

§loch1 a
redovis-mervärdesskattredovisaskyldigreglerar ärKapitlet attvem som

skallskattvilkenkapitletibehandlasVidareningsskyldighet. som
redovisningsperiod, denvilkenfördvs.frågor när,ochredovisas om

redovisas. Iskallmervärdesskatteningåenderespektive denutgående
registreringsskyldig ochbestämmelserbl.a. omfinnskap.14 om

deklaration.lämnaskyldighet att
deklara-skall den ärmervärdesskattedirektivsjätteEG:s somEnligt
särskildoch ideklarationeniuppgiftervissalämna entionsskyldig även

artikelenligtlydelsei dessoch22.6 bartikelsammanställningperiodisk c
Med§§.och 3029införda i deföreslåsdettaBestämmelser nya28h. om

detsåpå sättändrasstycketförsta att§föreslås l angerhärtillhänsyn att
stycketnuvarande förstaha. Detkommerkapitletinnehåll attvilket

paragraf, 1tillöverförtföreslås anyen
redovisasskallskattenutgåendedensärskilt§1 attdenI angesanya

sådanEnförvärv.gemenskapsintemaskattfrågai avserseparat somom
iskallartikelnEnligt28h.4artikelenligtkrävssärredovisning c.

EG-andratillomsättningenuppgiftervissalämnasdeklaration även om
kontrolländamål.skall föranvändasuppgiftervilkaländer m.m.,

29 §föreslagnadenenligtskallavseendedessaiUppgiftsskyldigheten

tillämpningsföreskrifter.iregleras

§6
kap.i lbestämmelserenligt vissadentillagts ävenharpunkt 2I att som

förvärvgemenskapsintemtskattskyldig för varaenavstycket ärförsta2 §
skatt.utgåenderedovisaskall

§§och 1110
i kap.1ändringarföreslagnatidigareÄndringarna konsekvenserutgör av

§§.och 21

§15
i 2 kap.ändringarnaÄndringen föreslagnadekonsekvensär aven
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16, 21 och 23 §§
I paragrafema har ändringar gjorts till följd ändringen i kap.l 1 §av
första stycket

25 §a
Paragrafen artikel 28b.Amotsvarar 2 andra stycket bilaga avsnitt
3.3.2. Bestämmelserna säkerställa dubbelbeskattningattavser inteatt
sker.

Om det belopp omfattas ändring enligt förevarandesom paragrafav en
överstiger den utgående skatt skall redovisas, får den utgående skattensom
i deklarationen redovisas med negativt belopp.ett

§27

Ändringarna hänger med de föreslagna ändringarna i 10 kap.samman
12

28 §a
Paragrafen, handlarär tillämpningen de föreslagnasom reglernany, om av

jämkning i vissa fall avdragen ingående skatt.om Dessa regler finns iav
8 kap. 16 a-16 f §§. De kommenteras dels i den allmänna motiveringen
avsnitt 4.5, dels under respektive paragraf.ovan

Enligt förevarande paragraf skall jämkning avdragen ingående skattav
utföras i deklarationen för den första redovisningsperiod efter det räken-
skapsår under vilket förändring respektive avyttring investe-en en av en
ringsvara har inträffat. Det förstär efter räkenskapsårets utgång som
jämkningsbeloppet kan fastställas. Hänvisningen till 13 kap. 26 § ML
innebär då avdrag för ingåendeatt skattett skall minska, skall detta ske på

sätt exempelvis då kreditnotasamma mottagits den skattskyldige.som av
Om avdragsrätten däremot ökar skall den ingående skatten för aktuell
redovisningsperiod ökas i motsvarande mån.

Det påsätt vilket jämkning avdrag för ingående skatt skall redovisasav
leder till det inte kommer särskiltatt framgå mervärdesskattedeklara-att av
tion sig jämkning har utförts elleratt med vilket beloppvare denna skett.
Jämkningsbeloppet kommer så bakas insäga i övriga beloppatt att som

på deklarationen. Det kan ifrågasättas inte jämkningsbeloppetanges om
borde särskilt på deklaration och inte någon formanges utredningom av
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Någradeklarationen.tillborde fogasberäknatsjämkningsbeloppethurom
nämligenskulleordningsådanföreslås dock inte. Enbestämmelsersådana

Motmervärdesskatt.redovisningövrigt vidgäller ivadfrånavvika avsom
årvarjemervärdesskattedeaklarationermängd somdenbakgrimd storaav

administrativttillledadessutomdetskulleskattemyndighetema,tilllämnas
kontroll-bevaraML§17enligt 14 kap. attSkyldighetenmerarbete.

kontrollmöjlig-skattemyndighetensjämtedeklarationsärskildförunderlag
jämkninggällervadtillräcklig avävenbörMLenligt 17 kap.heter vara

ingående skatt.föravdrag

29 §
Övergångsbe-enligtlydelsedessiartikel 22.4grundadParagrafen är c

iinförasbörbestämmelserKompletterande28h.artikelstämmelsen

mervärdesskatteförordningen.

§30
kvartalsrapporter ärsammanställningarperiodiskaBestämmelserna om

inredenimervärdesskattenförinförtskontrollsystemför detcentrala som
ochinnehålletreglering ut-omfattande9. Enkap.marknaden, avse

Användningenartikel 28h.6.ifinnssammanställningarnaforrrmingen av
rådsförordningenregleras iinsamlassådant sättuppgifterde somav

medlemsländerna.tillämplighetidirekthar21892, som
utfärdastorde behövasammanställningarna somreglerDetaljerade om

uppgiftslärnnandetformerna förgenomgångEntillämpningsföreskrifter. av
1993:8.Rapporti RSVgjortshar

fallvilkaibll.a. samman-reglerasd närmarea-3O3014 kap.I
kalenderår, närförellerkalenderkvartalförskall görasställningen

förseningsavgift vidpåförandeinskallsammanställningen avsamtges
sammanställning.utebliven

14 kap.

§1
omfattarregistreringsskyldighetensåändrad sättföreslås attParagrafen

självdeklara-särskildasinimervärdesskattenredovisaskalldenäven som
artikelenligtlydelsedessi22.1artikelföljdFörslaget är atttion. aven



432 Specialmøtivering

28h; jfr bilaga avsnitt 3.10.1 innebär i princip allaatt skattskyl-ärsom
diga för omsättning skall registreras.

Undantag från registreringsskyldigheten görs dock i andra stycket för den
skattskyldigär endast grund förvärvsom transportmedel ellerav av nya

punktskattepliktiga angående innebörden härav, föreslagnavaror 12se a
och 12 b §§. Bestämmelserna i artikel 22 i dess lydelse enligt artikel 28h
innebär nämligen registrering behöveratt ske i dessa fall artikel 22.1 c
jämförd med 22.1 b. Enligt artikel 22.11 skall medlemsländerna för dessa
skattskyldiga bestämma särskild ordning för deklaration och betalningen

skatten.av
Direktivet innehåller bestämmelser hur registreringsnumren skallom vara

utformade. Det åvilar RSV med stöd 19 §att mervärdesskatteförord-av
ningen utfärda föreskrifter i enlighet med direktivets bestämmelser.

2 §

I paragrafen föreslås hänvisningen till 1 § ändrad följd densom en av
föreslagna utfonrmingen den paragrafen. Motsvarande EG-bestärnmel-av

finns i artikel 22.1 i dess lydelse enligtser artikel 28h; jfr bilaga
avsnitt 3.10.1.

3 §

I medlemskapsförhandlingama har EG fortsatt svensktaccepterat ett
användande de nuvarande förenklade förfaranden för mindreav företag,
innebärande redovisning i vissaatt fall kan ske i självdeklaration för
inkomstskatteändamål. Frågan har behandlats i kapitel

Nuvarande regler beskattningen företag med sammanlagtom ettav
beskattningsunderlag högst 200 000 kr år kan därför i huvudsakom per
behållas. Reglerna har överförts till 3 § från l eftersom registrerings-
skyldigheten enligt l § skall omfatta även dessa mindre företag.

En förutsättning för kunna behålla särreglernaatt för de mindre företagen
är emellertid de inte tillämpas för företagatt skattskyldigaär försom
gemenskapsinterna förvärv från andra EG-länder, eller omsättersom varor
till andra EG-länder. Sådana skattepliktiga förvärv eller sådana varu-
omsättningar föranleder alltid den skattskyldige skallatt redovisa sin
mervärdesskatt i särskild deklaration.
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5 och 12 §§

Den skattskyldig transportmedel eller förendast för förvärvärsom nyaav
punktskattepliktiga registreras. dessa fallbehöver inte Ienligt §1varor
skall deklaration för stycket härom.lämnas varje förvärv; 12 § andrase
Regler sådana förvärv har tidigaredeklarationer för enstakaom av
utredningen föreslagits punktskattema,i fråga EG-anpassadede seom
SOU 1994:74.

8 9 §§ocha
månader enligt 8 §nuvarande normala redovisningsperioden tvâDen om

för den skattskyldigebör, i avsnitt 9.2, inte behållas somsom anges
till eller förvärvar från andra EG-länder.omsätter som varorvaror

8 §

ändring till följd införandet 8paragrafen har endast gjortsI en av aav

§§30 a-30 d

ikommenterats avsnitt 9.2.Bestämmelserna har

18 kap.

13 §
till följdgjortsändring förstaparagrafen har ändringeni 1 kap. l §I aven

stycket

19 kap.

§3
Ändringarna avsnittmotiveringen, 5.4.1har kommenterats i den allmänna .

20 kap.

§1
hari 14 kap. VidareändringarBestämmelsen har ändrats följdsom en av
ochkap. 2 b §de 1införts registreringsbestämmelse följdtill nyaaven

2 kap. 4a
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4 §
Ändringarna avsnitti den allmänna motiveringen, 5.4.1har kommenterats

och 5.4.2.
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Statsfmansiella11 effekter

frånmervärdebeskattningen vid importinnebärUtredningens förslag att
Österrike, och FinlandNorgeEG-länder slopas härandra ävenattantas

handel medskattskyldiga driverallablir EU-medlemmar samt att som
månad.mervärdesskatt gång Ettskall redovisaEG-länderandra peren

likviditetseffekt påvid import får positivbeskattningenslopande enav
enmånadsredovisning skattskyldigaför allaövergång tillföretagen. En som

likviditets-får å andra sidan negativEG-länderhandel med andradriver en
effekten företagensammanlagda blirföretagen. Den göreffekt på att en

likviditetsförlust uppstår för Detmotsvarandelikviditetsvinst. En staten.
försämras med 4,95 miljarderstatsbudgetenutfallet förkassamässiga

varaktiga konsoli-kostnaden för dengenomförandeåret. Denunderkronor
indirekta effekterhänsyn tillsektorn kan,offentligaderade tasom

beräknas miljarder kronor.skattebaser m.m., till 0,19andraeffekter på
skattebortfall uppkommer på grunddetkostnad tillkommerTill denna som

skattepliktig,blir undantagetinte längreinförselprivatatt nyaav
beräknas.kunnatskattebortfalltransportmedel. Detta har inte

höjs frånbrevbefordranUtredningen föreslår vidare skattesatsenatt
höjsserveringstjänsterpåtill 25 skattesatsen12 attprocent, samtprocent

ökademedföraberäknastill 25 Detta kanfrån 21 procent procent.
kronor år.skatteintäkter med 1,07 miljarder per

underskall inordnasförslaget ideella föreningardet gällerNär att samma
förslagetnäringsverksamhetgäller föryrkesmässighetsbegrepp samtsom

utbildning föromsättning tjänsterinförd skatteplikt för som avseravom
effekter.statsfinansiellastatistik för beräknaändamål saknaspersonligt att
biograf-tillhandahållande konserter,mervärdesskatt påInförande avav

beräknaskulturområdet kani övrigt inomteaterföreställningaroch samt ge
beskattningkronor,hundra miljonerskatteintäkterökade ett omom par
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skall ske med användande ZS-procentsnivân och obeskuren avdragsrätt.av
Som redovisats tidigare det här dockär möjligt tillämpa reduceradatt en
skattesats. Detta för välja nivå skattesatsen såutrymme attger atten
nettoeffekten för kultuirsektom inordnas i mervärdesskattesystemctattav
blir finansiellt neutral.

Den utredningen föreslagna skatteplikten factoringtjänster medförav
troligen minskade skatteintäkter. Det beror flertalet factoring-att av
bolagens kunder drivenr skattepliktig verksamhet och därmed kan lyfta av
ingående mervärdesskatt i sina deklarationer. Storleken på detta skattebort-
fall har inte kunnat uppskattas.
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Inledningl

mervärdes-regelverk påEG:sdelarcentralaredovisasbilagadennaI av
redogörelsepådelari vissabyggerFramställning somskatteområdet. en

teknisk översynUtredningensibilaga avintagenfinns omensom
del1992:6,SOUmervärdesskattelagbetänkande Nymervärdesskattelagen
alltframförochomarbetatsdockharFramställningenff..101Il, s.
EGhandeln inomförreglermed dedåsärskiltväsentligt,utvidgats nya

1993.januarikraft den 1iträttsom
mervärdesskat-sjättegäller EGzsEG-bestämrnelsertillhänvisningarAlla

offentlig-1991[decemberinget77388EEG annattedirektiv anges.om
mervärdesskattedi-sjätteändringar i detdirektivomfattandegjordes omett

Ändringsdirektivet sådanainnehåller9l680EEG.direktivrektivet
mervärdesskattedirektivetsjättei detbestämmelserna somändringar av

därfinnsSärskiltmarknaden.s.k. inredeninförandetbetingas avav
gällerför mervärdesskattenövergângsordningden sombestämmelser om
ingen1996 omutgången årtill1993januarilmed denoch avfrån

förenklingsdirektiv,s.k.särskiltVidare harförlängning sker. ett
1992.tillkommit i novemberlEEG,92 l l

direktivtextema.versionenengelskautgår från denRedogörelsen av
mervärdes-EG:söversiktallmänmycket kortlämnas avavsnitt 2I en

nämndadenbeträffandeöversiktsärskiltDärvid görsskattesystem. en
EG.inomför handelnövergångsordningen

EG-bestämmelserna.olikadeförredogörelsesedanlämnasavsnitt 3I en
ordalydelse. Desinmedöverensstämmelseredovisas i närademMånga av

särskildnågonkompletterarellerÖvergångsbestämmelser ersättersom
därtill.tillanslutningibestämmelsepermanent anges
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översiktAllmän2

mervärdesskatte-EG:stillBakgrunden2.1

system

djupgåendeförföremålvaritlängesedanharMervärdesskatten en
har såskattnågoni frågaEG. Inteinomharmoniseringsprocess armanom

utvecklingOrsaken till dennavidtagits.harmoniseringsåtgärderomfattande
för denbetydelseha centralmervärdesskattereglema ansetts enär att

betydelse förgäller skattensfunktion. Dettamarknadensgemensamma
ochmervärdesskattereglemadet faktumockså attEG,inomhandeln men

EG:shuvuddelutgörmervärdesskatteinlcomstemaandel avenaven
ñnansieringsordning.

lades1967mervärdesskattedirektivet från årförstadet s.k.Redan genom
skulleomsättningsskatter ersättasallmännaEG-ländersallafastsåledes att

medfrån ochskulle införasMervärdesskattenmervärdesskattesystem.av
1967,också från årmervärdesskattedirektiv,andra gavsi1970, ochår ett

ocksågällerdessSedan attskattens utformning.riktlinjer förnärmare
obligatoriskreglerna, ärmed deenlighetmervärdesskatt, i gemensamma

imedlemsländer EG.allaför nya
reglerförenhetligadei riktning alltmerutvecklingen gåttharDärefter mot
sjättes.k.detmervärdesskatteområdet. Ettpå genomstort steg togs

bilaga.dennainledningsvis iredanmervärdesskattedirektivet nämntssom
denmedlemsländerna senastimplementerades idirektiv,Detta som

skett isuccessivtharändringarVissacentralt.alltjämt1978,januari1
skillnaderkvarståendealltjämtreduceraförhuvudsakidirektivet, att

iändringarna,riktigtDemervärdesskattesystem. storaländernasmellan
förstdock sketthardirektivet,kompletteringarhuvudsakligenform avav
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under åren 1991-1992. Det är genomförandet den inre marknadenav som
nödvändiggjort regler för mervärdesskattehanteringen dennya s.k.
övergångsordningen, och dessutom regler för ländernas mervärdesskat-
tenivâer.

Så alla centrala reglergott på mervärdesskatteomrâdet finnssom därför
samlade i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Det finnsnu emellertid även

enstaka direktivseparata rör mervärdesskatten. Detta kommer i detsom
följande särskilt anmärkas.att

2.2 Den inre marknaden i EG

Till grund för EG-samarbetet ligger bl.a. Rom-fördraget från 1957. Redan
i detta fördrag s.k. inre marknad skulle skapasatt för i principangavs en
hela EG-området. Med inre marknad område inreen ett utanavses

frigränser, med rörlighet för tjänster och kapital. Denvaror, personer,
inre marknadens fria rörlighet för bl.a. och tjänster innebärvaror
avskaffande gränskontrollerna mellan medlemsländerna och fri handelav
över gränserna. En sådan ordning förutsätter bl.a. medlemsländernaatt
inför i delar enhetligt mervärdesskattesystem.ett stora

Den inre marknaden har genomförts fr.o.m. den januari1 1993. På
mervärdesskatteområdet gäller tills vidare fr.o.m. denna dag särskilden
ordning i avvaktan på slutligt Bestämmelserna däromett isystem. är
betydande utsträckning utformade Övergångsbestämmelser till EG:ssom
sjätte mervärdesskattedirektiv. Den särskilda ordningen betecknas i det
följande övergångsordningen. Denna består dels övergångsbe-som av
stämmelsema, dels de bestämmelserna i den mån de inte tillspermanenta
vidare ha övergångsbestämmelsema.ersatts av

Den uttalade avsikten är övergångsordningen den januari1 1997 skallatt
ersättas slutlig mervärdesskatteordning enligt principer. 1991 årsav en nya
direktiv emellertidär utformat så övergångsordningen kommeratt gällaatt

därefteräven slutlig ordning då inte har kunnat träda i kraft, artikelom en
281. Enligt bestämmelsen skall Kommissionen under 1994 tillrapportera
Rådet övergångsordningens funktion, och också lämna förslag tillom en

ordning för tiden efter 1996. Några förslag till mervärdesskatte-ny en ny
ordning föreligger för närvarande inte, även visst arbete med dessaettom
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det mycketnärvarande ärKommissionen.inom Förfrågor har igångsatts
ingripandenågragenomföradet möjligtsvårt bedöma är merattatt om

Det nämnaär värtutgång. attredan till 1996 års attändringar i systemet
enhällig-medmedlemsstaterfattas EG:sskatteområdet måstepåbeslut av

het.
falldet istårjanuari 1995denmedlemsskap i EG l vartsvensktVid ett
tillmåstedatumoch med dettareglerna frånsvenskadeklart anpassasatt

övergångskaraktär.harformelltdessaEG-reglema,gällande ävende om
övergängsordningen.beskrivningallmän2.3följande avsnitt görsI aven

Övergångsordningen2.3

principernaAllmänt2.3. l om

vissamedskallmedlemsländer i EGtvåmellantransaktionerVid -
dvs.destinationsprincipen,enligtbehandlastransaktionernaundantag -

innebär,destinationslandet. Dettillfaller att ettochiskatten uttas
andrainollskattesats till köparemed s.k.säljerföretagskattskyldigt
i EGgälldevadmedprincip överensstämmermedlemsländer. Denna som

handel tillvidför tillämpasvad närvarandeockså medochföre 1993, som
EG-införsel frånmedsamband annatI ettSverige.frånoch av varaen

itullmyndighet1993 ingenår skattemellertid sedanuppbärsland av
avskaffad. SkattAllimportförfarande. gränsuppbörd ärmedsamband ett

ordinarieför köparensi dennes land inompåförs i stället köparen ramen
tillpostorderförsäljningvidmervärdesskatteredovisning. vissa fall,I Lex.
inlevereraskyldighetmedsäljaren skattskyldig attdockkonsumenter, är

l.and.skattemyndighetema i köparensskatten till
vadÖvergängsordningen bestämmelserinnehåller omfattande somom

omsättningsland.ochhändelserbeskattningsgrundandeskall somanses som
ibeskattningprincipenförverkligasbestämmelserGenom dessa om

omfattandeärregelsystemetunderstrykasmåstedestinationslandet. Det att
skallHärundantag.andraochbeloppsgränseråtskilligainnehålleroch

huvudregler.någradock nämnas
mervärdesskatteregi-tillland säljernäringsidkare iNär ett envaroren

be-förvärvetskallland,inäringsidkare vara enstrerad ansesannatett
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skattningsgrundande händelse. Förvärvaren skall då betala mervärdesskatt
enligt det landets bestämmelser till landets skattemyndigheter.egna Fördet
fall förvärvaren juridiskär skall detsamma gälla,en ävenperson om
förvärvaren inte någonär näringsidkare. I andra fall skall omsättningen av

den beskattningsgnmdande händelsenvaror anses och säljarensom blir då
skyldig betala skatt. Detatt gäller bl.a. för det fall förvärvaren är en
konsument i medlemsland ochett skall sketransporten säljarensgenom
försorg. Varan då i förvärvslandet och säljarenomsatt skallanses betala
mervärdesskatt enligt det landets mervärdesskattebestämmelser.

Gränskontrollåtgärder för skatteändamål vid handel inom EG har sloprts.
Därigenom förenklas företagens verksamhet. De tidigare använda
tulldokumenten erfordras inte längre. Skattekontrollen i fråga handelom
inom EG skall skötas lands skattemyndigheterav resp. sättsamma som
i fråga intern handel, dvs. i huvudsak på grundvalom företagensav
bokföring. En säljare skall i sina fakturor köparens mervärdes-uppge
skatteregistreringsnummer i köparens EG-land. Särskilda regler för
registreringsnumren gäller, bl.a. dessa skall ha tilläggatt visarett som
registreringslandet. I mervärdesskattedeklarationer skall särskilt specifice-

handel till eller från andra medlemsländer. Skattekontrollenras förutsätter
vidare former för samarbetet mellan medlemsländemas skattemyndig-nya
heter.

EG-kommissionen i februari 1992 allmän översikt beträffandeutgav en
övergångsordningen. [översikten framhålls avskaffandet mervärdes-att av
skatteuppbörden vid handel mellan medlemsländerna påkallar att ett nytt

införs för tillförsäkrasystem mervärdesskattatt betalas dåatt varor
omsätts över gränserna. Den ordningen kan enligt översikten delasnya upp
på två grundläggande slag transaktioner, nämligenav

försäljning från företag till företag, och-
andra slag försäljningar.av-

Därtill kommer den ordningen innehålleratt några följdändringarnya
beträffande import från icke medlemsländer. De följande avsnittentre
bygger på denna översikt.
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från företagföretag tillFörsäljning2.3.2

företag.mervärdesskattskyldigai detta avsnitt endastföretagMed avses
beskattningenhuvudregelnmellan sådana företagvaruförsäljning är attFör

enligt följdestinationslandetisker
kundertillhandahållerhannågon skattpåför inteSäljaren somvaror

förut-under tvåfår skenollbeskattningmedlemsländer. Dennai andra
från med-faktiskt fysisktmåste ettsättningar: transporterasvarorna

mervärdesskatteregistrerad.måsteoch kundenlemsland till ett annat vara
Dåsitt registreringsnummer.underrätta säljarenköparenSåledes måste om

mervärdesskattedeklarationer skallperiodiskasina vanligafullgörsäljaren
till kunderförsäljningarnollbeskattadeavsnitt sinasärskilthan i ett ange

särskild redogörelseskallmedlemsländer. Han även upprättaandrai en
registreringsnum-framgåskallredogörelsenkvartalsvis. denAvnormalt

värdetsammanlagdamedlemsländer och deti andrahans kunder avren
perioden. Avunderdessa kunderochtillförsäljningarhans en avvar

kundernasochhansmåste framgåtransaktionerför dessafakturorna eget
skall finnasnormaltuppgifterde andraliksomregistreringsnummer som

faktura.i en
sittgrundmottagandetskattskyldig vidblirKöparen avvarornaav

ifrågahärdetsådana förvärv ärdeklarera ettmåsteHanförvärv. omsom
fall kansådantmervärdesskattedeklaration. Ivanligasinavsnitt isärskilt

skatt.för dennapartiellt,helt elleravdrag,deklaration göraihan samma
särskildbli skyldiga inge ävenmedlemsländer kan köparnadel attI enen

i sinaharsäljarna göraredogörelse motsvarande attperiodisk på sätt som
säljarnaförteckning överinnehållaredogörelse skallsådanländer. En en

säljare.respektivefrånförvärvenvärdetandra medlemsländer ochi av
ankommitgodsetland ditdetske iförvärvHuvudregeln är att ett anses

i detdeklarerasmåste dåSkattenslutförts.till köparennär transporten
bestämmelse försärskild attfinns emellertidmedlemslandet. Det en

varuförvärvetprovision. Omanti-avoidanceskattebortfall anförhindra
transaktionentill, kanfaktiskt säntslandi detinte beskattas som varorna

mervärdesskatte-detutfärdatmedlemslanddetbeskattasi stället somav
nollbeskattning.säljarensförtill grundlegatregistreringsnummer som

månad dåefter denmånadeniinträder den 15skattskyldighetKöparens
inträderdagen,före denutfärdadfakturanOm ärförvärvet äger rum.



12 Bilaga I

skattskyldigheten den dag fakturan har utfärdats. Skattesats och beskatt-
ningsunderlag beskattningsvärde bestäms i allt väsentligt enligt samma
bestämmelser gäller för beskattning försäljningar i köparens land.som av

Överföring mellan medlemsländer, i andra fall köp,av varor än
behandlas i princip vid förvärv. Med omsättning jämställssom av varor
således företag överför frånatt ett sin verksamhet tillvaror ett annat
medlemsland. I många fall sådana varuöverföringar emellertid inteanses

upphov till något förvärv, exempelvis vid införsel.ge temporär
Skattemyndigheterna kommer tillhandahålla varandra den informationatt

de får försäljningar mellan medlemsländer. Det gällersom registre-om
ringsnummer och sammanlagda försäljningsvärden. Avsikten med detta är

möjliggöra fortsatt kontrollatt varuhandeln över eftergränserna deten av
nuvarande tullprocedurer upphör. Skattemyndigheternaatt kommer också
upprätthålla databaser med registreringsnummeratt för skattestatusenatt

hos skall kunna kontrolleras vid varuhandel mellan med-en person
lemsländer. De reglernanärmare för detta informationsutbyte återfinns i
rådsförordningen 21892, har direkt tillämplighet i medlemsstaterna.som

Vad gäller tjänster avseende godstransporter mellan medlemsländer skall
beskattningen äga i det land från vilket Om kundenavsänts.rum varorna
emellertid är mervärdesskatteregistrerad i medlemsland, skallett annat
beskattningen däräga och kunden skall då redovisa och betalarum
mervärdesskatten i det landet. Ungefär på motsvarande behandlassätt
förmedlingstjänster och andra tjänster har anknytning till transport.som en

2.3.3 Andra försäljningar

I detta avsnitt behandlas andra försäljningar sådana harän tagitssom upp
i det föregåendenärmast avsnittet. Här avsedda försäljningar sker huvud-
sakligen till inte är mervärdesskattskyldiga för för-personer som egna
säljningar. Företag, försäljning helt undantagenär från skatteplikt,vars
och juridiska inte näringsidkareär t.ex. myndigheter i vissapersoner som
fall skattskyldiga förär förvärv på sätt mervärdesskatte-ettsamma som
registrerat företag, förvärven överstiger viss nivå, nämligen minstom en
10 000 ECU under det löpande eller det föregående kalenderåret. I sådant
fall skall förvärvaren tilldelas mervärdesskatteregistreringsnummer ochett
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beträffanderedovisat i avsnitt 2.3.1förfarandet blir detsamma ärsom
företag.registrerade

tillsäljer och levererarmervärdesskatteregistrerat företagOm ett en
påföraskall företagetskattskyldig för förvärvet,intesådan ärperson som

blir alltsåbestämmelser. Företagetenlighet med det landetsskatt i egna
den totalalandet. Omvid försäljning inom detskattskyldigt egnasom en

inklusive privatpersoner,till skattskyldiga förvärvare,omsättningen icke

blir emellertidöverstiger viss nivå,medlemsland under åri ettannatett en
enligt densåledes betalasskattskyldigt i det landet. Skatten skallföretaget

enligti övrigt hanterasi destinationslandet ochskattesats gällersom
dvs.distansförsäljningar,Bestämmelserna s.k.bestämmelserna avser

säljaren ombesörjerhandel därpostorderhandel eller att varornaannan
skattskyldig hasådandestinationslandet. Normalt kommertillsänds atten

skattemyndighetema. Om-förhållande tillsärskild irepresentanten
dock tillämpamedlemsland får000 ECU. Ettsättningsnivån 100är en

motsvarande 000 ECU. Vissabelopp 35nivå, dock lägstlägre ett varor-
alkohol- ochnämligen mineralolje-,med punktskatter,belagdaärsom

destinationslandet.emellertid alltid beskattas iskalltobaksvaror,
sådanatransportmedel. Alla förvärvordning gäller försärskildEn avnya

land därbeskattning i detbehandlas förvärv medskall somvaror
användas.transportmedlet skall

innefattarDefinitionentransportmedel.definition förfinnsDet nyaen
dåsådana falltäckerbåtar och motorcyklar. Denbilar, flygplan, även

vilket skallperiod,använda endast korttransportmedlen har blivit en
kringgås.den föreskrivna beskattningenförhindra att

för köpatillfrån medlemslandfall då någonI de attett annatettreser
skattskyldig försäljarentransportmedel, blirandra än om-nyavaror

landet.till någon i detvid försäljningpåsättningen sätt egnasamma som
till sittdå han återvänderfall inte betala skattskall i sådantKöparen eget

i EG-land,för privatpersoners inköpsagda gällerland. Det ett annatnu
Även vissa juridiskakundens försorg.hemtas personergenomvarornaom

inte överstigerderas inköpdettatidigarebehandlas nämnts sätt, omsom
000 ECUår.10viss gränsen

medlemsländerna har möjlighetsammanhangi dettaDet kan nämnas att
på flygplatser, påi hamnar ochtax-free försäljningmed s.k.fortsättaatt

samband med personbe-1999 ifram till den 30 junifartygflygplan och

14-0935l5
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fordran mellan medlemsländerna. Skattefriheten för sådana försäljningar
föremål för i huvudsakär begränsningar tillämpas påsamma som

kommer tillresenärer medlemsland från icke medlemsland.ett ettsom

2.3.4 frånImport icke medlemsländer

importerasVaror från icke medlemsländer kommer alltjämt attsom
beskattas i samband med importen. Behovet fullständig tulldoku-av

förmentation skatteändamäl kommer i dessa fall bestå. Såväl importatt
kommer knutna till den ordning följer med tull-export attsom vara som

hanteringen.

råder i förhållandetDet mellan medlemsländer kommer intesystem som
tillämpas på förs in från icke medlemsland. Emellertidatt ettvaror som

kommer förenklat rapporteringssystem kunna i vissaanvändas fall.ett att
Rapporteringen kommer baseras på det periodiska deklarationssystematt

används mervärdesskatteregistrerade företag derasdet gällernärsom av
vamförsäljningar till kunder i andra medlemsländer.
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3 EG-bestämmelserna

mervärdesskat-för finns i det sjätteEG:s huvudprinciper mervärdesskatten

följande.författningsteknisk synpunkt bör anmärkas Dettedirektivet. Från

mervärdesskattedirektivet innehåller dels bestämmelsersjätte permanentav
och 29-33a, dels Övergångsbestämmelserkaraktär artikel 1-27 som

från demedlemsländer behåller vissa avvikelsertillåter enskildaatt
jämte bilagorna E, och G och dels denreglerna artikel 28 Fgenerella

underskall gälla åren 1993-1996 artikelövergångsordningsärskilda som
28a-28m.

