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Sammanfattning 
Denna	 uppsats	 behandlar	 huruvida	 funktionsförsäljningsavtalet	 ska	 delas	 upp	 eller	

helhetbedömas	och	hur	det	påverkar	det	skattemässiga	perspektivet.	Uppsatsen	utreder	

först	funktionsförsäljning	ur	avtalsmässig	synpunkt	för	att	sedan	gå	igenom	redovisning,	

inkomstbeskattning	och	mervärdesbeskattning.		

	

Funktionsförsäljning	 innebär	 att	 kunden	 köper	 en	 funktion	 som	 kan	 innefatta	 både	

varor	och	tjänster.	Funktionsförsäljning	ses	som	ett	sätt	att	kunna	tillgodose	köparens	

behov	genom	mer	personligt	anpassade	lösningar	än	vad	en	traditionell	försäljning	kan	

erbjuda.	 Försäljaren	 kan	 sälja	 både	 varor	 och	 tjänster	 som	 i	 olika	 sammanhang	 kan	

beaktas	som	en	eller	 flera	transaktioner.	 	 Inom	avtalsrätten	kan	flera	avtal	som	har	en	

tydlig	koppling	anses	utgöra	sammanflätade	avtal	eller	rent	av	betraktas	som	ett	avtal.		

	

Inom	 redovisning	 sker	 uppdelning	 av	 varor	 och	 tjänster.	 Därefter	 ska	 även	

periodiseringsfrågan	 avgöras.	 Bedömningen	 av	 huruvida	 transaktioner	 ska	 delas	 upp	

respektive	helhetsbedömas	 får	därför	 inverkan	på	 redovisningen.	Detta	påverkar	 i	 sin	

tur	även	inkomstbeskattningen	som	till	stor	del	följer	redovisningen.		

	

Mervärdesbeskattningen	 har	 fyra	 olika	 skattesatser.	 Frågan	 om	

funktionsförsäljningsavtal	ska	delas	upp	eller	helhetsbedömas	 får	därför	betydelse	om	

de	eventuella	delarna	i	ett	avtal	hänförs	till	olika	skattesatser.	Frågan	som	ska	avgöras	

blir	 därmed	 vilken	 alternativt	 vilka	 skattesatser	 som	 ska	 användas.
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1. Inledning	

1.1 Problembakgrund	

Funktionsförsäljning	är	en	affärsidé	där	en	funktion	säljs	och	där	ägandet	av	produkten	

både	 kan	 kvarstå	 hos	 säljaren	 och	 övergå	 till	 köparen.	 Funktionsförsäljning	 har	 lyfts	

fram	som	ett	sätt	för	tillverkande	industriföretag	att	kunna	öka	sin	ekonomiska	tillväxt	

och	samtidigt	minska	miljöpåverkan.	Funktionsförsäljning	ses	ofta	ut	ett	miljöperspektiv	

där	renare	produkter	som	minskar	den	totala	miljöpåverkan	är	i	fokus.	Miljöaspekten	är	

inte	 den	 enda	 drivkraften	 bakom	 funktionsförsäljningens	 användande.	 Andra	

drivkrafter	som	att	kunna	erbjuda	en	mer	anpassad	och	skräddarsydd	lösning	kan	också	

ge	mervärde	för	kunden.1		

	

Funktionsförsäljning	kan	bestå	av	försäljning	av	en	tjänst	som	är	kopplad	till	en	produkt,	

eller	enbart	en	försäljning	av	tjänster.2	Hur	försäljning	av	en	produkt	och	en	tjänst,	eller	

flera	 tjänster	 tillsammans	 ska	 ses	 påverkar	 hur	 transaktionen	 ska	 redovisas	 och	

beskattas.	För	att	förstå	funktionsförsäljning	kommer	först	själva	avtalet	utredas	genom	

att	se	vilka	olika	delar	och	transaktioner	en	funktionsförsäljning	bör	eller	kan	bestå	utav.	

För	 att	 sedan	 kunna	 redovisa	 och	 beskatta	 funktionsförsäljningen	 på	 ett	 korrekt	 sätt	

krävs	 att	 transaktionerna	 klassificeras.	 En	 transaktion	 kan	 delas	 upp,	 och	 flera	

transaktioner	 kan	 anses	 utgöra	 en	 helhet.	 Fokus	 i	 uppsatsen	 kommer	 vara	 om	

funktionsförsäljning	 bör	 klassificeras	 i	 delar	 eller	 helhetsbedömas	 utifrån	 ett	

skattemässigt	perspektiv.	

	

Om	en	 försäljning	av	både	varor	och	 tjänster	 sker,	och	kanske	även	 flera	 tjänster,	blir	

frågan	 om	 uppdelning	 av	 avtalet	 aktuellt	 eftersom	 följden	 kan	 ge	 skillnader	 vid	

redovisning	och	beskattning.	Här	blir	skillnaden	mellan	en	eller	flera	transaktioner	samt	

skillnaden	 mellan	 del	 och	 helhetsbedömning	 relevant	 eftersom	 olika	 typer	 av	

transaktioner	ska	hänföras	till	olika	skattesatser	och	olika	beskattningsår.3		

	

																																																								
1	Ritzén,	Sofia	&	Ölund,	Gunilla,	Funktionsförsäljning	och	produkters	miljöaspekter	–	en	studie	i	tre	svenska	
tillverkningsföretag.	Naturvårdsverket,	rapport	5	234,	juli	2002,	s	8.	
2	Ibid,	s	32.	
3	7	kap	1	§	ML.	
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För	 att	 transaktioner	 ska	 beskattas	 på	 korrekt	 sätt	 finns	 det	 olika	 regler.	 För	 både	

inkomstskatt	och	mervärdesskatt	gäller	att	bestämma	vad	som	är	skattepliktigt	och	när	

det	 är	 skattepliktigt.	 Omfångsfrågan	 bestämmer	 vad	 som	 är	 skattepliktigt	 genom	 att	

avgöra	omfånget	på	de	skattepliktiga	kostnaderna,	och	periodiseringsfrågan	avgör	när	

något	är	skattepliktigt	genom	att	 ta	 inkomsternas	beskattningsår	 i	beaktande.4	Om	två	

separata	 transaktioner	 ska	 beskattas	 två	 olika	 år	 så	 kan	 en	 helhetsbedömning	 istället	

göra	att	de	två	transaktionerna	ska	behandlas	tillsammans	och	tas	upp	till	beskattning	

samma	år.	Hur	bedömningen	ska	ske	 finns	 i	vissa	 fall	 lagstiftat	och	regleras	 i	vissa	 fall	

genom	praxis.5		

	

Som	 huvudregel	 är	 omsättning	 av	 alla	 varor	 och	 tjänster	 skattepliktiga	 för	

mervärdesskatt.	 Det	 finns	 dock	 olika	 skattesatser	 och	 vissa	 tjänster	 som	 helt	 är	

undantagna	 från	 mervärdesskatteplikt.6	Följden	 av	 detta	 blir	 att	 hur	 transaktioner	

beaktas	 får	 skattemässiga	 konsekvenser.	 Inom	mervärdesbeskattning	 är	 huvudregeln	

att	uppdelning	ska	ske.	Undantag	gäller	om	en	transaktion	är	underordnad	en	annan,	 i	

så	 fall	ska	transaktionerna	gemensamt	beskattas	efter	huvudtransaktionen.	 I	dessa	 fall	

krävs	ytterligare	utredning	för	vad	som	i	så	fall	utgör	den	huvudsakliga	transaktionen.7	

	

Frågan	 om	 att	 dela	 upp	 eller	 helhetsbedöma	 ett	 avtal	 får	 betydelse	 när	 flera	

transaktioner	 föreligger.	Om	en	transaktionskedja	 föreligger	kan	en	helhetsbedömning	

ge	 ett	 annat	 skattemässigt	 resultat	 än	 om	 varje	 transaktion	 hade	 bedömts	 separat.	

Rättshandlingar	ska	ses	i	sitt	sammanhang	inte	enbart	utifrån	hur	de	betecknas.	 	Detta	

kallas	 fastställande	 av	 verklig	 innebörd. 8 Uppsatsen	 kommer	 utreda	 om	

funktionsförsäljningsavtal	 bör	 delas	 upp	 eller	 helhetsbedömas	 inom	 redovisning,	

skatterätt	och	mervärdesbeskattning.		

1.2		Frågeställning	

• Bör	funktionsförsäljningsavtal	delas	upp	eller	helhetsbedömmas?	
																																																								
4	Kellgren,	Jan	&	Bjuvberg,	Jan.	Redovisning	och	beskattning	–	om	redovisningens	betydelse	för	
inkomstbeskattningen	tredje	upplagan.	Studentlitteratur	AB,	Lund	2014,	s	18-20.	
5	Lodin,	 Sven-Olof,	 Lindencrona,	 Gustaf,	 Melz,	 Peter,	 Silferberg,	 Christer	 &	 Simon-Almendal,	 Teresa.	
Inkomstskatt	–	en	läro-och	handbok	i	skatterätt,	fjortonde	upplagan,	del	1.	Studentlitteratur	AB,	Lund	2013,	
s	319.	
6	3	kap	1	§	ML.	
7	Alhager,	Eleonor,	Kleerup,	Jan,	Melz,	Peter	&	Öberg,	Jesper.	Mervärdesskatt	i	teori	och	praktik.	Norstedts	
Juridik,	Stockholm	2014,	s	117.	
8	RÅ	1998	ref	19.	
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• Vad	 får	 det	 för	 konsekvenser	 för	 redovisningen,	 inkomstskatten	 och	

mervärdesskatten?	

• Kan	detta	påverka	hur	funktionsförsäljningsavtal	används	eller	utformas?	

1.3 Syfte	

Det	huvudsakliga	målet	med	uppsatsen	är	att	 ta	reda	på	om	funktionsförsäljningsavtal	

ska	delas	upp	eller	helhetsbedömas	utifrån	gällande	rätt	och	hur	detta	i	sin	tur	påverkar	

beskattningen.	Syftet	är	inte	att	göra	en	generell	beskrivning	av	hur	avtal	delas	upp	utan	

endast	hur	gällande	rätt	bör	tillämpas	på	specifikt	funktionsförsäljningsavtal.		

	

Uppsatsen	 ska	 först	 undersöka	 hur	 avtalet	 bör	 ses	 utifrån	 gällande	 avtalstolkning.	

Genom	att	utreda	hur	avtalstolkningen	skiljer	på	avtal	och	hur	avtal	kan	höra	ihop	ska	

gällande	 rätt	 kring	 funktionsförsäljning	 kartläggas.	 Genom	 att	 utreda	 om	

funktionsförsäljning	 ska	 delas	 upp	 eller	 helhetsbedömas	 ska	 sedan	 andra	 juridiska	

områden	 granskas.	 Fokus	 ligger	 på	 att	 utreda	 om	 funktionsförsäljning	 ska	 delas	 upp	

eller	 helhetsbedömas	 inom	 redovisningsrätten,	 inkomstskatterätten	 och	

mervärdesskatterätten.	Syftet	är	att	utreda	hur	just	funktionsförsäljning	ska	ses	utifrån	

ett	 skattemässigt	 perspektiv.	 Bedömningen	 problematiseras	 genom	 att	 två	 olika	

exempel	 på	 funktionsförsäljning	 utreds	 (se	 2.4.2),	 dessa	 kan	 då	 jämföras	 och	 därmed	

visa	på	likheter	eller	skillnader	för	olika	typer	av	funktionsförsäljning.		

	

Inom	 redovisningen	 finns	 lagstiftande	 regler	 men	 mycket	 hänförs	 till	 begreppet	 god	

redovisningssed.	 Begreppet	 finns	 inte	 lagstadgat	 utan	 kommer	 till	 uttryck	 genom	

allmänna	råd	från	Bokföringsnämnden	(BFN).	En	del	av	syftet	blir	därför	att	utreda	om	

de	allmänna	råden	från	BFN	delar	upp	transaktioner	eller	gör	en	helhetsbedömning	och	

hur	detta	kan	appliceras	på	funktionsförsäljning.	Syftet	blir	även	att	undersöka	till	vilken	

grad	svensk	domstol	är	bunden	att	följa	dessa	regler.		

	

Inom	 inkomstbeskattningen	 blir	 frågan	 om	 att	 dela	 upp	 eller	 helhetsbedöma	

transaktioner	aktuell	inom	flera	olika	områden.	Syftet	i	uppsatsen	är	dock	endast	att	ta	

reda	på	hur	uppdelningen	bör	ses	vid	funktionsförsäljning.	Utgångspunkten	blir	därför	

att	 det	 endast	 är	 inkomstslaget	 näringsverksamhet	 som	 ska	 utredas	 eftersom	

funktionsförsäljningen	bedrivs	yrkesmässigt.		
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Vid	 mervärdesbeskattning	 blir	 frågan	 om	 uppdelning	 och	 helhetsbedömning	 även	

relevant	 på	 ett	 internationellt	 plan	 då	 mervärdesskatten	 är	 harmoniserad	 inom	

Europeiska	 unionen	 (EU).	 Syftet	 blir	 då	 att	 utreda	 om	 funktionsförsäljningsavtal	 ska	

delas	upp	eller	helhetsbedömas	i	Sverige	men	även	hur	detta	förhåller	sig	till	EU-rätten.	