Övergångsordningen mellan medlemsländer. Regleringenhandelnavser
rad ändringar i de bestämmel-delsdärav âstadkoms permanentagenom en

bestämmelsernasärskildade i artikel 28a-28m. Be-dels genomserna,
övergångsordningen ersätter eller kompletterar understämmelsema om

de bestämmelserna.övergângsperioden många Handelnpermanentaav
medlemslandickeochmedlemsland kommer däremot imellan ettett

övergângsperiodenunder regleras endast deprincip ävenatt genom
regler omfattar sådan handel.permanenta som

skattebasen, dvs.betydelsefullEn del EG:s regelverk reglernaär omav
skatteplikten.generella EG:somfattningen undantag från dennärmast av

genomgåtts i kapitel 2 i be-regler i detta avseende har systematiskt

tänkandet, och återfinns därför inte bilaga.i denna
Även uttagsbeskattning, mindre företag,EG-reglema avdragsrätt,om

i betänkandetex-resebyråverksamhet och Skattesatser genomgås noggrant
kortfattat i detdärför endastdelar EG:s regelverk behandlasDessaten. av

följande.



16 Bilaga I

3.1 Huvudprinciperna i EG:s mervärdesskatte-

direktiv

3.1.1 Allmänt

Bestämmelserna i EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv skiljer sig från

mervärdesskattelagen 1994:200 bl.a. på så regelstrukturen ochsätt att
begreppen delvis atmorlunda. Exempelvis har begreppär ML:s skattskyl-

dig, skattskyldighet och skatteplikt inga exakta motsvarigheter. I den

engelska versionen används uttryck taxable person, taxablesom
transactions, ehargeable chargeability ofevent, tax och persons
liable for of the tax.payment

Den grundläggande bestämmelsen finns i artikel Där attanges
mervärdesskatt skall tillhandahållandet tjänstervid ellertas ut av varor
the ofsupply goods serviees, tillhandahålls vederlagde motor om av

taxable Vidareperson. skatt skall vid importatt tas uten anges av varor
införsel. Enligt övergångsordningen föreskrivs skatt skall ävenatt tas ut
vid vissa varuförvärv, vid handel inom EG artikel 28a.1.görssom

Som taxable i principperson varje näringsidkare jfr artikel 4.1anses
och 4.2, artikel 28a.4. Uttrycket omfattar således denäven omsättersom
inte skattepliktiga eller tjänster. Uttryckets innebörd överensstämmervaror

med yrkesmässighetsbegreppet i vissa sammanhangML. Inärmast

omfattar den tillfälligtvis vissabegreppet endastäven görsom om-
det följande taxablc till beskattningsbarsättningar. I personär översatt

medlemsland får behandla företag inomDet bör noteras att ett enperson.
enhet i mervärdesskattehänseende företagenkoncern även äromsom en

i civilrättsligt hänseende avsnitt 3.7.olika sepersoner
artikel transaktioner skalldirektivets 5-7 preciseras deI som anses som

tillhandahâllanden i grundbestämmelsen i artikel dvs.sådana angessom
artikelof goods artikel artikel 28a.5, supply of servicessupply

artikel Sammanfattningsvis benämns detta Taxable6 och imports 7.

lämplig översättning torde beskattningsbaratransactions. En vara
transaktioner

.
redan här och tjänstebegreppen i ML medförkanDet noteras att varu-
direktivet i frågan vilka transaktionerochML överensstämmeratt om som

beskattningsbara. Vad enligt ML skallskall som anses somanses som
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tillhandahållanden alltså för detrespektive tjänster motsvararav varor
vad enligt direktivet skall, får, beskattnings-eller utgöramesta som anses

bara transaktioner respektive slag.av
artikel 10I och artikel 28d definieras Chargeable and chargeabili-event
of tax. Med uttrycket förstås den omständighetchargeable event

occurence varigenom förutsättningarna påföra skatt uppfylldaför äratt
artikel 10.1. möjligEn översättning uttrycket chargeable event tordeav
kunna beskattningsgrundande händelse. Kapitlet innehåller be-vara
stämmelser den beskattningsgrundande händelsen skall hanärom anses
inträffat. Det bör observeras, chargeable inteuttrycket eventatt

tidpunkten för redovisningsskyldighetens inträde enligt ML. Imotsvarar
direktivet särskilt skatten chargeableatt oavsett attanges anses

inträffabetalningstidpunkten kan senare.
finnsartikel och artikel 28e.1 bestämmelser vad skallI ll om ansessom

the taxablebeskattningsvärdet, amount.vara
vilkaartikel och artikel 28g skyldigal 21 är attanges personer som

ofskatten liable for the artiklarna 22-23betala persons tax. Ipayment
skall28h hur denna skyldighet utformad.och varaanges

3.1.2 Beskattningsbara personer

används i principtaxable person i betydelsen näringsidkare.Uttrycket

förståstaxable person nämligen, enligt artikelMed uttrycket 4.1, envar
ekonomisk verksamhetsjälvständigt bedriver economic activityensom

varhelst verksamhetensådant punkt,slag i följandeav angessom en
theverksamhetens eller resultat whateverbedrivs och ändamåloavsett

punkten denof that följanderesults activity. l den attangespurpose or
verksamhet bedrivsrefererade bestämmelsen omfattar allt slag somnu av

tillhandahåller tjänster. Dettaproducenter, köpmän eller dem angesav som
och därmedinkludera tjänsteutövaregruvdrift och lantbruk friasamt

ekonomiskjämställda professions. Somyrken activities of the

immateriellmateriell ellerverksamhet särskilt sådant utnyttjandeanges av
inkomst.egendom för varaktigvissgörs attsom en

skallsådanUtredningen har erfarit det innebärsagda attatt personennu
inom med-taxable personbeskattningsbaranses som en person

eller tjänsterlemslandet han enbart tillfälligtA omsätteräven varorom
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där. Detta gäller han normaltäven har hela sin verksamhet förlagd tillom
land medlemsland eller icke medlemsland och hanett ävenannat om

saknar anknytning till land A. Detta gäller alltså omsättningen iäven om
land A den enda transaktionär har utfört eller kommer attsom personen
utföra i land A.

Medlemsländema har dessutom således inte skyldighet,rätt, attmen som
beskattningsbar behandla den endast tillfälligtvis utförävenen person som
transaktion sådant förekommerslag ide uppräknade verksam-en av som

heterna artikel 4.3. Det särskilt gälla omsättning fastigheter.anges av
I bestämmelserna vad finnsomsättning eller tjänsterärom som av varor

bestämmelser försäljning eller köp förmedling artikel 5.4om genom c
respektive artikel 6.4; avsnitt 3.1.3 respektive Bestämmelserna3.1.4.se
medför förmedlaren förekommandei fall blir betraktaatt att ettsom
skatterättsligt subjekt med avseende försäljningen eller köpet denav
fönnedlade eller tjänsten. Enligt vad utredningen erfarit blir i dessavaran
fall förmedlarens huvudman skattskyldig för omsättningäven att anse som
till förmedlaren. Pâ så får huvudmannen avdragsrätt for sin ingåendesätt

mervärdesskatt enligt de allmänna avdragsreglerna. bör observerasDet att
de bestämmelserna frångås enskilda medlemsländer,nämnda kan artikelav
28.3 e.

Som tidigare anmärkts får medlemsland behandla företag inomett ett en
koncern mervärdesskattehänseende företagenenhet i även ärsom en om
olika i civilrättsligt hänseende se avsnitt 3.7.personer

föreskrivsI övergångsordningen vissa varuförvärv inom EG skallatt
beskattas jfr avsnitt 3.1.3 och 3.9.2. Särskilda bestämmelser gäller vid

förvärv transportmedel. samband därmed föreskrivs denI ävenattav nya
för-endast tillfälligtvis transportmedel under vissaomsättersom nya

hållanden skall beskattningsbar artikel 28a.4 jämfördanses som en person
med artikel 28c.A.

3.1.3 Särskilt omsättning förvärvvad ellerärsom av varorom

i grundläggande be-Som den allmänna översikten finns denangetts
skall skattskattningsbestämmelsen i artikel 2. Enligt den bestämmelsen tas

of devid tillhandahållandet bl.a. the supply goods,ut omav varor
taxabletillhandahålls vederlag beskattningsbar amot av en person
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person. Enligt övergångsordningen skall dessutom skatt vid vissatas ut
vamförvärv vid handel inomgörs EG, artikel 28a.1.som

det följande behandlasI först vad enligt de bestämmel-permanentasom
varuomsättning inteär artikelär 5.1-5.5 ochatt uttagserna som anse som

Därefter5.8. redogörs för Övergângsordningens bestämmelser vilkaom
slag varuförvärv beskattas artikel 28a. l-28a.3. Slutligen redogörsav som
för kompletterande bestämmelse angående omsättning vissaen av
arbetsbeting i övergángsordningen artikel 28a.5 Sådan varuomsättninga.

närmast redovisas iär särskilt avsnitt artikelatt uttag ettsom anse som
och5.6 5.7 artikel 28a.5 b och 28a.6; avsnitt 3.1.5.samt

bestämmelserPermanenta varuomsättning än uttagannan-

Med tillhandahållande supply of goods förstås primärtav varor
överlåtelse äganderätten till materiella ting. Elektricitet, värme,av gas,

ochkyla liknande materiella ting. medlemsland fârEtt ävenanses som
vissa rättigheter med anknytning till fastigheter materiella ting.anse som

De angivna bestämmelserna finns i artikel 5.1-5.3.nu
Enligt artikel 5.4 skall varuomsättning ävensom anses

övergång äganderätten till betalningskompensation påmota av varor
grundval offentligrättsligt påbud eller offentligrättsligettav en
bestämmelse by order made by in the of publicor name a
authority in of the law,or pursuance

b faktiskaden överlämnandet the actual handling ofav varor over
goods vid avbetalningsköp eller liknande, och

överförandet i enlighet med uppdragsavtal angåendeettc av varor
köp eller försäljning the transfer of goods pursuant to Contracta
under which Commission payable purchase sale.on or

finnsI artikel 5.5 det bestämmelser medlemsland rättett attsom ger som
omsättning dels omsättning vissa arbetsbeting punkt a,5av varor anse av
dels tillhandahâllanden vissa Syftetbyggnadsarbeten punkt 5 b. medav
bestämmelserna medlemsländerna skall ha möjlighet väljaär att att om
nämnda slag omsättning skall omsättning ellerav anses som av vara
omsättning tjänst. bör bestämmelser iDet anmärkas enligt över-attav
gångsordningen, artikel i vissa fall skyldiga28a.5 medlemsländernaär
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betrakta sådana arbetsbeting i punkt S omsättningatt som anges a som av
i följande.se detnärmarevaror

följandeVad här betecknats arbetsbeting på i be-sättangessom som
Tillhandahållanden utföra arbetestämmelsen: enligt kontrakt att ettett om

lösa saker säljarenmed kundens material, dvs. till kunden levereraatt som
föremål kunden har till-tillverkat eller material ellermonterat somav

handahållit för ändamål. Bestämmelsen gälla säljarendetta ävenanges om
anskaffat använda materialet.själv har del deten av

formulerad the handlingBestämmelsen byggnadsarbeten är som overom
sikte arbetenof construction. Bestämmelsen tordeof certain works ta

avseende fastigheter.

särskild bestämmelsemervärdesskattedirektivet innehållersjätteDet en
frågafall intemedlemsland får det i vissaenligt vilken ärattett omanse

tillöverförs från företagverksamhetstillgångaromsättningnågon när ett
verksamhetstillgångar heltBestämmelsen gäller dåartikel 5.8.annatett

vederlag ellertill någon, det skerdelvis förseller över motoavsett om
försför det fall tillgångarnainte. Bestämmelsen gäller överäven ettsom

skall ha i denegendomentillskott till företag. Mottagaren trättett ansesav
föreskrifterMedlemslandet får meddela ärtidigare ställe.ägarens som

fallför detkonkurrenssnedvridningarnödvändiga för förhindraatt
medför skattskyl-i sin helhetverksamhet inteärmottagaren en person vars

dighet.

Övergångsordningen vamförvärvbeskattning vissaav-

Övergångsordningen bestämmelserinnehåller kompletterande om varu-
Bestämmelserna28a.1-28a.3.inom artikelförvärv EGgränsernaöver

EG.vid handel inomimportbeskattningen slopasnödvändiggörs attav
sådant skallinnebär varuförvärvetBestämmelserna det äratt som som

mervärdesskattere-i köparensskatten skallbeskattas och att tas upp
dovisning.

handeln inomden omfattarför denna beskattningKärmetecknande är, att
ursprungslandetbeskattning ifrånomsättningen undantagenEG, äratt

förvärvarenprincip endastdärför iartikel 28c.A; avsnitt 3.3.5 och att
betalas3.1.9. Skattenavsnittskyldig betala skatt artikel 28g.1blir att

jfr artikel 28b.A;bestämmelserlandetsland enligt deti förvärvarens eget
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iåterbetalningtillelleravdragsrätthar rättFörvärvarenavsnitt 3.3.2.
förvärvhänför sig tillingående skattför sådanomfattning somsomsamma

28f.l;artikellandetomsättning inomskattskyldig fördenfrån ärsom
avsnitt 3.2.1.

skallfall deti vilkabestämmelsernaförföljande redogörsI det ansesom
slag.nämndavaruförvärvfråga nuavomvara

intra-Communitydirektivetibetecknasaktuella förvärvenhärDe som
förvärvsådanabetecknasfortsättningengoods. Iacquisitions of som

förstås förvärvskallförvärvMed sådanaförvärv.gemenskapsinterna av
avsänds elleregendom,löstill äräganderätten varornaomsomvaror

någonde-försäljaren ellerellerdenneförvärvarentilltransporteras avav
avsändafrån vilket ärmedlemsland dettill änräkning annat varornaettras

avsändandetelleri vilketdet landtransporterade dvs.eller transporten
varuförvärvgemenskapsinternabeskattas motpåbörjas. Vad ärsom

vederlag.
frånförvärv görsvissaförståsförvärv ävengemenskapsinternaMed som

förvärvaren ärgäller endastbestämmelsenmedlemsland. Denicke omett
förvärvEttjuridisknon-taxablebeskattningsbaricke person.en

stycket,andraartikel 28a.3bestämmelse,dennaenligtbetraktas som
avsänderellersådan förvärvaregemenskapsintemt, transporterarom en

tilldemimporterarmedlemsland och annatettickefrån ettvarorna -
förföremålblirFörvärvetavslutas.det därmedlemsland än transporten
därlanddetvaruförvärv igemenskapsintemtbeskattning ettsom

återbetalaskallinförsellandetanmärkaskanavslutas. Det atttransporten
land därdetibeskattas transportenförvärvareninförselskatten, om

itillämpasförfarande kanförenklatinnebärordningenavslutas. att ett
tillförenklingmotsvarandeskerbeskattningsbarafall. Fördessa personer

importbeskattningfrånundantagbestämmelsesärskildföljd omenav
avsnitt 3.3.5.jfrartikel 28c.D;

beskattasvederlagtransportmedelförvärvGemenskapsintema motnyaav
förvärvet görssåledesgäller ävenb. Detartikel 28a.l avalltid om

skallVadprivatperson.frånprivatpersonexempelvis somannanenen
Avavsnitt 3.9.3.ibehandlastransportmedel närmaremedförstås. nya

tillfålligtvis omsättersomendastdenframgår3.1.2 även nyaavsnitt att
sådanEnbeskattningsbarbetraktaskantransportmedel person.som en

stycket.andraartikel 28a.4avdragsrättvisshar enperson
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Även gemenskapsintema förvärv punktskattepliktiga beskattasav varor
alltid. Med punktskattepliktiga enligt artikel 33.2 mineralolje-varor avses
alkohol- och tobaksprodukter.

Övriga gemenskapsintema varuförvärv vederlag beskattas endastmot om
förvärvaren beskattningsbarär eller icke beskattningsbaren person en
juridisk Vidare förutsätts det säljaren beskattningsbarärperson. att en

varkenperson, som
fritagen frånär skattskyldighet enligt bestämmelserna i artikel 24-

angående företagaremindre jfr avsnitt 3.4,
omfattas bestämmelsen i artikel 8.1 andra meningenav atta om-
försäljning i förening med installation eller montering skallav varor
medföra beskattning säljaren i det land där installationen ellerav
monteringen utförs, eller

omfattas de särskilda bestämmelserna i artikel 28b.B lav om-
skattskyldighet för sälj i destinationslandet vid postorderförsälaren
ning och andra s.k. distansförsäljningar jfr avsnitt 3.3.2.

Gemenskapsintema förvärv andra transportmedelän ochav varor nya
punktskattepliktiga undantas från beskattning i vissa fall. Det gäller:varor

gemenskapsintema förvärv omsättningen motsva-av varor om av
rande inom landet skulle ha varit skattefritt enligt artikelvaror
15.4-15.10

2. andra gemenskapsintema förvärv görssom av
beskattningsbar för hans verksamhet inom jordbruk,en person-

skogsbruk eller fiske och omfattas bestämmelserna isom av
artikel 25 angående förenklat mervärdesskattesystemett

beskattningsbar verksamhet inte medför någonen person vars-
avdragsrätt

icke beskattningsbar juridisken person.-
Undantagen enligt punkten 2 gäller endast det sammanlagda värdetom

förvärven andra än transportmedel och punktskattepliktigaav av varor nya
under det löpande eller det föregående kalenderåret inte överstigervaror

visst belopp. Detta belopp bestäms medlemsland,ett skallav resp. men
minst 10 000 ECU, exklusive den mervärdesskattmotsvara betalatssom

i det medlemsland från vilket avsänts.varorna
Värdet förvärven beräknas pâ beskattningsunderlagetsättav samma som

skulle ha beräknats för det fall undantaget inte gällt jfr artikel 28e.
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punktskattepliktigaslagnämndatransportmedel ochFörvärv avnyaav
för såvälgäller deterfaritinte. Enligt vad utredningenmedräknasvaror
beräknasvärdeECU:nskalenderåret.det föregåendedet löpande som

artikel 28m.enligt
pâbeskattningfrån sättförvärv undantagetgemenskapsintemtOm ärett

undantasskallomsättningenbestämmelsernagäller inte attsagts, omnu
förskattskyldigalltsåblirSäljarenursprungslandet.beskattning ifrån

inomförsäljningvanligaför sinmotsvarande mänomsättningen i som
landet.

dentillsemedlemsländernaskalltredje stycketartikel 28a.1 attEnligt a
bli detskall kunnaförvärvgemenskapsinternabeskattad förvill blisom

fårMedlemsländemapasserad.intenämnda beloppsgränsen ärdenfastän
förskall medgesskattskyldighetenregler härom,bestämma närmare men

med-erfarit fårEnligt vad utredningenkalenderår.minst tvâperiod omen
möjlighetenbegränsningmateriellinnebäraregler intelernsländemas aven

registrering,sådantfâr endastReglernabeskattad.bli avse somatt
betalning.ochdeklarationsperioder

transaktionerför tillförsäkraåtgärderskall vidtaMedlemsländema attatt
bedömtsförvärv hadedegemenskapsinternaklassificeras somomsom

utförts inomartikel deellerartikel 5 28a.5enligtomsättning omvarorav
bakgrundbestämmelse bör28a.7. DennaArtikel motlandet. avses

följande.
tillanslutergemenskapsinterna förvärvdefinitionenangivnaförutDen av

sådansupply Medof goods.omsättningdefinitionen varoravav
arti-tingmateriellatillförstås överlåtelse äganderättenomsättning av

följande led.varandratvâ påförvärvetOmsättningen ochkel 5. somses
ellerFörvärvetomsättningen.spegelbildFörvärvet utgöra en avanses

gjortshaskalltransaktionen motendastbeskattasomsättningen ansesom
enligttransaktioner,Vissarespektive artikel 2.artikel 28avederlag som

järnställsvaruomsättning,inte ärbestämmelserna i artikel 5de permanenta
sådanvederlag. Envaruomsättningmedövergångsordningen moti
följdvaruomsättningbehandlasdärmed kommatransaktion kan att som en

28a.7.artikelnämndajfrvederlagförvärvgemenskapsintemt motettav
arbetsbetingvissaomsättningarnabehandladenedandels degällerDet av

artikeltjänstomsättningvaritskulle ha att avsomanseannarssom
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28a.5 a, dels vissa varuöverföringar frän medlemsland tillett ett annat
artikel 28a.5 3.1.5.avsnitt

Enligt artikel 28a.6 skall gemenskapsintemt förvärv vederlagsom mot
vissäven användning tagitsanses verksamhet iav varor som ur en ett

EG-land. Detta behandlas 3.1.5.2iannat avsnitt

Övergángsordningen omsättning vissa arbetsbetingav-

Som framgår vad angående de bestämmelsernaangettsav som permanenta
fär medlemslandett omsättning vissa arbetsbetingatt äranse attav anse

omsättning i stället för omsättning tjänstersom artikel 5.5av varor a.av
Enligt övergångsordningen skall medlemsländerna emellertid i vissa fall

sådan omsättning arbetsbeting överlåtelseanse av som motav varor
vederlag artikel 28a.5 a. Detta gäller vid handel mellan medlemsländer
på sätt närmare nedan.anges

Genom denna ordning skall bl.a. säkerställas situationer medatt
dubbelbeskattning, eller utebliven beskattning, inte uppstår till följd av
olika skattemässig behandling i medlemsländerna. Det sagda uppnåsnu

bestämmelserna resulterar iatt beskattninggenom kommer skeatt att
endast i beställarens land och denna beskattning kommeratt omfattaatt
endast värdet det utförda arbetet.av

Detta beskattningsresultat uppkommer pá följande Genomsätt. att om-
sättningen betraktas omsättning vederlag kommer desom motav varor

behandlade bestämmelsema s.k. gemenskapsintema förvärvnyss bliom att
Övergångsordningentillämpliga jfr under rubriken beskattningovan av--

varuförvärv.3vissa På så kommer,sätt i omfattningsamma som armars
vid gemenskapsintema förvärv, dels säljarens omsättning att vara
undantagen från beskattning i ursprungslandet, dels köparens förvärv att
beskattas i hans land. Skatten skall beskattningsunderlagtas ut samma

vid omsättning artikel 28e.1. Det beskattningsunderlagetsom av. varor

Enligt vadutredningenerfarit beloppsgränsermiär artikel 28a.1 tillämpliga för nämndaa
transaktioner.

1Vad i dennärmastföregåendefotnotensagts har motsvarandetillämpningsom här.

3 Som anmärktstidigare har utredningenerfarit beloppsgränsemai artikel 283.1att ära
tillämpliga.
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3.1.6avsnittiomsättningen närmareför sättvederlaget angesutgörs av
mottagithardenSärskilda regler attl a.artikel ll.A somomges
artikelhäröverregistersärskiltskall förabearbetningmaterial för ett

avsnitt 3.10.2.jfrstycket;andrab28h.2
arbetsbetingdåfalldeallaigällererfaritutredningenvad attEnligt

jämställa28a.5 a ärartikel attbestämmelsernabehandladede härenligt
beskattningföranledaendastarbetsbetingen somskallomsättning,med

situationenuppstå denintesåledesskallDetförvärv.gemenskapsintema
omsättning.beskattasarbetsbetinget somatt

utförsfysisktarbetsbetingetÖvergångsbestämmelsen endastgäller om
be-vilketdet imedlemsland äni0utcarriedphysically ett annat
detdetförutsätts attmervärdesskatt. Dessutomregistrerad tillställaren är
förellerbeställarenelleravsänt transporteratmaterialetanvända är av
detförutsättsSlutligenmedlemslandet.sistnämndadetfrånräkningdennes

ellerellertillverkat transporterashar monteratsäljproduktden arenatt som
medlemslandet.till detavsänds

tillämpliga ävenbestämmelsernaerfarit omärutredningenvadEnligt
omsättning,för sinskattskyldiginte ärnäringsidkareköparen är somen

beloppsgränsemaPå grundlåneverksamhet.sinförbankexempelvis aven
bankensmåndendärvid följande. Igällerförvärvgemenskapsintemaför
säljarenskalltill beloppsgränsen,uppgårinteförvärvgemenskapsintema

Överstigs skall ibeloppsgränsenomsättningen.land försittibeskattas
förvärv.gemenskapsintemaförlandsitti ettbeskattasbankenstället

någoninnebäröverföring intebeställarensanmärkas varorkan avDet att
skattskyl-någonhellerintedärmedtransaktion ochbeskattningsgrundande
i siginteöverföring är enföljande. sådanEnberorDetdighet.