	

Utifrån	ovanstående	utredning	ska	funktionsförsäljningsavtalets	eventuella	uppdelning	

eller	helhet	analyseras	för	att	undersöka	hur	användningen	av	funktionsförsäljning	och	

utformningen	 av	 själva	 avtalet	 kan	 påverkas.	 Utredningen	 ska	 göras	 både	 utifrån	

säljarens	 och	 köparen	 perspektiv.	 När	 funktionsförsäljning	 utreds	 kommer	 därför	

följder	 och	 eventuella	 för-	 och	 nackdelar	 tas	 upp	 både	 utifrån	 säljarens	 och	 köparens	

perspektiv.	

1.4		Avgränsning	

I	 uppsatsen	 ska	 endast	 funktionsförsäljningsavtal	 utredas.	 Andra	 avtal	 kommer	 inte	

diskuteras	 närmare	 än	 som	 en	 jämförelse	 i	 hur	 avtalstolkning	 tidigare	 har	 gjorts.	

Uppsatsen	 ska	 utreda	 om	 funktionsförsäljningsavtalet	 bör	 delas	 upp	 eller	

helhetsbedömas.	 Övriga	 omständigheter	 angående	 avtalets	 uppkomst	 och	 giltighet	

omfattas	 inte.	De	 två	 fiktiva	exemplen	av	 funktionsförsäljning	som	 ligger	 till	grund	 för	

analys	jämförs	efter	varje	kapitel.	I	den	slutliga	diskussionen	görs	en	mer	generell	analys	

gällande	funktionsförsäljning	i	allmänhet.		

	

Uppsatsen	fokuserar	främst	på	svensk	rätt.	Utredningen	är	avsedd	att	göras	utifrån	ett	

svenskt	beskattningsperspektiv	och	kommer	undersöka	hur	avtalets	form	kan	påverka	

svensk	beskattning.	Internationell	rätt	kommer	därför	endast	beröras	då	den	är	relevant	

för	den	svenska	beskattningen.	I	övrigt	kommer	internationell	rätt	inte	omfattas.	Sverige	

är	medlem	i	EU	och	inom	mervärdesskatt	finns	krav	på	harmonisering	inom	EU.	Därför	

används	EU-domar	för	att	klargöra	vad	som	gäller	även	inom	svensk	rätt.	

	

Uppsatsen	 kommer	 utgå	 ifrån	 att	 funktionsförsäljningen	 sker	 av	 en	 näringsidkare	

eftersom	 funktionsförsäljning	 torde	 ske	 som	 en	 yrkesmässig	 verksamhet.	 Inom	

inkomstbeskattningen	 kommer	 skillnaden	 mellan	 en	 eller	 flera	 transaktioner	 därför	

enbart	ses	utifrån	att	funktionsförsäljningen	sker	från	en	näringsidkare	som	således	ska	
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betala	 inkomstskatt	 för	 inkomstslaget	 näringsverksamhet.	 Om	 kunden	 är	 en	

näringsidkare	 eller	 konsument	 är	 inte	 specificerat	 i	 uppsatsen.	 Båda	 alternativen	

kommer	att	diskuteras	eftersom	det	är	särskilt	relevant	inom	mervärdesbeskattningen.		

1.5 	Metod	och	material	

1.5.1		Metod	och	material	för	funktionsförsäljningsavtalet	

För	att	besvara	ovanstående	 frågor	kommer	 först	 funktionsförsäljningsavtalet	utredas.	

Två	 fiktiva	exempel	användas,	sedan	appliceras	gällande	rätt	 för	allmän	avtalstolkning	

och	skatterätt	på	dessa	exempel.	Två	olika	typer	av	funktionsförsäljning	används	för	att	

kunna	jämföra	dessa	och	uppmärksamma	om	utformningen	ger	juridiska	och	då	framför	

allt	 skattemässiga	 skillnader.	 	 Fokus	 ligger	 på	 vad	 som	 utgör	 en	 transaktion,	 hur	

transaktioner	 kan	 hänga	 ihop	 och	 framför	 allt	 om	 detta	 ska	 delas	 upp	 eller	

helhetsbedömas.		

	

Avtal	 och	 olika	 sätt	 att	 utforma	 det	 ska	 tas	 upp.	 Utifrån	 detta	 kommer	 traditionell	

juridisk	metod	användas,	det	vill	säga	att	lagtext,	förarbeten,	praxis	och	doktrin	kommer	

användas	 för	 att	 redogöra	 för	 gällande	 rätt	 rörande	 avtalstolkning	 och	 sedan	

skattemässiga	regler.	Även	utredningar	och	ställningstagande	från	statliga	verk	tas	upp.		

1.5.2		Metod	och	material	för	mervärdesbeskattning	och	inkomstbeskattning	

Källor	 för	 inkomst-	 och	 mervärdesbeskattningsregler	 är	 i	 första	 hand	

Inkomstskattelagen	 (1999:1229)	 (IL)	 och	 Mervärdesskattelagen	 (1994:200)	 (ML).	

Utöver	 detta	 används	 EU-rätt	 och	 doktrin.	 Sverige	 är	 sedan	 1995	 medlen	 i	 EU.	

Mervärdesskatten	 är	 harmoniserad	 inom	 EU.	 Eftersom	 mervärdesskatten	 bygger	 på	

direktiv	 från	 EU-domstolen	 kommer	 även	 EU-rätt	 användas	 som	 källa.	 EU-domar	

används	 för	att	 förstå	resonemanget	 för	hur	bedömningar	 inom	mervärdesskatten	ska	

göras.	EU-rätten	är	överordnad	svensk	rätt	och	blir	därmed	avgörande	 för	hur	svensk	

rätt	 utformas.	 Eftersom	 flera	 mervärdesskattefrågor	 har	 reglerats	 i	 praxis	 kommer	

rättsfall	 tas	 upp	 för	 att	 förstå	 domstolens	 resonemang.	 Beskattningen	 i	 Sverige	

genomförs	av	Skatteverket	(SKV).	Om	en	skattskyldig	anser	att	ett	beskattningsbeslut	är	

felaktigt	 kan	 beslutet	 överklagas,	 i	 högst	 instans	 till	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	

(HFD)(Tidigare	 Regeringsrätten).	 Eftersom	 HFD	 är	 högsta	 instans	 ska	 domar	 därför	

följas	även	av	de	lägre	instanserna.	En	lägre	instans	kan	dock	gå	emot	en	dom	från	HFD	
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om	 EU	 domstolen	 kommer	med	 ett	 avgörande	 som	 inte	 går	 i	 linje	med	 vad	 HFD	 har	

fastslagit.9		

	

SKV	ställningstagande	kommer	användas	eftersom	det	i	uppsatsen	är	relevant	att	se	hur	

avtalstolkningen	påverkar	skatten	i	realiteten	och	vad	de	ekonomiska	följderna	blir.	SKV	

har	även	genom	referenser	i	sina	ställningstaganden	fått	vara	vägledande	i	vilka	rättsfall	

som	tas	upp	i	uppsatsen.	SKV	kommer	varje	år	med	ställningstagande	som	kan	beskrivas	

som	SKV:s	expertyttranden	i	redovisningsfrågor.	Publikationer	från	SKV	visar	för	hur	de	

kommer	hantera	en	frågeställning.10	Det	ska	dock	understrykas	att	ställningstagandena	

inte	 utgör	 normer	 inom	 redovisningsområdet.	 Det	 finns	 fall	 både	 där	

ställningstagandena	har	följts	såväl	som	inte	följts.	Det	förekommer	heller	inte	att	HFD	

har	hänvisat	till	ett	ställningstagande	från	SKV.11	

1.5.3		Metod	och	material	för	redovisning	

Utöver	den	lagstiftning	som	finns	för	bokföring,	redovisning	och	beskattning	så	ges	god	

redovisningssed	 stort	 utrymme.	 God	 redovisningssed	 är	 ett	 begrepp	 som	 används	 i	

lagtext	 men	 som	 inte	 specificeras	 ytterligare	 i	 lag.	 Till	 sitt	 yttersta	 kan	 god	

redovisningssed	 beskrivas	 som	 ett	 begrepp	 som	 får	 sitt	 innehåll	 i	 domstol	 genom	

rättsfall.	Detta	 innebär	 att	 det	 i	 så	 fall	 slutligen	 är	HFD	 som	avgör	 vad	 som	utgör	 god	

redovisningssed.	Detta	en	sanning	med	modifikation	eftersom	HFD	inte	är	normgivande	

inom	redovisningsområdet.	Det	åvilar	 istället	BFN	att	 redogöra	 för	vad	som	utgör	god	

redovisningssed.	HFD	inhämtar	regelmässigt	yttranden	från	BFN	genom	att	överlämna	

ett	mål	för	yttrande.	Att	BFN	lämnar	yttranden	till	Högsta	domstol	(HD)	är	mer	ovanligt	

på	grund	av	att	det	kan	vara	svårare	att	särskilja	vad	som	är	redovisningsfrågan	i	fallet.	

BFN	gör	en	utredning	på	ärendet	och	ger	sedan	svar	som	oftast	blir	generella.	HFD	har	

en	 begränsad	möjlighet	 att	 frångå	 yttranden	 från	BFN.	HFD	 kan	 dock	 istället	 välja	 att	

själv	tolka	god	redovisningssed	utan	att	inhämta	yttranden	från	BFN.12		

	

BFN	 har	 genom	 ett	 normgivningsprojekt	 även	 kallat	 K-projektet	 tagit	 fram	 regelverk	

som	 är	 tillämplig	 för	 olika	 redovisningsskyldiga.	 Projektet	 är	 uppdelat	 i	 fyra	 olika	
																																																								
9	Alhager,	Eleonor,	Kleerup,	Jan,	Melz,	Peter	&	Öberg,	Jesper.	Mervärdesskatt	i	teori	och	praktik.	Norstedts	
Juridik,	Stockholm	2014,	s	28.		
10	Ibid,	s	29.	
11		 Norberg,	 Claes	 &	 Thorell,	 Per,	Redovisningsfrågor	 i	 skattepraxis	upplaga	2.	 Iustus	 förlag	 AB,	 Uppsala	
2010,	s	110.	
12	Ibid,	s	108.	
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grupper,	uppdelningen	grundar	sig	 i	 företags	storlek.	Fokus	 i	uppsatsen	kommer	 ligga	

på	 K3	 som	 är	 anpassat	 för	 medelstora	 och	 större	 företag	 och	 huvudregelverk	 för	

upprättandet	av	årsredovisningar.13	

1.5.4		Urval	av	praxis	

I	 uppsatsen	 används	 rättsfall	 för	 att	 fastställa	 gällande	 rätt.	 Särskilt	 inom	

mervärdesbeskattningen	 har	 rättsfall	 använts.	 Urvalet	 har	 gjorts	 med	 vägledning	 av	

doktrin	 men	 även	 med	 utgångspunkt	 på	 vad	 SKV	 har	 refererat	 till	 i	 sina	

ställningstaganden.		

1.6		Disposition		

Uppsatsen	 inleds	 med	 bakgrund	 och	 fakta	 för	 gällande	 rätt.	 I	 slutet	 av	 varje	 kapitel	

appliceras	 gällande	 omständigheter	 för	 respektive	 område	 på	 de	 två	 fiktiva	

funktionsförsäljningsavtalsexemplen	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 uppsatsen.	 Egen	 analys	

och	slutsatser	finns	i	de	två	sista	kapitlen.	Där	diskuteras	de	fiktiva	exemplen	inte	vidare	

utan	 enbart	 generella	 diskussioner	 och	 slutsatser	 som	 kan	 appliceras	 på	

funktionsförsäljning.	

	

Kapitel	 1	 –	 Här	 beskrivs	 bakgrund	 av	 ämnet,	 frågeställning,	 syfte,	 avgränsning	 och	

metod	för	uppsatsen.		

	

Kapitel	2	–	Här	ges	en	närmare	beskrivning	av	funktionsförsäljning	och	dess	bakgrund.	

Olika	 definitioner	 och	 exempel	 på	 funktionsförsäljning	 presenteras,	 även	 två	 fiktiva	

exemplen	som	kommer	ligga	till	grund	för	uppsatsen	presenteras.	

	

Kapitel	3	–	Här	behandlas	grunden	kring	avtalsrätt	och	vad	som	utgör	ett	avtal.	Hur	avtal	

kan	 anses	 sammanhörande	 eller	 sammanflätade	 och	 hur	 detta	 kan	 appliceras	 på	

funktionsförsäljning	presenteras.	

	

Kapitel	 4	 –	 Här	 behandlas	 redovisningsrätten	 och	 hur	 synen	 på	 en	 eller	 flera	

transaktioner	 gällande	 funktionsförsäljning	 kan	 påverka	 redovisningen	 av	

transaktionen.		

																																																								
13	http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/k-projektet	21-03-2017.	
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Kapitel	5	–	Här	behandlas	inkomstbeskattningen	och	hur	den	kan	påverkas	beroende	på	

om	funktionsförsäljningen	anses	utgöra	en	eller	flera	transaktioner.	

	

Kapitel	 6	 –	 Här	 behandlas	 mervärdesskatten	 och	 om	 funktionsförsäljning	 kan	 anses	

uppdelad	 och	 delvis	 fri	 från	mervärdesskatteplikt.	 Begreppet	 försäkring	 tas	 även	 upp	

och	gällande	rätt	för	vad	som	utgör	en	försäkring.	

	

Kapitel	7	–	Här	diskuteras	hur	funktionsförsäljning	bör	delas	upp	eller	helhetsbedömas	

inom	respektive	område.	

	

Kapitel	8	–	Här	dras	generella	slutsatser.		
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2.	Funktionsförsäljningsavtal	

2.1	Bakgrund	till	funktionsförsäljning	

2.1.1	Grundtanke	och	uppkomst	

Idén	om	att	sälja	funktioner	istället	för	produkter	uppkom	på	1990-talet.	Grundtanken	

bakom	funktionsförsäljning	är	att	optimera	användarnyttan	och	samtidigt	konsumera	så	

lite	materiella	 resurser	och	energi	 som	möjligt.14	Affärsidén	bygger	på	att	 sätta	nyttan	

och	 funktionen	 före	 den	 faktiska	 produkten.	 Syftet	 är	 att	 sälja	 en	 funktion	 som	

tillfredsställer	 kundens	 helhetsbehov	 i	 högre	 grad	 än	 vad	 enbart	 en	 produkt	 gör.15	

Företag	har	beskrivit	affärsidén	som	försäljning	av	intelligenta	produkter,	vilket	betyder	

att	företaget	kan	tillgodose	kundens	behov	på	ett	bättre	sätt	utan	att	behöva	utveckla	ny	

hårdvara.	 Hårdvaruutveckling	 är	 ofta	 mer	 kostnadskrävande	 för	 det	 tillverkande	

företaget,	 därför	 har	 en	 inriktning	mot	mer	 kunskapsbaserade	 tjänster	 såsom	 service	

och	utveckling	setts	som	en	lovande	framtidsstrategi	för	svensk	industri.	Anledningen	är	

att	det	inom	flera	industriella	sektorer	anses	ha	blivit	svårare	att	konkurrera	med	enbart	

produkter,	vilket	leder	till	strävan	att	öka	värdet	för	kunden	på	nya	sätt.16		

2.1.2		Miljöpåverkan	

Materialrelevans	är	en	viktig	faktor	vid	funktonsförsäljning.	I	fall	där	en	vara	säljs	under	

en	avtalad	livslängd	drivs	företag	särskilt	att	utveckla	material	med	hög	hållfasthet	som	

klarar	 av	den	 avtalade	 livslängden	 för	 produkten.17	Diskussionen	kring	hållbarhet	 kan	

kopplas	 till	 EU:s	 initiativ	 rörande	 integrerad	 produktpolitik,	 (IPP).	 IPP	 kan	 beskrivas	

som	 en	 ansats	 att	 undersöka	 hur	 en	 produkts	 miljöpåverkan	 kan	 förbättras	 på	 ett	

kostnadseffektivt	 sätt.	 Här	 tas	 hänsyn	 till	 en	 produkts	 hela	 livscykel.	 Ett	

funktionsförsäljande	 företag	 har	 större	 kontroll	 över	 hela	 värdekedjan	 och	 får	 även	

kännedom	om	hur	produkten	fungerar	hos	kunden.	Informationen	blir	relevant	när	en	

produkt	ska	utvecklas	och	när	nya	produkter	 tas	 fram.	Funktionsförsäljning	kan	sägas	

																																																								
14	Berggren,	Christian	&	Björkman,	Mats.	Funktionsförsäljning/funktionsupphandling	för	hållbar	tillväxt	–	
Idépromemoria	och	kunskapsöversikt.	Linköpings	universitet,	s,	2.		
15	Ritzén,	Sofia	&	Ölund,	Gunilla,	Funktionsförsäljning	och	produkters	miljöaspekter	–	en	studie	i	tre	svenska	
tillverkningsföretag.	S,	11.	
16	Berggren,	Christian	&	Björkman,	Mats.	Funktionsförsäljning/funktionsupphandling	för	hållbar	tillväxt	–	
Idépromemoria	och	kunskapsöversikt.	Linköpings	universitet,	s,	3.	
17	Rapport	från	teknisk	framsyn	–	panel	6,	Material	och	materialflöden	i	samhället.	Stenby	offset,	Västerås	
2000.		
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ligga	 i	 linje	 med	 tankarna	 i	 IPP	 och	 utgöra	 en	 möjlighet	 att	 förbättra	 produkters	

miljöpåverkan.18	

2.1.3		Problematik	med	funktionsförsäljning	

Något	 som	 i	 nuläget	 diskuteras	 är	 den	 juridiska	 aspekten	 av	 funktionsförsäljning.	

Osäkerheten	kring	vilka	juridiska	krav	som	ställs	för	funktionsförsäljning	har	dock	inte	

ansetts	hindra	de	ledande	aktörerna	på	marknaden.	För	att	funktionsförsäljning	ska	nå	

en	vidare	marknad	behövs	dock	en	mer	anpassad	 lagstiftning	som	kan	öka	 incitament	

för	 funktionsförsäljning.	 Nya	 EU	 direktiv	 uppmanar	 till	 att	 se	 till	 kostnaden	 för	 en	

produkts	hela	livscykel	och	även	se	till	externa	kostnader.	Dessa	direktiv	kan	anses	vara	

ett	 sätt	 underlätta	 utvecklingen	 för	 funktionsförsäljning	 inom	 EU.	 Lagstiftningen	 kan	

behöva	 gå	 ännu	 längre	 genom	 att	 skapa	 ett	 tydligare	 regelverk	 som	 ska	 hålla	 företag	

ansvariga	för	en	produkts	hela	livscykel,	från	råmaterial,	till	produktion,	till	återvinning	

och	även	slutlig	avfallshantering.19	

	

Ett	problem	vid	funktionsförsäljning	är	den	ökade	risken	som	försäljningen	medför	för	

säljaren.	 Säljaren	 åtar	 sig	 att	 till	 ett	 förbestämt	 pris	 garantera	 en	 viss	 funktion.	 Om	

kostnaderna	 har	missbedömts	 kan	 en	 stor	 förlustaffär	 uppstå.	 Endast	 känning	 om	 sin	

egen	 produkt	 räcker	 inte,	 det	 krävs	 ytterligare	 kompetens	 för	 att	 kunna	 göra	 en	

realistisk	 prognos	 för	 en	 produkts	 kostnader.	 Funktionsförsäljning	 innebär	 därför	 en	

större	risk	för	säljaren	än	vad	en	traditionell	affär	gör.20			

2.1.4		Olika	former	av	funktionsförsäljning	

Vid	funktionsförsäljning	kan	det	vara	fråga	om	både	att	sälja	en	produkt	där	underhåll	

och	 service	 ingår	 eller	 en	 affär	 där	 tjänster	 köps	 till	 separat.	 Vid	 en	 annan	 typ	 av	

funktionsförsäljning	kan	försäljaren	både	äga	och	sköta	produkten	och	kunden	i	sin	tur	

endast	 använder	 den.	 Vid	 en	 traditionell	 försäljning	 av	 en	 produkt	 har	 säljaren	 och	

köparen	motsatta	intressen.	Köparen	vill	ha	ett	 lågt	pris	för	produkten	medan	säljaren	

vill	 ha	 ett	 högt	 pris.	 Denna	 intressekonflikt	 kan	 undvikas	 vid	 funktionsförsäljning.	

Eftersom	 funktonsförsäljning	 har	 ett	 vidare	 perspektiv	 och	 ser	 till	 en	 produkts	 hela	
																																																								
18	Berggren,	Christian	&	Björkman,	Mats.	Funktionsförsäljning/funktionsupphandling	för	hållbar	tillväxt	–	
Idépromemoria	och	kunskapsöversikt.	Linköpings	universitet,	s,	2.	
19	United	nations	environment	programme,	Using	product-service	systems	to	enhance	sustainable	public	
procurement	technical	report	2015.	UNEP	DTIE	sustainable	lifestyles,	cities	and	industry	branc,	s	15-16.	
20	Berggren,	Christian	&	Björkman,	Mats.	Funktionsförsäljning/funktionsupphandling	för	hållbar	tillväxt	–	
Idépromemoria	och	kunskapsöversikt.	Linköpings	universitet,	s,	10.	
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livscykel	så	ligger	det	i	både	säljarens	och	köparens	intresse	att	hålla	nere	kostnaderna	

för	en	produkt.	Att	maximera	försäljningskostnaderna	blir	därför	inte	säljarens	primära	

mål	utan	kvalitet	och	långsiktig	varaktighet	får	fokus.21		

	

Funktionsförsäljning	beskrivs	enligt	Vinnova:	

”Betrakta	en	situation	där	man	vill	ha	gräsmattan	klippt;	man	kan	köpa	en	gräsklippare	

(en	vara)	och	klippa	själv,	alternativt	kan	man	hyra	en	trädgårdsmästare	(en	tjänst)	man	

betalar	per	 timme.	Ett	 funktionsköp	 i	 en	 sådan	 situation	 skulle	kunna	 innebära	att	man	

betalar	 för	 funktionen	 ’klippt	gräsmatta’,	och	det	är	upp	till	 leverantören	att	 lösa	det	på	

det	sätt	den	vill.”22	

2.2		Funktionsförsäljningens	marknad	

Funktionsförsäljning	ses	som	ett	sätt	 för	företag	att,	 framför	allt	på	mogna	marknader,	

lättare	 klara	 av	 konjunktursvängningar	 och	 minskade	 marginaler.	 Ett	 steg	 i	

funktionsförsäljning	 är	 att	 utveckla	 tjänster	 och	 produkter	 som	 kan	 kombineras	med	

den	ursprungligen	sålda	produkten.	Detta	leder	till	att	istället	för	att	försäljningen	är	en	

engångsföreteelse	 så	 byggs	 en	 relation	 upp	 mellan	 kunden	 och	 leverantören.	

Funktionsförsäljning	har	alltså	ofta	ett	långsiktigt	perspektiv	för	en	kundrelation.23	

	

Funktionsförsäljning	har	mest	diskuterats	som	ett	gynnsamt	avtal	mellan	företag,	dock	

kan	 även	 privatpersoner	 gynnas	 av	 denna	 typ	 av	 avtal.	 En	 faktor	 som	 gör	 att	

funktionsförsäljning	 kan	 vara	 attraktivt	 för	 konsumenter	 är	 att	 många	 produkter	 för	

privat	 bruk	 ofta	 är	 lågt	 utnyttjade.	 En	 produkt	 kan	 genom	 funktionsförsäljning	 få	 en	

högre	 nyttjandegrad	 än	 genom	 vanligt	 ägande.	 Fler	 parter	 än	 innan	 nyttjar	 samma	

produkt	som	annars	hade	stått	oanvänd	i	perioder.	Resultatet	blir	en	mindre	kostnad	för	

konsumenten	 som	 ändå	 inte	 hade	 nyttjat	 sin	 produkt	 fullt	 ut	 och	 den	 totala	 mängd	

hårdvara	som	krävs	 för	att	 tillgodose	konsumentens	behov	minskar.	Detta	är	en	viktig	

aspekt	ur	miljösynpunkt	och	för	en	hållbar	utveckling.24	

																																																								
21	United	nations	environment	programme,	Using	product-service	systems	to	enhance	sustainable	public	
procurement	technical	report	2015.	UNEP	DTIE	sustainable	lifestyles,	cities	and	industry	branc,	s	10.		
22	Vinnova	information	VR	2006:19,	Effektiv	produktframtagning	projektkatalog	2006,	s	8.	
23	Ibid,	s	14.	
24	Ibid,	s	8.	
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2.3		Funktionsförsäljning	till	konsument	

Det	 finns	 flera	 faktorer	 som	 gör	 att	 funktionsförsäljning	 kan	 vara	 mer	 lämplig	 på	

industriella	 produkter	 än	 på	 konsumentprodukter.	 Faktorer	 som	 spelar	 in	 är	 att	 en	

konsuments	 behov	 ofta	 är	 svårare	 att	 definiera.	 Produkten	 kan	 vara	 förknippad	med	

glädje	och	status	på	ett	sätt	som	kan	göra	det	svårare	för	säljaren	att	förutspå	behovet.	

Ett	estetisk	tilltalande	yttre	får	också	större	innebörd	när	kunden	är	konsument,	liksom	

tankemönster	och	vanor.	Att	exempelvis	se	vad	kostnaden	för	en	 funktion	kommer	bli	

per	år	under	en	längre	tid	istället	för	att	traditionellt	sätt	se	till	endast	inköpspriset	kan	

kännas	 mer	 främmande	 för	 en	 konsument.	 	 Funktionsförsäljning	 på	

konsumentmarknaden	kan	normalt	sägas	ha	tre	huvuddelar:	

	

•	Grundfunktionen	som	utförs	med	hjälp	av	en,	mer	eller	mindre	stor,	insats	av	

hårdvara/fysisk	produkt	

•	 Kompletterande	 tjänster,	 drift,	 underhåll,	 reparation,	 återtillverkning,	 resthantering,	

etc.	

•	Uppgradering	och	modernisering	av	hårdvaran/den	fysiska	produkten.	