Vidarevederlag.motöverlåtelse äganderätten,dvs.omsättning, aven
ibestämmelsedenfråndetta slag somöverföringarsärskiltundantas av

artikelvederlagomsättning motvaruöverföringar medjämställerfallvissa
såledeskan detvaruomsättningfinns någonintedetGenomb.28a.5 att

beskatta.varuförvärv attgemenskapsintemtfinnas någothellerinte
kanuppfyllda, transporteninte avförutsättningarna ärangivnadeOm

medjämställaskommasäljaren varu-till att enbeställarenråmaterial från
bestämmelsen.nämndadenvederlag enligtomsättning mot nyss

medlemslandimervärdesskatttillregistreradExempel: A är
skickarmedlemsland 2. Aiarbetsbeting BbeställerHan ett av
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råmaterial från land l till land 2 för B där skall tillverkaatt den
beställda Om den därefter tillverkadevaran. skickas tillvaran
land gäller vad i det föregåendesagts delssom skattefri-om
het för överföringen råmaterialet och för B:s omsättningav till
A, dels skattskyldighet för A på gnmd han har gjortattav ett
gemenskapsintemt varuförvärv. Om den tillverkade ivaran
stället skall säljas i land 2 eller till tredje medlemslandett land
3 eller till icke medlemsland,ett gäller i stället följande. Azs
överföring råmaterial till land 2 jämställsav enligt artikel
28a.5 b med varuomsättning vederlag.en Den omsättningenmot

medföra A göranses att gemenskapsintemtett varuförvärv i
land A blir därmed skattskyldig land 2 för detta s.k. förvärv
jfr Överföringavsnitt 3.1.5 under rubriken av varor -Övergångsordningen och avsnitt 3.3.2 under rubriken Gemen-
skapsintema förvärv. Detta kan medföra han behöver haatt en

i det landet. Omsättningenrepresentant i land 1 däremotär
undantagen från beskattning. B:s tillverkning den beställdaav

medför B blir skattskyldig iatt land förvaran 2 omsättning av
eller tjänst. Fråganen omsättningenvara skallav en om anses

eller tjänst enligtavse avgörs de bestämmelseren vara en som
land 2 har. Den mervärdesskatt B blir skyldig betalasom att
blir samtidigt ingående skatt hos A. A kan avdragsrätten i
land 2 för denna skatt enligt de allmänna bestämmelserna därom
jfr avsnitt 3.2. Om A omsätter den tillverkade i landvaran
medför omsättningen skattskyldighet för A i det landet. Om A
i stället omsätter den till någon i land är omsättningen dock
skattefri i den mån köparen omfattas bestämmelsernaav om
gemenskapsintema förvärv jfr artikel 28c.A; avsnitt 3.3.6.
Omsättningen kan även skattefri,attvara anse som om varan
ornsätts till någon i icke medlemsland.exportgenom ett

3.1.4 Särskilt vad är omsättning tjänsterom som av

Den grundläggande beskattningsbestämmelsen finns i artikel 2 jfr den
allmänna översikten, avsnitt 3.1.1. Enligt den bestämmelsen skall skatt tas

vid tillhandahållandetut bl.a. tjänster the supply of services,av om
de tillhandahålls vederlag beskattningsbarmot a taxableav en person
pers0n. Nedan behandlas de bestämmelserna vadpermanenta ärom som
omsättning tjänst det frågaärutan att artikelav 6.1, 6.4 ochuttagom

Övergångsordningen6.6. innehåller inga bestämmelser i denna del. Sådan
omsättning närmast är redovisassom att iuttag särskiltanse som ett
avsnitt artikel 6.2 och 6.3 artikel 28a.5 b ochsamt 28a.6; avsnitt 3.1.5.
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omsättning anyförstås varje transac-tjänstertillhandahållandeMed av
ibestämmelsernaenligtomsättninginte utgörtion varoravsom

artikel 5.

bl.a.omsättning kanSådan avse
överlåtelsenegendom,immateriell oavsettöverlåtelse omav-

inte,ellerskriftlig handlingsig pågrundar en
ochnågot,tolereranågot ellerunderlåtaförpliktelse attatten-

påbud elleroffentligrättsligtgrundtjänstutförandet ettavenav-
madeorderofinbestämmelseoffentligrättslig anpursuanceen . ..

theofinauthoritypublicofthein pursuanceby oranameor
law.

tjänster.förmedlingbestämmelsesärskildfinnsartikel 6.4 avI omen
för någonibeskattningsbar eget mennanmOm agerarsomperson,en

självskall hansåtjänst,omsättningförmedlarräkning, enavenarmans
idäromjfr vadtillhandahållit tjänstenochmottagit angesha somanses

undantag ärNationellapersoner.beskattningsbaraangående3.1.2avsnitt
angåendebestämmelsersärskildafinnsartikel 26Iartikel 28.3möjliga, e.

resebyråer
angående5.8vilken artikelenligtbestämmelsedetfinnsSlutligen en

skall ha3.1.3avsnittverksamhetstillgångar;överlåtelse seavm.m.
tjänsteravseendetransaktionergällerdettillämpning närmotsvarande

haröverlåtelsefallmedlemsland i sådanainnebärDet6.5. ettartikel att
omsättningsbegreppet.fråntjänsterundantarätt att

uttagomsättning formSärskilt i3.1.5 avom

vad6ochartikel 5i somöversiktenallmännai denSom nämnts anges
respektivetillhandahållandenmedjämställasfår, varoreller avskall,
vederlag.servicesof motrespektive supplygoodsofsupplytjänster

enligttransaktionerbeskattningsbaraalltsåtillhandahâllanden ärSådana
uttagnärmast attTransaktionema är somöversikten. anseivad sagtssom

bestämmelseytterligarefinnsövergångsordningenI enverksamheten.ur
medlemsländertvâmellanöverförstransaktioner närvissa varorattom

b.28a.5artikelvederlagomsättningmedjämställas motskall av varor
bestämmelse attÖvergängsordningen ocksåinnehåller varu-omen
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överföring uttagskaraktär skall betraktas s.k.av gemenskapsintemasom
förvärv vederlag artikel 28a.6.mot

Uttag bestämmelserav varor permanenta-

Med tillhandahållande vederlag skall jämställasmot denav varor
situationen skattskyldigatt verksamhetenen tar förutperson en vara ur

eller personalens privata brukeget artikel 5.6. Detsamma gäller hanom
bort eller sätt använder den förger rörelsefrämmandeen annatvara

ändamål f0r other than those of his business. Bestämmelsenpurposes
överhuvudtagetär tillämplig endast ianspråktagandet innebärom av varan

upphöratt utgöra rörelsetillgångatt the applicationvaran ofen
g00ds. För ianspråktagande kanannat uttagsbeskattning skeav varan
endast med stöd bestämmelserna i artikel 6 omsättning tjänst.av om av

En förutsättning för uttagsbeskattning dockär näringsidkaren helt elleratt
delvis haft avdragsrätt för den ingående skatten sitt förvärv av varan
eller dess komponenter. Uttagsregeln gäller inte föruttag av varor
verksamhetsändamåli form gåvor ringa värde small value ellerav av
i form Regeln enligtär vad utredningen erfarit tillämpligav Varuprover.
oberoende har någon särskildmottagaren relation tillav om av varan
näringsidkaren, exempelvis anställd, bekant, släkting eller före-som
tagskompanjon.

Det finns dessutom vissa bestämmelser, medlemsland rättettsom ger
men alltså inte skyldighet jämställa vissa andraatt meduttag av varor
tillhandahållanden vederlag artikel 5.7 a-5.7mot c. Rätten uttagsbe-att
skatta gäller då skattskyldigen

för verksamhetsändamål förbrukara tar ut ärvaror som pro-
ducerade, konstruerade, bearbetade, inköpta ellerutvunna,
importerade i verksamheten inte skulle ha medfört fullmen som
avdragsrätt vid förvärv från skattskyldig,en annan

b för använda den förtar ut icke beskattningsbaratten vara tran-en
saktion, under förutsättning den skattskyldige tidigare förvärvatatt

med hel eller partiell avdragsrätt eller fått avdragsrätt ivaran
samband med tidigare uttagsbeskattning enligt ocha,
behåller då han upphör med verksamhet, under förut-c varor en
sättning den skattskyldige tidigare förvärvatatt med helvarorna
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i samband medeller partiell avdragsrättavdragsrätt eller fått

tidigare uttagsbeskattning enligt a.
ochbåda förstnämnda artikel 5.7 5.7bestämmelserna, ärDe a
bestämmelsenbehandladeformulerade på motsvarande densätt nysssom

således innebäraIanspråktagandet application börpunkt 6. the att
sistnämnda bestämmelsen,upphör rörelsetillgángar. Denutgöraattvarorna

med verksam-upphörartikel gäller inte bara beträffande den5.7 c, som
i hans ställebeträffande träderheten ävenutan genompersoner som

tillämpligdock inteoch behåller Bestämmelsensuccession då ärvarorna.
iföretagsövergångarupphör sådanadå verksamheten som avsesgenom

vederlag,ellereller del därav överlåts,5.8 verksamhetenartikel utanmot
liknande.apportegendom ellerverksarnhetstillgångar tillskjutseller som

bestämsbeskattningsvärdet vidBeskattningsunderlaget uttag varorav
theprisetBeskattningsunderlagetb.enligt artikel 1l.A l utgörs av

motsvarandeellerför köpa depurchase price uttagnaatt varor,varorna
price.tillverkningskostnaden thepris saknas,sådanteller, costettom

förmed avseende på tidennämnda kostnad bestämsellerPriset uttaget.
bestämmelsernaerfarit innebär de angivnaharvad utredningenEnligt nu

dels det.ingår dels anskaffningskostnaderna,beskattningsunderlagetiatt
anskaffade inomde bearbetatstillförtsmervärde att varornagenomsom

skalldet saknar densin betydelseinnebär iföretaget. Det atttur att som
ingårnågon Utebliven vinstbli vinst.låtituttagsbeskattas har utatt ta

beskattningsunderlaget.alltså inte i
måste deuttagsbeskattning bakgrund sär-Bestämmelserna mot avom ses

28f.l.artikelartikel 17.2avdragsbestämmelsemaskilda i sådana fall c;
uttagsbe-vidavdragsrättbestämmelser skattskyldigeEnligt dessa har den

beskattningövrigenligtskattning artikel vid5.7 inte uttag avava men
medbelastasskallangivnaDen avdragsrätten beror på att en varavaror.

producerasellerköpsmervärdesskatt storlek oavsett varanav samma om
totaladärför detbeskattningsunderlagetregi. Vidi utgörsuttag avegen

skattskyldige fåroch denprisetaenligt vad i föregåendedetangettssom
för sådärefter avdrag del skatten motgöra uttaget svararstor somav

enligtUttagsbeskattningenvid förvärvpartiella avdragsrätthans varor.av

direktivver-tyskafranskaSelbstkostenpreisenligt denderprix de revient ochle resp.
sionen.
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artikel 5.7 alltså sikte på näringsidkare t.ex. banker endasttara som
delvis utför beskatmingsbara transaktioner, och därför endast harsom
partiell avdragsrätt. I övriga uttagssituationer dvs. artikel 5.6 och 5.7 b
och har5.7 c avdragsrätt emellertid redan medgetts vid det ursprungliga

förvärvet, avdragsrätt visat sig materielltuttageten som genom vara
felaktig och därför i sin helhet tillbaka uttagsbeskatt-tassom genom
ningen.

tjänsterUttag bestämmelserpermanentaav -

Beträffande tjänster finns två bestämmelser i princip obligatoriskom
uttagsbeskattning och bestämmelse medlemsland tillrättetten som ger
uttagsbeskattning artikel 6.2 respektive 6.3. förstnämnda bådaDe be-

stämmelserna får medlemsland dock frångå lederdet inte tillett om
konkurrenssnedvridningar.

I artikel 6.2 och 6.2 b de två fall då tjänster i principuttaga anges av
skall beskattas. Med tillhandahållande tjänster vederlag skallmotav
nämligen jämställas att

verksamhetens används för privat bruk den skattskyldigea varor av
själv eller hans personal eller används på sättatt annatav varorna
för rörelsefrämmande ändamål, under förutsättning förvärvetatt av

medfört full eller partiell avdragsrätt, ochvarorna
skattskyldigb gratis free förof charge utför tjänster sådanten

bruk eller ändamål nämnts.som nyss
det gäller användningNär för rörelsefrämmande ändamål, ärav varor

det endast fråga sådan användning inte medför upphörattom som varorna
rörelsetillgångar. de fallutgöra I användningen leder tillatt att varorna

upphör sådana tillgångar, bestämmelsenutgöra således inteäratt
tillämplig. ställetI kan bestärnrnelsema omsättning bliom av varor
tillämpliga artikel 5.6; jfr det föregående avsnittet.

artikel 6.3 det falll då medlemsland har således interätt,ettanges men
skyldighet, beskatta tjänster. undvika konkurrenssned-Föratt uttag attav
vridningar har medlemsland efternämligen visst samrâdsför-rättett att,
farande, uttagsbeskatta näringsidkare taxable för tjänsterpersonen som
han utför i regi för sin verksamhet. Tjänsterna får alltså jämställasegen

tjänstermed tillhandahållna vederlag. En förutsättning dock denärmot att
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han i ställetutför inte skulle ha haft full avdragsrätttjänsterna omsom
näringsidkare taxablemotsvarande frånhade förvärvat tjänster en annan

person.

uttagsbeskattning i debeskattningsvärdet vidBeskattningsunderlaget

the fullskattskyldiges kostnaderbåda obligatoriska fallen denutgörs av
person5 artikeltillhandahällandet tjänstentaxable förthecost to av

beskattnings-innebär detvad utredningen har erfaritEnligt1l.A l c. att
tillhänför sig denrörliga kostnaderden del fasta ochunderlaget är somav

ingå i be-därmed inteuteblivna vinsten skulleutförda tjänsten. Den

där-egenregi-falletiBeskattningsunderlaget utgörsskattningsunderlaget.
vid tidenvalue, bestämtmarknadsvärde markettjänstens openemot av

d.artikel 1l.A 1för uttaget
behandladede härmåsteLiksom bestämmelserna uttagom av varor

för avdragsrättengällerbakgrund vadbestämmelserna mot somavses
angåendetilläggövergångsordningi 1991 årsartikel 17.2 varuuttag,c;

vidavdragsrättföreliggeravdragsbestämmelsen28f.l. Enligtartikel

uttagsbeskattning enligt artikel 6.3.

vid beskattningavdragsrättenangivitsVad tidigare uttag av varoravom
avdrag vid uttagsbe-tillskattskyldig har alltså inte rätthär. Engäller även

visserligen hauttagsbeskattadedenartikel 6.2. Här kanenligtskattning
falli sådantavdragsrättentidigare skede. Deniavdragsrättmedgetts tasett

skattskyldigdå skall ske. Enuttagsbeskattningdentillbakahelt somgenom
enligtegenregiarbetenuttagsbeskattning förvidtill avdraghar däremot rätt

del uttagsskattendra gäller denartikel 6.3. Rätten att som svararavav
skatt-från andraochförvärv tjänsterandel vidavdragsrättensmot varorav

vadordningtill dennaBakgrundenskyldiga. angettsmotsvarar ovansom
artikel 5.7enligtvid beskattningangående avdragsrätten varuuttag a.av

övergångsordningen

bestämmelserocksåövergångsordningeninnehållertidigareSom nämnts
Överföring tillverksamhetfrånuttagskaraktär. en annanenvaroravav

vederlag. Däremotomsättningfalli vissaskall motav varoranses som

AusgabendesderBetragPassujetti der5 engagéesdépensesdesle resp.montant par
direktivtexten.franska tyskaSteuerpflichtigen enligt den resp.
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viss användning gemenskapsintemt förvärvattsvarar av varor anses som
vederlag. Båda bestämmelserna gäller endast förflyttatsmot varor som

från medlemsland tillett ett annat.

Överföring övergångsordningenav varor -

artikelEnligt 28a.5 b skall det omsättning motanses som av varor
vederlag beskattningsbar fortsättningennär i betecknaden person som
verksamhetsinnehavaren överför från sin verksamhet i med-ettvaror
lemsland till medlemsland. skallEn Överförd tillett annat vara anses som

medlemsland, har elleravsäntsett annat transporteratsom varan av
verksamhetsinnehavaren eller för hans räkning till medlemslandett annat
för användas i hans verksamhet. Vad alltsåäratt attsom avses varan
fysiskt förflyttas från medlemsland till äganderättenett ett annat utan att
överlåts.

Genom överföringama jämställs varuomsättning vederlagmedatt mot
kan bestämmelsema förvärv bligemenskapsintema tillämpliga.även om
En överföring medför i sådant fall således beskattning enligt debe-en
stämrnelsema medan varuomsättningen skattefriblir i motsvarande mån

jfr artikel 28a.7 respektive artikel 28c.A; avsnitt 3.1.3 respektive 3.3.5.

Enligt vad utredningen erfarit gäller i alla de fall då överföringaratt
enligt de här behandlade bestämmelserna jämställa med omsättning,är att
skall överföringar-na endast föranleda beskattning gemenskapsintemasom
förvärv. skallDet således inte uppstå den situationen överföringatt en
beskattas omsättning. Utredningen erfarithar vidare belopps-attsom en

i artikel 28a.1 tillämpliga då det gäller de här angivnagränserna är ävena
gemenskapsintema förvärven.

artikel 28c.A d finns bestämmelsen förI skattefrihet de varuöverför-om
ingar jämställs med omsättning vederlag enligt artikel 28a.5 b.motsom
Vamöverföringar skall inte beskattas i den mån de skulle ha varit skattefria

enligt artikel 28c.A b eller för fall hade varit frågadet deta, c om om-
frånsättning den överför till beskattningsbarsom varan en annan person.

Bestämmelserna överföringar skall medvaruomsättningjämställasattom
innehåller rad undantag. Särskilda bestämmelser finns denatten om som
för skall föra särskilt register häröveröver sätt sagts etten vara nu

jfrartikel 28h; avsnitt 3.10.2.
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avseddahärikraftträdande harövergångsordningensföretidenFör
importbe-medförtdåharDeimport.betraktatsvaruöverföringar som

skattefrihet vid temporärbestämmelserföljtinteskattning annat omavom
liknande.ochtullfrihet

fråninförselgälleravskaffas detnärimportbeskattningenmedochI att
angivnaden härmedpåkallatdethartillmedlemsland ansettsannatettett

kanmedlemsländerickefrånimportenskäl annarsEtt ärordningen. att
medlemsländertillmed avdragsrättmedlemsländervia somskekomma att

möjliggöraskulleskälEtt attavdragsrätt.motsvarande annat varainte har
fråninförsde ettkontrolleramedlemsland attför somatt varorresp.

mottagarlandet inteiwarehousinglagerhållningförmedlemslandannat
beskattning ägerlandetsäljs i detsedan att rumutan

inteöverföringarnanämndaskall defall somsju ansesföljandeI
vederlag:omsättning mot

skallquestiongoods in omsatttheöverfördaden ansesDå1 varan
mottagarlandeti

tillhänsynmedmeningen attandraartikel 8.1enligtantingen a-
förellersäljaredärellerinstalleras monteras enavvaran

räkning,dennes
28b.B lartikelbestämmelseövergångsordningensenligteller-

någonellerpostorderforsäljningdettillhänsyn är annanmed att
distansförsäljning.s.k.form av

luftfartygfartyg,ombord ettomsätts ettöverfördadenDå2 varan
enligtoch,EGinomdestinationavgångsåvälmedtågeller ett som

avgångslandet.iskalldärmed omsattartikel 8.1 somansesvaranc,
omsättningskattefriiingåröverföringenDå3 en

artikelenligtmedlemslandicketillantingen ettexportgenom-
15,

tillmedlemslandfrånomsättning görssådan etteller somgenom-
undantagen28c.A,artikel ärenligtdärför,ochannatett som

gemenskapsin-beskattasursprungslandetiskattfrån sommen
reglernaallmännadeenligtmottagarlandetiförvärvtemt

därom.
verksarnhetsinnehavaren,materialöverförda ärDå den4 somvaran

säljarentillhandahållerarbetsbeting,beställareegenskapi ettavav
ditmedlemslanddetutförs iarbetsbetingetarbetsbetinget-,Aomav
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den överförda elleravsänts jfr artikel 28a.5transporteratsvaran a
omsättning arbetsbeting jämställa medärom attav som var-

uomsättning vederlag.mot
Då5 överförs till medlemsland för någon där skallett annatvaran att
tillhandahålla reparation eller något arbete på denannaten av varan

verksamhetsinnehavaren. Arbetet skall fysiskt utfört i detvara
medlemsland dit avsänds eller transporteras.varan

6 Då den överförda endast tillfälligtvis temporary användsvaran
i det medlemsland dit den avsänds eller Varan skalltransporteras.
användas för verksamhetsinnehavarens omsättning tjänster Lex.av
uthyrning varan.av

7 Då den överförda endast tillfålligtvis temporary användsvaran
i medlemsland i vilket import motsvarande frånett ickeettav vara
medlemsland skulle ha varit skattefri på grund reglerav om
skattefrihet vid införseltemporär t.ex. för handelsmässor och
utställningar. Användningsperioden får inte överstiga 24 månader.

När något villkoren i punkterna 1-7 inte längre uppfyllt skallärav en
Överförd till land. Varan då alltsåärett annatvara attanses anse som
vederlag.omsatt mot

Användning övergángsordningenav varor -

Enligt artikel 28a.6 skall det gemenskapsintemt förvärvett motanses som
vederlag beskattningsbar förnär sin verksamhet använderen person en

har elleravsänts honom eller för hans räkningtransporteratsvara som av
från medlemsland. förutsättningEn dock han i sin verksam-ärett annat att
het i det landet har producerat, utvunnit, bearbetat, inköpt, förvärvat

gemenskapsintemt förvärv vederlag eller införtett motgenom varan.
Som gemenskapsintemt förvärv vederlag vissa ianspråk-ävenmot anses

taganden militära styrkor igörs land medlemärettav varor som av som
i NATO.

Beskattningsunderlaget skall fastställas i enlighet med de be-permanenta
stämmelserna artikel ll.A 1 b ll.A 2 och framgårll.A Detsamt av
artikel 28e.1. Bestämmelserna innebär bl.a. beskattningsunderlagetatt

priset för köpa deutgörs använda eller, sådant prisatt ettav varorna, om
saknas, tillverlcningskostnaden. Priset eller nämnda kostnad bestäms med
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och 11.3avseende på tidpunkten för artikel 11.2användningen. I anges
beskattningsunderlagetytterligare vad skall ingå ingå irespektive intesom

avsnitt .6.se l

omfattningiskattskyldige har till avdrag för skattenDen rätt somsamma
artikel 17.2omsättningfrån den skattskyldig förvid förvärv är c,som

28f.1; jfr avsnitt 3.2.1.artikel

beskattningsvärdetBeskattningsunderlaget3.1.6

bestämmelserPermanenta

beskattningsunderlag vidbehandlas bestämmelseravsnittI detta annanom
be-Beskattningsunderlaget vidartikel l1.A.omsättning än uttaguttag

avsnitt 3.1.5.för uttagsomsättningmed redogörelseni sambandhandlas
vederlagomsättning det totalaBeskattningsunderlaget vid utgörs somav

eller tredjefrån köparenmottagit eller kommersäljaren har att ta emot
thirdpurchaser, thefrom theomsättningen ...för customer or aman

supplies.° särskilt inkluderar bidragdettaDetsuchfor attparty anges
subsidiesomsättningspriset includingsamband meddirekthar ettsom
återfinnssupp1ies. Bestämmelsernaof suchthe pricedirectly linked to

i artikel l1.A.
tull och importav-skall ingå andra skatterbeskattningsunderlagetI samt

skall ingåmervärdesskatten. Vidaredock inteavgifter,och andragifter
försäkringskost-emballage-, ochprovisions-,bikostnader såsom transport-

omfattaskostnadersäljaren krävernader köparen. Sådana avsomsom av
bikostnader.avtal får medlemsland betraktasseparat ettett somav

beskattningsunderlaget skall inte ingåI
förskottsbetalning,prisnedsättningar i fonn kassarabatt förav-

ochleveransen görs,rabatt och bonus till dåköparensom ges-
haftsäljarenutläggköparens ersättning till säljaren för vissa som-

räkning.för köparens
beskattningsbarnämnda utläggsersättningama beloppDe är som en

säljarensåterbetalningfrånsäljaren köparentar emot avsom enperson

dude Pacheteur,la° lyder: dedirektivtext på franskaoch tyskaMotsvarande part preneur
einemDritten.Dienstleistungserrtpfängeroderodertiers vom Abnehmerdun vonresp.ou
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utlägg för köparens utgifter. Säljaren skall ha gjort utlägget så sätt att
han betalat i köparens och för köparens räkning. Säljaren skall hanamn
tagit betalningen i förskottskonto suspense account i sinettupp
bokföring. Säljaren måste visa det faktiska utgiftsbeloppet och får inte göra
avdrag för någon ingående skatt belastar beloppet.som

Beskattningsunderlaget skall minskas i motsvarande mån vederlagetsom
minskar till följd köpekontraktet annulleras, upphävs eller återgårattav
eller betalning helt eller delvis uteblir eller priset ned eftersätts detatt att

omsättningen har artikelägt ll.C Medlemsländemal. skallatt ut-rum
färda bestämmelser.närmare Medlemsländema får meddela avvikande

bestämmelser det gäller beskattningsunderlagetnär vid helt eller delvis
utebliven betalning.

Särskilda bestämmelser beträffande beskattningsunderlagets beräkningges
i fall dåde vederlaget eller motsvarande i utländsk valuta artikelär

27. importfall.ll.C förstaI stycket regleras andra stycketI regleras
omsättning. Som växelkurs vid omsättning skall enligt utredningenvad

erfarit tillämpas den växelkurs gäller på valutamarknaden den dag dåsom
skatten skall påföras at the time the becomes chargeable. Tid-tax
punkten regleras således bestämmelserna skattskyldighetensgenom om
inträde artikel jfr10; avsnitt 3.1.7. Emellertid växelkursbestämmel-ger

medlemsländerna förordnarätt tillämplig växelkurs, relateradattsen om
till valutamarknaden. Enligt vad utredningen erfarit har den bestämmelsen

tillämpats i Storbritannien under 1992 på så fastställtsväxelkursensätt att
för tvåveckorsperioder. Avsikten har varit övergå till enmånadsperioderatt
under 1993. Enligt vad utredningen erfarit innebär direktivets bestämmel-

skattemyndighetema inte kan tillämpa särskild växelkursattser en som
avtalats mellan säljare och köpare i stället för den kurs skulle ha följtsom

valutamarknaden eller nationella föreskrifter för ifrågavarandeav av
period. Frågan emellertid domstolsprövad.är

7Enligt vad utredningenerfarit har i direktivtextens första mening misstagandrastycke av
fallit bon ordenprovisions laid i följandekontext: withthe provisions..., accordance
laid downby thatMemberState.

I stycket hänvisastill Community provisions. Enligt utredningenerfaritvad avses
förordningamaCR 122480 och 224180.
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skallreturemballages.k.hurbestämmelsersärskildafinnsVidare om
medlemsländernaHär.C 3.artikelbeskattningsunderlaget 1lpåverka ges

ske.skalldetvälja på vilketmöjlighet sättviss att

Övergângsordningen

beskattnings-bestämmelsersärskildafinnsövergängsordningen omI
förvärvgemenskapsinternavidbeskattningsvärdet varoravunderlaget

skall be-övergångsbestämmelseEnligt denna28e.2.och28e.1artikel
be-med denenlighet permanentaibestämmasskattningsunderlaget

sådanaomsättningvidbeskattningsunderlagvad är avstämmelsen somom
artikel 11.A.varor,

be-bestämmelsesärskildÖvergângsbestämmelserna innehåller omen
enligtändamålför privatanvändningsådanvidskattningsunderlaget som

be-Dennaförvärv.gemenskapsinternamedjämställsskall283.6artikel
förredogörelsenmedsambandiavsnitt 3.1.5ibehandlatsstämmelse har

förvärv.gemenskapsinternasådana
skall be-dartikel 28c.AitillhandahâllandenFör avsesvaror somav

och211.Abartikel ll.Alenligt samtskattningsvärdet bestämmas

3.11.A
medlemslandskallförvärvgemenskapsinterna ettbeskattningVid av

motsvarandeomsättningvid varor.skattesatsanvända avsomsamma
whenuppstårskattskyldighetendågällerdenskallSkattesatsen somvara

chargeable.becomesthe tax

Skattesatser3.1.7

gemenskapsinterna12. FörartikelifinnsskattesatserBestämmelserna om
harReglerna28e.4.och28e.3artikelisärskilda reglervissafinnsförvärv

oktober19denskattesatser, antagetdirektivbl.a.ändrats ett omgenom
mervärdesskatte-sjättedetkompletterarändrar och7 EEG,9271992, som

direktivet.
artikelnireglerastransaktionbeskattningsbarförTillämplig skattesats en

skattesatsenligt denskallskattbestämmelse somutenligt vilken tas12.1,
Särskildahändelsen.beskattningsgrundandeför dentidpunktenvidgäller

artikelstyckettredjeochandraifalli avgäller dockregler som avses
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10.2 skattskyldighetens inträde vid förskottsbetalningar och vid till-
lämpning nationella särbestämmelser. I dessa fall skall tillämpligav
skattesats den gäller skattskyldighetnär inträder. Detsammavara som
gäller i fall i andra och tredje stycket artikel 10.3 i frågasom avses av om
import.

Om skattesatsen ändras får medlemsländerna, ide fall i andrasom avses
och tredje stycket artikel 10.2, vidta justeringar så tillämpligav att
skattesats vid tidpunkten för tillhandahållandet och tjänster skallav varor
kunna beaktas. Vidare får medlemsländerna införa lämpliga övergångs-
regler.

Enligt artikel 12.3 skall standardskattesats, skall lika föra en som vara
tillhandahållanden och tjänster, bestämmas varje medlemsland.av varor av
Standardskattesatsen skall uttryckas beskattnings-procentsatssom en av
underlaget. Från och med den 1 januari 1993 till den 31 december 1996
får standardskattesatsen inte lägre än 15 Medlemsländemaprocent.vara
fâr också tillämpa eller två reducerade skattesatser. Dessa får inteen
understiga 5 beskattningsvärdet och fär tillämpas endastprocent för visaav
angivna och tjänster bilaga H till sjätte mervärdesskattedirektivet.varor

denFöre 31 december 1995 skall rådet fatta enhälligt beslut vilkenom
minimiskattesats skall tillämpas efter den 31 december 1996. Beslutetsom
skall fattas på grundval den angående tillämpningen över-rapportav av
gängsordningen till sjätte mervärdesskattedirektivet, enligt artikel 281som
skall lämnas till Kommissionen före den 31 december 1994.

En särskild bestämmelse finns avseende och elektricitet artikelnaturgas
12.3 b. Enligt denna bestämmelse får medlemsländerna tillämpa en
reducerad skattesats för omsättning sådana under förutsättningav varor,

det inte föreligger risk för konkurrenssnedvridning.att Ett medlemsland
införa reducerad skattesats måste dessförinnanatt informerasom avser en

Kommissionen, har det föreliggeravgöra risk för konkurrens-attsom om
snedvridning. Har beslut inte fattats inom månader från det anmälantre att
inkommit till Kommissionen, skall risk för konkurrenssnedvridning inte

föreligga.anses
Särskilda regler har beslutats eller föreslagits beträffande:

konstverk, antikviteter och samlarföremäl direktiv 945EEG, se-
betänkandet kapitel 7,

andra jordbruksprodukter sådanaän i punkt l i bilaga H,som avses-
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guld.-
omfattningengranska1994,år, med början årskallRådet avvartarmat

vidtakommissionen,frånförslagRådet får, efterreducerade skattesatser.
bilaga H.finns itjänsterochden förteckningändringar i somav varor

denskattesatstillämpligskallimportVad gäller somvaravarorav
landet.inomliknandetillhandahållandenförtillämpas varorav

första stycketartikel 12.4ibestämmelsensammanhang bördettaI
skattesatsreduceradvarjebestämmelse skallEnligt dennanämnas.

viduppkommermervärdesskattfrän denpå sådantbestämmas sätt, att som
allskenormalt kunnaskall avdragskattesatsentillämpningen avav

praktikenikanDettai artikel 17.bestämmelsernaenligtskattingående
reduceradeanvändamöjlighetenbegränsningviss attinnebära aven

skattesatser.
28.2.i artikelfinnsÖvergångsbestämmelserSärskilda

och 28e.4.28e.3artikelövergångsordningen finns iförreglerSärskilda
denförvärv ärgemenskapsintemaförskattesatsTillämplig varorav
förtillämpasochinträderskattskyldighetengäller närskattesats somsom

landet.inomliknandetillhandahållanden varorav

inträdeskattskyldighetensförtidpunktenSärskilt3.1.8 om

bestämmelserPermanenta

enligtchargeable eventhändelsen the ärbeskattningsgrundandeDen
betalaskyldigblirvarigenom någon attomständighetdenartikel 10.1

tilläganderättenomständighetDenna utgörs varamervärdesskatt. att enav
jfrvederlagtillhandahållstjänst motvederlag elleröverlåts attmot en

skatteninträffat ochhaHuvudregeln dettaoch 6. ärartikel 5 att anses
ärchargeable närbecomeshallpâföras and the varornaskall tax

utredningenvadEnligt10.2.utförda artikeleller tjänsternalevererade är
till denblir ägaredå köparenlevererad i principerfarit en varaanses

obligationsrättsliga reglerna.nationellaenligt de
medför fleratillhandahållandenförgällerbestämmelsesärskild somEn

tillhandahållan-Sådanabetalningar.elleravräkningarföljandevarandrapå
avräk-perioderdeutgångenvidha skettnämligen somden avanses
sådanintedockgällersärregelDennabetalningarnaellerningarna avser.
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varuomsättning skall föreligga då överlämnas vid avbe-som anses en vara
talningsköp eller liknande.