	

Funktionsförsäljning	 till	 konsument	 har	 beskrivits	 som	 en	 glidande	 skala	 från	

traditionell	produktförsäljning	till	uttalad	funktionsförsäljning.	

	
Traditionell	 	 	Uthyrning,					Leasing,	 	Funktionsförsäljning.	
Produktförsäljning,																																																																										
	

Stegvis	utveckling	av	funktionsförsäljning	till	privatkonsument	25	

	 	

																																																								
25	Berggren,	Christian	&	Björkman,	Mats.	Funktionsförsäljning/funktionsupphandling	för	hållbar	tillväxt	–	
Idépromemoria	och	kunskapsöversikt.	Linköpings	universitet,	s,	6-9.	
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2.4		Exempel	på	funktionsförsäljningsavtal	

2.4.1		Generella	exempel	på	funktionsförsäljningsavtal	

I	 en	 studie	 av	 Naturvårdsverket	 beskrivs	 funktionsförsäljningen	 utifrån	 tre	 olika	

grupper.		

	

Den	 första	 är	 tjänster	 och	 service	 kopplade	 till	 en	 produkt.	 Detta	 sker	 under	 en	

begränsad	 tid.	 Leverantören	 ansvarar	 då	 för	 underhåll	 och	 reparationer	 under	 den	

avtalade	tiden.	Eftersom	ägandet	ofta	kvarstår	hos	leverantören	så	säljs	produkten	ofta	

vidare	efter	kontraktet	löpt	ut.		

	

Den	 andra	 gruppen	 är	 optimering	 av	 system,	 produkten	 är	 här	 en	 del	 av	 ett	 större	

system.	Produkten	kan	här	bytas	ut	mot	en	effektivare	produkt	och	på	så	sätt	optimeras	

hela	systemet.		

	

Den	 tredje	 gruppen	 avser	 utökad	 verksamhet.	 Kunden	 outsourcar	 då	 delar	 av	 sin	

verksamhet.	 Företaget	 som	 tar	 över	 viss	 en	 del	 av	 verksamheten	 fortsätter	 att	 äga	

produkterna	som	används.26		

2.4.2		Fiktiva	exempel	på	funktionsförsäljningsavtal	

Funktionsförsäljningsavtal	kan	se	ut	på	flera	olika	sätt,	det	finns	ingen	definition	för	vad	

som	 utgör	 eller	 krävs	 för	 att	 en	 funktionsförsäljning	 ska	 anses	 föreligga.	 I	 uppsatsen	

kommer	 två	 olika	 fiktiva	 funktionsförsäljningsavtal	 undersökas	 och	 jämföras	 i	 ett	

avtalsrättsligt	och	skatterättsligt	perspektiv.		

Exempel	1	

Den	försa	varianten	innebär	att	en	fysisk	produkt	säljs,	en	skrivare,	till	ett	engångspris.	I	

avtalet	kan	även	ett	tillägg	göras	för	att	få	service	och	underhåll	för	skrivaren	under	en	

avtalad	 tid.	 Tjänsten	 kan	 innefatta	 flera	 olika	 nivåer	 av	 kvalitet	 och	 kvantitet	 och	 kan	

därför	anpassas	till	det	behovet	som	kunden	har.	Priset	för	tjänsten	är	förutbestämd	till	

ett	 fast	pris	per	 tidsperiod.	Tjänsten	kan	 likt	ett	abonnemang	sägas	upp	och	 förlängas.	

Ägandet	av	produkten	kan	både	övergå	till	köparen	eller	kvarstå	hos	säljaren.		

																																																								
26	Ritzén,	Sofia	&	Ölund,	Gunilla,	Funktionsförsäljning	och	produkters	miljöaspekter	–	en	studie	i	tre	svenska	
tillverkningsföretag,	s,	32-33.	
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Exempel	2	

Vid	den	andra	 typen	av	 funktionsförsäljning	 säljs	 ingen	 fysisk	 skrivare	utan	 istället	 är	

det	själva	 funktionen	att	kunna	skriva	ut	under	en	avtalad	tid	 som	säljs.	Ägandet	av	en	

fysisk	produkt	övergår	aldrig.	Säljaren	kan	här	fritt	välja	mellan	att	reparera,	underhålla	

eller	byta	ut	eventuella	fysiska	produkter.	Det	som	säljaren	ska	prestera	är	en	funktion	

som	lever	upp	till	en	viss	kvalitet	och	kvantitet.	Försäljningen	sker	under	en	avtalad	tid.	

Kvalitet	och	prisnivå	kan	här	väljas	utefter	kundens	behov.			
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3.		Allmänt	om	avtal	

3.1		Vad	som	utgör	ett	avtal	

För	 att	 ta	 reda	 på	 hur	 funktionsförsäljningsavtal	 ska	 ses	 ur	 olika	

beskattningssynpunkter	 ska	 först	 en	 inblick	på	 själva	avtalet	 göras.	Vad	 som	utgör	ett	

avtal	 regleras	 inte	 i	Avtalslagen	 (1915:218)	 (AvtL)	 eller	 annan	 lagtext.	Enligt	 juridiskt	

synsätt	är	en	viljeförklaring	och	avsikt	att	 framkalla	ett	avtal	grundläggande.	Två	eller	

flera	 parter	 ska	 tillsammans	 vilja	 uppnå	 något.	 Viljeförklaringen	 måste	 komma	 till	

uttryck	så	att	motparten	uppfattar	uttrycket.27	För	att	ett	avtal	ska	anses	ha	uppkommit	

krävs	normalt	sett	ett	anbud	och	en	accept.28	Lagen	är	dispositiv	och	kan	därför	avtalas	

bort	i	specifika	avtalsförhållanden.	Anbud	och	accept	är	bindande	var	för	sig	enligt	den	

så	 kallade	 löftesprincipen.29	Det	 finns	 dock	 undantag	 från	 detta	 och	 ett	 anbud	 kan	

återkallas.30		

3.2		Förhållande	mellan	olika	avtal	

Eftersom	vad	som	utgör	ett	 avtal	 inte	är	 specificerat	är	det	heller	 inte	helt	 tydligt	hur	

relationen	mellan	avtal	ska	ses.	Ett	avtal	kan	bestå	av	flera	olika	transaktioner	och	flera	

avtal	kan	ha	koppling	till	varandra.	Sambandet	mellan	olika	transaktioner	kan	se	olika	

ut,	det	kan	röra	sig	om	samma	avtalsparter,	det	kan	också	röra	sig	om	funktionella	och	

tidsmässiga	 samband	 mellan	 transaktionerna.	 När	 avtalstolkning	 sker	 beskriver	

litteraturen	 att	 den	 norm	 som	 ska	 tolkas	 och	 tillämpas	 ska	 ses	 i	 ljuset	 av	 vad	 som	 är	

specifikt	för	det	enskilda	fallet.31		

	

I	prop.	1975/76:81	tas	förhållanden	mellan	olika	avtal	upp.	Det	kan	finnas	svårigheter	i	

att	fastställa	när	ett	avtal	är	sammankopplat	med	ett	annat	avtal,	särskilt	när	flera	avtal	

ingås	mellan	samma	parter.	Avtal	kan	även	vara	beroende	av	andra	avtal	utan	att	någon	

sammankoppling	 nödvändigtvis	 föreligger.	 Detaljhandeln	 ges	 som	 ett	 exempel	 där	

tidigare	avtal	kan	påverka	aktuella	avtal	utan	att	något	direkt	samband	 föreligger.	Det	

																																																								
27	Adlercreutz,	Axel.	Avtalsrätt	I	trettonde	upplagan.	Juristförlaget	Lund	2011,	s,	23.	
28	1	kap	1	§	AvtL	
29	Adlercreutz,	Axel	&	Johann	Mulder,	Bernard.	Avtal	–	lärobok	i	allmän	avtalsrätt.	Elanders	Sverige	AB,	
Vällingby	2013,	s,	27.	
30	4§	&	7§	AvtL.	
31	Samuelsson,	Joel.	Tolkningslärans	gåta:	En	studie	i	avtalsrätt,	Iustus	förlag	AV,	Uppsala	2011.	
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kan	 också	 vara	 så	 att	 flertalet	 avtal	 ingås	 mellan	 samma	 parter	 och	 att	 så	 stark	

sammankoppling	föreligger	att	de	istället	ska	ses	som	ett	enda	avtal	och	inte	skiljas	åt.32	

I	prop.	1994/95:17	beskrivs	avtal	som	sammanhörande	om	det	finns	omständigheter	i	

ett	annat	avtal	som	det	aktuella	avtalet	är	beroende	av.33		

3.3		Sammanflätade	avtal	

3.3.1		Förhållande	vid	sammanflätning	

I	littereraturen	används	termen	sammanflätade	avtal	för	att	beskriva	avtal	som	har	nära	

samband	i	planering	och	utförande	och	där	resultatet	är	beroende	av	kontraktsparter	i	

flera	olika	kontrakt.	Det	poängteras	dock	att	begreppet	 inte	 finns	vedertaget	 i	nordisk	

rätt.	Sammanflätningen	beror	på	att	 flera	parter	utför	prestationer	som	är	nödvändiga	

för	slutresultatet.	Sammanflätningen	kan	också	bero	på	att	utförandet	sker	genom	olika	

mellanhänder.	 Som	 exempel	 ges	 bland	 annat	 transportköp	 där	 säljaren	 åtar	 sig	 att	

transportera	 varan.	 Här	 sammanflätas	 köpeavtalet	 med	 transportörens	 förpliktelser,	

ofta	genom	en	speditör.	Sammanflätning	kan	inte	bara	förekomma	mellan	köpeavtal	och	

transportavtal	 utan	 även	 mellan	 transportavtal	 inbördes.	 Vid	 betalningen	 sker	 oftast	

samverkan	 mellan	 köpare	 och	 bank	 genom	 betalning	 eller	 kredit.	 Försäkring	 liknas	

också	 härvid,	 eftersom	 försäkringsskyddet	 ofta	 ska	 komma	 säljare	 eller	 köpare	 men	

också	kreditgivaren	till	godo.	Entreprenadavtal	ges	också	som	exempel,	oftast	föreligger	

sammanflätning	både	med	ett	köp	av	fast	egendom	och	mellan	flera	olika	entreprenörer	

som	samverkar.34	

3.3.2		Kedjesystem	eller	avtalsnät	

Det	 finns	 två	 typer	 av	 sammanflätningar,	 de	 som	 sker	 genom	 särskilda	

avtalskonstruktioner	så	kallade	flerpartsavtal	och	de	som	de	som	griper	tag	i	varandra	

likt	 kuggar	 i	 ett	maskineri.	 Resultatet	 kan	 beskrivas	 som	 två	 typer	 av	 konstruktioner	

antingen	 som	 ett	 kedjesystem,	 eller	 som	 ett	 avtalsnät.	 Det	 händer	 även	 att	 frågan	

negligeras	vilket	resulterar	i	rättsovisshet.35	

																																																								
32	Prop.	1975/76:81,	s.	55.	
33	Prop.	1994/95:17,	Oskäliga	avtalsvillkor	m.m.	Införlivande	med	svensk	rätt	av	EG:s	direktiv	om	oskäliga	
avtalsvillkor	i	konsumentförhållanden,	s	42.		
34	Hellner,	Jan,	Hager,	Richard	&	Persson,	Annina	H.	Speciell	avtalsrätt	II	kontraktsrätt.	sjätte	upplagan	2	
häftet.	Allmänna	ämnen.	Elanders	Sverige	AB,	Visby	2016,	s	141.	
35	Ibid	s	142.	
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3.3.3		Kedjesystem	

Avtal	kan	anses	som	sammanflätade	om	ett	avtal	uttryckligen	hänvisar	till	ett	annat	eller	

om	 hänvisningen	 anses	 föreligga	 implicit	 i	 avtalet.	 Vid	 köp	 från	 en	 grossist	 till	 en	

detaljhandlare	brukar	något	som	kallas	kedjemodellen	användas.	Det	innebär	att	var	och	

en	 står	 för	 sina	 rättigheter	 respektive	 skyldigheter	 till	 sin	 motpart.	 Den	 som	 blir	

ansvarig	 får	 sedan	 i	 sin	 tur	 föra	 ansvaret	 vidare	 till	 sin	 medkontrahent,	 eftersom	

konsumenten	 inte	 har	 någon	 avtalsförbindelse	 med	 tidigare	 part.	 Kedjesystemet	

betraktas	som	det	normala	och	används	huvudsakligen.36		

3.3.4		Avtalsnät	

I	motsats	till	ovanstående	finns	avtalsnätet.	I	detta	fall	kan	en	part	rikta	direkta	krav	mot	

någon	som	denne	inte	står	i	direkt	kontraktsförhållande	med,	eller	åtminstone	åberopa	

vad	som	kontraktsmässigt	gäller	dem	emellan.	Frågan	som	här	uppstår	är	om	part	vid	

sammanflätade	 avtal	 ska	 kunna	 rikta	 krav	 mot	 såväl	 sin	 medkontrahent	 som	 en	

utförande	 part.	 Detta	 kan	 vara	 en	 fördel	 för	 slutkonsumenten	 men	 en	 osäkerhet	 för	

företag	som	riskerar	att	bli	utsatta	för	krav	från	flera	olika	parter.	37		

3.4		Avtalsrätt	applicerat	på	funktionsförsäljning	

3.4.1		Exempel	1	

Enligt	 prop.	 1994/95:17	 uttrycks	 att	 avtal	 som	 är	 beroende	 av	 varandra	 ska	 anses	

utgöra	ett	enda	avtal.	I	Exempel	1	finns	vissa	delar	som	talar	för	att	avtalet	bör	ses	som	

endast	 ett	 avtal.	 Om	 två	 separata	 avtal	 har	 upprättats,	 ett	 för	 skrivaren	 och	 ett	 för	

tjänsteunderhållet,	 bör	 det	 i	 tjänsteavtalet	 finnas	 tydliga	 hänvisningar	 till	 avtalet	 för	

skrivaren.	 Detta	 gör	 att	 tjänsteavtalet	 bör	 kunna	 anses	 vara	 beroende	 av	

varuförsäljningsavtalet	och	därav	ses	som	sammanhörande.		

	

Prop.	1975/76:81	talar	också	för	att	sammankoppling	av	avtal	kan	bli	aktuellt.	De	olika	

transaktionerna,	det	vill	säga	försäljningen	av	skrivaren	och	tjänsten	att	underhålla	den	

sker	mellan	samma	parter.	Det	finns	också	ett	funktionellt	samband	och	transaktionerna	

ligger	tidsmässigt	nära	varandra.		

	

																																																								
36	Hellner,	Jan,	Hager,	Richard	&	Persson,	Annina	H.	Speciell	avtalsrätt	II	kontraktsrätt.	sjättee	upplagan	2	
häftet.	Allmänna	ämnen.	Elanders	Sverige	AB,	Visby	2016,	s	141.	
37	Ibid,	s	142.	
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I	 ett	 eventuellt	 tjänsteavtal	 bör	 det	 som	 nämnt	 finnas	 uttryckliga	 hänvisningar	 till	

försäljningsavtalet	 för	 skrivaren	 vilket	 gör	 att	 avtalen	 enligt	 litteraturen	 bör	 ses	 som	

sammanflätade.	 Vad	 som	 sägs	 om	 avtalsnät	 eller	 kedjesystem	 blir	 inte	 direkt	

applicerbart	 på	 funktionsförsäljningsavtalet	 eftersom	 de	 olika	 avtalen	 sker	 mellan	

samma	parter.	Frågan	om	vem	som	är	motpart	 för	 rättigheter	 respektive	 skyldigheter	

behöver	därför	inte	utredas.		

	

	Vad	 som	 talar	 emot	 att	 avtalet	 bör	 ses	 som	 ett	 enda	 avtal	 är	 att	 avtalet	 inte	

nödvändigtvis	 behöver	 ske	 mellan	 samma	 parter.	 Skrivaren	 hade	 likväl	 kunnat	

underhållas	och	repareras	av	en	utomstående	part.		

3.4.2		Exempel	2	

I	Exempel	2	gäller	samma	förutsättningar,	avtalet	sker	mellan	samma	parter	och	har	ett	

nära	samband	både	funktionellt	och	tidsmässigt.	Dock	finns	här	ingen	tydlig	uppdelning	

mellan	 de	 flera	 tjänster	 som	 skulle	 kunna	 ingå	 i	 funktionsförsäljningen.	 Tjänsten	 är	

funktion	och	de	olika	tjänsterna	som	kan	tänkas	krävas	för	att	uppnå	funktionen	är	bara	

ett	sätt	att	 leverera	 funktionen.	 	Även	om	flera	 typer	av	 tjänster	kan	tänkas	 ingå	 i	den	

här	 typen	 av	 funktonsförsäljning	 bör	 de	 ses	 som	 ett	 avtal.	 Avtalet	 är	 också	 troligtvis	

utformat	som	ett	kontrakt,	avtalet	bör	därför	i	denna	situation	ses	som	ett	enda	avtal.	
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4.		Redovisning	
	

4.1		Redovisningens	grunder	

I	 svensk	 inkomstbeskattning	 finns	 ett	 tydligt	 samband	 med	 redovisningen.	

Redovisningen	 får	 betydelse	 för	 att	 avgöra	 vad	 som	 är	 rätt	 beskattningsår.38	Regler	

kring	 hur	 bokföring	 ska	 ske	 finns	 i	 Bokföringslagen	 (1999:1078)	 (BFL)	 och	

Årsredovisningslagen	 (1995:1554)	 (ÅRL).	 Till	 hjälp	 för	 hur	 tolkningar	 ska	 göras	 finns	

BFN	 som	 är	 en	 statlig	 myndighet	 under	 finansdepartementet.39	BFN	 ansvarar	 för	 att	

utveckla	god	redovisningssed,	och	ger	därför	ut	vägledning	och	informationsmaterial.40	

God	redovisningssed	är	ett	begrepp	som	återfinns	i	lagstiftningen.41		I	förarbetet	till	BFL	

står	att	begreppet	god	redovisningssed	inte	finns	definierat	i	lag	för	att	begreppet	måste	

kunna	 omprövas.42	Lagstiftningsprocessen	 ansågs	 för	 långsam	 för	 att	 kunna	 följa	 den	

snabba	utveckling	som	sker	inom	redovisningen.	Därför	åvilar	det	BFN	att	ta	fram	vad	

som	ska	gälla	som	god	redovisningssed.43		

	

Svensk	lagstiftning	och	redovisning	påverkas	också	av	medlemskapet	i	EU	och	utländska	

normsystem.	 International	 financial	 reporting	 standards	 (IFRS)	 är	 en	 internationell	

standard	 för	 hur	 redovisning	 ska	 ske	 för	 företag.	 Sedan	 2002	 ska	 tillämpning	 av	

internationella	 redovisningsstandarder	 (IAS-förordningen)	 ske	 av	 Europaparlamentet.	

Syftet	 med	 denna	 förordning	 är	 att	 anta	 och	 tillämpa	 internationella	

redovisningsstandarder	i	gemenskapen	för	att	harmonisera	den	finansiella	information	

som	 läggs	 fram.	 På	 så	 sätt	 kan	 det	 inom	 unionen	 garanteras	 en	 hög	 grad	 av	 insyn	 i	

redovisningen	 och	 redovisningarna	 kan	 i	 hög	 grad	 kan	 jämföras.	 Därigenom	 kan	 den	

inre	 marknaden	 fungera	 ändamålsenligt.44	Vid	 internationell	 beskattning	 används	 en	

princip	 som	 kallas	 ”substance	 over	 form”.	 Principen	 innebär	 att	 transaktioner	 och	

händelser	 ska	 redovisas	 i	 enlighet	 med	 den	 ekonomiska	 innebörden	 och	 inte	 enbart	

utifrån	 dess	 juridiska	 form.	 Detta	 innebär	 att	 en	 helhetsbedömning	 ska	 göras	 och	 att	

																																																								
38	Kellgren,	Jan	&	Bjuvberg,	Jan.	Redovisning	och	beskattning	–	om	redovisningens	betydelse	för	
inkomstbeskattningen	tredje	upplagan.	Studentlitteratur	AB,	Lund	2014,	s	11.	
39	http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/var-organisation	
40	http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/vart-uppdrag	
41	8	kap	1	§	BFL,	2	kap	2	§	ÅRL.		
42	Prop.	1998/99:130,	s	182.	
43	Ibid,	s	191.	
44	(EG)	nr	1606/2002	art	1.	
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flera	 omständigheter	 ska	 vägas	 in	 i	 bedömningen	 av	 hur	 en	 transaktion	 ska	

klassificeras.45	

4.2		K-projektet	

År	2004	kom	bokföringsnämnden	med	K-regelverket	som	 innehåller	regler	om	hur	en	

årsredovisning	eller	ett	årsbokslut	ska	utformas	och	hur	tillgångar,	skulder,	intäkter	och	

kostnader	ska	värderas.	Det	finns	fyra	olika	uppsättningar	av	regelverk	som	tillämpas	på	

olika	 kategorier	 av	 företag.	 Varje	 K-regelverk	 ska	 tillämpas	 i	 sin	 helhet.46	K3	 är	 det	

regelverk	 som	 används	 på	 företag	 som	 är	 bokföringsskyldiga	 enligt	 bokföringslagen.	

Detta	 regelverk	 är	 därmed	 huvudregelverk	 för	 onoterade	 företag	 som	 ska	 upprätta	

årsredovisning.47	K3	är	därför	det	regelverk	som	kommer	ligga	till	grund	för	de	exempel	

på	funktionsförsäljning	som	beskrivs	i	uppsatsen.		

4.3		Intäkter	

4.3.1		Redovisning	av	intäkt	

En	 intäkt	 definieras	 som	 en	 ökning	 av	 det	 ekonomiska	 värdet	 under	 en	

redovisningsperiod,	exempelvis	en	försäljningsintäkt.	Vid	redovisning	av	intäkter	gäller	

dessa	regler	för	icke-noterade	företag	och	koncerner.	48	

4.3.2		Försäljning	av	varor	

Vid	försäljning	av	varor	är	utgångspunkten	att	en	inkomst	ska	redovisas	som	en	intäkt	i	

resultaträkningen	 när	 säljaren	 har	 överfört	 de	 väsentliga	 risker	 och	 förmåner	 som	 är	

förknippade	med	att	äga	varorna	till	köparen.	 	Säljaren	får	inte	heller	har	något	sådant	

engagemang	i	den	löpande	förvaltningen	som	vanligtvis	förknippas	med	ägandet	eller	ha	

någon	reell	kontroll	över	de	sålda	varorna.49	

																																																								
45	Skatteverkets	rapport,	Dnr	131-183077-12/1211,	Hybridsituationer	inom	bolagssektorn	
Gränsöverskridande	och	särskilt	i	samband	med	finansiering.	2012-04-23,	s	90.	
46	http://www.bfn.se/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk	
47	Bokföringsnämndens	vägledning,	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3),	Vägledning	till	BFNAR	
2012:1	(Uppdaterad	2016-11-29),	p	1.1-1.2.	
48	Kellgren,	Jan	&	Bjuvberg,	Jan.	Redovisning	och	beskattning	–	om	redovisningens	betydelse	för	
inkomstbeskattningen	tredje	upplagan.	Studentlitteratur	AB,	Lund	2014,	s	54.	
49	Bokföringsnämndens	vägledning,	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3),	Vägledning	till	BFNAR	
2012:1	(Uppdaterad	2016-11-29),	p	23.8.	
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4.3.3		Försäljning	av	tjänst	

Vid	försäljning	av	tjänst	gäller	att	man	ska	skilja	mellan	uppdrag	på	löpande	räkning	och	

uppdrag	till	fast	pris.50		

	

Uppdrag	 på	 löpande	 räkning	 är	 uppdrag	 där	 ersättningen	 uteslutande	 eller	 så	 gott	

som	 uteslutande	 grundar	 sig	 på	 ett	 på	 förhand	 bestämt	 arvode	 per	 tidsenhet.	 Priset	

bestäms	 utifrån	 den	 faktiska	 tidsåtgången	 och	 de	 faktiska	 utgifterna	 för	 arbetet.	 Som	

huvudregel	beräknas	intäkt	från	uppdrag	på	löpande	räkning	med	hjälp	av	värdet	av	det	

arbete	som	lagts	ned	och	det	material	som	levererats	eller	 förbrukats	under	perioden.	