Ett undantag från huvudregeln tillämpas vid förskottsbetalningar.
Förskottsbetalningar medför nämligen skatt skall påföras the shallatt tax
become chargeable redan då förskottet betalas. Vid förskottsbetalningar
sammanfaller således inte tidpunkten för den beskattningsgnmdande
händelsen och tidpunkten då skatten skall påföras. denI nedan behandlade
övergångsordningen finns fler undantag innebärande dessa tidpunkteratt
inte sammanfaller.

Vad i förevarande sammanhang den tidpunktär då skattskyl-som avses
digheten uppstår. En sak inte regleras de här behandlade be-som genom
stämmelserna den tidpunktär då skatten förfaller till inbetalning, vilket
infaller Bestämmelser därom finns i sammanhang.senare. annat

Ett medlemsland får frångå bestämmelserna det gäller vissanär tran-
saktioner eller vissa slag näringsidkare. Det får ske så skattensätt attav
påförs vid utfärdandet faktura eller motsvarande handling,senast av en
eller betalningen inflyter,när eller inom bestämd period frånsenast en
tidpunkten för den beskattningsgnmdande händelsen, fakturan ellerom
motsvarande handling saknas eller för utfärdad.är sent

Övergdngsordningen

Med gemenskapsintemt förvärv förstås artikel 28a.3; jfr avsnittett 3.1.3
förvärv äganderätten till under vissa förutsättningar. Det ärav varorna
alltså äganderättsövergången den beskattningsär grundande händelsen.som
Motsvarande gäller den beskattningsgmndande händelsen i ställetom

varuomsättningen.utgörs av
Ett gemenskapsintemt förvärv skall ha inträffat förvärvetdå äranses

genomfört effected. Det sker då äganderätten övergår. När så skall
ha skett enligt den civilrättsligaavgörs lagstiftningen i förvärvslan-anses

det. Avgörandet skall på grundvalgöras vad gäller vid omsättningav som
inom landet shall be regarded being effected when the supply ofas
similar goods regarded being effected within the territory of theas
country. Enligt vad utredningen erfarit skall gemenskapsintemtett
förvärv genomfört i och med äranses att attvara varan anse som
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för skattskyl-tidpunktenlevererad delivered enligt bestämmelserna om
artikel 10.2.enligtinträde vid omsättning dvs.dighetens

skattenuppstår, dvs.för förvärvSkattskyldigheten gemenskapsintema
på denchargeable,förvärvaren shall becomepåföras taxskall

inträffat.haskallförvärveti månaden efter den dåfemtonde dagen anses
enlighetfaktura ifungerarhandlingfaktura ellerOm somannan somen

före denförvärvarenutfärdas tilli artikelbestämmelserna 22.3med a
ellerfakturanemellertid dåskattskyldighetenuppstårdagen, arman

handling upprättas.
skuldförhållandetalltså uppkomstenskattskyldighet förstås härMed av

förfallertidpunkt då skatteninte denskattemyndighetema,gentemot senare
artikelsammanhangitidpunkten reglerasinbetalning. Dentill annat

22.5.
Övergångsordningen bestämmelsekorresponderandeocksåinnehåller en

artikel 28d.4.avsändsvarifrånlandi detvaruomsättningenför varan
deklarationsskyldigvaruomsättningargemenskapsintema ärutförDen som

svarandedäremotskattefri endast detochomsättningen ärhärför, även om
beskattas.mottagarlandetiförvärvet

påförasskall skattentillämplig,övergångsbestämrnelsen ärfalldeI
beskattningsgmndandedå denefter denmånadenifemtonde dagenden

dessförinnaninträffat. säljarenOmskall haomsättningenhändelsen anses
handlingartikel 22.3 ellermedi enlighetfakturautfärdar a, en annanen
fakturanemellertid påföras dåskall skattenfaktura,fungerar somsom

utfärdas.handlingeller annan

betalningsskyldigaSärskilt3.1.9 personerom

transaktionförbetalningsskyldigartikel 21 ärI avenvem somanges
för denskyldigheteradministrativaolikaartikel 22slag. Inågot anges

bestämmelsersärskildagällerövergångsperiodenUnderskattskyldige.
då helt debestämmelser ersätter28h.respektive Dessaartikel 28g

bestämmelserna.permanenta
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Permanenta bestämmelser

Den tillhandahåller eller tjänsten betalningsskyldigär försom varan
mervärdesskatten i vissa fall, då i stället kunden det artikelutom är 21.
Kunden nämligen betalningsskyldig,är då han tillhandahålls sådan tjänsten

enligt särskilda bestämmelser skall tillhandahållen isom anses vara
kundlandet. En förutsättning för kundens betalningsskyldighet dockär att
den tillhandahåller honom tjänsten utländskär näringsidkare asom en
taxable resident abroad. De slag tjänster det gäller enligtav som
EG-direktivet reklamtjänster,är konsulttjänster Vilka tjänsterna ärm.m.
behandlas i avsnitt 3.3.3.närmare

Ett medlemsland får besluta utländska betalningsskyldigaattom personer
skall ha eller liknande i landet och sådanrepresentanter attom en person
och utlärmingen skall solidariskt betalningsskyldiga för skatten. Ettvara
medlemsland kan också bestämma i sådana fall då kimden be-äratt
talningsskyldig skall den tillhandahåller tjänsten solidarisktsom vara
betalningsskyldig.

I särskild bestämmelse föreskrivs också mervär-atten envar som anger
desskatt på faktura eller motsvarande handling skall betalnings-en vara
skyldig för skatten. Vidare finns särskild bestämmelse för importen av

införsel. Bestämmelsen visst för medlemslandett utrymmevaror ettger
bestämma skall skyldig betala skatten vid införsel.att attvem som vara

Övergángsordningen

Betalningsskyldig för omsättning den beskattningsbaraär person som
företar beskattningsbar omsättning eller tjänster, det inteen av varor om

fråga sådan omsättningär tjänster för vilken kunden skallom av vara
betalningsskyldig. Vad gäller omsättning emellertid den förärav varor
vilken omsättningen gjorts betalningsskyldig följande villkor uppfyllts:när

den beskattningsgrundande transaktionen the taxable operation-
tillhandahållandeär enligt villkoren i artikel 280.13ett av varor

till vilken tillhandahållandet beskatt-görs ärpersonen en annan-
ningsbar eller icke beskattningsbar juridiskperson en person
registrerad för mervärdesskatt i landet,
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fakturan utfärdad beskattningsbarär inte ärav en person som--
etablerad inom landet i artikel 22.3.enlighet med

Vid omsättning vissa tjänster i stället för säljaren,det kunden,ärav som
betalningsskyldig för omsättningen b. En förutsättningär artikel 21 är

beskattningsbarsäljaren hemmahörande i utlandet aäratt en person
taxable established skattskyldighet förabr0ad. kimdenDennaperson
gäller

kunderl tillhandahålls sådana tjänster i artikel 9.2som avsessom e,
och

för2 kunder, registrerade mervärdesskatt i landet, tillhandahållssom
tjänster i artikel 28b.C-E.som avses

har dock föreskriva i dessa båda fall skallEtt medlemsland rätt att att
tjänsten solidariskt betalmingsansvarig förden omsätter mervär-som vara

den tjänsten hemmahörande i utlandetdesskatten. Att omsätter ärsom
hemmahörande land eller ickeinnebär han i medlemslandäratt ett annat

medlemsland det medlemsland i vilket tjänsttenän är omsatt.

gåiendelångtsärskild fråga hur betalningsansvarEn är ettpass
för kunden imedlemsland fär införa omsättningsfallen. Enligt

därvid beaktaserfarit skall följande. tordevad utredningen Det
medi överensstämmelse direktivet införainte attvara en
kimdlenför fall säljgenerell betalningsskyldighet i alla de då aren

beskattningsbar i utlandet. Betalningsansvar får inteär personen
registreradinföras för fall då säljaren till mervärdesskattde är
där.eller har fall skulle kundeni landet Irepresentant annaten

skatt bådebetala och tillbli till säljarenkunna atttvungen
skattemyndighetema.

hämdelse, gemenskapsintemaInförandet beskattningsgrundandeav en ny
varjeförvärv, har gjort det nödvändigt föreskriva attatt person som

jfr artikelmervärdesskattgenomför sådant förvärv skyldig betalaärett att
övergängsbestämmellsen artikel 28g.d i dess lydelse enligt21.1

betalningsskyldighetI båda de behandlade bestämmelserna, dvs.. omnu
vissa möjligheterdetför den respektive för förvärvaren,omsätter gessom

nödvändigEnför medlemsland utvidga betalningsansvaret.ett att
gjorts beskatt-förutsättning omsättningen respektive förvärvetär att av en

established abr0ad. Etti utlandetningsbar a taxableperson person
förbetalningsansvaretkan för fall föreskrivamedlemsland sådana att
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skatten åvilar någon the payable by another person ellertaxannan
solidariskt säljaren respektive förvärvaren och någon Som exempelarman.
på möjlig betalningsskyldig medlemslandetnämns utseddperson en av

tax representative för säljaren respektive förvärvaren.representant För
omsättningsfallen nämns exempel den eller tjänstenävensom som varan
tillhandahålls åt.

Liksom i de bestämmelserna föreskrivs ocksåpermanenta att envar som
mervärdesskatt på faktura eller motsvarande handling be-äranger en

Övergångsordningentalningsskyldig punkt 1 c. innehåller bestämmelser

skattskyldighet för kunden i vissa fall artikel 21.1 b i dess lydelseom
enligt övergångsbestämmelsen artikel 28g. Det gäller gemenskapsintema

godstransporttjänster tjänsteroch med anknytning därtill olikasamt
förrnedlingstj allt förutsättningunder denänster, tjänsternaomsätteratt som

näringsidkare hemmahörande i utlandet ... taxableär esta-en a person
blished abroad och förvärvaren registrerad till mervärdesskatt iäratt
förvärvslandet.

3.2 Avdragsrätten

förAvdragsrätten ingående skatt regleras i artikel 17-20. Avdragsrätten

då skatteninträder skall påföras någon whenutgående skatt thesom
deductible becomes chargeable; artikel 17.1.tax

l övergångsordningen har vissa bestämmelser fått ändradnågot lydelseen
Ändringamaartikel 280. hänger i allt väsentligt med iattsamman

övergångsordningen har införts beskattning vissa transaktioner inteav som
beskattas i den slutliga ordningen, dvs. enligt de bestämmel-permanenta

Övergångsordningens bestämmelser redovisas parallellt med deserna.
bestämmelserna. bestämmelsernaDepermanenta permanenta om

avdragsrätt gäller under ingetövergångsperioden,även annatom anges.
Övergångsordningen innehåller särskilda avdragsbestämrnelser för den

endast tillfälligtvis transportmedel ändå skallomsättersom nya men som
betraktas beskattningsbar artikel avdragsrätten28a.4. Densom en person
behandlas emellertid endast i avsnitt 3.9.3.
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3.2.1 Förutsättningar för avdragsrätt

ingåendedra denfår den skattskyldigehuvudregeln, artikel 17.2,Enligt av
föranvänds hansoch tjänsterdel skattenskatten till den varor somavser

taxableof hisfor thebeskattningsbara transaktioner transac-purpose
gälleravdragsrätttions. Denna

betalaeller skyldigmervärdesskatt han har betalatsådan är attsoma
skall till-tillhandahållits ellerharför eller tjänster somvaror

skattskyldig ihandahållas honom någon ärsomannan personav
of thethe territoryliable for the withinhans land ... tax coun-

try,
withinlandet ...i detmervärdesskatt vid importb egnaav varor

of the country,the territory

iuttagsbeskattning påmervärdesskatt vid viss sätt närmare angettsc
ochavsnitt 3.1.5,

hanmervärdesskattövergångsordningen, sådan ärd ,enligt som
gemenskaps-grund s.k.för enligt artikel 28a.1 påskattskyldig ava

3.9.2.°förvärv jfr avsnitt 3.1.3 ochinterna
förvärv ochingående skatt förtillämplig endast sådanHuvudregeln är

for thetillhandahållandentill den skattskyldigeshänförligimport ärsom
avdragsrättenland därtransactions inom detof his taxablepurposes

denbehandlade regeln,kan, enligt den härMed andra ordbegärs.
i dethan debiteratsför skattfâ avdragsrätt i landskattskyldige ett som

beskattnings-omsättning,skatten hänför sig tillendastlandet enenom
land.haft i dettachargeable event, hanhändelsegrundande som

i denmedlemslandingående skatt dras iartikel 17.3 fårEnligt etta, av
eller tjänsterförvärv eller införsel sådanagällermån skatten somvarorav
country°. Av-land in anotherför transaktioner ianvänds ett annat

medförtskulle hatransaktionernaföreligger dock endastdragsrätt om
landet. Med-fall utförts i detför det de i stället hadeavdragsrätt egna

° övergångsordningen.Detillagd idirektivtexten i och bciterade ärDen permanentaa
innebörd.tordedockha motsvarandebestämmelserna

effectuéesanvändsdock orden° ursprungliga,direktivversionen, denfranska ärl den som
medordet utomlands.bör i dettasammanhang översättasVétranger. Dessaord närmastâ

internationelltinsåledeskunnatäckadirektivtextenskulle äveni den franskaOrdalydelsen
territorium.

14-093516
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lemsländerna i stället förrätt avdragsrätt medge återbetalningattges
refmd mervärdesskatten jfr artikel åttonde17.4. EG:s ochävenav
trettonde mervärdesskattedirektiv reglerar denna återbetalningsmöjlighet

791072EEC respektive 86560EEC; jfr kapitel Enligt5. vad ut-
redningen erfarit de båda sistnämnda direktiven innebära attanses
bestämmelsen i det sjätte mervärdesskattedirektivet medför endast tillrätt

återbetalning såledesoch ingen avdragsrätt. Det kan anmärkas att
bestämmelsen har fått delvis lydelse i övergångsordningen artikelen ny
280. lydelsenDen emellertid i sak inte innebära någon skillnad isynes
förhållande till den bestämmelsen.permanenta

Artikel 17.3 medför till återbetalning alternativt avdragsrätt irätt etta
hänför sigland för ingående skatt debiterats i det landet, skattensom om

utlandet.till förvärv eller tjänster för verksamhet i Be-enav varor
hänför till förvärvstämmelsen tillämplig endast skatten inte sigär ettom

chargeable inom landet.för beskattningsgrundande händelse eventen
exempel på bestämmelsen tillämplig den skatt-Ett ärnär är är att som

för utställning iskyldig i land sin verksamhet där håller ett annatett en
medför skattskyldighet.land han där har någon omsättning Iutan att som

få återbetalning i sist-sådant fall kan han på grundval artikel 17.3 aav
sig till förvärv förnämnda land för ingående skatt hänför genom-som

bedriverutställningen. Ytterligare exempel denförandet är attett somav
Frankrike for nämnda verk-sin verksamhet i Belgien köper maskin ien

skulle medfört avdragsrättOm motsvarande inköp i Belgien hasamhet.

till i Frankrike.där, får han på grund artikel återbetalning17 rättav a
alternativt tillEnligt artikel 17.3 b och 17.3 föreligger avdragsrätt, rättc

vid förvärvi några fall fastän det fråga ingående skattåterbetalning, är om
skattefria transaktioner. Deeller tjänster används försådanaav varor som

skattefria transaktioner det gäller ärsom
artikeltjänster i samband med införsel 14.1dels vissa

liknande artikel 15 ochinternationella ochdels transporterexport,
16,artikel

medlemslandförvärvsådana gemenskapsintemadels ettm.m. som
enligtartikel 16.2 i dess lydelsefrån beskattning med stödfritagit av

övergångsbestämmelsen artikel 28c.E jfr avsnitt 3.3.5,
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Övergångsbe-enligtsådan omsättning mellan medlemsländernadels som
jfr avsnittfrån beskattningartikel 28c.A och C skall undantasstämmelsen

3.3.5,

artikel och d 1-5försäkringstjänster l3.Bdels fmansierings- ochoch a
i samband medutanför EG eller sådana tjänsterkunder export varorav

icke medlemsland.till ett
behandlasför artikel 8.1 ci anslutning till redogörelsenavsnitt 3.3.2I

ellerluftfartygvid omsättning på fartyg,avdragsreglernatillämpningen av
EG-länder.tåg i trafik mellan

dokumentations-verksamhet,vid blandad3.2.2 Avdragsrätt

krav m.m.

verk-s.k. blandadför avdragsrätten vidsärskilda bestämmelserfinnsDet
ingåendeförgäller avdragsrättenBestämmelserna bestämtsamhet. närmare

såväl föranvänderoch tjänster förvärvarenskatt på sådana tran-somvaror
medförinteför transaktionermedför avdragsrättsaktioner somsomsom
endastfår medgesregeln avdragsrättgrundläggandeavdragsrätt. Den är att

avdragsberättigandehänförlig till deskattenför den andel är tran-somav
andel skallhur dennaflera bestämmelserfinnssaktionerna. Det om

artikeloch 19.jfr artikel 17.5beräknas
dokumentationpå fakturorbehandlas vilka krav ellerartikel 18.1I arman

övergångsperiodenskall finnas. Undertill avdragställs för rättattsom
lydelsefrågor artikel 18.1 i dessbestämmelser i dessasärskildagäller

be-28f.2. artikel 18.2 finnsövergångsbestärnrnelsen artikel lenligt
sin avdragsrätt.skattskyldige skalloch hur den utövastämmelser närom

gemenskaps-och, såvittfinns i artikel 18.3bestämmelserYtterligare avser
övergångsbe-lagts tilli punkt 3förvärv,interna genom en ava som

artikel 28f.3.stärnrnelserna

gäller förfarandetvalfrihet detmedlemsländerna viss närVidare enges
för redovisningsperiodden utgåendeingående skatten överstigerdå den en

välja mellan föranämligenmedlemsland kan överartikel 18.4. Ett att
gällerbetala beloppet. Dessutomtill period ochunderskottet nästa att ut

överskjutandebetalanekamedlemsland har rätt utatt attettatt en
obetydlig.dennaingående skatt, ärom
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I artikel finns20 bestämmelser hur avdragsrättens storlek kan bliom
korrigerad adjusted i efterhand.

särskildAv vikt bl.a. bestämmelsernaär investeringsvaror capitalom
goods. Bestämmelserna artikel 19.2 och artikel 20.2-20.5 innebär i
huvudsak följande. Avdragsrätten inträder visserligen enligt de allmänna
bestämmelserna. Avdraget korrigeras emellertid under de fem år som
löper från och med förvärvs- eller tillverkningsåret. Korrigeringen avser
för varje år femtedel den ingående skatten och relaterad tillären av
förändringar i avdragsrättens omfattning vid blandad verksamhet. Ett
medlemsland har låta korrigeringsperiodenrätt börja löpa från och medatt
det år tagits i bruk. Ett medlemsland har vidare låta korrige-rätt attvaran
ringsperioden för fast egendom tio år i stället för fem år.vara

3.2.3 Avdragsbegränsningar vid förvärv vissa ochav varor
tjänster

till avdrag skallRätt enligt artikel inga omständigheter finnas17.6 under
för utgifter inte förvärvsmässig karaktär strictly businessärsom av
expenditure såsom utgifter för lyxkonsumtion, underhållning eller

representation. Rådet skall enligt direktivet besluta direktivnyttettom
med bestämmelser avdragsförbudens Intillomfattning. dessnärmare om
får medlemsländema behålla gällande nationella avdragsförbud i sina

lagstiftningar.

Kommissionen har 1984 fram förslag till tolfte mervärdesskat-lagt ett ett
tedirektiv avdragsförbud COM84 final.med bestämmelser 84om

från sjätte direktivetFörslaget utgår grundbestärnmelsen i det och

innehåller följande.i huvudsak

Avdragsförbud beträffande privatplan såvittgälla nöjesbåtar ochavses
utgifter ombyggnader,för förvärv, tillverkning, införsel, hyra,avser

eller förreparationer och underhåll för bränsle, reservdelar o.d.samt
tjänster i samband med sådana båtar och plan.

Beträffande motsvarande utgifter för personbilar, släpvagnar till sådana

och beträffande förslaget finnas avdragsrättmotorcyklar skall det enligt

med skatten på utgifterna. regel skall medlemsländer-50 Dennaprocent av
infört fyra år efter två årha ikraftträdandet direktivet. Senastsenastna av
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och högstminst 25ikraftträdandet skall avdragsrättenefter procentvara
75 procent.

inte gällaskall dockbegränsningarnaangivna förbuden ellerhärDe
används förbeträffande sådana båtar, plan eller fordon transport motsom

används förreward,hireavgift used for carriage foreller arehyra or
ellerhyrsinstruction,for driving trainingkörutbildning are used ut,or

of business.in tradestockof theföretags lager areingår i partett a
transportutgifter vidförgälla50 skallmedAvdragsrätt procent

eller hansnäringsidkarebusiness travel görsaffärsresor av ensom
gälladock inteskallBegränsningenof his staff.memberspersonal

eller mellanarbetsplatserolikapersonal mellanföretagstransporter ettav
enligtinförasBegränsningen skallbostaden.arbetsplatsen och en
gälla be-skalldenmedövergångsordning överensstämmer somsom

motorcyklar.ochpersonbilarträffande
dryck inteochutgifter för logi,förskall gällaAvdragsförbud mat som

ellertjänstertillhandahållande just sådanaförverksamhetiingår aven
o.d.logi för vakterutgifter för gratisintegällerAvdragsförbudetvaror.

näringsverksamhet onstaff fastigheter icaretakingsecurity or
premises.businessworks, sites or

dengällereller begränsningarnaförhudenangivnadeInget omovanav
för närings-tillkommit enbartutgifterna harbevisaskattskyldige kan att

verksamheten.
föravdragundantagslöst förbudslutligeninnehåller motFörslaget ett

entertain-förströelserunderhållning, och lyxvaroravseendeutgifter
and luxuries.arnusementsment,

motsvarighetnågonharinteAvslutningsvis det direktivenbör noteras, att
fiktiv skatt.s.k.enligt ML eller NML förtill avdragsrätten

beskattningslandoch3.3 Export m.m.

Principerna3.3.1

såväldestinationsprincipens.k.gäller i huvudsak denVid export av varor
Principenenligt ML.mervärdesskattedirektivsjätteenligt EGzs som
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innebär land inte någonatt ett mervärdesskatt vidtar ut export av varor
skatt vid importtar utmen av varor.

Med import förstås i princip detsamma i ML och NML,av varor som
nämligen förs in landsöver jfratt artikelgränser 7. Här detettvaror är
således själva införseln sådan, inte den eventuellt bakomliggandesom
omsättningen, beskattas jfr artikel 2.2.som

EG:s bestämmelser reglerar beskattningen de internationella tran-av
saktionerna i huvudsak inte importbegreppenochexport-genom utan

det i bestämmelserna i vilket landatt transaktion skallgenom anges en
ha ochägt därmed beskattningsland.är Termemaanses rum som export

och import saknas således i motsvarande utsträckning. Endast en
transaktion, enligt dessa bestämmelser skall ha iägtsom ettanses rum
visst medlemsland, kan beskattas. Därför behövs bestämmelser om
undantag från beskattning det gäller internationellanär transaktioner endast
i sådana fall definierats transaktioner inom landet.ägtsom som som rum
Skattefriheten uppnås dessa särskilt angivna transaktionerattgenom
undantas från beskattning på motsvarande undantagensätt frånsom
skatteplikt för vissa slag transaktioner. Som framgår avsnitt 3.2av av
angående avdragsrätten har näringsidkare avdragsrätt i exportfallen ochen
i betydande utsträckning vid de andra skattefriaäven internationella
transaktionerna.

Reglerna beskattningsland konstruerade följandeär Enligtsätt.om
grundbestärmnelsen i det sjätte direktivet, artikel skall mervärdesskatt

endast eller tjänsten tillhandahålls inomtas ut medlemslandettom varan
within the territory of the jfrcountry, artikel 3. I kap. VI artikel 8
och 9 eller tjänst skall tillhandahållen placeanges var en vara en anses
of taxable transactions. Som beteckning härför används i fortsättningen
uttrycket transaktionsland.

I avsnitt 2.3 har översiktligt redogjorts för vad skall gälla enligtsom
EG:s övergångsordning fr.o.m. den januaril 1993. Som framgår denav
redogörelsen kommer destinationsprincipen till övervägande delatt upp-
rätthållas under övergångstiden då detäven fråga handel mellanär om
medlemsländer. Det åstadkoms övergångsordningen innehållerattgenom
omfattande bestämmelser bl.a. vad skall beskattas ochom som var
beskattningen skall ske. förstnämndaI hänseende har övergångsordningen
bestämmelser bl.a. i många fall skall varuförvärven i stället förattom
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medlemsländerna s.k.varuförsäljningama beskattas mellanvid handel ge-
gäller beskatt-detNärmenskapsintema förvärv; jfr avsnitt 3.1.2. var

i vilket land debestämmelserske har övergängsordningenskallningen om
bestämmelserDessaskall habeskattade transaktionerna ägt rum.anses

bestämmelserna. Defölj i anslutning till deredovisas i det ande permanenta
medlemsländer och ickemellanvid handelkommer gällasistnämnda att

medlemsländer.

8artikelförTransaktionsland3.3.2 varor

transportköp artikel 8.1 aochAvsändnings-

skallbeträffandehuvudreglernainnehåller tran-Bestämmelsen somvaror
till-innebär följande. EnreglerDessatill köparen. vara ansessporteras

eller någonköparendå leverantören,finnsdärhandahällen annanvaran
föreningiVid leveranstill köparen.elleravsändandetpåbörjar transporten

montering-därtillhandahålleninstallationellermonteringmed varananses
leverantörengäller oberoendeutförs. Detinstallationeneller omaven

trial run.withoutinstallerade withellermonteradeden varan orprovar
någonför själv,stället leverantören äridet,gällerBestämmelsen även om

eller installationen.utför monteringenräkningför hanssom
tillbestämmelsefinnsinstallationsfallet särskildochmonterings-För en

monteringenellerinstallationendubbelbeskattning. Omundvikande av
denskall enligtsåleverantörens,medlemsland äniutförs annatett

åtgärder förerforderliga attbestämmelsen medlemslandet vidta alla

dubbelbeskattning i det landet.undvika egna
artikel 8.2bestämmelsenbehandladeiobserveras, den nedanbörDet att

reglerna. Dessutombeskrivnafrån deväsentligt undantag härfinns ett
punkt ochsärskilt 1artikel 15bakgrund reglerna idessamåste mot avses

i avsnittbehandlasbestämmelserför Dessaskattefrihet2 export.om
dock blitidigare nämnts,Exportbestämmelsema kan,3.3.4. som

landetskett inomhaskallvaruomsättningtillämpliga endast ansesom en
transaktionsland.behandlade bestämmelsernahärenligt de om
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Avhämtningsköp artikel 8.1 b

Om tillhandahålls den avsänds elleren vara utan att såtransporteras, anses
den tillhandahållen där den finns då den avlärnnas.vara

Köp på fartyg artikel 8.1 cm.m.

En särskild regel gäller för de fall då tillhandahålls ombord påvaror
fartyg, luftfartyg eller tåg vid passagerarbefordran inom gemenskapen.
Sådana skall tillhandahållna på den plats point därvaror anses tran-

påbörjades. Vidsporten tillämpning denna regel skall:av passagerare av
med passagerarbefordran part of oftransporta passangers-
effected in the community den del transportenavses av som
utförs, uppehåll i tredje land,utan mellan avgångsplatsenett och
ankomstplatsen för transporten av passagerare,
med avgångsplatsen för passagerare the point oftransporten av
departure of the of passengers den förstatransport förut-avses
seddaplanerade platsen inom gemenskapen där gårpassagerare
ombord, oberoende någon del 1eg skettav transportenom av
utanför gemenskapen,

med ankomstplatsen the point of arrival den sistaavses
förutseddaplanerade platsen inom gemenskapen där passagerare

gått ombord inom gemenskapen stiger disembarkation,som av
oberoende någon del leg skett utanförav transportenom av
gemenskapen.

Vid och return trip skall återresantur- returresa anses som en
separat transport.

Dessa bestämmelser behöver övervägas ytterligare. Därför stadgasnya
Kommissionen den 30 juniatt 1993 skall inkomma medsenast rapporten

till Rådet. Till skall, nödvändigt, fogas förslagrapporten angående be-om
skattningsort för omsättning och tjänster tillhandahållsav varor som

för konsumtion på fartyg, luftfartyg eller tåg. Senast den 31passagerare
december 1993 skall Rådet, efter konsultation med parlamentet, fatta
enhälligt beslut på Kommissionens förslag. Till och med den 31 december
1993 får medlemsländerna undanta eller fortsätta undanta frånatt
beskattning tillhandahållna för konsumtion ombord beskattnings-varor vars
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bestäms enligt punkt avdrag förl med mervärdesskattort rätt göraattc,
erlagts i tidigare skede. tidsgränserna har utgåttDe angivnaettsom --
något förslag eller beslut i angivna hänseenden.utan

Fråga uppkommer hur denna fråganordning påverkar i vilket landom
avdragsrätten skall gällande. erfaritgöras Enligt vad utredningen är
avsikten avdragsreglerna skall tillämpas förenklat nämligensätt,att ett
på så avdragsrätten skall hållet detsätt helt och i avgångslandutövasatt
där förts ombord. Det innebär försäljningar på återresan skallattvarorna
föranleda skattskyldighet i det andra landet enligt det landets skattesatser

någon avdragsrätt.utan
Slutligen kan amnärkas det i övergångsordningen finns be-att en

stämmelse med omsättning jämställer vissa varuöverföringar mellansom
medlemsländer artikel 28a.5 b. Från denna bestämmelse undantas

emellertid sådanabl.a. varuöverföringar sker i de här behandladesom
fallen. Om inte denna undantagsbestämmelse hade funnits, intehade endast

de försålda de övriga i det avgångs-ävenutan ansetts omsattavarorna som
land de förts ombord. sådant fall skulledär I den här behandlade regeln

avgångsland omsättningslandrespektive spel.sattom som vara ur

för avsändnings- och transportkápImportregel artikel 8.2

undantag frånDenna bestämmelse är regeln i artikel 8.1 angåendeett a
avsändnings- transponköp. Bestämmelsenoch gäller den situationen att en

från ickesälj i medlemsland medlemsland förimporterarettettare en vara
vidare till bestämmelsen skall,köpare. På grundtransport trotsen av
huvudregeln i punkt importlandet och således inte1 iomsatta, varan anses

fannsi det land den Därigenom uppnås delsdå påbörjades. atttransporten
säljaren blir skattskyldig försäljningen, dels han fåri importlandet för att
avdragsrätt för importskatten. tillämpligblir vidBestämmelsen även

påföljande leveranser.

utgångspunktMed från den författningstekniskaexempel kommerett
konstruktionen belysas följande.i detnärmareatt

näringsidkare tillAntag A säljertaxable personatt en vara enen
näringsidkare har sinataxable Både och BAperson B.annan

verksamheter i Frankrike. sådana inteBåda verksamheterna är ärsom
från i Schweiz.undantagna skatteplikt. i lagerDen sålda har A ettvaran
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Försäljningen innebär skall till i Frankrike. EnligtBatt transporterasvaran
huvudregeln i artikel 8.1 skulle försäljningen ha i Schweizägta anses rum
och således inte föranlett skattskyldighet för i Frankrike. Genom detA här

behandlade försäljningenundantaget, artikel 8.2, emellertid ha ägtanses
i Frankrike. Därmed blir skattskyldig i Frankrike för försäljningen.Arum

skall importskatt betalas vid införseln till Frankrike. OavsettDessutom om
eller importerardet A B så får den dem dettaär görsom varan, av som

grund den enligt huvud-på här behandlade bestämmelsen avdragsrättav
172regeln artikel kompletterandedärom avsnitt 3.2. Dense

föravdragsregeln transaktioner utomlands, artikel 17.3, inteanses
tillämplig situationen det behandlade exemplet. inte importre-här Om

hade furmits huvudregeln i artikelgeln i artikel 8.2 endast 8.1 hadeutan a
importskatten.gällt, hade således ingen avdragsrätt funnits for

Övergångsordningen artikel 28b.A och 28b.B

Övergångsordningen i vissa hänseendeninnehåller bestämmelser som
från bestämmelserna avsändnings- ochavviker de behandlade omovan

artikel och 8transportköp och den särskilda importbestärnmelsen l .2.a
Övergångsordningens 1-28b.Bbestämmelser finns i artikel 28b.B

varuomsättningbestämmelserna bygger tankenDe permanenta att en
den inteskall gjord i ursprungslandet och skall beskattas där omanses

medlemsländer.från beskattning till ickeundantas grund exportav
Övergångsordningens bestämmelser endast handel mellan med-avser

Övergångsbestämmelserna omsättningenpå tankenlemsländer. bygger att
den skallfrån beskattning, förvärvetskall undantas medan av som

påAvsikten såbeskattas s.k. gemenskapsintema förvärv. är sättatt
beskattning i destinationslandet i stället för i ursprungslan-åstadkomma en

skattskyldig. bakgrund detdet. sådana fall skall förvärvaren MotI avvara
gemenskaps-innehåller Övergångsordningen bestämmelsersagda om varnu

förvärvinterna skall gjorda artikel 28b.A.anses
Övergängsordningens emellertid i vissabestämmelser innebär även att

destinationslandet då pâ såvisserligen ske ifall skall beskattningen men
destina-säljaren skattskyldig ii stället för förvärvaren så blirsätt att

postorderförsäljningar och andra s.k.huvudregeln vidtionslandet. Detta är
ÖvergångsordningenTill följd därav innehållerdistansförsäljningar.
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särskilda bestämmelser försäljningarsådana skall gjordaom var anses
artikel 28b.B.

följandeI det behandlas först gemenskapsintema förvärv skallvar anses
gjorda. Därefter behandlas fråga för distansförsälj-motsvarandevara

ningarna.

Gemenskapsintema förvärv artikel 28b.A

gemenskapsintemaVad skall förstås med förvärv har behandlats isom
avsnitt 3.1.3. Utgångspunkten gemenskapsintema förvärv skallär att anses

gjorda i det land där finns då försändelsen eller transportenvara varorna
till förvärvaren avslutad mottagarlandet.är

En undantagsregel förvärvsland skall det medlemslandär att som anses
utfärdat det registreringsnummer under gjort sittvilket köparen harsom

förvärv registreringslandet. Det sagda gäller inte förvärvarendocknu om
visar förvärvet har beskattats enligt utgångsregeln, dvs. mottagarlan-iatt

fallet följande villkordet. Så skall uppfyllts:närvaraanses
förvärvaren visar han gjort sitt förvärv förgemenskapsintemaatt-

tillhandahållandeefterföljande i medlemsland iettett angessom
dvs. mottagarlandet ochhuvudregeln för vilket harmottagaren

skattskyldig enligt artikel 28c.E ochangetts som
deklarationsskyldigheten enligt sista harstycket artikel 22.6 bav-

förvärvaren.fullgjorts av
endast sådanaomfattarUndantagsregeln gemenskapsintema förvärv som

i artikel 28a.1 innebär gemenskaps-jfr avsnitt 3.1.3. Det attanges a
förvärv gjorda iinterna alltidtransportmedel är att anse somav nya

mottagarlandet.

förvärvet enligt utgångsregeln, iOm emellertid kommit beskattas,att
skall beskattnings-mottagarlandet registreringslandet, såockså imen

motsvarande mån. På såunderlaget i registreringslandet sättned isättas
dubbelbeskattning.undviks en

skall tillämpassärskild fråga bestämmelsernaEn hur de här angivnaär
följd sådani de fall då det gemenskapsintema förvärvet är av enen

varuomsättning vederlagvaruöverföring skall jämställas med motsom
Överföringartikel 28a.5 avsnitt 3.1.5 under rubriken av varor -

inträffahar erfarit kan detövergångsordningen. Enligt vad utredningen
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sådant varuförvärv kan gjort i land änett ett annat mottagar-anses vara
landet. Regeln registreringslandet skulle nämligen kunna bli tillämplig,om
eftersom den Överför kan skyldig angesitt registre-attsom varan vara

iringsnummer medlemsland.ett annat

Distansförsäljningar artikel 28b.B

distansförsäljningar varuomsättningar vid vilkaMed här sådanaavses
eller säljaren eller för dennes räkningavsänds transporteras avvarorna

medlemsland försändelsen ellerfrån det land däränannat transportenett
distansförsäljningar där de finnsavslutas. Vid skall omsattavarorna anses

artikel 28b.Bdå försändelsen eller till förvärvaren avslutas l.transporten
frängående grundläggande be-Bestämmelserna deutgör ett permanentaav

och 8.2. Omstämmelserna omsättningsland artikel 8.1 enaom
bestämmelsernaomsättning distansförsäljning, gäller inteutgörs omav en

förvärv följer detgemenskapsintema jfr artikel 28a.l a. Därav äratt
betalningsskyldigomsättningen beskattas och det säljaren ärärattsom som

i artikel 21.1 i dessi mottagarlandet enligt vad närmare anges asom
artikellydelse enligt övergångsbestämmelsen 28g.

båda de följandedistansförsäljning gäller endastBestämmelserna omom
villkoren och b uppfyllda:a är

förvärvaren ära
vilken bestämmel-antingen sådan beskattningsbar personen-

i de fallförvärv inte gäller dvs.gemenskapsintemaserna om
eller fiske ochjordbruk, skogsbrukförvärvaren bedriver

mervärdesskattesystemet enligtomfattas det förenkladeav
fall förvärvaren saknarför sådana i deartikel 25 samtpersoner

förvärv under vissförutsättningavdragsrätt, under att personens
belopptid inte överstiger visstett

vilken be-juridisk påeller icke beskattningsbar personen-
iförvärv inte gäller dvs.gemenskapsintemastämmelsema om

överstigerviss tid intefall förvärv underde ettenpersonens
jfr avsnitt 3.1.3,visst belopp;

fysiskbeskattningsbareller icke ären personsom enperson-
privatperso-i praktikenother non-taxable person; dvs.any

ner, och
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sådanaomsättningen ärandrab än transport-nyasomvaroravser
montering ellerförening medimedel eller sådana levererassom
räkning.för dennesinstallation utförs säljaren elleravsom

försänds ellerför fallsärskild bestämmelse gäller det tran-En varorna
förs in isäljarenochicke medlemsland annatfrån ettettsporteras av

förvärvarentillförsändelsen ellermedlemsland det där transportenän
fråntransporteradeavsända ellerfallsådanaavslutas. I varorna varaanses

skattskyldig iblirsäljareninnebärbestämmelseinförsellandet. Denna att
frånfritagenSäljaren ärför sin försäljning.mottagarlandetslutligadet

3.3.5.jfr avsnittartikelinförsellandet 28c.D;iimportskatt
mindrevarigenombestämmelseremellertidfinns28b.B 2artikelI

bestämmelsernabehandladefrån deundantasdistansförsäljningar omnyss
medförUndantagetkundlandet.beskattning, i attdärmedomsättning, och

ställetidistansförsäljningarifrågavarandeföromsättningsland ansessom
iartikel 8,bestämmelsernai delanddet permanentaangessom

landeti detsåledesbeskattasFörsäljningamaursprungslandet.allmänhet
där.bestämmelsernaenligt

omfattasskallmedlemslandtill visstförsäljningarföretags ettFör att ett
företagetsvärdetsammanlagdadetdetkrävsundantaget, att avav
under detlöpande ellerundervarken dettill det landetdistansförsäljningar

000 ECU,motsvarande 100beloppöverstigerkalenderåretföregående ett
försäljningomfattar inteUndantagetmervärdesskatt.exklusive av

artikelskall jfralkohol- och tobaksvarormineralolje-,punktskattepliktiga
i destinationslandetalltså beskattas ävenskallSådana33.2. omvaror

passerad.intebeloppsgränsen är
förbeloppsgränslägremedlemsland möjlighet bestämmaharEtt enatt

idenerfarit utgörutredningendistansförsäljningar till Enligt vadlandet.
mervärdes-exklusiveECU,000angivna 35direktivet beloppsgränsen -

möjlighetdärmedmedlemsland attharrninimigräns ochskatt etten-
nämnda gränslägre änsåbeloppsgräns högre änbestämma är mensomen

underrättelseskyl-vissmedlemslandetåvilar000 ECU. Det100 enom

punktskattepliktigaickedistansförsäljningförbeloppsgränsemasakEn är avomannan
dedistansförsäljningenvärdettillmed hänsynpasserade avkan avansesvaravaror

för-sistnämndaskall värdeterfaritEnligt vad utredningenpunktskattebelagda avvarorna.
kalenderåret.föregåendedetellergällerdet löpandesig detsäljningarinte beaktasvare
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dighet skattemyndighetema i det land frångentemot vilket avsändsvarorna
eller transporteras.

I artikel 28b.B 3 finns bestämmelser möjlighet få bli beskattad iattom
destinationslandet för distansförsäljningar fastän de nämnda belopps-

integränserna är passerade. Det detär medlemsland är ursprungslan-som
det skall medge sådan skattskyldighet. Skattskyldigheten skall omfattasom

period minst två kalenderår. Medlemsländema skall meddelaen om
föreskrifternärmare angående medgivanden enligt det sagda.nu

Enligt vad utredningen erfarit får sådana föreskrifter inte
innebära begränsning de materiella möjligheterna fören av en
näringsidkare medgivande. Utredningen har vidareatt ett
erfarit mottagarland inte kan hindra den fåttatt ett att ettsom
medgivande i ursprungslandet skall iomsättaanses varorna
mottagarlandet.

3.3.3 Transaktionsland för tjänster artikel 9

Huvudregeln artikel 9.1

Enligt huvudregeln tjänst tillhandahållen på den plats där denanses en som
tillhandahåller tjänsten bedriver sin verksamhet eller har driftställeett
varifrån tjänsten tillhandahålls the... place where the supplier has
established his business has fixed establishment from .... sådanOmor a
anknytning inte finns, tjänsten tillhandahållen där tillhandahålla-anses vara

bor eller vistas stadigvarande the whereplace he has hisren permanent
address usually resides. För undvika dubbelbeskattning, uteblivenattor
beskattning eller konkurrenssncdvridningar får medlemsland i vissa fallett
frångå huvudregeln det gällernär uthyrning transportmedel artikel 9.3av
i dess lydelse enligt det tionde mervärdesskattedirektivet, 84386EEC.
Den bestämmelsen behandlas i detta avsnitt.senare

Uttrycket the place where the supplier has established his business
inte exempelvis bolagssäten eller andra slag legala hemvistbe-avser av
Vad den platsär där den ekonomiska aktiviteten faktisktgrepp. som avses

utförs från.

I Kommissionens förslag till nittonde mervärdesskattedirektivett
COM87 315 final föreslås-bla artikel 9 kompletteras medatt en
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betydaestablishment skallfixedbestämmelse uttrycketattsom anger
har,näringsidkarefixed installationvarje fast installation any som en

utföras Dettatransaktioner kanbeskattningsbaraingaäven ansesom
frågasåledes inte äruttryckets innebörd. Detklargörande omett avvara

betydelse uttrycket.införa någonatt avny
till-tjänstenendastdriftställe gällerellerverksarnhets-Regeln omom

företagexempelvisställe. har betydelseDet etthandahålls från detta om
skall vidfallI sådantSverige.och iFrankrikedriftställe ihar ettett
fråndet landomsättningslandregeltillämpning denna varsansessomav

tillhandahållen.driftställe tjänsten är
vissa fallhuvudregeln. Ifrånkategorier undantagfinnsDet ansestre av

finns. andratjänsten Ifördär objektettillhandahållentjänstnämligen en
fall där detfinns detSlutligenutförs.faktiskttjänstenfasta påfall tas var

drift-verksamhetsplats,kundenstillhandahållarensavgörande inte är utan
för dessaredogörsföljandevistelseplats. I det närmareellerboendeställe,

undantag.kategoriertre av

artikel 9.2 afastigheteravseendeför tjänsterUndantag

inkl.fastigheter,tillmed anknytningtjänsterundantag utgörsEtt första av
tjänsterfastighetssakkunmgafastighetsmäklare ochsåväl tjänster somav

constructionsamordning by ggnadsarbetenellerförberedandeavseende av
supervi-on-sitebyggledningstjänsterocharkitekttjänstersåsomworks

fastig-bestämmelsen därutfördaomfattastjänstersion. De ansesavsom
belägen.heten är

hakantjänstertillämplig alla slagBestämmelsen an-är ansessomav
bestämmelseniexempeldefastighet. Utöverknytning till angessomen

fastighetsförvaltning,fastighetsskötsel,byggnadsarbeten,kan nämnas
avseendeingenjörstjänsterochtill fastigheternyttjanderättupplåtelse av

hartjänsterallabestämmelsenomfattarverketfastigheter. I själva som
priesttillämplig på ablisåledesskullefastigheter. Dentillanknytning

building.ofghostengaged drivingwho had been out aa
kanfastighetpålagring attellerFörvaring som enansevaravaror enav

kanTjänstenbestämmelsen.behandladei den härtjänstsådan avsessom
angåendeartikel 9.2underfalla ini ställeteventuelltemellertid canses

underordnatutgörtjänsterangåendeeller ettegendompå lösarbeten som
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led till transporttjänster se följandenärmast avsnitt den bestämmel-om
Eftersomsen. omsättningsland enligt den bestämmelsen tjänsternaär var

faktiskt utförs, så blir emellertid resultatet detsamma den härsom om
behandlade fastighetsbestärnmelsen tillämplig. Det spelar ingen rollanses

uppdragsgivaren utlänningär eller ej. En sak lagringenärom en attannan
i vissa fall kan undantagen från beskattning den kanvara attgenom anses

led i exporttransaktion enligt artikelett 15 jfr exempelvis punktsom en
3 och 13; avsnitt 3.3.4.se

Det bör uppmärksammas tjänster utförda exempelvis konsulter,att av
ingenjörer och advokater omfattas särskild bestämmelse i artikelav en
9.2 se nedan. Samtidigt kan framgått det föregående sådanae som av
tjänster ofta ha anknytning till fastigheter enligt den här behandladeanses
bestärmnelsen. Om detta båda bestämmelsernasätt i princip är
tillämpliga i visst fall, så skall fastighetsbestärnrnelsen ha företräde.ett
Detta utflödeär principen lex specialis.ett av om

Undantag för transporttjänster artikel 9.2 b

Transporttjänster utförda där sker. Därvid skall beaktastransportenanses
transportsträckomas fördelning having regard the distances covered.to
I det sjätte mervärdesskattedirektivets Övergångsbestämmelser står dåatt
övergångsperioden slut skallär såvitt ressträckanpersontransporter, avser
inom EG-ornrådet, bli påförda mervärdesskatt i avgångslandet i enlighet
med de bestämmelsernärmare skall bestämmas ministerRådet påsom av
förslag kommissionen artikel 28.5.av

Kommissionen har hösten 1992 lagt fram direktiv passagerarbe-ett om
fordran COM92416. Enligt förslaget skall det i punkt 2 d införasen ny
särskilda bestämmelser för passagerarbefordran till lands eller till sjöss.
Förslaget innebär i sina huvuddrag sådan passagerarbefordran inomatt
EG-onrrâdet kommer beskattas i sin helhet i avgängslandet. Beträffandeatt
passagerarbefordran till icke-medlemsländer finns idag inga exportbe-
stämmelser. Beskattningen passagerarbefordran till icke-medlemsländerav
bestäms således enligt de olika nationella lagarna. Kommissionens förslagl
finns emellertid bestämmelse enligt vilken sådan befordran skallen anses

förslag till punkt i16 artikel 15.exportsom en ny
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9.2 cartikelkulturverksamhetförUndantag m.m.

placetheutförsfysisktdedärutfördatjänsterFöljande slag ansesav
nämligenout,carriedphysicallyservicesthosewhere are

idrottsutövning,framträdanden,artistiskaaktiviteter,kulturella-
liknandeochunderhållningutbildning,tjänster,vetenskapliga

egenskapitjänsterinklusiveactivities,verksamheter av
mån detden äriverksamheter,sådana samt,organisatör av

verksam-sådanatillledunderordnatlämpligt, tjänster utgör ettsom
services,ancillaryofsupplytheheter

lastning,såsomtillanknytningmedverksamheter transporter,-
verksamheter,liknandeochhandlingornlastninglossning,

ochegendom,lösärvärdering varor somav-
egendom.sådanarbete-

landtillkommersångareutländsk ettreglerna ärexempelEtt somen
servicesof ancillarysupplytheUttrycketdär.framträdandeoch gör ett

huvudtjänstsådantill stöd förutförsmindre tjänstergäller närmast ensom
typexempletangivnabestämmelsen. detIiuppräkningenomfattas avsom

artistensforde olikaiordningställandetgällauttrycket scenernakan av
reklamochannonseringockså hävdaskanDetframträdanden. att annan

kanHäruttrycket.behandladehärdetomfattasframträdandenaför av
9.2artikelbestämmelsenbehandladenedandenmed e,kollisionuppstå en

services.advertisingtjänsterdenjustomfattarbl.a. typen avsom
bestämmelsentill delbokstavligt dentolkasskallBestämmelsen som

thosewhereplacethetillhandahållentjänst skall ansesenvaranger
resultat iföljandelederDetcarried out.physicallyservices are

nedanstående exempel:tre
ochlärareanställdabelgiskamedutbildningsföretagbelgisktEtta
skekursi kortareundervisningenlåtaväljerbelgiska elever enatt

Sverige.tillhandahällenidåUtbildningstjänstenäri Sverige.
laboratoriumbelgisktutförSverigeiföretag ettPâ uppdragb ettav

ilaboratoriumi sittundersökning,vetenskaplig tjänst, enen
promemoria, iresultatet,tillhandahåller t.ex.Belgien enmen

denBelgien, ärtillhandahälleni attdå anseTjänstenSverige. är om
denenligtkonsulttjänstdenOm ärvetenskaplig tjänst. ensom en
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bestämmelsennedan behandlade i artikel 9.2 kan frågan kommae,
enligtavgöras den bestämmelsen.att

På uppdrag svensk tillägare tavla skall engelskt företagc av en etten
värdera tavlan. I stället för låta tavlan bli skickad till företagetsatt
kontor i London, så skickar företaget anställd till Sverige för atten
värdera tavlan och därefter, antingen i Sverige eller i England,
utfärdar företaget värderingsintyg tillhandahålls ktmden.ett som
Värderingstjänsten i dettaär exempel tillhandahållen i Sverige.

Kontroll och analyser lösöre omfattas den här behandlade be-av av
stämmelsen. Sådana tjänster är work movableatt tangibleanse som on
property och därmedär tillhandahållna i det land däratt anse som
kontrollen eller analysen faktiskt utförs. Det gäller således även om
tjänsten utländskgörs uppdragsgivare. I sådan fall kan tjänsten docken
komma undgå beskattning grund bestämmelsernaatt skattefrihetav om
för och liknande. Vadexport kommer ifråganärmast denärsom
bestämmelse gäller skattefrihet för sådana transaktioner direktärsom som
förknippade med exempelvis själva artikel 15.13; jfrexport av varan
avsnitt 3.3.4.

Ovan har behandlats bestämmelsen i artikel 9.2 angående tjänster meda
anknytning till fastigheter. I samband därmed har förvaring ochangetts att
lagring eventuellt kan tjänster enligt den härav varor attvara anse som
behandlade bestämmelsen arbeten på lös egendom eller underordnat led
till transporttjänst. I det sammanhanget har berörts exportaspektenen
beträffande sådan tjänster.

Undantag för vissa andra tjänster artikel 9.2 e

Enligt denna bestämmelse skall vissa särskilt angivna tjänster anses vara
tillhandahållna på den plats där kunden bedriver sin verksamhet eller har

driftställe till vilket tjänsten tillhandahållsett ... the place where the
has established his business has fixedcustomer establishment whichtoor a

the service supplied .... Om sådan anknytning inte finns, anses
tjänsten tillhandahållen där kunden bor eller vistas stadigvarande thevara
place where he has his address usually resides. Be-permanent or
stämmelsen fasta på motsvarande anknytningsmomenttar som synes som
de i huvudregeln artikel 9.1. Skillnaden här detär ärsom anges att
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behand-härDengäller.anknytningtillhandahâllarens,intekundens, som
huvudregeln.tillförhållandetillämpning ividbestämmelsenlade ges en

väljersituationer,i tveksammasåuttryck på mantill sättkommerDet att
konkur-nämligenbestämmelse. Denförevarande mertillämpa ansesatt

huvudregeln.rensneutral än
olikadeinnebördenhuvudregelnanslutning tilli avVad omsagtssom

delTill denhär.tillämpningmotsvarande somharanknytningsmomenten
anmärkasdriftställe kanellerverksarnhets-kundenstillknyterregeln an
till dettatillhandahållentjänsten ärdetkrävsdirektivtextenenligt attatt

därvidsaknarDetsupplied ....servicethewhichställe ... to
Kriteriettillgodogörs.sättellerförbrukastjänsten annatbetydelse var

gjorthardriftställeellerverksamhets-vilket somställeti närmastär
härför.betalningsansvarigtochbeställningen är

antingenktmdendå ärendastgällerkundlandet enBestämmelsen om
näringsidkareellerutanför EGkonsumentellernäringsidkare enperson

utfördendärdetEGinomland än somipersontaxable annatett
skattskyldigaickenäringsidkare ävenMedetablerad. avsestjänsten är

försäkringsbolag.exempelvissådana,
tillhandahällnaitjänster ärslagenaktuella atthär somde anseNär av

artikel 21.1;skattenbetalningsskyldig förkundenskallkundlandet, vara
tillhandahållsdock tjänstenförutsättning är enatt avEn3.1.8.avsnittjfr

abroad.residenttaxableanäringsidkareutländsk person
kundregeln:behandladehärdenomfattastjänsterFöljande av

copyrights,upplåtelser upphovsrätterochöverlåtelser av-
ochvarumärkesrättigheterlicensrättigheter,patenträttigheter,

liknande rättigheter,
services,advertisingannonseringstjänsterochreklam--

consul-...projekteringsföretagingenjörer,konsulter,tjänster av-
revisorerochadvokaterbureaus,consultancyandengineerstants,

tillhandahål-ochdatatjänsterdärjämteochliknande tjänstersamt
information,lande av

återförsäkring,inkl.försäkringstjänsterochñnansierings-bank-,-
safes,ofhirethebankfackuthyrningdock av

staff,ofsupplyarbetskraft theuthyrning av-
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uthyrning lösöre med undantag alla slag transportmedelav av av-
det tionde mervärdesskattedirektivet med ändring det- sjätteav
direktivet, 84386EEC,

förpliktelser helt eller delvis låta bli sådanatt utöva verksamhetatt-
i denna uppräkning eller sådana rättigheter isom anges som anges

den, och

verksamhet förmedlare, handlar för räkning i dennesav som annans-
verksamheten tillhandahållande sådana tjänsternanm, om avser av

i denna uppräkning.angettssom
Uttrycket advertising services inkluderar även för privata,annonser

icke-kommersiella, ändamål, exempelvis privatbostad ocharmonser om
familjeannonser äktenskap och liknande. Punkten konsulttjänster,om om
ingenjörstjänster, datatjänster och informationslämnande har i ettm.m.
nyligen avgjort ärende i the VAT-committee se artikel 29 ansetts
omfatta översättningstjänster. Avgörandet bör bakgrund vadmotses av

i det föregående gränsdragningensagts mellan den behandladehärsom om
bestämmelsen huvudregelnoch artikel 9.1.

Som i anslutning till regeln fastighetstjänsterangetts artikelovan om
9.2 kan deta uppkomma situationer då både den bestämmelsen och den
här behandlade bestämmelsen i princip blir tillämpliga. Det gäller ex-
empelvis då konsulter, ingenjörer eller advokater utför tjänster harsom

fastighetanknytning till enligt regeln fastighetstjänster. I sådant fallen om
skall fastighetsbestämmelsennämnts ha företräde, detta konse-som som en
kvens principen lex specialis.omav

Beträffande bank- och ñnansieringstjänster får den här behandlade be-
stämmelsen betydelse för sådana tjänster inte omfattas undantagetsom av
från skatteplikt enligt artikel l3.B d. Varken räckvidden det undanta-av

eller den här behandladeget bestämmelsen tillhandahålla-avgörsav genom
Lex. bankstatus transaktionensstatus faktiska innebörd.rens utan av

Skuldindrivning och factoring omfattas inte undantaget från skattepliktav
och kan således bli aktuella vid tillämpningen denna paragraf. Leasingav
betraktas enligt direktivet inte finansiell tjänst. I några med-som en
lemsländer behandlas det omsättning l majoritetensom av varor. av
medlemsländerna behandlas det dock uthyrning egendom.som av
Uthyrning lösöre än transportmedel omfattas dock särskild.annatav av en
i den här behandlade bestämmelsen se Uthyrningovan. transportmedelav
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särskildadenföljerinteartikel l,huvudregeln annat avomfattas omav
nedan.9.3;artikeldubbelbeskattningbestämmelsen sem.m.om

verksamhetvissbli utövalåtaförpliktelser attattVad omangessom
två kontra-mellankontraktiexempelvis då detaktuellt ettblikanm.m.

handelutföraskallintedenkontraktsvillkor att enahentcr ettsomanges
finnsdetförstfrågadock ibeskattning kommerEn omställe.visstpå ett

beskatta.arnounttaxablebeskattningsvärde attnågot

artikel 3dubbelbeskattningUndvikande m.m.av

konkurrens-ellerbeskattninguteblivendubbelbeskattning,undvikaFör att
reglernafrångåfall tran-vissamedlemsland i omfårsnedvridningar ett

tjänsterna,uppräknadededelsbeträffande senastgällersaktionsland. Det
transportmedel.uthyrningdelsartikel 9.2ireklamtjänster avdvs. e,m.m.

tillhandahållenfårtjänstsåske sättfår varaFrångåendet att ansesen
innebäraskullebestämmelsernainnanför EG, ävenellerutanför EG om

utanförtillgodogörsfaktiskttjänstenförutsättning ärEn attannat.
theofenjoymentandeffectivethewhereinnanför EG userespektive
har9.2artikelibestämmelsentillanslutning eI....placetakeservices

transportmedel.skallvaddirektivförslag somansesbehandlats somett om
föl-användningsområden kan nämnasbestämmelsenspåexempelSom

schweizisktreklamtjänsterutför ettreklamföretagfransktEttjande.
behand-denEnligtFrankrike.iförsäljning nyssdessfrämjaförföretag att
artikelförhållandetavgörandedetkundlandetbestämmelsenlade somom
stödMedSchweiz.utförd iblivit avhatjänstenskulleså ansetts9.2 e,

tjänstenemellertidFrankrike varabestämmelse kan anseförevarande
exempelEttbeskattningsbar annatdärmedochFrankrikeiutförd vara

företagschweiziskttilllicensrättighet ettsäljerföretagbelgisktär enettatt
Belgien.ivaruproduktionförlicensenanvändaskallföretagetdetoch att

till-hatjänstenskulle ansetts9.2 varaartikeliktmdregelnEnligt e
kanbestämmelsenbehandladehärdenGenomSchweiz.handahållen i

därmedochBelgienitillhandahållentjänsten äremellertidBelgien attanse
beskattningsbar där.
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Övergângsordningen

Liksom beträffande omsättning skall omsättning tjänster be-av varor av
skattas i det medlemsland där Övergångsord-omsättningen ägaanses rum.
ningen innehåller fyra avvikelser från den slutliga ordningen. Dessa av-
vikelser behandlas i det följande. De dels godstransporttjänster, delsavser
tjänster med anknytning till godstransporttjänster, dels tjänster till-som
handahålls mäklare och andra förmedlare iav samband med transporter
och dels andra tjänster tillhandahålls mäklare och andra förmed-som av
lare.