Värdet	skall	beräknas	utifrån	det	avtalade	priset.	51 	
 

Uppdrag	 till	 fast	pris	är	de	uppdrag	som	inte	utgör	uppdrag	på	 löpande	räkning.	Det	

vill	 säga	 resterande	 tjänsteuppdrag. Som	 huvudregel	 beräknas	 att	 inkomst	 som	 kan	

hänföras	 till	 ett	 uppdrag	 till	 fast	 pris	 skall	 redovisas	 som	 en	 intäkt	 baserat	 på	

färdigställandegraden	 på	 balansdagen.	 Redovisningen	 ska	 ske	 när	 företaget	 sannolikt	

kommer	att	få	de	ekonomiska	fördelar	som	är	förknippade	med	tjänsteuppdraget	och	på	

ett	tillförlitligt	sätt	kan	beräkna	inkomsten.52	

	

I	 K3-reglerna	 anges	 följande	 för	 tjänsteavtal:	 Om	 ett	 avtal	 omfattar	 flera	 uppdrag	 ska	

varje	enskilt	uppdrag	behandlas	separat	om	bland	annat;	separata	anbud	har	lämnats	för	

varje	enskilt	uppdrag	eller	uppdragstagaren	och	beställaren	har	haft	möjlighet	att	anta	

eller	förkasta	varje	uppdrag	i	avtalet.53		

	

Flera	avtal	ska,	oavsett	om	de	har	en	eller	flera	beställare,	behandlas	som	ett	uppdrag	om	

bland	annat;	 avtalen	är	 resultatet	 av	en	 förhandling	 som	avser	avtalen	 som	en	helhet,	

avtalen	har	ett	så	nära	samband	med	varandra	att	de	i	praktiken	utgör	ett	enda	uppdrag,	

eller	om	uppdragen	enligt	avtalen	utförs	samtidigt	eller	i	en	följd.54  

 

																																																								
50	Bokföringsnämndens	vägledning,	Redovisning	av	intäkter	2003:3,	p	25.	
51	Bokföringsnämndens	vägledning,	Redovisning	av	intäkter	2003:3,	p	29.	
52	Bokföringsnämndens	vägledning,	Redovisning	av	intäkter	2003:3,	p	31.	
53	Bokföringsnämndens	vägledning,	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3),	Vägledning	till	BFNAR	
2012:1	(Uppdaterad	2016-11-29)p	23.14.	
54	Bokföringsnämndens	vägledning,	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3),	Vägledning	till	BFNAR	
2012:1	(Uppdaterad	2016-11-29)p	23.15.	
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Innehåller	ett	avtal	en	möjlighet	 för	beställaren	att	beställa	ytterligare	ett	uppdrag	ska	

ett	sådant	tillägg	behandlas	som	ett	separat	uppdrag	om	uppdraget	skiljer	sig	avsevärt	

från	det	uppdrag	som	omfattas	av	det	ursprungliga	avtalet	vad	avser	utformning,	teknik	

eller	funktion.55	

4.3.4		Identifiering	av	en	transaktion	

Om	en	 inkomst	består	 av	 flera	 transaktioner	 är	huvudregeln	 att	 varje	 transaktion	 ska	

prövas	enskilt.	Om	det	är	nödvändigt	för	att	återge	den	ekonomiska	innebörden	på	rätt	

sätt,	och	om	delarna	och	beloppen	kan	identifieras	separat,	ska	en	transaktion	redovisas	

i	delar.	Två	eller	flera	transaktioner	ska	redovisas	tillsammans	om	de	hör	samman	på	ett	

sådant	 sätt	 att	 de	 utgör	 en	 affärshändelse	 vars	 ekonomiska	 innebörd	 inte	 kan	 förstås	

annars.56		

	

BFN	 tar	 i	 en	kommentar	upp	exempel	på	när	uppdelning	ska	ske.	Det	 första	exemplet	

gäller	 försäljning	av	en	produkt	där	ett	 identifierbart	belopp	 för	service	och	underhåll	

ingår.	 Det	 andra	 exemplet	 gäller	 kundlojalitetsprogram.	 Beloppet	 ska	 i	 båda	 fall	

periodiseras,	 det	 vill	 säga	 delas	 upp	 under	 perioden	 som	 arbetet	 utförs.	 BFN	 tar	 upp	

försäljning	av	varor	som	ska	köpas	tillbaka	vid	ett	senare	datum	som	ett	exempel	på	när	

transaktioner	ska	redovisas	 tillsammans.	Detta	eftersom	överenskommelsen	upphäver	

den	ekonomiska	effekten	av	den	första	transaktionen.57	

4.4		Redovisning	applicerat	på	funktionsförsäljning	

4.4.1		Exempel	1		

När	en	funktionsförsäljning	som	i	Exempel	1	sker	blir	således	första	frågan	om	och	när	

varan,	 skrivaren,	har	överförts.	Det	 säljande	 företaget	 får	 inte	 länge	ha	någon	kontroll	

över	den	 funktionsförsålda	skrivaren.	Om	ägandet	helt	har	övergått	ska	redovisningen	

ske	 i	 samband	med	 köpet.	 Vad	 som	måste	 utredas	 är	 hur	 pass	 stor	 risk,	 kontroll	 och	

förvaltning	 som	 kvarstår	 hos	 säljaren	 vid	 funktionsförsäljningen	 eftersom	 alla	 dessa	

måste	 ha	 övergått	 till	 köparen	 innan	 bokföringen	 ska	 ske.	 Periodiseringsfrågan,	 när	

																																																								
	
55	Bokföringsnämndens	vägledning,	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3),	Vägledning	till	BFNAR	
2012:1	(Uppdaterad	2016-11-29)p	23.16.	
56	Bokföringsnämndens	vägledning,	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3),	Vägledning	till	BFNAR	
2012:1	(Uppdaterad	2016-11-29),	p	23.7.	
57	Bokföringsnämndens	vägledning,	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3),	Vägledning	till	BFNAR	
2012:1	(Uppdaterad	2016-11-29),	p	23.7.	
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redovisningen	 ska	 ske,	måste	 alltså	 klargöras.	 Finns	det	 däremot	 avtalat	 att	 skrivaren	

ska	gå	tillbaka	till	ägaren	efter	avtalet	löpt	ut	ska	dessa	transaktioner	redovisas	ihop.			

	

Att	köparen	kan	köpa	till	service	och	underhåll	utgör	en	tjänst	som	enligt	BFN	ska	ses	

som	en	separat	transaktion.	Under	förutsättning	att	beloppet	för	tjänsten	kan	särskiljas	

från	 beloppet	 för	 varan,	 tjänsten	 behöver	 dock	 inte	 vara	 fakturerad	 för	 sig	 utan	 kan	

prismässigt	ingå.	I	båda	fallen	ska	tjänsten	redovisas	separat	från	varan.		

	

Även	tjänsterna	redovisas	på	olika	sätt.	Beroende	på	hur	tjänster	faktureras	skiljer	det	

sig	 på	 hur	 inkomsten	 ska	 redovisas.	Om	 tjänsten	 faktureras	 till	 ett	 fast	 pris	 redovisas	

intäkter	 och	 kostnader	 utifrån	 färdigställandegraden	 på	 balansdagen.	 Sker	 tjänsten	

istället	 på	 löpande	 räkning	 ska	 intäkten	 redovisas	 i	 takt	 med	 att	 kunden	 faktureras.	

Funktionsförsäljningen	består	av	en	rad	olika	tjänster	för	underhåll	och	service	som	bör	

faktureras	till	ett	fast	pris.	Det	är	funktionen,	egentligen	resultatet	som	är	tjänsten	som	

säljs.	Det	är	 inte	den	 faktiska	 tidsåtgången	eller	de	 faktiska	utgifterna	 för	arbetet	 som	

faktureras.	 Tjänsten	 utgör	 därför	 ett	 uppdrag	 till	 fast	 pris.	 De	 flera	 uppdrag	 som	 kan	

tänkas	 ingå	 i	 tjänsten	bör	ses	som	ett	eftersom	de	olika	uppdragen	bör	ha	 förhandlats	

fram	tillsammans.	Resultatet	av	uppdragen	är	en	helhet.		

4.4.2.		Exempel	2	

I	Exempel	2	där	funktionsförsäljningen	går	ut	på	att	tillhandahålla	en	utskriftsfunktion	

kan	 flera	 olika	 uppdrag	 täckas	 in.	 Även	 här	 är	 uppdraget	 till	 fast	 pris	 eftersom	

prissättningen	inte	grundas	på	faktiskt	åtgången	tid	eller	utgifter	för	arbetet.	Inkomsten	

ska	då	redovisas	utefter	färdigställandegrad	på	balansdagen.		

	

Det	ska	sedan	avgöras	om	delarna	ska	ses	som	ett	eller	flera	uppdrag.	Huvudregeln	inom	

redovisning	är	att	varje	transaktion	ska	ses	för	sig	om	de	inte	hör	samman	på	ett	sådant	

sätt	att	de	inte	kan	förstås	annars.	Eftersom	tjänsten	är	skräddarsydd	så	skulle	varje	del	

i	tjänsten	kunna	ses	som	ett	eget	anbud.	Om	varje	egen	del	är	prissatt	bör	detta	kunna	

ses	som	att	ett	separat	anbud	har	lämnats	för	varje	enskilt	uppdrag.	Beställaren	kan	här	

anta	eller	 förkasta	varje	del	av	uppdraget.	Varje	 transaktions	kan	därmed	 identifieras.		

Detta	talar	för	att	delarna	i	funktionsförsäljningsavtalet	ska	ses	som	separata	uppdrag.		

	



	 29	

Avtalet	 är	 dock	 avsett	 som	 en	 helhet.	 Delarna	 i	 avtalet	 har	 ett	 så	 nära	 samband	med	

varandra	att	de	 i	praktiken	utgör	ett	uppdrag.	Uppdragen	utförs	även	samtidigt.	Detta	

talar	för	att	delarna	i	funktionsförsäljningsavtalet	ska	ses	som	en	helhet.		
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5.		Inkomstbeskattning	

5.1		Bolagsbeskattning	

Som	 huvudregel	 är	 juridiska	 personer	 endast	 skattskyldiga	 till	 statlig	 inkomstskatt,	

bolagsskatten	är	22%.	Alla	skattepliktiga	inkomster	som	en	juridisk	person	har	hänförs	

till	 inkomstslaget	 näringsverksamhet	 och	 anses	 förvärvad	 i	 en	 enda	 verksamhet.	

Begreppet	 en	 enda	 verksamhet	 innebär	 att	 samma	 beskattningsperiod	 gäller	 för	

bolagets	 alla	 verksamheter	 och	 inkomster.	 Eftersom	 all	 inkomst	 hänförs	 till	

näringsverksamhet	 gäller	 också	 att	 all	 redovisning	 av	 intäkter	 och	 kostnader	 ska	 ske	

enligt	bokföringsmässiga	grunder.58	Att	all	inkomst	hör	till	en	enda	verksamhet	medför	

också	att	underskott	i	princip	är	kvittningsbar	mot	all	inkomst	följande	år.59	

5.2		Inkomster	i	näringsverksamhet	

I	en	näringsverksamhet	intjänas	inkomster	genom	att	antingen	varor	eller	tjänster	säljs.	

Eftersom	 varor	 och	 tjänster	 inom	 den	 yrkesmässiga	 omsättningen	 alltid	 är	

skattepliktiga,60	om	inte	undantag	föreligger,61	har	uppdelningen	mellan	vara	och	tjänst	

begränsad	 betydelse	 för	 en	 näringsverksamhet.	 Vad	 som	däremot	 får	 betydelse	 är	 till	

vilket	 beskattningsår	 inkomsten	 ska	 hänföras,	 det	 vill	 säga	 vid	 vilken	 tidpunkt	

beskattningen	ska	ske.62	

5.3		Rättshandlingars	verkliga	innebörd	

Inkomstbeskattning	 bygger	 till	 stor	 del	 på	 civilrättsliga	 begrepp	 som	 gåva,	 köp,	

handelsbolag	 och	 aktiebolag.	 Vanligtvis	 kan	 dessa	 begrepp	 implementeras	 även	 i	

beskattningen,	men	det	kan	uppstå	 situationer	 som	gör	att	det	bör	 ifrågasättas	om	en	

transaktion	ska	bedömas	efter	sin	civilrättsliga	form	eller	utifrån	sin	verkliga	innebörd.	

Särskilt	om	det	uppstår	en	situation	där	den	skattskyldige	har	gett	en	rättshandling	en	

viss	 beteckning	 eller	 juridisk	 form	 i	 syfte	 att	 undgå	 eller	minska	 skatten.63	HFD	 har	 i	

																																																								
58	Lodin,	Sven-Olof,	Lindencrona,	Gustaf,	Melz,	Peter,	Silferberg,	Christer	&	Simon-Almendal,	Teresa.	
Inkomstskatt	–	en	läro-och	handbok	i	skatterätt,	fjortonde	upplagan,	del	1.	Studentlitteratur	AB,	Lund	2013,	
s	274-275.	
59	40	kap	IL.		
60	13	kap	2	§	IL.	
61	8	kap	IL.	
62	Lodin,	Sven-Olof,	Lindencrona,	Gustaf,	Melz,	Peter,	Silferberg,	Christer	&	Simon-Almendal,	Teresa.	
Inkomstskatt	–	en	läro-och	handbok	i	skatterätt,	fjortonde	upplagan,	del	1.	Studentlitteratur	AB,	Lund	2013,	
s	175.	
63	Skatteverkets	vägledning	för	inkomstskatt	2017,	Skatteflykt	–	Rättshandlingars	verkliga	innebörd.	
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flera	rättsfall	gjort	uttalanden	rörande	verklig	 innebörd	 för	 inkomstbeskattning.64	I	RÅ	

2004	 ref	 27	 har	 HFD	 uttalat	 att	 beskattning	 ska	 ske	 på	 grundval	 av	 rättshandlingens	

verkliga	 innebörd	 oavsett	 avtalets	 beteckning.	 Så	 kallade	 skenavtal	 ska	 inte	 ligga	 till	

grund	 för	beskattningen.65	Rättspraxis	på	området	ger	 inte	en	helt	entydig	bild	av	hur	

HFD	ser	på	möjligheten	att	lägga	den	verkliga	innebörden	av	rättshandlingar	till	grund	

för	 beskattningen.	 Det	 går	 dock	 att	 dra	 vissa	 slutsatser.	 Bedömningen	 av	

rättshandlingars	 verkliga	 innebörd	 kan	 inte	 bara	 avse	 en	 enstaka	 rättshandling	 utan	

också	 den	 sammantagna	 innebörden	 av	 flera	 rättshandlingar.	Av	 domskälen	 till	 ovan	

nämnda	rättsfall	kan	utläsas	att	om	det	finns	ett	syfte	att	undvika	skatt,	men	i	övrigt	inga	

omständigheter	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 att	 fastställa	 en	 annan	 innebörd	 av	

rättshandlingarna	 än	 vad	 avtalen	 utvisar,	 så	 kan	 en	 prövning	 enligt	 Skatteflyktslagen	

(1995:575)	(SFL)	bli	aktuell.66	

5.4		Materiellt	samband	

5.4.1		Bokföringsmässiga	grunder	

Ett	 företags	räkenskaper	kan	påverka	beskattningen	genom	det	materiella	sambandet.	