Gemenskapsintema godstransporttjänster artikel 28b. C

I de bestämmelserna föreskrivspermanenta transporttjänsteratt anses om-
där skersatta ochtransporten därvid skall beaktasatt transportsträckornas

fördelning artikel 9.2 jfr avsnitt 3.3.3. Enligt övergångsordningen
artikel 28b.C gäller emellertid särskild ordning för gemenskapsintemaen
godstransporttjänster the intra-Community of goods. Medtransport
gemenskapsintema godstransporttjänster förstås sådana därtransporter
avgångsplatsen och ankomstplatsen belägnaär i olika medlemsländer.

Som avgångsplats skall den plats där godstransporten faktiskt på-anses
börjas. Därvid skall således bortses från den sträcka tillryggalagts försom

hämta leavingatt aside distance actually travelledvarorna the placeto
where the goods are. Som ankomstplats skall den plats däranses
godstransporten faktiskt avslutas.

Gemenskapsintema godstransporttjänster på avgångs-omsattaanses
platsen, dvs. i avgångslandet. Denna regel gäller undantagslöst, om
kunden privatperson.är Om gemenskapsintemen godstransporttjänsten
tillhandahålls kund registreradär till mervärdesskatt ien som ett annat
land avgångslandet,än tjänsten emellertid i det medlemslandanses omsatt

tilldelat kunden dennes registreringsnummersom under vilket tjänsten
tillhandahållits honom. Enligt vad utredningen erfarit tjänstenanses
tillhandahållen kunden under dennes registreringsnummer ärnumretom
angivet på transportföretagets faktura. Medlemsländema behöver inte
beskatta godstransport till den del den företas påen utanför EG.vatten
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behövervederlagethelaintedeterfarit innebärutredningenvadEnligt att
beskattningsunderlag.somanses

då tjänstenskattskyldigärkunden3.1.9 detavsnitti ärPå sätt somanges
med-landihemmahörande annatbeskattningsbar ettomsätts personav en

tjänstenvilket ärmedlemsland idetmedlemsland änickelemsland eller
övergångsbestämmelsenenligtlydelseb i dessartikel 21.1omsatt

artikel 28g.
endasttillämpligaBestämmelserna är om av-följande.innebärsagdaDet

medlems-ankomstlandet är annatmedlemsland och ettgångslandet är ett
medlemslandimervärdesskattregistrerad till ettkundenOm ärland. -

Är tjänstensäljland.i dettatjänsten avregistreringslandet, arenär omsatt
Äromsättningen.fördärskattskyldigblir hanlandet,i dethemmahörande

medlems-ickeellermedlemslandlandhemmahörande i annatettsäljaren
registreringsland.kundensiomsattalltjämttjänsten attland, är somanse

förskattskyldigblirkundenemellertid om-detfall är somsådantl
iskaffa representantmåstesäljarenundgåsså enPå sätt attsättningen.
imervärdesskatttillregistreradintekunden ärOmomsättningslandet. -

blirmedlemsland, Säljarenavgångslandet.itjänsten omsattärett
landiÄr hemmahörande annatsäljaren ettfallsådantidär.skattskyldig

ha representantbehövahankanmedlemsland,ickeeller enmedlemsland
avgångslandet.i

endastverksamhetsinbedrivernäringsidkare, A,Exempel: En
i detendastmervärdesskatttillregistreradochFrankrike äri

maski-säljerTyskland. Aimaskin BköptharAlandet. aven
T,transportföretag, atttysktanlitarDanmark.i Atill C ettnen

Danmark.itill CTysklandifrån Bdirekttransportera varan
fårinteTOmföljande.dågällererfaritutredningenvadEnligt

kommer transport-A,förregistreringsnummernågotreda
Tyskland. Idvs.avgångslandetitjänsten omsattatt anses
omsättningenförTysklandibetalningsskyldigblir Tfallsådant

denTysklandiåterbetalning avmöjlighetharoch A att
tillhandahålls AdäremottransporttjänstenOmingående skatten.

itjänsten omsattregistreringsnummer,dennes ansesunder
förFrankrikeibetalningsskyldigblir AfallsådantFrankrike. I

mellanväljamöjlighet attharAtjänsten.omsättningT:s av
beskattningsaltemativ.tvådessa .
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I det följande finns avsnitt vadett gäller beträffande förmedlingom som
gemenskapsinterna godstransporttjänster.av I det avsnittet finns ett

exempel tillämpligtär även på de förmedladesom transporttjänstema. -

Tjänster med anknytning till gemenskapsinterna godstransporttjänster
artikel 28b.D

För tjänster med anknytning till ...ancillary to godstransporttjänster
gäller enligt de bestämmelserna,permanenta de skallatt anses omsattasom
där tjänsterna fysiskt Övergángsordningenutförs artikel 9.2 c. innehåller
emellertid särskild ordning för tjänsteren har anknytning tillsom
gemenskapsinterna godstransporttjänster artikel 28b.D. Om sådanen
tjänst tillhandahålls kund registreradär till mervärdesskatten isom ett

medlemsland det landannat än där tjänsten fysiskt utförs, tjänstenanses
nämligen i det medlemslandomsatt har tilldelat kunden det registre-som
ringsnummer under vilket tjänsten tillhandahållits honom. I detta fall
gäller, liksom beträffande gemenskapsinterna godstransporttjänster, detatt

kundenär skattskyldig,är tjänstensom beskattningsbaromsättsom av en
hemmahörande i landperson medlemslandett ellerannat icke medlems-

land detän medlemsland i vilket tjänsten är artikel 21.1 b idessomsatt
lydelse enligt övergångsbestämmelsen artikel 28g; jfr avsnitt 3.1;8.

Det sagda innebär säljaren tjänstenatt skattskyldignu är endastav om
han hemmahörandeär i det medlemsland där tjänsten fysiskt utförs eller,
för det fall kunden är registrerad till mervärdesskatt i med-ett annat
lemsland, säljaren hemmahörandeär i det landet. I alla andra fall detär
kunden skattskyldigär för omsättningen.som

Tjänster tillhandahålls förmedlare i sambandsom med gemenskaps-av
interna godstransporter artikel 28b.E 1 och 28b.E 2

Enligt de bestämmelsernapermanenta i allmänhet tjänster till-anses som
handahålls mäklare och andra förmedlare iav det land där denomsatta

tjänstenomsätter bedriver sin verksamhetsom artikel 9.1, jfr dock artikel
9.2 e. I övergängsordningen finns emellertid särskilda bestämmelser för
sådana förrnedlingstjänster i kommissiongörs i försom eget namn annan

räkning och antingenpersons gemenskapsinterna godstran-som avser
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artikelsporttjänster eller tjänster med till sådanaanknytning transporter
gemenskapsintema28b.E och 28b.E Förrnedlingstjänster avseende1 2.

avgångsplats belägen.transporttjänster där äromsatta transportensanses
land där deni detandra slaget förrnedlingstjänsterDet omsattaav anses

performed.förmedlade tjänsten fysiskt utförs physically

fall kundfallen emellertid regler för detbåda gäller andra ärI en
medlemsland. Förmed-registrerad till mervärdesskatt i något annat

kunden dettilldelatlingstjänsten i det medlemslandomsatt somanses
tillhandahållitsförmedlingstjänstenunder vilketregistreringsnummer

honom.

skattskyldig i de falli avsnitt 3.1.8 det kundenPå ärärsätt somanges
hemmahörandebeskattningsbarfönnedlingstjänsten omsätts personav en

medlemslandmedlemsland detland medlemsland eller icke äni ett annat
enligt övergångs-i dess lydelseartikel 21.1 bi vilket tjänsten är omsatt

artikel 28g.bestämmelsen

förmedlasgodstransporttjänstExempel: gemenskapsintemEn av
Kundenhemmahörande i Nederländerna. ärären person som

Tyskland. Förmedlingstjänstenmervärdesskatt iregistrerad till
Ävendetmed angivande registreringsnumret.tillhandahålls av

förmedlingstjänstenpåbörjas Frankrike skallitransportenom
säljaren hemmahö-Eftersom tjänsteni Tyskland. ärbeskattas av

skattskyldig förland, blir kunden omsätt-irande annatett
påvad gällerkan anmärkasningen. Det att sagtssom nu

transporttjänsten.för beskattningenmotsvarande sätt av

Andra förmedlingstjänster artikel 28b.E 3

förmed-avseendebestämmelseövergångsordningen ytterligareI finns en
vidOrdalydelsen närmastlingstjänster i artikelKommission 28b.E 3. ger

reglerassådanaförmedlingstjänsterhanden den gäller alla utomatt som
ochartikel 28b.E 1de föregående bestämmelsernanärmastgenom
jfrartikel 9.2bestämmelsen28b.E och denovan epermanentase

bestämrnel-handenvidavsnitt Ordalydelsen alltså3.3.3. närmast attger
tjänsterochgäller förmedling såväl omsättning somvaroravavsen

vidgäller ävenförvärv och bestämmelsengemenskapsintema tran-att
denskullefallmedlemsländer. I sådantsaktioner med icke permanenta

övergângsordningenmedsåledes heltbestämmelsen artikel 9.1 ersattvara
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när det gäller förmedling i Kommission. Enligt vad utredningen erfarit
den här behandlade bestämmelsen, artikel 28b.E emellertid endastavser

reglera tjänster i anknytning till gemenskapsintema godstransporter.
Enligt bestämmelsen i övergångsordningen förmedlingstjänstemaanses

där de förmedlade transaktionerna företas carried... out.omsatta are
deI fall kimden registrerad till mervärdesskatt iär medlemslandett annat

än det där den förmedlade transaktionen företas, gäller dock en annan
regel. I sådant fall förmedlingstjänsten nämligen i det landett omsattanses

tilldelat kunden det registreringsnummer under vilket tjänsten till-som
handahållits honom.

Liksom det gäller förmedlingstjänsterandranär regleras i över-som
gångsordningen det kunden skattskyldig i fall förmed-är deärsom
lingstjänsten beskattningsbar hemmahörandeomsätts i ettav en person

land medlemsland eller icke medlemsland det medlemsland iänannat
vilket törmedlingstjänsten artikel b i lydelse21.1 dess enligtär omsatt
övergångsbestämmelsen artikel jfr avsnitt28g; 3.1.9.

3.3.4 skattefrihet vid och liknande transaktionerexport
artikel 15

Bestämmelserna och liknande exportbestämmelsema fårexportom
betydelse endast för sådana transaktioner enligt artikel skall8 eller 9som

ha inom medlemsland. Exportbestämmelsemaägt innebäranses ett attrum
sådana transaktioner undantas från beskattning, finnsde upptagnaom
bland exportbestärnmelsema. Den eller tjänsten har rättomsattsom varan
till avdrag eller återbetalning den ingående skatt hänför sig tillav som
transaktionema, fastän dessa undantagna från beskattning artikelär
17.3 b. Sådana transaktioner omfattas exportbestämmelsemasom av
betecknas i följandedet exporttransaktioner.som

Exportbestämmelserna i princip tillämpliga på transaktioner endast iär
förhållande till icke-medlemsländer. och importbegreppenExport- avser
inte transaktioner i förhållande till andra medlemsländer. denInom inre

marknaden behandlas varuomsättningar enligt de särskildaöver gränserna
reglerna i övergångsordningen.

Skattefriheten gäller utförsel leveranser och tjänster medsamtav varor
anknytning till fartyg och luftfartyg. förI det följande redogörs närmare
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omfattas gemenskapende transaktioner skattefriheten. Med avsessom av
iföljande vadi det medlemsländernas territorium enligt som ange

3.artikel

för vamutförsel tillhandahållandeSkattefriheten omfattar smav varor
utanför gemenskapenskickas eller till destinationsplats avtransporteras en

Skattefriheten gällersäljaren eller för dennes räkning artikel 15.1. åren

föreller denleSför skickas eller köparendet fall transporterasvarorna av
självköparenräkning, dock inte det gäller transporteras avom varor som

för nöjesbåzaI.proviantavsedda utrustning, bränsle elleroch är somsom
us3;bruk privateför privatsportplan eller transportmedelannat

artikel 15.2.
Rådettillmöjligtenligt direktivet såKommissionen skall snart som

beskattningsbestämrnelsertilllämna förslag angersomgemensamma
skattefrihetinförandetförpraktiskaomfattningen och de avarrangemangen

sigmedbäri detaljistledet resenärerför tillhandahällanden varor somav
1994. Tills dessaunder vårenförslag har lämnatssådanti sitt bagage. Ett

skall:i kraftregler trädernya
kopiautfärdandeberoendeskattefrihetförmånen enav avvaraav-

endorsedställe,i dess påskrivetdokumentfaktura eller annatav
gemenskapen.där lämnartullmyndigheten på den ort varornaav

tillämplig-i förhållande tillfåmedlemsländerna bestämma gränser-
tillhandahål-från Skattefrihetenfå uteslutadetta undantag,heten av

habitualehemvist domicileharlanden till resenärer orsom
förmånenutvidgagemenskapeninomresidence avsamt
tillämpningenVidsina invånare residents.skattefriheten för

isådan etthemvistmed den platshärav anges somsomavses
identitets-saknas,identitetskort eller, däreller sådant annanpass

tillhandahållandet ägerdet medlemsland därhandling rumsom
godtar.

3-artikel 15fallvissafrån lösörenVidare undantas skatt arbeten i
förinförtseller attlösören har förvärvatsbestämtDet gäller närmare som

ellerskickassedanochutföras inom gemenskapen tran-arbetet skall som
kunden,ellerarbetetden utförutanför gemenskapen avsporteras av som

iinomföremålför1-31 översynerfarit helaartikel 15 punktEnligt utredningenvad är utom
olitka imyckettillämpaspå direktivets bestämmelserberoendeEG-kommissionen att

medlemsländerna.
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denne hör hemma i landet, eller någon för enderasom av annan
räkning.

Skattefriheten omfattar leveransäven avsedda bränsle ellerav varor som
proviant för vissa slag fartyg artikel 15.4. Det gällerav

dels fartyg används theon high i betydelsenseas utanför territori-som
algränsen för passagerarbefordran betalning eller för handels-,mot
industri- eller fiskeverksamhet,

dels fartyg används för bärgnings- eller räddningsverksamhet tillsom
havs at eller försea kustñske i den mån det inte frågan leveransär om

proviant, ochav
dels krigsfartyg länmar landet för till utländsk hamn ellerattsom

ankringsplats.

finnsDet också bestämmelser skattefrihet för vissa andra till-om
handahållanden med anknytning till behandladede fartygen utomnu
krigsfartygen artikel 15.5. Skattefriheten gäller för leverans, ombyggnad,

reparation, underhåll, befraktning och uthyrning sådana fartyg. Detsarn-av
fallet med leverans, uthyrning, reparation och underhållärma av

utrustning, inklusive fiskeutrustning, inbyggd i eller används vidärsom
utnyttjandet dessa fartyg. Från skatt undantas tillhandahållandenävenav

andra tjänster under förutsättning de tillhandahålls för tillgodoseatt attav
omedelbart behov hos t0 the direct needs of fartygen ellerett meet

deras last artikel 15.8.

Den skattefrihet här har beträffanderedovisats olika slag fartyg,som av
deras utrustning eller deras last gäller vissa luftfartyg och derasäven
motsvarande utrustning eller last artikel 15.6, 15.7 och 15.9. De
luftfartyg det fråga sådana används flygföretagär ärsom om som av som

betalning flyger huvudsakligen utrikes trafik.mot
Kommissionen skall så förslagmöjligt till Rådet lämnasnart som om

beskattningsbestämmelser community fiscal rulesgemensamma som
omfattningen och de införandetpraktiska föranger arrangemangen av

dessa regler skattefrihet och reglerna skattefrihet i punkterna 4-9.om om
Tills dessa regler träder i kraft får medlemsländerna begränsa omfattningen

reglerna skattefrihet i dessa punkter.av om
Det kan anmärkas enligt artikeluppgift bestämmelserna i 15.4-15.8att

i flera avseenden svåra tillämpa och de i betydande utsträckningär att att
inte kommit införas medlemsländerna.att av
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Från skatt undantas också tillhandahållanden och tjänster,av varor om
tillhandahållandena inom för för-sker diplomatiska eller konsuläraramen
bindelser. Fritt från tillhandahållanden internationellaskatt ocksåär

och medlemmar, för internationellaorganisationer deras dock inom ramen
finns skattefrihet medkonventioner och avtal. Det bestämmelseräven om

skattefri-anknytning till NATO. Ett medlemsland får tillgodose kravet på

ha bestämmelser återbetalning mervärdesskatt.het Be-attgenom om av
träffande gäller detta dock endast de inte transporteras utvaror om ur

vissamedlemsland kan begränsa skattefriheten intill desslandet. Ett

blir gemenskapen.bestämmelser skatter antagna avgemensamma om
centralbankema. Skattskattefrihet gäller vidare för guldleveranser till tas

på leveranser till erkända subjektinte heller exporterarut somav varor
humanitära verksamhet eller välgörenhets- ellerled i sinettsomvarorna

utanför gemenskapen artikelundervisningsverksamhet 15.12. Ett

på skattefrihetmedlemsland kan välja tillgodose det kravetatt genom
återbetalning mervärdesskatt.bestämmelser om av

ledskattepliktiga tjänster ingårheller skall skatt på ettuttas somsom
ingårgäller tjänsteri artikel 15.13. Detsammaexport somsomav varor

artikel 7.3bestämmelserna iomfattasled i importett av varor som av
Skattefriheten gällermedför skattefrihet enligt artikel 16.1 A.eller som

andverksamhet transporttransporttjänster och underordnadäven
enligttjänster undantasoperations inte omsättningancillary somavmen

artikel 13.

förmedling föragentverksamhet dvs.beskattning undantas vidareFrån
transaktioneruppdragsgivarens i samband medräkning i namnannans

artikel eller utförsskattefria enligt bestämmelserna i 15antingen ärsom
dock inteskattefrihet gällerartikel 15.14. Dennautanför gemenskapen

räkning tillhandahål-resandes och för hansför resebyråer i den namnsom
medlemsland.ler tjänster vilka utförs i ett annat

medlemsländerna över-3.3.5 skattefrihet vid handel mellan

gångsordningen artikel 28c.A-E

Övergångsordningen skattefrihet för vissainnehåller bestämmelser om
gemenskapsintemagäller omsättning A,transaktioner. Det av varor
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förvärv B, transporttjänster C, import och vissaDav varor av varor
andra transaktioner E.

skattefrihet för viss avsättning artikel 28c.Aav varor

För förverkliga principen beskatta s.k. gemenskapsintemaatt attom
förvärv föri stället beskatta själva omsättningen, skall omsättningenatt

frånundantas beskattning i mån bestämmelserna nämndasamma som om
slag förvärv tillämpliga.ärav

Huvudbestämmelsen står i artikel undantas där28c.A Vad ära. som
sådan varuomsättning i artikel och i övergångsbestämmelsen5som anges
artikel 28a.5 under förutsättning atta

avsänds eller eller köparen1 säljaren ellertransporterasvarorna av
frånför någonderas räkning medlemsland till ochett ett annat,

till eller2 omsättningen beskattningsbar icke be-görs en person en
juridisk avgångs-i medlemslandskattningsbar änett annatperson

landet.

visa omständigheterna sådana medSäljaren torde ha hanatt att attvar
den sålda skulle med-fog kunde utgå från att transporteras utvaran ur
Som framgår de angivna förutsättningarna förlernslandet till annat.ett av

denna således inte för till privatpersonerskattefriheten gäller omsättning

omsättningSådan skall beskattas i omsättningslandet ikonsumenter.

till någon föraomfattning inte skulleomsattssom om varan somsamma
landet.ut varan ur

skattefriheten inte,Enligt vad föreskrivs gäller angivnadensärskiltsom

om
från be-säljaren undantagen1 beskattningsbarär ären person som

de mindreskattning i artikel 24 angåendebestämmelsernaenligt

företagen,

frånundantagenförvärvaren beskattningsbar2 ärär person somen
artikel 28a.lbestämmelserna gemenskapsintema förvärv aom

andra stycket, eller

juridiskförvärvaren beskattningsbar är3 ickeär sompersonen
förvärvgemenskapsintemaundantagen från bestämmelserna om

artikel 28a.l andra stycket.a
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bli skattskyldig förde fall skattefriheten inte gäller kommer säljarenI att
följerantingen i ursprungslandet i den mån det deomsättningen av pemra-

destinationslandet enligt Övergångsbestämmel-bestämmelserna eller inenta
s.k. distansförsäljningar.sema om

gäller särskilda bestämmel-Beträffande omsättning transportmedelav nya
transportmedel undantas alltidartikel 28c.A b. Omsättning sådanaavser

medlemsland till köparebeskattning, frånfrån de transporteras ett enom
gemenskapsintema förvärvmedlemsland. beror påi Detta attett annat av

jfr avsnitt 3.1.3 ochi destinationslandetsådana alltid skall beskattasvaror
gäller alltsåomsättningenUndantaget från beskattning3.3.2. av

icke beskattningsbar,beskattningsbar elleroberoende köparen är enav om
juridisk,fysisk eller person.

tillhandahållandenundantasartikel skall från beskattningEnligt 28c.A c
sänds ellerpunktskattepliktiga jfr artikel 33.2 transporterassomvarorav

utanför terri-räkning,säljaren eller köparen för dennestill köparen avav
gäller till-i artikel 3 inom gemenskapen. Dettatorium omsom anges men

beskattningsbarickeför beskattningsbar ellerhandahållande sker person
stycket artikeli andraomfattas undantagetjuridisk av avperson som

ellerförutsättning försändelsenunder28a.l transportenatt varornaava,
i direktivetartikel 16artikel och ellerenlighet med 7.4 7.5sker i

tillhandahållandenskall inte gällaEEG. från beskattning12 Undantaget92

beskattningsbarpunktskattepliktiga görs person somvaror som av enav
för småsärskilda reglernaenligt artikel deskattefrihet 24åtnjuter

företag.
vidomfattandeåterbetalning likatilleller ärAvdragsrätten rätten som

övergångsbestämmelsenenligti dess lydelseartikel 17.3 bexport
28f.l.artikel

artikel 28c.Bgemenskapsintema förvärvför vissaSkattefrihet

beskattning,frånförvärv skall undantasGemenskapsintema om
skulle hafall denskattefri för detskulle ha varitomsättningen1
land därinom dettransaktionenbeskattningsgrundandedenutgjort

förvärvet görs,
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2 införseln skulle ha varit skattefri slutimport fmalav varor som
imp0rtation enligt artikel 14. i stället hade importe-om varorna

från icke medlemsland, ochrats ett
förvärvaren3 i fall skulle ha fått full avdrags- eller återbe-annat
talningsrätt enligt bestämmelserna i artikel 17.3 eller för17.4 den
ingående mervärdesskatt hänför sig till förvärvet.som

Skattefrihet för vissa transporttjänster artikel 280. C

Från beskattning skall undantas omsättning gemenskapsintemaav
godstransporttjänster till eller från detransport autonomasom avser
områdena Azorerna och Madeira mellan dessa jfröarsamt transporter
artikel 15.15; avsnitt 3.3.4.

Skattefrihet för viss import artikel 28c.Dav varor

Från beskattning i importlandet skall undantas varuimport från ickeett
medlemsland, importen i medlemsland destina-görs änett annatom
tionslandet och importörens omsättning undantagen frånärav varan
beskattning enligt artikel 28c.A se ovan.

kan härDet anmärkas förevarande bestämmelseatt motsvaras av en
särskild bestämmelse för s.k. distansförsäljningar, artikel 28b.B. andra1

stycket jfr avsnitt 3.3.2. Den bestämmelsen avsändsavser varor som
eller från icke medlemsland till medlemsland viatransporteras ettett ett

medlemsland importland. I sådant fall skall avsändannat vara ansesen
eller transporterad från det medlemsland importland. Därigenomärsom
blir bestämmelserna distansförsäljning tillämpliga säljaren. Säljarenom
blir enligt artikel inte28c.D skattskyldig för importen blir enligt be-men
stämmelserna distansförsäljningar skattskyldig slutligai det mottagar-om
landet för sin försäljning.

Exempel: En importeras till Nederländerna. Importör ärvara en
näringsidkare hemmahörande i Nederländerna, säljerA. Denne

till B. Denne hemmahörande i Italien.ärvaran en person -
Om privatpersonB och A ombesörjer tillär transportenen
Italien, frågadet distansförsäljning. enlighet med vadär lom en

i det föregående stycket importsägs närmast Azsärsom
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skattefri och blirA skattskyldig i Italien för omsättningen. -
Om B inte privatperson skattskyldig näringsidkareär utanen en

det dock inte längre fråga distansförsäljning, eftersomär om en
bestämmelserna gemenskapsintema förvärv kommer attom
gälla. fallI sådant kommer, oberoende ombesörjerav vem som

till Italien, skattefriimporten enligt den härtransporten att vara
behandlade artikeln och28c.D omsättningen till B att vara
skattefri enligt den behandlade artikeln 28c.A. B kommerovan

bli skattskyldig i Italien för sitt gemenskapsintema förvärvatt
enligt artikel 28a jfr avsnitt 3.1.3.

skattefrihet för vissa andra artikeltransaktioner 28c.E

Medlemsländema tillförsäkra gemenskapsin-skall vidta åtgärder för att att
förvärv kommer skattefrihet inrikesåtnjutatema attav varor samma som

enligt har vissomsättning artikel 16.1 i de fallBgörvaror varorna an-av
godstransporterknytning till internationella artikel 28c.E 1.

Committeemedlemsland får, efter samrâdsförfarande i the VATEtt

angivna transaktionerenligt artikel 29, införa skattefrihet för vissa särskilt

särskildmed anknytning till och liknande artikel 28c.E 2 medreexport
artikel 16.2 under övergängsperioden. Enligt denna be-lydelse av

medlemsland införa skattefrihet forstämmelse får gemenskapsintemaett
förförvärv beskattningsbar import ochgörs samten personsom av

avsedda för beskattningsbaromsättning ärav varor som en person.
Skattefriheten förutsätter skall till icke med-att exporteras ettvarorna

eller säljas till medlemsland. saknar betydelselemsland Detett om varorna
inte. Skattefriheten får omfatta omsättningskall bearbetas eller även av

tillhar anknytning till eller omsättningentjänster ett annatexportensom
Skattefriheten värde intemedlemsland. gäller endast till ettupp som

gemenskapsintemdet sammanlagda värdet respektiveöverstiger exportav
varuomsättning under de föregående tolv månaderna.

för medlemsländerna bestämmaDirektivet också möjlighet attger en
beloppsgräns transaktioner de, enligt denför de nyssgemensam som

och liknande, fritar från be-behandlade bestämmelsen reexportom
skattning.

vidta åtgärderartikel 28c.E 3 skall medlemsländernaEnligt noggranna
sådana gemenskapsintemamervärdesskatt inteför tillse tas utatt att

l7 l4-0935
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förvärv inom landet i artikel 28b.A följande villkor1 när ärsom avses
uppfyllda:

det gemenskapsintema förvärvet beskattningsbargörs av en person-
inte etablerad i landet registrerad förär är mervär-som men som

desskatt i medlemsland,ett annat
det gemenskapsintema förvärvet sker för efterföljandeettav varor-
tillhandahållande beskattningsbar i landet,av varor av en person
sålunda beskattningsbar förvärvade sänds ellerav en person varor-

direkt från medlemsland det där hanän ärtransporteras ett annat
för förregistrerad mervärdesskatt och avseddaärvarorna personen

för vilken det efterföljande tillhandahâllandet,han gör

för vilken det efterföljande tillhandahållandet ärgörs enpersonen-
beskattningsbar beskattningsbar juridiskeller icke personperson en

förregistrerad mervärdesskatt i landet,ärsom
hartill vilken det efterföljande tillhandahållandet skerpersonen-

styckethas been designated enligt artikel 21.1 tredjeutsetts a
tillhandahållandenbetalningsskyldig för skatt görssom avsom

etableradbeskattningsbar inte i landet.ären person som
skattskyldig till avdrag eller återbetalning ingående skatt,En har rätt av

transaktioner skattefria enligtden hänför sig till sådana äräven somom
b dess lydelsede bestämmelserna jfr artikel 17.3 i enligtbehandladenu

artikel 28f.1, kommenterad i avsnitt 3.2. l.övergångsbestämmelsen

3.4 mindre företagenDe

artikel finns särskilda bestämmelser de mindre företagen. Be-I 24 om
möjlighet option hastämmelserna innebär, medlemsländerna har attatt

mervärdesskatt.förfarande för påförande uppbördförenklat ochett av
desstillMedlemsländerna har också möjlighet under tiden fram attatt -

bestämmelsergenomförts behålla eller införaden s.k. inre marknaden -
möjligtfrån skattskyldighet. ocksåfritar mindre företag Det är attsom

beskattning graduated relief sådanatid ha lägreunder tax avsamma en
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företag. Med mindre företag sådana hari huvudsak som enavses
ECU.årsomsättning uppgår till högst 5 000som

medlemsland får skattelättnaden inteEtt bestämma fritagandet elleratt
vissa slagskall gälla transaktioner.av

företag fritaget från får inte draEtt skattskyldighetär rätt attsom av
på sina fakturoringående skatt. heller får företaget skattInte någonta upp

eller på andra handlingar.

bestämmelsernaKommissionen har lagt fram förslag ändringett avom
reglerna skallsjätte direktivet COM87 524 final. föreslagnai det De

genomförts.för tiden efter det den s.k. inre marknadengälla även att
medlemsland måsteföljande ändringar. EttFörslaget innebär i huvudsak

årsomsättning under-skattskyldighet sådana företagfrita från harsom en
medlemsland får lovstigande 10 000 ECU, exklusive mervärdesskatt. Ett

företag årsomsättning visserligenfrita sådana har ärävenatt en somsom
000 ECU, exklusive mervärdes-så dock understiger 35högre än sommen

in-utgår. medlemsland skallskattelättnader Ettskatt. Bestämmelserna om
för företag har årsornsätt-förenklat beskattningsförfarandeföra ett som en

för-Förenklingama specificerade iunderstigande 200 000 ECU. ärning
inträdetför skattskyldighetgäller exempelvis tidpunktemaslaget. De av

betalningstidpunkter och lägredeklarationsperioder,och avdragsrätt,

avdragsrätt. Ett företag skulleförening med frånvaroiskattesatser somav
skulle komma förenkla-eller under detfrån skattskyldighetbli fritaget som

skattskyldigt under detbli kommamöjlighetde förfarandet fâr att resp.
möjligheter förvissa medlemsländernafinnsordinarie förfarandet. Det att

skattskyldighet respektive enklare reglerbibehålla lindrigare regler omom
årligen medförfarandet. beloppsgränsemaDe angivna justerasskall

till inflationen.hänsyn

omsättningangåendeövergångsordningenI finns särskild bestämmelseen
bakgrundskallartikeltransportmedel 28i. Bestämmelsen motsesav nya

sådantsäljarenförvärvgemenskapsintema inte beskattas är ettatt omav
enligtskattskyldighetomsättning undantagetmindre företag frânärvars

här behandladeartikel jfr Enligt deni 24 avsnitt 3.1.3.bestämmelserna

emellertid skattefrihet omsättningomfattar inte dennabestämmelsen nyaav

3 införtmånlandethartillåten för medlemslandi gränsenHögreomsätmingsgräns denär ett
mervärdesskattedirektivetmervärdesskattedirektivetinnandet sjättedet andramed stöd av

blev antaget.
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transportmedel, försäljningen undantagen frånär beskattning för attom
bestämmelserna beskattning gemenskapsintema förvärv till-ärom av
lämpliga artikel 28c.A; jfr avsnitt 3.3.6. Bestämmelsen medför således

gemenskapsintema förvärv transportmedel beskattasatt ävenav nya om
säljaren sådant mindre företag.är ett

Genom det s.k. förenklingsdirektivet har artikel 28i utökats till att
omfatta tillhandahållanden och tjänsteräven görsav varor som av en
beskattningsbar inte etablerad i det aktuella medlemslandet.ärperson som
Skattefriheten enligt artikel kommer24 således inte heller gälla föratt
dessa transaktioner. Anledningen till denna bestämmelse införts äratt att
avdragsrätten för ingående skatt i det medlemsland där den beskattnings-

bara etablerad inte skall begränsas.ärpersonen

3.5 förenklatEtt för jordbruk, skogs-system

bruk och fiske

I artikel 25 möjlighet för medlemsland införa förenklatett att ettges
mervärdesskattesystem vid omsättning jordbruks-, fisk-sko gsbruks- ochav
produkter. Möjligheten får utnyttjas det ordinära ellersystemetom

för mindre företagare skulle medföra tillämpningssvârigheter.systemet
förenkladeDet innebär i huvudsak följande. Näringsidkare i desystemet

angivna verksamheterna debiterar inte mervärdesskatt vid försäljning av
sina produkter och de har inte någon avdragsrätt. I gengäld erhåller de en
särskild kompensation för sin ingående mervärdesskatt. Den utbetalas

antingen direkt myndighet eller företag köper lant-av en av som upp
brukarens produkter. sistnämnda företag får avdrag för vad degöra gett

kompensation. Kompensationens storlek bestäms schablomnässigt.ut som

3.6 Resebyråer

avsnittI 3.3.4 har behandlats skattefriheten för bl.a. viss resebyråverksam-

het. Den skattefriheten gäller resefönnedlingsuppdragsådana utförssom
i uppdragsgivarens resenärens och tjänster utanför EG.namn avser
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artikel 26 regleras beskattningen resebyråer utförI sådanaav som
reseuppdraget i och för genomförande använder sigeget namn resans av
inköpta och tjänster. Med inköpta och tjänster härvaror avsesvaror
sådana och tjänster tillhandahålls resebyrån andra näringsid-varor som av
kare.

utanförden mån sådana inköpta eller tjänster tillhandahålls EG,I varor
jämställs dock resebyråns verksamhet med det slag förmedlingsverk-av
samhet medför skattefrihet enligt artikel Skatt utgår alltså inte på15.som
sådan verksamhet.

skatt däremot skall gäller i huvudsak följande. Alla till-Då tas ut
handahållanden, resebyrå för genomföragör att en resa, anses somsom en

service tillhandahållen till Be-enda tjänst a single resenären.en
driftställe finns.skattningsland det medlemsland där resebyråns Detär

resebyrånsbelopp skatten på beskattningsvärdet utgörstas ut avsom
mellanmarginal. Med marginal förstås här skillnaden resenärens

resebyrånsersättning, exklusive mervärdesskatt, till resebyrån ochtotala

till godokostnader för och tjänster kommer den resandevaror som
benefit of the traveller.where these transactions for the directare

refund förhar avdragsrätt eller till återbetalningResebyrån inte rätt

ingående den betalat för och tjänster.sådan skatt nämndasom varor

3.7 Koncerner o.d.

mervärdesskat-medlemsland får behandla flera företag enhet iEtt som en
i civil-terättsligt hänseende, företagen självständigaäven är personerom

betecknasrättsligt hänseende artikel 4.4 andra stycket. sådan enhetEn

företagen skall godtasnedan företagsgmpp. förutsättning förEn attsom en
varandra cl0selyföretagsgrupp de förbundna medär är näraattensom

ekonomiskt och organisatoriskt. Enligtbound another finansiellt,to one
sambanden skallutredningen har erfarit det avsikten allavad är treatt
demfinnas det den samlade bedömningen avgöräratt av sommen

förut-företagen kan godtas företagsgrupp. Enhuruvida armansom en
medlemslandet.företagen har viss anknytning till Dettasättning är att en

bestämmelsen gäller personsuttrycks i direktivtexten på så sätt att
utformningenin territory of the country.established the Den närmare av

18 14-0935
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sambands- och anknytningskraven beroende på respektive medlemslandsär

nationella lagstiftning. medlemsland införaEtt bestämmelserattsom avser
här aktuellt slag skyldigt samråda med särskild rädgivnings-är attav en

kommitté, the Committee jfrVAT artikel 29.

Om den här behandlade konstruktionen med företagsgrupper upphovger
till konkurrenssnedvridningar, får medlemsland med stöd artikel 6.3ett av
uttagsbeskatta företagsgruppema för deras interna transaktioner.

3.8 Tax-free butiker

Övergängsordningen bestämmelser s.k. tax-freeinnehåller särskilda om
får medlemslän-till och med den 30 juni 1999butiker artikel 28k. Fram

gällerbeskattning. Detundanta viss tax-free försäljning fränderna om-
iför med detsäljs i tax-free butikersättning att tasvaror somav

åker båt mellan med-flyger ellerpersonliga bagaget hos resenärer som
lemsländer.

skattefrihet gällerDenna även
färd mellan med-eller luftfartyg undervaruomsättning fartygl

ochlemsländer,
de tvânågontax-free butiker isäljs i2 omsättning avav varor som

under Engelska kanalen.terminalema för tunneln
sammanlagdaomsättningSkattefriheten gäller i huvudsak varor varsav
mellan med-gäller förinte överstiger de resenärervärde gränser som

medlemsländer.lemsländer och icke
detskattefri enligtomsättningbeskattningsbar ärEn nuperson, vars

sådan ingåendeåterbetalningför ellertill avdragsagda, skall ha rätt av
avsnitt 3.2.1. Dennaartikel jfr rätti 17.2mervärdesskatt som anges

sådananvänds förtjänsternaförvärvade ochmän degäller i den varorna
bestämmelsernabehandladeenligt de härskattefrivaruomsättning ärsom

artikel 28k.3.
transaktionerskattefrihet förinförahar möjlighetMedlemsländema att
lydelse enligti dessartikel 16.2och liknandeanknytning tillmed reexport

tilltransaktioneromfattaskattefrihet skallsådan ävenartikel 28c.E b. En
skattefri enligt de häromsättningbeskattningsbar ärvarspersonen

artikel 28k.4.bestämmelsernabehandlade
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3.9 övergångsordningenNärmare om

Inledning3.9.1

Övergångsordningen främstbestämmelsernaskiljer sig från de permanenta
Beträffande be-det gäller beskattningen omsättningnär av av varor.

bestärnrnel-skattningen omsättning tjänster kommer de permanentaav av
övergångsperioden.undermed några mindre undantag, gällaatt,serna

omsättningslandfrämst vad skallUndantagen som anses varaavser
anknytningtjänster medbeträffande tjänster. Det gäller godstransporter,

förmedlingstjänster.därtill och vissa

omsättningdet gäller varutransaktionerUtgångspunkten ärnär att av
medföra någonskall intefrån medlemsland till ett annatettvaror

beskattning.

utgångspunkt frånvamförsäljningbeskattningenEn är ettatt av enannan
dåskall förvärvet Köparen ärmedlemsland till annatett av varor.avse

destinationslandet i det landet.enligt skattebestämmelsemaiskattskyldig

säljaren beskattningsbartillämplig endastRegeln ärär personom en
juridisksådan eller köparenoch köparennäringsidkare är äräven enen

undantagnäringsidkare. Flera finns dock.inte ärsomperson
tilltransportmedel från medlemslandförsäljningVid ett ett annatav nya

skallskall beskattas.alltid förvärvet Förvärvarengäller det äratt som
enligt det bestämmelser.destinationslandet landetsbetala iskatten

säljaren privat-både och köparenSkattskyldigheten gäller äräven om

personer.
s.k.och andrapostorderförsäljningarYtterligare särregler gäller för

sådana fallIfrån medlemsland ärdistansförsäljningar till annat.ettett
skattebestämmelsema där.skattskyldig i destinationslandetsäljaren enligt

eller till vissa slagvid försäljning tillRegeln gäller endast privatpersoner
förskattskyldighetomfattasinte reglerna varu-ompersoner som avav

regeln inte vidfinns. gällerförvärv. Flera undantag Exempelvis om-
transportmedel.sättning av nya

ochhar begreppenhandeln mellan medlemsländerSåvitt exportavser
resultatmed motsvarandeDärför harimport avskaffats. begreppnya

of goods for considera-införda, bl.a. intra-Community acquisitionblivit
gemenskapsintemaföljandebegrepp i dettion. Detta är översatt som
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förvärv ersätming. Vidaremot har i motsvarande mån införts regler om
skattefrihet för försäljningen.själva

Dessa båda dvs. gemenskapsintema förvärv och nämndamoment,
skattefrihet, hänger skattefri varuomsättning tillEnnära samman: en
förvärvare i gemenskapsinterntmedlemsland följs beskattatett annat ettav
förvärv. vilkenDetta i viss mån den tidigare ordningen enligtmotsvarar

skattefri följsi medlemsland medlemslandtillexport ett ett annaten av
importbeskatming i sistnämnda huvudsakligadet medlemslandet. Den

harskillnaden de fiskala gränskontrollema mellan medlemsländernaär att
avskaffats. beskattningsgrundande händelsen, dvs. det gemenskapsin-Den

mervärdesskattedeklara-förvärvet, måste i ordinariedenrapporterastema
tionen i stället för i samband med förtullning vid gränsen.

gemenskapsinter-förI det följ ande redogörs bestämmelsernanärmare om
distansförsälj-förvärv transportmedel ochomsättningar ochna av varor,

mngar.

omsättningar och3.9.2 Närmare gemenskapsintemaom
förvärv

fritas omsättningfrån beskattningallmän regel föreskrivsSom att aven
be-medlemsland, förvärvarentill förvärvare i ärett annat enomvaror

artikelbeskattningsbar juridiskickeskattningsbar eller personperson en
omsättningskattefrisådandirekt spegelbild till28c.A. Som enen

gemenskapsintema förvärv görsi destinationslandetbeskattas avsom
hänförmervärdesskattartikel 28a och 28b.A. Densådana sompersoner

förvärvadeavdragsgill den mån dedessa förvärv isig till är
lydelsed i dessartikel 17.2för ändamål medför avdragsrättanvänds som

28f.1.övergångsbestämmelsen artikelenligt
tilläganderättenförvärvförvärv definierasGemenskapsintema avsom

dennetill förvärvarenavsänds ellerdelösa saker, transporteras avom
medlemslandräkning till äneller för någonderassäljareneller ett annatav

of theacquisitiontransporteradeavsända ellervilketdet från ärvarorna
dispatchedtangibleof movabledisposeright property orto as owner
behalf of thethe goods byacquiringtransported theto or onperson

thanotherMember Stateacquiring the goodsthevendor to aor person
transported.dispatchedwhich the goodsfromthat orare
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omsättningEnligt vad utredningen erfarit torde sådan angessom
inte kunna föran-i uttagsbestämmelsema i artikel 5.6 och 5.7

leda något förvärv. Orsaken skullegemenskapsintemt attvara
förvärv ochbestämmelserna i punkt 6 privatpersoners attavser

omfatta sådanabestämmelserna i punkt inte torde7 gräns-
gemenskap-överskridande förvärv i definitionen avsom avses

kunnaSärskilda tillämpningsproblem tordesintema förvärv. -
förvärvaren ellerfalluppstå för det transporteras avvaran av

utredningenför förvärvarens räkning. Enligt vadtredje man
införaförenligt med direktiveterfarit det nämligen inteär att

förvärv skallnationella bestämmelser enligt vilka ett anses som
endast hargemenskapsintemt förvärv transporte-ett varanom

efter förvärvet.eller inom viss tidlandet omgåendeutrats enur
uppnås ändå.motsvarande resultatrealiteteten torde emellertidI

kunna visanämligenundgå beskattning måste säljarenFör att
transportdokument e.d. transporterats utatt urvarangenom

landet.

skallförvärvgemenskapsintemaUtgångspunkten nämntsär attsom
finns beträffande andraregel änbeskattas. Från denna transport-varor nya

följande undantag:medel

privatpersonbeskattningsbar dvs.ickeSäljaren är person, enen
förutgår intejuridisk Skattbeskattningsbarickeeller person.en

transportmedel.förvärvetförvärvet annat än nyttettavserom
frånfritagenbeskattningsbar ärSäljaren2 är somperson,en

angående mindrei artikel 24bestämmelsernaskattskyldighet enligt
kanför förvärvaren. Detskattskyldighet uppstårföretag. Ingen

omsättningen intesärskiltartikel 28c.Aianmärkas attatt a anges
teoretiskt,därför,bestämmelsen. Sälj kanskattefri enligt denär aren

omsättningen, detdestinationslandet för ärskattskyldig ibli om
nedan.undantagspunkt 4distansförsäljning jfrs.k.fråga om en

såendast vidtillämpligadistansförsäljningar dockReglerna ärom
omfattaskommermindre företag inteomsättningsnivåerhöga attatt

dessa regler.av
bestämmel-omfattasbeskattningsbarSäljaren3 är avperson, somen

iförsäljningmeningenartikel 8.1 andrai varoravomasen
montering därav. Deellerinstallationförening med permanenta

för sinsåledes betala skattskallgäller säljarenbestämmelserna och
utförsmonteringenellerdär installationeni det landomsättning

det landet.skattebestämmelsema ienligt
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Säljaren4 beskattningsbarär omfattas de särskildaen person, som av
bestämmelserna i artikel 28b.B 1 vid postorderförsäljningattom
och andra s.k. distansförsäljningar skall omsättningen ha ägtanses

i destinationslandet. De bestämmelsernapermanentarum om
beskattning omsättningen artikel 2 gäller i stället för be-av
stämmelserna beskattning förvärv. Säljaren blir såledesom av
skattskyldig för sin omsättning. Som omsättningsland destina-anses
tionslandet artikel 28b.B. Säljaren såledesskall betala skatt enligt

det landets bestämmelser. Ett undantag gäller dock för distansför-

säljningsverksamhet mindre omfattning. sådana falll gäller deav
bestämmelserna omsättningsland. Omsättningslandpermanenta om

då således säljarens hemland, dvs. ursprungslandet. Skattekonse-är

kvensema därav behandlas i avsnittet distansförsäljningar.om
privatperson. beskattas inte dåFörvärvaren Förvärvet utomär en

det fråga förvärv transportmedel; jfr artikel b.28a.1är om av nya
omsättning transportmedel gällerFör andra änav nyavaror

distansförsäljningar eller deantingen bestämmelserna perrnanen-om
skattskyl-bestämmelserna. Vid distansförsäljning blir säljta arenen

dig i destinationslandet för i enlighet med vadomsättningen som
i punkt Vid omsättning gäller de4 permanentasagts ovan. annan

förskattskyldigbestämmelserna helt. Säljaren blir alltså om-
omsättningslandsättningen ifr artikel skattskyldig i det2. Han blir

därom i allmänheti de bestämmelsernapermanentasom anges
avsnitt 3.3.2.ursprungslandet; jfr artikel kommenterad i

omfattas be-Förvärvaren beskattningsbarär person som aven
förenklat mervärdesskatte-stämmelserna i artikel angående25 ett

för fiske jfr avsnitt 3.5. Undanta-jordbruk, skogsbruk ochsystem
gäller endast under förutsättningget att

ellerförvärvet inte punktskattebelagda tran-varor nyaa avser
sportmedel, och

under det löpande ellerb det sammanlagda värdet förvärvenav
med-det föregående kalenderåret inte visst imotsvarar ett resp.

belopp.lemsland bestämt

skall be-Om förvärvet inte beskattas, gäller den permanenta
förbeskattning i ställetstämmelsen omsättningen artikel 2avom

således, vidbestämmelsen beskattning förvärv. Säljaren blirom av
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försäljning distansförsäljning, skattskyldig i detänannan om-
sättningsland bestämmelserna därom ii de permanentasom anges
allmänhet distansförsäljningursprungslandet; Vidjfr artikel 8. är

förevarande undantagspunkt inte tillämplig. I ställetöverhuvudtaget

Beträffandegäller vad undantagspunkt 4i se ovan.angettssom nr
förvärv dock förvärvaren alltidtransportmedel gäller attav nya
skall betala i enlighet huvudregeln jfr artikel 28a.l b.skatt med

beskattningsbar verksamhet inte7 Förvärvaren är varsen person,
tillämpligt endastmedför någon avdragsrätt. undantagDetta är

under tvâ förutsättningar för undantagspunktangettssamma som
punkten för det fall det6 a och b. Vad i densagtsovan somnr

inte tillämpligt, gäller i förevarande fall.undantaget är även
Ävenicke beskattningsbar juridisk detta8 Förvärvaren är en person.

tillämpligt endast under två förutsättningarundantag är samma som
undantagspunkt 6 och b. Vadför a angettsangetts nr ovan som

fall det undantaget inte tillämpligt, gällerpunkten för deti den är

fall.förevarandeiäven
skall6-8 beloppi punkternaBeloppsgränsen utgöras ettovan somav

intevärdet skall medräknas000 ECU. I10motsvarar
skall betalas eller med-mervärdesskatt betalad i detden ärsom-

avsänds, ochfrån vilketlemsland varan
transportmedel.punktskattebelagda ellervärdet varor nyaav-

skallpunktskattebelagda beskattninggälleromsättningFör attvarorav
beskattningSådan kan antingen förvärvetdestinationslandet.ske i avse

ellerförvärvgemenskapsintemaenligt huvudregeln beskattning om-om av
eller monteringinstallationsättningen enligt punkterna 3 och 4 ovan om

punkt 5 omdistansförsäljningar.respektive Pâ framgårsätt om-ovanav
beskattning ske i urspmngslan-sättning till privatpersoner kan falli vissa

Med punktskatte-punktskattebelagdafastän omsättningendet varor.avser
jfralkohol- och tobaksvarorbelagda mineralolje-,endastvaror avses

artikel 33.2.

huvud-fråninget undantagomsättning transportmedel finnsFör av nya
såledesinnebärDetregeln beskattning gemenskapsintema förvärv.om av

säljarenskall påföraskatttorde denmervärdesskattVad här somavsesom angesom
beloppsgränsen.inteomsättningentill förvärv harköpare ännu passeratvars
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förvärvet beskattas såväl säljaren köparenäven äratt om som en
privatperson.

förvärvDen, inte beskattas på grund punkterna 7 eller skallvars av
ha få bli skattskyldig enligt för förvärvhuvudregeln sina alltsårätt att
frivillig skattskyldighet. Sådan skattskyldighet under periodskall gälla en

två kalenderår.om
Om gemenskapsintemt förvärv skall beskattningen skeskall beskattas,ett

i land förvärvet Skatt betalasdet där destinationslandet.ägaansetts rum
såledesenligt bestämmelserna i det landet. beskattning förutsätterEn att

transaktionen skattepliktig i det landet.är

föreskrivs vissaTill det sagda kommer i övergångsordningen attattnu
jämställas med vederlagtransaktioner skall omsättning moten av varor

följt förvärv vederlag artikel 28a.5gemenskapsintemtett motav av varor
och 28a.7.

Det gäller i de fall

leveransnäringsidkare vissa arbetsbetingl omsätter som avser aven
till-material köparentillverkade eller monterade somavvaror

ochhandahållit säljaren artikel 28a.5 a,

verksamhet i med-för från sin2 näringsidkares över etten varor
b.medlemsland artikel 28a.5lemsland till annatett

överförande skallfinns flera från regelnDet undantag att av varorom
vissaUndantagen beror på ijämställas med omsättning vederlag. attmot

omsättningsland beskattning. Ifall medför redan bestämmelserna om en
transaktionerpå det frågaandra fall beror undantagen är trotsatt somom

detfritagna från beskattning. finnshuvudregeln skulle ha blivit Dessutom

för sådani artikel 28c.A skattefrihetsärskild bestämmelse om-c omen
från be-artikel skall undantassättning i 28a.5 Omsättningensom anges

förutsättning omsättningen skulle haskattning, under ansetts ettatt som
gjortsförvärv artikel 28c.A denskattefritt gemenskapsintemt enligt a om

beskattningsbar person.en
skallanvändningsärskild bestämmelse föreskrivs vissI att varoraven

jfrartikel 28a.6;gemenskapsintema förvärv vederlagmotanses som
nämligengemenskapsintema förvärv skallavsnitt 3.1.5. Som attanses en

harbeskattningsbar för sin verksamhet använder somen varaperson
räkning fråneller för hanseller honomavsänts ett annattransporterats av

i det landeti sin verksamhetmedlemsland. förutsättning dock hanEn är att
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har producerat, utvunnit, bearbetat, förvärvatinköpt, ettgenom gemen-
skapsintemt förvärv Den skattskyldigevederlag eller importeratmot varan.

för lydelse enligt övergångs-har avdragsrätt skatten artikel 17.2 i dessc
bestämmelsen artikel 28f.1.

3.9.3 Nya transportmedel

medlemslandHuvudregeln all varuomsättning till ärär annatatt ett
förvärvaren har vissundantagen från beskattning under förutsättning att en

ornsättningargällerregel utsträckt detDenna är närstatus. av nya
nämligen vilkentransportmedel. Sådan omsättning undantas statusoavsett

Åb. andra sidansäljaren har artikel 28c.Aförvärvaren ellersom
transportmedel iförvärvgemenskapsintemabeskattas sammaav nya
transaktion beskattasb. innebär ävenutsträckning artikel 28a.1 Det att en
eller offentligrättsligtprivatpersoneller säljarenförvärvaren är ettenom

medför någonverksamhet intenäringsidkaresubjekt eller varsen
avdragsrätt.

transportmedelMed avses:
sådana fartyglängd överstiger 7,5fartyg1 utom som avsesm,vars

och liknande,artikel 15.5i exportom
startviktitake-off-weight 550 kg,överstiger 1luftfartyg2 vars

artikel ochiluftfartyg 15.6sådana exportutom avsessom om
liknande, och

för ellermarktransportmedelmotordrivna3 transport personerav
cm3 eller48änoch med Cylindervolym enmervaror en om
vehicles thelandmotorizedmotoreffekt överstigande 7,2 kw

ofthecapacity of which centimetresexceeds 48 cubic poweror
ofthewhich exceeds 7,2 kilowatts, intended for transport persons

goods .or

beträffandeföljandegällerEnligt vad utredningen erfarit
omsättningOminnebörden dessa bestämmelser. avenav -

bestämmelsernanänmdaluftfartyg faller under defartyg eller
omsättningen på sättoch liknande, behandlas sammaexportom

utgjortintemaskin eller någotden annatavsett somenomsom
EG-bestämmelsesärskildtransportmedel. Det finns ingenett -

det hartake-off-weightuttrycketdefinierar utan sammasom
lufttrañ-kommersiellauttryck i denmotsvarandebetydelse som
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ken. inkluderarUttrycket motorized land vehicles ex--
däremotempelvis tåg och spårvagnar. princip omfattar det intel

exempelvis släpvagnar, motorcykelsidvagnar. Omtågvagnar och
någon säljer fordonskombination sådanabeståendeen av vagnar

dragfordon, 10k blir emellertidoch motorcykel, reglernaresp.
försäljningen.transportmedel tillämpliga på helaom nya

För transportmedel inte skall nytt transportmedelatt ett ettanses vara
måste båda de följande villkoren uppfyllda:vara

efter detTransportmedlet måste månaderl änomsatt tresenarevara
marktransport-första gången tagits i bruk förtransportmedletatt

medel 6 månader.

föreviss omfattningTransportmedlet måste ha i omsätt-2 använts

100 timmar,ningen. fartyg skall ha färdats iEtt än ettmer
motordrivetflugits timmar ochluftfartyg skall ha i 40än ettmer

km.blivit kört 6 000marktransportmedel skall ha änmer
tillfälligtvisbeskattningsbarSom ävenperson anses en person som

transportmedel sådana förhållandenunderomsätter attett nytt om-
artikeldet förut sagdasättningen skall undantas från beskattning enligt

avdragsrättåterbetalningsrätt iförsta sådan har28a.4 stycket. En person
bestämmelser isärskildajfr artikel enligtomsättningslandet 8.1 a

innebärBestämmelsernaövergângsordningen artikel 28a.4 andra stycket.

följande.

endast vidoch fårAvdragsrättenäterbetalningsrätten uppstår utövas-
tiden för omsättningen.

mervärdesskattAvdragsrättenåterbetalningsrätten omfattar den som-
betalat vidsäljaren haringår i säljarens inköpspris eller som

transportmedlet förvärvgemenskapsintemtinförsel eller vid ettav
begränsademellertidAvdragsrättenâterbetalningsrättendet. ärav

säljaren skulleden mervärdesskatttill belopp motsvarandeett som
hade varitförsäljning inteblivit skyldig betala hansha att om

från beskattning.undantagen

i startvikt den sammanlagdainhämtatsförstås uttrycketEnligt vad meddet svenskasom
besättning,bränsleoch lastviktenvikten dels luftfartygets vikt, dels den beräknade avav

uppgiftenligt550 kg, hamnarluftfartyget inrättat för. Underdirektivetsviktgräns, lärsom
sittplatserSådanasportplanmedenmotorigaspoxtplanmed fyra sittplatser.i allmänhet sex

i allmänhet l 550kg.lär däremot väga änmer
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Syftet med begränsningarna avdragsrättenåterbetalningsrätten är attav
förhindra privatpersoner skaffar skattevinster.sig otillbörliga Sådanaatt
skulle kunna uppstå privatperson transportmedelköperatt ettgenom en

fullt pris och sedan överlåter det till någon privatpersonmot mot ettannan
symboliskt pris. Om inte begränsningarna funnits, skulle den avdragna

ingående iskatten motsvarande män utgående.överstiga den

Medlemsländema skall meddela föreskrifter. Enligt vadnärmare ut-
redningen erfarit får dessa inte begränsa materiella räckviddenden av
bestämmelsema. Föreskrifterna skall redovisningen ochgälla sådant som
betalningen skatten.av

särskild fråga hur medlemsländerna bli informeradeEn skallär
gemenskapsintema förvärv transportmedel. Ut-om av nya

redningen har erfarit följande i denna fråga. Beträffande bilar
inforrnationsproblemeti allmänhet landstorde lösas genom resp.

registreringsskyldighetbestämmelser för den förvärvarom som
sådana fordon. Beträffande fartyg och luftfartyg pågår dis-

bilateralkussioner informationsutbyte bas.om

3.9.4 Distansförsäliningar

skiljer sigmedlemsländemas skattesatser i påtaglig mån, skulleSá länge

och skattskyldigasoreglerad beskattning privatpersoners andra ickeen av
handeln skulle ledas postorderförsäljning,förvärv resultera i över tillatt

därförsäljningartele-sh0pping och andra slag transporterasav avvaran
till medlemsländersäljare i medlemsländer med låga köpare iskattesatser

med höga därför särskildskattesatser. övergångsordningen finnsI en
artikel 28b.B.ordning för vad här kallas för distansförsäljningarsom

tillämplig då den såldasärskilda ordningen enligtDen direktivtextenär

räkning frånavsänds eller för dennesellersäljarentransporterasvaran av
försändelsen ellermedlemsland det i vilketänett annat transporten

alltså denna situation.avslutas. Med uttrycket distansförsäljning häravses
finns dåVid distansförsäljning land däri detomsatt varananses en vara

ordförsändelsen avslutad. Med andraeller till förvärvaren ärtransporten
Säljaren skall därmeddestinationslandet omsättningsland.ärattanses

betala omsättning enligt skattebestäm-mervärdesskatt i det landet för sin

gemenskapsintemamelserna där. Bestämmelserna beskattning avom
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förvärv inte tillämpliga i mån omfattas bestämmelsernaden säljarenär av
artikel 28a.1 första stycket.distansförsäljning jfr aom

distansförsälj-Vad beskattning i destinationslandetsagtssom nu om av
gäller inte i följande situationer:ningar

icke beskattningsbarSäljaren privatperson eller någonl är annanen
kanjfr artikel Omsättningen beskattas inte. Däremot2.person

fråga transportmedel.förvärvet beskattas det är nyaom om
skattskyldig förbeskattningsbar2 Förvärvaren är ären person som

förvärv. i stället för omsättningengemenskapsintema Förvärvet

idå. kan anmärkas beskattningsbarabeskattas Det att personer
förvärv. Distansför-skattskyldiga för sådanaallmänhet skall vara

normalt intebeskattningsbara skall såledessäljningar till personer
skattefrihet förför säljaren.skattskyldighetföranleda någon

skattskyldighet för säljdärmedgemenskapsintema förvärv, och aren,
kategoriervissa speciellaförvärvaren tillhörförutsätter nämligen att

förutsätts detbeskattningsbara Dessutom att samman-personer.av
vissförvärv undergemenskapsintemavärdet förvärvarenslagda av
för-ECU ochmotsvarande 10 000överstiger belopptid inte attett

gemenskapsintemaskattskyldig förfrivilligtinte ärvärvaren
för beskattningsbaraförvärv. Skattefriheten gemen-personers

finnsavsnitt Detbehandlats i 3.3.5.förvärv harskapsintema en
gällerskattefria,då sådana förvärvbestämmelse ärsärskild attom

handelgäller vidför omsättningskattefrihetinte den annarssom
möjliggörsDärigenommedlemsländer artikel 28c.A a.mellan