Resultatet	ska	beräknas	enligt	bokföringsmässiga	grunder. Inkomster	ska	 tas	upp	som	

intäkt	och	utgifter	dras	av	som	kostnad	det	beskattningsår	som	de	hänför	sig	till	enligt	

god	 redovisningssed. 67 	Räkenskaperna	 ska	 läggas	 till	 grund	 för	 beräkningen	 av	

resultatet	när	det	gäller	beskattningstidpunkten.68	Om	ingen	annan	skattelag	föreligger	

ska	 den	 metod	 som	 används	 för	 räkenskaperna	 också	 användas	 vid	 beskattning.	 Ett	

företag	får,	där	ett	materiellt	samband	föreligger,	därmed	inte	redovisa	enligt	en	metod	

och	sedan	vid	beskattning	använda	en	annan	metod	även	om	den	senare	metoden	skulle	

vara	förenlig	med	god	redovisningssed.	I	den	mån	särskilda	skatteregler	föreligger	har	

de	 företräde	 framför	 räkenskaperna.	 Periodiseringsregler	 som	 reglerar	

tillgångsvärdering	 och	 kostnadsföring	 för	 utgifter	 vid	 anskaffning	 av	 tillgångar	 har	

företräde	framför	god	redovisningssed.69		

																																																								
64	RÅ	1989	ref.	62	I,	RÅ	1989	ref.	62	II,	RÅ	1994	ref.	52	I. 
65		RÅ	2004	ref	27.	
66	Skatteverkets	vägledning	för	inkomstskatt	2017,	Skatteflykt	–	Rättshandlingars	verkliga	innebörd.		
67	14	kap	2	§	IL.	
68		14	kap	4	§	IL.		
69	Kellgren,	Jan	&	Bjuvberg,	Jan.	Redovisning	och	beskattning	–	om	redovisningens	betydelse	för	
inkomstbeskattningen	tredje	upplagan.	Studentlitteratur	AB,	Lund	2014,	s	110-111.	
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5.4.2		Periodisering	

Vid	bokföringsmässig	redovisning	uppkommer	intäkter	och	kostnader	ofta	vid	en	annan	

tidpunkt	än	betalningen.	Vid	bokföring	och	därmed	beräkning	av	skattemässigt	resultat	

är	 det	 inkomster	 och	 kostnader	 som	 är	 av	 intresse,	 det	 således	 när	 intjäning	 och	

förbrukning	 sker.	 Det	 finns	 inga	 generella	 regler	 för	 när	 en	 intäkt	 av	 en	

näringsverksamhet	ska	tas	upp	enligt	IL.70			

5.5		Pågående	arbeten	

För	pågående	arbeten	finns	speciella	regler,	både	för	intäkter	och	kostnader.71	Pågående	

arbeten	 karaktäriseras	 av	 att	 de	 är	 beställda	 innan	 de	 påbörjas. 72 	Skattemässig	

redovisning	av	pågående	arbeten	regleras	i	kap	17	IL.	I	23	§	anges	att	redovisning	som	

gjorts	 i	 räkenskaperna	 av	 pågående	 arbeten	 ska	 följas	 vid	 beskattning	 om	 det	 inte	

strider	mot	särskilda	skatterättsliga	bestämmelser.73	Även	vid	inkomstbeskattning	skiljs	

arbeten	på	löpande	räkning	från	arbeten	till	fast	pris.	Vid	löpande	räkning	där	debitering	

sker	 efter	 tidsåtgång	 kan	 alla	 utgifter	 för	 arbetet	 omedelbart	 kostnadsföras.	

Inkomsterna	redovisas	som	intäkter	 i	 takt	med	att	kunden	 faktureras.	Vid	redovisning	

för	 arbete	 till	 fast	 pris	 redovisas	 alla	 intäkter	 och	 kostnader	 när	 arbetet	 är	 färdigt.	

Bestämmelserna	 för	 pågående	 arbeten	 är	 tillämpliga	 för	 arbeten	 på	 byggnads-,	

anläggnings-,	hantverks-	eller	konsultrörelser.	För	andra	 tjänster	än	pågående	arbeten	

samt	 pågående	 arbeten	 i	 andra	 branscher	 än	 de	 nämnda	 finns	 inga	 särskilda	

skatterättsliga	bestämmelser	varför	endast	god	redovisningssed	tillämpas.74		

5.6		Inkomstbeskattning	applicerat	på	funktionsförsäljning	

5.6.1		Exempel	1	

Eftersom	 både	 varor	 och	 tjänster	 är	 skattepliktiga	 inom	 inkomstslaget	

näringsverksamhet	 är	 vikten	 att	 skilja	 dem	 åt	 inte	 så	 stor.	 Vad	 som	 får	 större	 vikt	 är	

																																																								
70	Lodin,	Sven-Olof,	Lindencrona,	Gustaf,	Melz,	Peter,	Silferberg,	Christer	&	Simon-Almendal,	Teresa.	
Inkomstskatt	–	en	läro-och	handbok	i	skatterätt,	fjortonde	upplagan,	del	1.	Studentlitteratur	AB,	Lund	2013,	
s	315,	319.	
71	17	kap	IL.	
72	Lodin,	Sven-Olof,	Lindencrona,	Gustaf,	Melz,	Peter,	Silferberg,	Christer	&	Simon-Almendal,	Teresa.	
Inkomstskatt	–	en	läro-och	handbok	i	skatterätt,	fjortonde	upplagan,	del	1.	Studentlitteratur	AB,	Lund	2013,	
s	339.	
73	17	kap	23	§	IL.	
74	Lodin,	Sven-Olof,	Lindencrona,	Gustaf,	Melz,	Peter,	Silferberg,	Christer	&	Simon-Almendal,	Teresa.	
Inkomstskatt	–	en	läro-och	handbok	i	skatterätt,	fjortonde	upplagan,	del	1.	Studentlitteratur	AB,	Lund	2013,	
s	340.	
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periodiseringsfrågan,	det	vill	säga	när	beskattningen	ska	ske.	Funktionsförsäljning	är	en	

tjänst	 som	 högst	 troligt	 kan	 pågå	 under	 flera	 år,	 det	 vill	 säga	 under	 flera	

beskattningsperioder.	 Detta	 kallas	 inom	 skatterätten	 för	 pågående	 arbeten.	

Skattereglerna	 för	 pågående	 arbeten	 är	 dock	 endast	 tillämplig	 på	 branscher	 inom	

byggnads-,	 anläggnings-,	 hantverks-	 eller	 konsultrörelser.	 Funktionsförsäljning	 för	

skrivare	 faller	således	utanför	detta	regelverk	varför	reglerna	 för	god	redovisningssed	

tillämpas.	 Inkomstbeskattningen	 ska	 därför	 följa	 K3	 regelverket	 enligt	 ovanstående	

resonemang	för	redovisning.	Skrivaren	ska	i	sådant	fall	ses	som	en	separat	försäljning	av	

vara	 som	 inkomstbeskattas	 vid	 försäljningen	 och	 tjänsten	 beskattas	 separat.	

Uppdelningen	mellan	tjänst	och	vara	är	inte	av	så	stor	vikt	inom	inkomstbeskattning	för	

näringsverksamhet	 men	 periodiseringsfrågan	 måste	 avgöras.	 Tjänsten	 bör	 även	 här	

vara	utförd	till	fast	pris	och	ska	således	följa	god	redovisningssed	och	inkomstbeskattas	

utifrån	färdigställandegraden	vid	beskattningstidpunkten.		

5.6.2		Exempel	2	

Här	 finns	endast	 tjänsteavtal	 att	 ta	hänsyn	 till.	Även	här	gäller	 liksom	 i	Exempel	1	 att	

reglerna	för	pågående	arbete	inte	blir	tillämpliga	eftersom	tjänsten	att	funktionsförsälja	

utskrift	 faller	utanför	de	angivna	rörelserna.	God	redovisningssed	ska	därför	 tillämpas	

även	 för	 beskattningen.	 Enligt	 ovanstående	 resonemang	 för	 redovisningen	 bör	

försäljning	 till	 fast	 pris	 föreligga.	 Tjänsten	 ska	 då	 inkomstbeskattas	 utefter	

färdigställandegrad	på	balansdagen	för	redovisningen.		 	
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6.		Mervärdesbeskattning	

6.1		Mervärdesbeskattningsskyldig	

Den	som	bedriver	yrkesmässig	verksamhet	i	Sverige	är	i	huvudregel	skyldig	att	erlägga	

mervärdesskatt	på	omsättning	av	varor	och	 tjänster	om	 inget	annat	anges.75	Med	vara	

avses	 materiella	 ting,	 med	 tjänst	 avses	 allt	 annat	 som	 kan	 tillhandahållas	 i	 en	

yrkesmässig	verksamhet.76	Tjänst	är	således	negativt	definierat	i	lagen	och	kan	avse	allt	

ifrån	användning	av	ett	företags	tillgångar	till	överlåtelse	av	immateriella	tillgångar	och	

rena	 tjänster.	 Företag	 ska	 för	 sin	 verksamhet	 redovisa	 utgående	 mervärdesskatt	 till	

staten	och	får	även	göra	avdrag	för	ingående	mervärdesskatt.	Den	som	i	slutändan	ska	

stå	 för	 mervärdesskatten	 är	 konsumenten	 som	 inte	 får	 göra	 avdrag	 för	

mervärdesskatt.77		

6.2		Beskattningsunderlag	

Beskattningsunderlaget	 är	 värdet	 på	 vilket	 mervärdesskatten	 ska	 beräknas.	 När	

beräkningen	 på	 varor	 görs	 är	 utgångsläget	 det	 avtalade	 priset	 med	 kunden.	 Från	

beloppet	 avräknas	 moms	 och	 kvar	 återstår	 beskattningsunderlaget.78	Saknas	 sådant	

värde	 är	 det	 självkostnadspriset	 som	 utgör	 beskattningsunderlag.	 För	 tjänst	 gäller	

huvudregeln	 att	 beskattningsunderlaget	 är	 kostnaden	 för	 utförandet	 av	 tjänsten.	 Då	

avses	både	fasta	och	löpande	kostnader	för	tjänsten.79		

6.3		Skattesats	

Som	huvudregel	har	Sverige	en	skattesats	på	25	%	av	beskattningsunderlaget.	De	flesta	

varor	och	tjänster	har	därmed	en	skattesats	på	25	%	om	inget	annat	föreskrivs.	Det	finns	

även	två	lägre	skattesatser	om	12	%	respektive	6	%.	Dessa	skattesatser	är	tillämpliga	på	

bland	 annat	 hotell,	 campingrörelse,	 böcker	 och	 tidningar.80		 Det	 finns	 även	 undantag	

från	skatteplikt	som	kan	sägas	utgöra	en	fjärde	skattesats.81		

																																																								
75	3	kap	1	§	ML.	1	kap	1-2	§§	ML	
76	1	kap	6	§	ML.	
77	Alhager,	Eleonor,	Kleerup,	Jan,	Melz,	Peter	&	Öberg,	Jesper.	Mervärdesskatt	i	teori	och	praktik.	Norstedts	
Juridik,	Stockholm	2014,	s	33.	
78	Kleerup,	Jan	&	Westfahl,	Lena.	Den	svenska	momsen	3e	reviderade	upplagan.	Skriftserien	nr	57	–	Ernst	&	
Young.	Stockholm	2004.	S	143.	
79	Alhager,	Eleonor,	Kleerup,	Jan,	Melz,	Peter	&	Öberg,	Jesper.	Mervärdesskatt	i	teori	och	praktik.	Norstedts	
Juridik,	Stockholm	2014,	s	58.	
80	7	kap	1	§	ML.	
81	Melz,	Peter	&	Kristoffersson,	Eleonor.	Mervärdesskatt	sjuttonde	upplagan.	Edita,	Västerås	2013.	S,	51.	
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6.4		Avdragsrätt	

Ingående	skatt	avser	mervärdesskatt	 från	ersättning	 för	 förvärv	av	varor	eller	 tjänster	

om	omsättningen	medför	 skattskyldighet	 från	den	de	 förvärvats	 från.82	Det	 som	utgör	

utgående	 skatt	 för	 en	 beskattningsbar	 person	 utgör	 avdragsgill	 ingående	 skatt	 för	

nästkommande	beskattningsbara	person	tills	slutkonsumenten	nås.	Mervärdesskatt	ska	

därmed	 inte	 belasta	 beskattningsbara	 personer.	 Avdrag	 får	 göras	 för	 förvärv	 eller	

import	i	verksamheten	och	kan	avse	båda	varor	eller	tjänster.83		

6.5		Blandad	verksamhet	

6.5.1		Uppdelningsprincipen	

Flera	 företag	 bedriver	 blandad	 verksamhet,	 det	 vill	 säga	 både	 sådan	 verksamhet	 som	

berättigar	avdrag	och	återbetalning	och	sådan	som	inte	gör	det.	Huvudregeln	för	detta	