Vaddestinationslandet.distansförsäljningar ibeskattningen somav
styckena.båda följandeutvecklas i dehär närmareangetts

skatt-juridisk äricke beskattningsbar3 Förvärvaren är sompersonen
föri ställetförvärv.skyldig för gemenskapsintema Förvärvet om-

med be-i likhetanmärkas,dä. Det kansättningen beskattas att
aktuellaskall det härjfr punkten 2 ovanförvärvareskattningsbara

gemenskaps-skattskyldiga förförvärvare i allmänhetslaget varaav
kommerförvärvareDistansförsäljningar till sådanaförvärv.intema

gemenskapsin-Skattefrihet förskattefria.normaltdärmed att vara
distans-för säljarensskattskyldighetoch därmedförvärv,tema

värdetsammanlagdadetnämligen endastförsäljning, uppstår avom
tid intevissundergemenskapsintema förvärvförvärvarens en
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förvärvarenECU ellermotsvarande 10 000 äröverstiger beloppett
Artikelgemenskapsintema förvärv.förfrivilligt skattskyldig

bestämmelsemotsvarande nämntsinnehåller28c.A ovansomena
följande.utvecklas i dethäri punkt 2. Vad sagtssom

Gemenskapsinterntransportmedel.Omsättningen4 ett nytt om-avser
alltidnämligentransportmedel föranledersådanasättning av

förvärvaren.skattskyldighet för

installationförening mediomsättningOmsättningen5 varoravser av
räkning. Förför dennessäljaren ellermontering, utfördeller av

installatio-land därdetalltid ibeskattas säljarenomsättningsådan
be-deföljermonteringen utförs. Deteller permanentaavnen

meningen.andrai artikel 8.1stämmelserna a
exklusivedistansförsäljningar,säljarenssammanlagda värdet6 Det av

inteöverstigermedlemslandifrågavarandetillmervärdesskatt, ett
destina-skattskyldig ifrivilligtinteoch säljarenvisst belopp är

gällerundantagdistansförsäljningar. Dettaför sinationslandet
mineral-punktskattebelagdaandraomsättning änendast av varor

Beloppsgränsen33.2.jfr artikeltobaksvaroralkohol- ocholje-,
exklusiveECU,100 000motsvarandebeloppskall utgöras ettav

35 000medlemsland,besluteftereller,mervärdesskatt, ettav
undantagetbehandladehärOm detmervärdesskatt.exklusiveECU,

dåde falliursprungslandetförsäljningen ibeskattasgäller, så utom
förvärv tillämpas.gemenskapsintemareglerna om

exempelvisdistansförsäljningar tillföljande vidinnebärsagdaDet nu
ellerskogsbrukjordbruk,bedriverbeskattningsbarasådana sompersoner

mervärdes-förenkladeangivnaartikel 25idetomfattasfiske och avsom
sammanlagda värdetdetOmför dessaskattesystemet perso-avpersoner.

föregåendeeller detlöpandeunder detförvärvgemenskapsintemanens
beskattasECU,10 000motsvarandebeloppöverstigerintekalenderåret ett

Ä sådant fallisidanandra ärstycket.andraartikel 28a.linte förvärvet a
Säljarenstycket.andraartikel 28c.Askattefriomsättning intesäljarens a

eller idestinationslandetiomsättningför sinbetala skattalltsåskall
tilldistansförsäljningarsäljarenstotala värdetdetursprungslandet. Om av

00035000 ECU100motsvarandebeloppöverstigerdestinationslandet ett
be-skallkalenderåret,föregåendedetlöpande ellerdetunderECU
och28b.B lartikeldestinationslandetiomsättningen skeskattningen av
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28b.B 2. Om nämnda värde inte överstiger denna beloppsgräns, gäller
inte bestämmelserna distansförsäljningar. I stället skall deom permanenta
bestämmelserna tillämpas. Enligt dessa skall beskattningen omsättningenav
i allmänhet ske i ursprungslandet jfr artikel 8.1 a.

Antag däremot förvärvaren skattskyldig föräratt gemenskapsintema
förvärv. Så falletär det sammanlagda värdet förvärvarensom av
gemenskapsintema förvärv under det löpande eller det föregående
kalenderåret överstiger belopp motsvarande 10 000 ECU ellerett om
köparen frivilligt skattskyldigär för gemenskapsintema förvärv. denI
situationen gäller alltså bestämmelserna beskattning förvärvet jfrom av
artikel 28a.1 a. Som spegelbild härav då omsättningen skattefriären
artikel 28c.A ocha bestämmelserna distanstörsäljning överhuvud-ärom

inte tillämpliga jfr artikel 28b.B l. Förvärvaren beskattastaget i det land
där förvärvet ha destinationslandetägt artikel 28b.A.anses rum,

Allt vad distansförsäljningar till jordbrukare m.fl. harsagtssom nu om
motsvarande tillämpning vid sådana försäljningar till beskattningsbara

verksamhet inte medför någon avdragsrätt och till ickepersoner vars
beskattningsbara juridiska personer.

3.10 Administrativa åligganden för skattskyldiga
och skattemyndigheter

Detta avsnitt gäller de administrativa åliggandena vid handel inom eller
mellan medlemsländerna.

För gränskontrollemaersätta måste medlemsländernaatt upprätta
särskilda kontrollmekanismer för handel mellan medlemsländerna. Den

bestämmelsen deklarationsskyldighet artikel 22, harpermanenta om m.m. ,
därför fått lydelse enligt bestämmelse i övergångsordningenen ny en
artikel 28h.

Den november7 1991 Rådet förordning statistik angåendeantog en om
varuhandeln mellan medlemsländer Regulation 333091 the statisticson
relating the trading of goods between Member States. Med början dento
1 januari 1993 enligt dessa regler statistik avseende överförandeupprättas

från medlemsland till Systemet betecknas intrastat-ett ett annat.varorav
systemet.
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administrativtantog förordningRådetjanuari 199227Den omen
21892Regulationindirekt beskattningbeträffandesamarbete on

Förordningentaxation.the field of indirectadministrative cooperation in
gränskontrollemaavskaffabestämmelsernakomplement tillår attett om

utbytevidförfarandetFörordningen reglerarmervärdesskatten.såvitt avser
medlemsländer.mellantransaktionermervärdesskatteinforrnation omav

följandedärpåoch alltelektroniskinformation väggällerRegleringen
In-medlemsländerna.imyndigheternamellaninformationutbyte av

myndigheten iberördafem år.under Den ettskall bevarasformationen
förbehövsuppgiftertillgång till olikahamedlemsland kommer att som

mervärdesskatttillregistreringsnummerskattskyldigasdekontrollen, bl.a.
möjlighethamyndighetenDärigenom kommermedlemsland. atti ett annat

ellerföretagtilllevereratshandelsvarorvärdetkontrollera ettsomatt av
förut-såvälreglerarFörordningenmedlemslandet.andrai detpersonen

förprocedureninforrnationsutbytetförförfarandetochsättningarna som

konsultationer.

22.1registrering artikelochAnmälningsskyldighet3.10.l

iföreskrivsbestämmelserna över-med deöverensstämmelse permanentaI
anmälamåstebeskattningsbarskattskyldigvarjegångsordningen att person

ellerförändrastaxable person börjar,activityverksamhethansnär as a
amnälningsskyldighetsärskildregel gällerdennaOberoendeupphör. enav

sådanagällerAnmälningsskyldighetenförvärv.gemenskapsintemavid s.k.
förskattskyldighetfrånbeskattningsbara undantas gemen-sompersoner

förvärvbeloppsgränsinom vissförvärvskapsintema varsmenen
stycket.artikel 28a.1 andradenna jfröverstiger gräns a

följandetilldela registreringsnummermedlemsland skallEtt ett

personer:
ärsådanadock inteVarje beskattningsbar1 sompersonerperson,

enligttransportmedeltillfällig omsättningskattskyldiga för nyaav
detendast ärgällerRegistreringsskyldighetenartikel 28a.4. om

ellermedlemslandet omsätterinomfråga varorpersoner somom
ingåendeföravdragsrättdärav hari anledningtjänster och som

fallet omsätt-detintegäller attRegistreringsskyldighetenskatt.
endaståvilarskattskyldighetenvilkaförtjänsterningen endast avser
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kunden enligt artikel 21.1 heller gäller registreringsskyldig-
heten tillhandahällanden och tjänster till harav varor en person som

wh0 has been designated skattskyldigutsetts enligt artikelsom
21 Ett medlemsland får låta bli registrera den skatt-äratta. som
skyldig för tillfällig omsättning fastigheter enligt artikel 4.3.av
Sådana2 beskattningsbara anmälningsskyldiga förärpersoner som
gemenskapsintema förvärv.

3 Sådana beskattningsbara frivilligt skattskyldiga förärpersoner som
gemenskapsintema förvärv enligt artikel 28a.1 tredje stycket.a

4 Sådana beskattningsbara inom landet gemenskaps-görpersoner som
intema förvärv avsedda för sådan ekonomisk verksamhetav varor

i artikel 4.2 och bedrivs utomlands.som avses som
Registreringsnumret skall ha förstavelse med vilken kanen man

identifiera det medlemsland har utfärdat registreringsnumret.som

3.l0.2 Räkenskaper och register artikel 22.2

I överensstämmelse med de bestämmelserna föreskrivspermanenta att
varje skattskyldig måste föra räkenskaper tillräckligt detaljerat för att
mervärdesskattebestämmelsema skall kunna tillämpas och för skatte-att
myndighetema skall kunna kontrollera tillämpningen.

Som i avsnitt 3.1.5 skallnämnts det, enligt särskild bestämmelseen
artikel 28a.5 b, det fråga omsättning vederlag i deatt motanses om
fall beskattningsbar för från sin verksamhet iöver etten person varor

Överförandetmedlemsland till medlemsland. alltsåärett annat en
beskattningsgrundande omsättning. följdTill därav skall överförandet

framgå de ordinarie räkenskapema.av
Emellertid rad överföringar undantagna från nämnda bestämmelse.är en

En särskild skyldighet införs därför varje beskattningsbarär attsom person
taxable skall föraperson register överförts enligtöverett varor som
vissa undantagen. De överföringar skall in registret sådanai ärtasav som

i punkterna ifr avsnitt Syftet4-7 3.1.5. med registret tordesom anges
hälla reda på sådana överföringar till andra med-attvara av varor

lemsländer inte skall omsättning vederlag.motsom anses som av varor
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materialregister överbeskattningsbar skall dessutom föraEn ettperson
frånbeskattningsbarskickats till honomhar ett annatpersonenavsom

försänthardensagda gäller endastmedlemsland. Det somomnu
skallmaterialetlandet ochregistrerad till mervärdesskatt i detmaterialet är

materialetskickatarbetsbeting denomsättningföranvändas ett somav
avsnitt 3.1.3.artikel 28a.5jfr a;

22.3artikelFaktureringsskyldighet3.10.3

dedensamma iregelnallmännafaktureringsskyldighet denärfrågaI om
beskattnings-Varjeövergångsordningen.ibestämmelserna ochpermanenta
motsvarandefaktura ellerutfärdamåstetaxable personbar enperson

renderedtillhandahållit suppliedellerhan harhandling, omsatt orom
skyldighetDennabeskattningsbaraandratilltjänstereller personer.varor

gällautsträckt tillövergångsordningeni attär
beskattningsbaraicketillhandahållandenelleromsättningar-

juridiska personer,
28b.Bomfattas artikel 1distansförsäljningarsådanaalla avsom-

storlek, elleromsättningensoberoendesåledes av
artikelivamomsättningargemenskapsinternaalla sådana angessom-

avsnitt 3.3.5.jfr28c.A
gällerfaktureringsskyldighet ävenbestämmelsernaangivnaDe omnu

förskottsbetalningar.beträffande
och övergângsordningenbestämmelserna ideBåde i permanenta
uppgiftermåste innehålla tydligafakturanföreskrivs om:att

exklusive mervärdesskatt, ochpriset-
eventuellaskattesatsmervärdesskattebeloppet för varjesåväl som-

från beskattning.undantag
artikelivaruomsättningargemenskapsinternasådanaFör angessom

förvärvarenssäljarensgäller såvälavsnitt 3.3.5jfr28c.A somatta
fakturan.skall angivnaregistreringsnummer vara

vissa slagÖvergångsordningen bestämmelsersärskildainnehåller om var
Bestämmelsernaoch E.28b.C, Dartikelskalltjänster omsattaansesav

tillanknytningmeddels tjänstergodstransporttjänster,delsgäller
måndenIförrnedlingstjänster.och delsgodstransporttjänster om-en

uppgiftinnehållafakturanmåstebestämmelser,omfattas dessasättning av
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säljarens registreringsnummer och det registreringsnummer underom
vilket kunden har tillhandahållits tjänsten. Vidare finns särskilden
bestämmelse för fall då undantagsregeln i artikel 28c.E 3 tillämplig.är
Fakturan skall då innehålla uttrycklig hänvisning till undantagsbe-en
stämmelsen liksom registreringsnumret för mervärdesskatt under vilket den
beskattningsbara gjort det gemenskapsinterna förvärvet och detpersonen
efterföljande tillhandahållandet registreringsnumret församtav varor,
mervärdesskatt för den för vilken tillhandahållandet skett.person

Vid omsättning transportmedel måste fakturorna innehållaav nya
uppgifter de förhållanden skallavgör klassificerasattom som varorna som
sådana jfr artikel 28a.2; avsnitt 4.3.

3.10.4 Deklarationsskyldighet artikel 22.4 och 22.5

Den skattskyldige måste lämna deklaration inom viss tiden en som
bestäms medlemsland. Tiden får inte längre två månaderänav resp. vara

Ävenefter utgången redovisningsperiod the period.taxav en
redovisningsperioderna bestäms medlemsland inom vissaav resp. ramar.
Redovisningsperiodema får eller två månader eller kvartal. Ettettvara en
medlemsland får dock bestämma period under förutsättning atten armar
den inte överstiger år. Dessa bestämmelser med deöverensstämmerett

bestämmelserna.permanenta
Deklarationema skall innehålla de uppgifter nödvändiga förär attsom

fastställa den utgående och den ingående skatten. Om det påkallat skallär
deklarationema innehålla uppgift det totala värdet transaktionerom av som
hänför sig till beskattade transaktioner respektive värdet de tran-av
saktioner undantagna frånär beskattning.som

Enligt övergångsordningen skall deklarationen dessutom innehålla
följande information:

det gäller den deklarationsskyldigesnär omsättning:

det totala värdet, exklusive mervärdesskatt, gemenskapsinter-a av
varuomsättningar i artikel 28c.A föroch vilkana som anges

skattskyldighet uppstått under redovisningsperioden whichon
has become chargeable during the period,tax

b det totala värdet, exklusive mervärdesskatt, omsättningarav av
i enlighet med artikel 8.1 andra meningen skallvaror som a
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säljarendeklarationsskyldigedeninstalleras eller monteras av
vilkaoch förmedlemslandräkning iför denneseller annatett
f0rredovisningsperiodenuppstått underharskattskyldighet

peri0d,theduringchargeablehas becomewhich returntax
och

omsättningarmervärdesskatt,exklusivetotala värdet,det avav
distansför-lartikel 28b.B utgörmedenlighetivaror som

skattskyldighetvilkamedlemsland och försäljningar i annatett
has becomewhichf0rredovisningsperiodenunderuppstått tax

period,theduringchargeable samtreturn
deklarationsskyldiges förvärv:gäller dendet2. när

gemenskapsinter-mervärdesskatt,exklusivevärdet,totaladet ava
ochlandetinom28a.6 gjordaochartikel 28a.lenligtförvärvna

ochuppstått,skattskyldighet harför vilka
denmervärdesskatt,exklusivevärdet,det totala somvarorav

omsättningarförvärvatdeklarationsskyldige har somgenom
pâlanddeklarationsskyldigesi denförskall beskattassäljaren

beträffandeoch 1punkt bi lmotsvarande sätt angetts csom
skall be-deklarationsskyldigedenomsättningarsådana som

ochmedlemsland,för iskattas ett annat
omsättningmervärdesskatt,exklusivevärdet,det totala avav

harbeskattningsbaraför vilka denlandetinom personenvaror
betalningsskyldigadendesignated personenutsetts som

betalningförfallit tillvilka skattenför3 ochenligt artikel 28c.E

deklarationenperiodunder den avser.
föreskrivsbestämmelsernadeöverensstämmelse med permanentaI nära

utgående skattenöverskjutandein denskall betalaskattskyldigedendet att
deklaration. Ettregularordinariesininhan lämnarmedsamtidigt att

ochinbetalningentidpunkt fördock bestämmamedlemsland får en arman
conto-belopp.inbetalarskattskyldigedenfår kräva ettatt a

22.6artikelupplysningsskyldighetSärskild3.10.5

iföreskrivs över-bestämmelsernamed deöverensstämmelse permanentaI
beskattnings-begäramedlemsland färföljande. Ett attgângsordningen en

upplysningarmedstatementaförklaringlämnaskall ombar enperson
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samtliga transaktioner utförts under det föregående beskattningsåret.som
Förklaringen skall innehålla alla de närmare omständigheter skallsom vara
angivna i deklarationema. Förklaringen måste innehålla all information

nödvändig förär kunna tidigarerätta beslut.attsom
I övergångsordningen införs emellertid upplysningsskyldighet fören ny

den registreradär till mervärdesskatt. Den registreradär skallsom som
nämligen lämna sammanställning a recapitulative statement överen
vilka mervärdesskatteregistrerade förvärvat frånpersoner som varor
honom sådana gemenskapsinterna varuomsättningar igenom som anges
artikel 28c.A och d jfr avsnitt 3.3.5. Sammanställningen skall upprättasa
för varje kalenderkvartal inom viss tid därefter och i enlighet med för-en
farandebestämmelser bestäms medlemsländerna. Ett medlemslandsom av
får dock i vissa fall införa längre perioder kalenderkvartal iän enlighet
med artikel 22.12.

Sammanställningen måste innehålla följande uppgifter.
l Det registreringsnummer under vilket den redovisningsskyldige har

utfört de gemenskapsinterna varuomsättningama.
2 Det registreringsnummer under vilket respektive törvärvare av

registrerad iär medlemsland den redovisnings-änettvaror annat
skyldiges land och under vilket till honom och,omsattavarorna var
där så påkallatär upplysning fråga sådanaär arbetsbe-attom om
ting enligt artikel 28a.5 skall varuomsättningsom mota anses som
vederlag.

3 Det totala värdet de varuomsättningar gjorts till respektiveav som
förvärvare. Dessa belopp måste redovisas för det kalenderkvartal
under vilket skattskyldigheten uppstod the became charge-tax
able.

4 Den redovisningsskyldiges överföringar från hansav varor
verksamhet i medlemsland till medlemsland,ett ett annat om
överföringama sådanaär enligt artikel 28a.5 b skall jämställassom
med vamomsättning vederlag ändå skattefria enligtärmot men
artikel 28c.A d jfr avsnitt 3.3.6. Det skall framgå dels den
redovisningsskyldiges registreringsnummer i redovisningslandet,
dels hans registreringsnummer i det land till vilket förtsvarorna

och delsöver det totala värdet omsättningar bestämt enligtav
artikel 28e.2.
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artikelenligtmedminskatsbeskattningsunderlagetbeloppDe5 som
betalninguteblivengrundminskningardvs. m.m.1l.C av

vilketkalenderkvartal underför detdeklarerasskallbeloppSådana
minsk-underrättatsharförvärvarden omvarornasomperson

ningen.
28a.5artikelenligtarbetsbetingomsättning agällerdetNär somav
ktmdenhoskvartalssammanställningenskallvaruomsättning,medjämställs

materialsådantskallUppgifternauppgifter. somvissainnehålla avse
viddetanvändaskalldenneförsäljarentillhandahåller attkunden

in iförasskallUppgifternamonteringen. samman-ellertillverkningen
elleravsändesmaterialet tran-vilketunderkvartaldetförställningen

skallsammanställningensporterades. I anges:
elleravsändandetföravgångslandetiregistreringsnummerkundens1

transporten,
ochankomstlandet,iregistreringsnummersäljarens2

arbetsbe-förellermaterialet transporteratavsäntäruppgift3 attom
ankomstlandet.iutförsphysicallyfaktisktting som

skall den228b.Aartikelstyckettredjeifallsådanal avavsessom
landetimervärdesskattförregistreradärbeskattningsbara sompersonen

tydligt ange:
detgjortvilket hanundermervärdesskattförregistreringsnumret-

tillhandahållandetefterföljandeoch detförvärvetgemenskapsintema

varor,av
ellerdit säntslanddetiregistreringsnummer varornamottagarens-

ochtransporterats,
mervärdesskatt,exklusivebeloppet,totaladetvarjeför mottagare-

beskattningsbaradengjorts personentillhandahållanden avsomav
skallbeloppDessaeller transporterats.säntslandet diti varorna

inträdde.skattskyldighetendåkvartaldetredovisas
be-meddelasammanställningargällerdetfårmedlemsland närEtt
fårmedlemslandEttdirektivbestämmelsema.frånavvikerstämmelser som

ochmånadsvislämnasskallsammanställningarnabestämmanämligen att
direktivet.enligtkrävsvaduppgifterfler äninnehållaskallde somatt

transport-omsättningargemenskapsintemasådana nyaBeträffande av
särskildfinnsb28c.Aartikelenligtskattefrihet enomfattasmedel avsom

tillregistreradinte köparen ärsäljarendågällerDenbestämmelse. men
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mervärdesskatt. Den gäller iäven de fall säljaren skall anses som en
beskattningsbar han endast tillfälligtvistrots attperson omsätter nya
transportmedel artikel 28a.4. Enligt bestämmelsen skall medlemsländerna
vidta nödvändiga åtgärder för säljaren skall meddela allaatt de uppgifter

nödvändigaär för tillämpningen mervärdesskattensom och myndig-av
heternas kontroll därav. Vidare medlemsländerna rätt krävages att
motsvarande uppgifter förvärvaren denne lämnar deklaration för sinav om
verksamhet och förvärvet sådantär i artikel 28a.l Upp-som anges
gifterna skall länmas hannär in deklarationen.ger

Medlemsländema krävarätt särskilda uppgifteratt statementsges
från beskattningsbara sådanagör gemenskapsintema förvärvpersoner som

i artikel 28a.l och 28a.6. Uppgifterna skall innehållasom detalje-anges a
rade uppgifter förvärven. Medlemsländema får inte krävaom att
uppgifterna skall lämnas för kortare tid månad.än en

3.l0.6 Undantag och utvidgningar artikel 22.7-22.12

Som redogjorts för i avsnitt 3.1.9 kan betalningsskyldigheten åvila någon
solidariskt med eller i stället för den enligt de allmänna reglerna ärsom
betalningsskyldig. I överensstämmelse med de bestämmelsernapermanenta

medlemsländerna rätt i vissa fall vidta åtgärder för dessages att att
uppfyller förpliktelser deklaration och inbetalningpersoner samma om som

gäller för den betalningsskyldigär enligt de allmänna reglerna.som
Ett medlemsland får, på grund kravet likabehandling inrikesav om av

och gemenskapsintema transaktioner, införa andra skyldigheter landetsom
nödvändigt för få korrekt uppbörd skatt och föratt undvikaanser en attav

skatteflykt. Skyldigheterna får dock inte sådana de upphov tillattvara ger
gränsformaliteter.

Ett medlemsland får frita följande beskattningsbara från allapersoner
eller vissa skyldigheter:

1 Beskattningsbara hela omsättning skattefriär enligtpersoner vars
artikel 13 och 15 skatteplikts- respektive exportbestämmelser.

2 Beskattningsbara omfattas bestämmelserna i artikelpersoner som av
24 skattefrihet för mindre företag.om

3 Beskattningsbara inte utför sådana gemenskapsintemapersoner som
transaktioner inämns punkterna och i1 2 avsnitt 3.l0.4.som
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fårnämnts ettdebeskattningsbara änandra nuSåvitt sompersoneravser
räkenskaperföraskyldighetervissa de attfråndemmedlemsland frita av

beskatt-fritavidarefårMedlemsländerna3.lO.2.avsnittiangessom
skattebelopp.obetydligabetalaskyldighetfrånningsbara attpersoner

avseendebestämmelsesärskildÖvergångsordningen innehåller även en
skattskyldiga förär gemen-juridiskabeskattningsbaraicke sompersoner

Medlemsländernastycket.förstaartikel 28a.1enligtförvärvskapsintema a
uppfyllersådanatillförsäkra sammaföråtgärder att personerskall vidta att

andraförgällerinbetalningochdeklarationförpliktelser somom
skall ävenMedlemsländernareglerna.allmännadeenligtskattskyldiga

tilldelasifrågavarandetillförsäkra personerföråtgärder attvidta att
därom.bestämmelsernade allmärmaenligtregistreringsnummer

gemenskapsinternaavseende delsbestämmelsesärskildfinnsVidare en
gemenskaps-dels28a.1artikelenligtskattebelagda e,förvärv varorav
Medlernslän-b.artikel 28a.1enligttransportmedelförvärvinterna nyaav

sådanavidinbetalningdeklaration ochbestämmaskall närmaredema om

förvärv.
Kommissionen, ettförslagfår, geRådet avSlutligen attanges

förenklaförbestämmelsersärskilda attinföratillåtelsemedlemsland att
avsnittisammanställningsådan angeslämna somskyldigheten att en

förförutsättningarmöjligheter ochSärskilt22.12.artikel3.l0.5 anges
handförstaiskall attsammanställningarnatid avse,denförlänga somatt

kalenderkvartalstället förkalenderår iför omsammanställningarnalämna
omfattning.mindreverksamheten är av





BILAGA 2

med EUanslutningsfördragSveriges
mervärdesskattavseendeutdrag-

1977majden 1777388EEGsjätte direktiv0388: Rådets377 L omav
omsättningsskatt.lagstiftningmedlemsstaternasharmonisering omav

EGTberäkningsunderlagenhetligtmervärdesskatt:förGemensamt system
enligtlydelsei dess13.6.1977, l,145,L s.nr

februari 1994945EG den 14direktivRådets394 L 0005: av-
16.3.3.1994,60,EGT L s.nr

Sverige

skallpunkt 7och i bilaga Hartikel 12.3iföreskrivsvadTrots asom
gälla:följande

mervärdesskattebefrielse1995 hadecemberfram till den 31Sverige får en
biobiljetter.tillhandahållandeför av

beräknings-for vilkaintäkterdeåterverkaskall inteDetta egna
EuratomEEG,förordningrådetsenligtrekonstruerasskallunderlaget nr

155389.

påiSverige, väntanfårartikel 24.2-24.6 atttillämpningenVid av
for-förenkladeföljandehadettagemenskapsbestämmelser antas,om
stårbestämmelsernaförutsattföretag,medelstoraför små- ochfaranden att

96 i detta:ochartikel 95särskiltRomfördraget,överensstämmelse medi

inhemskenbartmedskattskyldigaMervärdesskattedeklaration för-
beskattnings-utgångeneftermånaderinomverksamhet lämnas tre av

inkomstskatt.föråret
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Skattskyldiga årliga omsättning understiger belopp motsvarandevars ett-
10 000 befrias från mervärdesskatt.ecu

Vid tillämpningen artikel 22.12 får Sverige tillåta årliga Översikterav atta
lämnas de villkor därsom anges.

Vid tillämpningen artikel 28.2 får Sverige under den övergångstidav a
i artikel 281 ha sådana skattebefrielser återbetalningsom anges genom-

skatt tagits i tidigare led står iut överensstämmelse medav som som-
gemenskapsråtten, uppfyller villkoren i artikel 17 sista strecksatsensom
i rådets andra direktiv den ll april 1967 och tillhandahållan-av som avser
de tidningar, inklusive radio- och kassettidningar för synskadade,av av
läkemedel till sjukhus eller receptbelagda läkemedel eller framställningav

tidskrifter för ideella föreningar eller tjänster har samband medav som
sådan framställning.

Detta skall inte âterverka de intäkter för vilka beräknings-egna
underlaget skall rekonstrueras enligt rådets förordning EEG, Euratom nr
155389.

Vid tillämpningen artikel 28.3 b får Sverige, så länge någon deav av
nuvarande medlemsstatema har sådana befrielser, ha skattebefrielser för

tjänster tillhandahålls författare, konstnärer och artister ochsom av-
i bilaga F punktsom avses

sådana transaktioner finns förtecknade i bilaga punktF 16 ochsom-
17.

Detta skall inte återverka på de intäkter för vilka beräknings-egna
underlaget skall rekonstrueras enligt rådets förordning EEG, Euratom nr
155389.
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