är	 att	 om	 ingående	 skatt	 endast	 delvis	 avser	 förvärv	 för	 verksamhet	 som	 medför	

skattskyldighet,	får	avdrag	endast	göras	för	skatten	på	den	del	av	förvärvet	som	medför	

avdragsrätt,	 respektive	 hänför	 sig	 till	 verksamhet	 som	 medför	 skattskyldighet.	 Om	

uppdelningen	inte	kan	fastställas	ska	den	bestämmas	efter	skälig	grund.84	Uppdelningen	

ska	 ske	 enligt	 den	 så	 kallade	 uppdelningsprincipen.	 Detsamma	 gäller	 för	 varor	 och	

tjänster	som	är	hänförliga	till	olika	skattesatser.	Uppdelning	enligt	skälig	grund	kan	ske	

med	 hjälp	 av	 fördelningsnycklar.	 Utgångspunkten	 ska	 enligt	 EU-rätten	 vara	

årsomsättningen	i	respektive	verksamhet.85		

6.5.2		Huvudsaklighetsprincipen	

Huvudregel	 inom	mervärdesbeskattning	 är	 att	 varje	 transaktion	 ska	 beskattas	 var	 för	

sig.	 	Undantag	 föreligger	om	en	 transaktion	 ska	anses	underordnad	en	annan,	 i	 så	 fall	

anses	 hela	 transaktionen	 vara	 en	 helhet	 och	 huvudsaklighetsprincipen	 tillämpas.	 I	

sådant	 fall	 beräknas	 skatteplikten	 och	 skattesatsen	 efter	 den	 huvudsakliga	

transaktionen.	Ska	omsättningen	bedömas	som	en	helhet	uppkommer	även	 frågan	om	

vad	som	utgör	den	huvudsakliga	transaktionen.	EU-domstolen	har	slagit	fast	att	vid	en	

bedömning	av	om	en	transaktion	ska	delas	upp	eller	helhetsbedömas	så	är	huvudregeln	

																																																								
82	8	kap	2	§	ML.	
83	7	kap	7§,	8	kap	3	§	ML.	
84	8	kap	13	§	ML.	
85	Art	173-174	Rådets	direktiv	2006/112/EG	om	ett	gemensamt	system	för	mervärdesskatt.	
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att	transaktioner	ska	delas	upp86,	om	det	inte	vore	konstlat	att	dela	upp	transaktionen.87	

Är	 tjänsterna	 från	varandra	klart	avskiljbara	 ska	således	beskattningsunderlaget	delas	

upp	enligt	delningsprincipen.	En	 transaktion	som	däremot	ur	en	ekonomisk	 synvinkel	

utgör	 ett	 enda	 tillhandahållande	 får	 inte	 delas	 upp	 fiktivt	 så	 att	

mervärdesskattesystemets	 funktion	 undergrävs.	 Utifrån	 detta	 kan	 sägas	 att	

delningsprincipen	 tillämpas	 när	 självständiga	 och	 fristående	 tjänster	 efterfrågas	

separat.88		

6.6		Försäkringstjänst	

Inom	mervärdeskatt	är	en	del	tjänster	helt	befriade	från	skatteplikt,	försäkringstjänster	

utgör	ett	sådant	undantag.89	Vad	som	avser	försäkring	finns	inte	tydligt	definierat	inom	

juridiken.	 Begreppet	 saknar	 självständig	 betydelse	 ur	 praktisk	 rättslig	 synvinkel	 i	

Sverige.	 Inte	 heller	 skatterätten	 eller	 redovisningsreglerna	 fäster	 avseende	 vid	

försäkring	som	isolerad	företeelse.90	Ett	försäkringsavtal	beskrivs	i	doktrinen	som	att	en	

försäkringsgivare	mot	 försäkringspremie	åtar	 sig	ansvar	 för	att	om	viss	händelse	 sker	

utbetala	en	ersättning	på	förutbestämt	belopp.91		Försäkringsgivaren	åtar	sig	ett	ansvar	

för	 det	 fall	 att	 risken	 förverkligas.	 Ansvaret	 är	 huvudprestationen	 i	 avtalet.	 Även	 om	

risken	 inte	 förverkligas	 under	 tiden	 som	 försäkringsavtalet	 löper	 så	 har	

försäkringsgivaren	 fullgjort	 sin	del	av	avtalet.92	EU-domstolen	påpekar	 i	mål	C-349/96	

att	 direktiv	 73/239/	 saknar	 definition	 av	 försäkringstjänst.	 Domstolen	 uttalar	 att	 en	

försäkringstransaktion	 kännetecknas	 utav	 att	 en	 försäkringsgivare	 åtar	 sig	 att,	 mot	

förskottsbetalning	 av	 en	premie,	 tillhandahålla	 försäkringstagaren	den	prestation	 som	

parterna	 kom	 överens	 om	 när	 avtalet	 ingicks,	 för	 det	 fall	 försäkringsrisken	 skulle	

förverkligas.93	

Skulle	ett	funktionsförsäljningsavtal	kunna	ses	som	försäljning	av	en	produkt	med	tillval	

av	 försäkring?	 Nedanstående	 rättsfall	 från	 EU-	 domstolen	 används	 för	 att	 förstå	 hur	

uppdelning	mellan	olika	avtal	ska	ske	och	hur	EU-	rätten	ser	på	försäkringsavtal.		

																																																								
86	Art	1.2	andra	stycket.	Rådets	direktiv	2006/112/EG	om	ett	gemensamt	system	för	mervärdesskatt.	
87	C-41/04,	Levob	Verzekeringen	
88	SKV	andledning	för	mervärdesskatt	2013,	del	1,	s.	402.	
89	3	kap	10	§	ML.	
90	Eckerberg,	Per	Johan,	Vad	är	försäkring,	egentligen?	Juridisk	publikation	2/2010,	s	7.	
91	Bengtsson,	Bertil.	Försäkringsrätt,	några	huvudlinjer	nionde	upplagan.	Nordstedts	juridik	AB.	2015,	s	15.	
92	Bengtsson,	Bertil.	Försäkringsrätt,	några	huvudlinjer	nionde	upplagan.	Nordstedts	juridik	AB.	2015,	s	11-
12.	
93	Mål	C-349/96	Card	Protection	Plan	Ltd	(CPP)	mot	Commissioners	of	customs	&	Excise,	p	17.	
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6.7		EU-domstolens	praxis	

6.7.1		Mål	C-224/11	BGŻ	Leasing	sp.	z	o.o.	mot	Dyrektor	Izby	Skarbowej	w	Warszawie.	

BGZ	var	ett	 leasing	bolag	som	behöll	ägandet	av	sina	leasingprodukter.	BGZ	krävde	att	

en	försäkring	tecknades	för	det	leasade	objektet.	Kunden	hade	möjlighet	att	genom	BGZ	

teckna	en	försäkring.94		

	

EU-domstolen	 ska	 ta	 ställning	 till	 hur	 mervärdesskattedirektivet	 ska	 tolkas.	 Ska	

tillhandahållandet	av	en	försäkring	för	leasingobjekt	och	tillhandahållandet	av	leasingen	

av	 leasingobjektet	 behandlas	 som	 fristående	 tillhandahållanden	 eller	 som	 ett	 enda	

sammansatt	tillhandahållande	av	en	leasingtjänst?95	

	

För	 att	 avgöra	 om	 en	 eller	 flera	 tillhandahållanden	 föreligger	 ska	 alla	 faktiska	

omständigheter	tas	med	i	beaktning.	Den	aktuella	transaktionen	består	av	två	delar.	Ett	

tillhandahållande	 av	 en	 leasingtjänst	 där	 ett	 leasingavtal	 upprättats	 och	 ett	

tillhandahållande	 av	 en	 försäkring	 av	 leasingobjektet	 där	 leasinggivaren	 äger	 nämnda	

objekt.	 Leasinggivaren	 har	 tecknat	 försäkringen	 hos	 en	 försäkringsgivare	 och	

vidarebefordrat	kostnaden	utan	att	påföra	någon	ytterligare	kostnad.96		

	

EU-domstolen	 slår	 fast	 att	 transaktionerna	 kan	 beaktas	 tillsammans	 då	 det	 råder	 ett	

samband	 mellan	 dem	 och	 försäkringen	 endast	 fyller	 funktion	 tillsammans	 med	

leasingobjektet.	Det	måste	dock	påpekas	att	en	försäkringstransaktion	till	sin	natur	har	

samband	 med	 objektet	 som	 försäkras.	 Det	 kan	 därför	 inte	 enbart	 på	 grund	 av	 detta	

samband	 sägas	 att	 transaktionerna	 är	 att	 betrakta	 som	 gemensamma	 eftersom	 det	

skulle	 göra	 att	 hela	 syftet,	 att	 undanta	 försäkringstransaktioner	 från	 mervärdesskatt,	

förlorar	 sin	 verkan.	 EU-domstolen	 slår	 därför	 fast	 att	 en	 leasingtjänst	 och	

tillhandahållandet	av	en	försäkring	av	leasingobjektet	i	princip	inte	kan	anses	ha	ett	så	

nära	samband	att	det	är	fråga	om	en	enda	transaktion.97	

	

																																																								
94	C-224/11	BGŻ	Leasing	sp.	z	o.o.	mot	Dyrektor	Izby	Skarbowej	w	Warszawie,	p	16-19.	
95	Ibid,	p	25.	
96	Ibid,	p	32-34.	
97	Ibid,	p	35-36.	
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I	 ljuset	 av	 detta	 ska	 en	 bedömning	 för	 huruvida	 en	 enda	 transaktion	 föreligger	 göras.	

EU-domstolen	 anser	 att	 försäkringstjänsten	 i	 första	 hand	 utgör	 ett	 ändamål	 i	 sig	 för	

leasingtagaren	 och	 är	 inte	 endast	 är	 ett	 medel	 att	 på	 bästa	 sätt	 tillgodogöra	 sig	

leasingtjänsten.	 Tillhandahållandet	 av	 en	 försäkring	 av	 leasingobjektet	 och	

tillhandahållandet	 av	 leasingen	 av	 leasingobjektet	 ska	 i	 mervärdesskattehänseende	 i	

princip	behandlas	 som	 fristående	och	självständiga	 tillhandahållanden.	Det	ankommer	

på	den	hänskjutande	domstolen	att,	med	beaktande	av	omständigheterna	i	det	enskilda	

fallet,	fastställa	huruvida	de	aktuella	transaktionerna	har	ett	så	nära	samband	att	de	ska	

anses	utgöra	ett	enda	tillhandahållande	eller	självständiga	tillhandahållanden.98	

6.7.2		Mål	C-349/96	Card	Protection	Plan	Ltd	(CPP)	mot	Commissioners	of	customs	&	Excise	

Företaget	CPP	tillhandahöll	en	skattefri	försäkringstjänst	och	en	skattepliktig	tjänst	som	

gick	ut	på	att	kunden	genom	kortregistrering	ges	ett	skydd	mot	ekonomisk	skada.99		

	

EU-domstolen	slår	 fast	att	en	 försäkring	kännetecknas	av	att	en	 försäkringsgivare	åtar	

sig	att	mot	förskottsbetalning	tillhandahålla	den	prestation	som	parterna	är	överens	om	

i	det	fall	försäkringsrisken	skulle	inträffa.	Prestationen	är	inte	nödvändigtvis	en	summa	

pengar	utan	kan	utgöra	räddningsservice	eller	förmånsservice.100		

	

Det	 kan	 här	 konstateras	 att	 CPP	 har	 tillhandahållit	 försäkring	 av	 tredje	man	 och	 inte	

själva	har	åtagit	sig	försäkringsskyddet.	CPP	har	alltså	i	eget	namn	och	för	egen	räkning	

mot	 ersättning	 gett	 sina	 kunder	 försäkringsskydd.	 Detta	 ska	 enligt	 EU-domstolen	 ses	

som	en	utförd	försäkringstransaktion.		

	

EU-	domstolen	ska	ta	ställning	till	om	det	föreligger	två	fristående	tjänster,	i	sådant	fall	

en	 försäkringstjänst	 som	är	undantagen	 från	skatteplikt	och	en	kortregistreringstjänst	

som	är	skattepliktig.	Den	ena	av	dessa	tjänster	skulle	också	kunna	utgöra	en	huvudsaklig	

tjänst	gentemot	den	andra	 i	så	 fall	underordnade	tjänsten.	Den	underordnade	tjänsten	

ska	i	sådant	fall	skattemässigt	behandlas	som	den	huvudsakliga	tjänsten.101		

	

																																																								
98	C-224/11	BGŻ	Leasing	sp.	z	o.o.	mot	Dyrektor	Izby	Skarbowej	w	Warszawie,	p	42	&	50.	
99	Mål	C-349/96	Card	Protection	Plan	Ltd	(CPP)	mot	Commissioners	of	customs	&	Excise,	p	7.	
100	Ibid,	p	17	&	18.	
101	Ibid,	p	21.	
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I	 fråga	 om	 en	 transaktion	 utgör	 en	 eller	 flera	 tjänster	 ska	 i	 första	 hand	 en	 samlad	

bedömning	av	omständigheterna	göras.	Varje	tillhandahållande	av	tjänst	ska	i	regel	ses	

som	en	fristående	och	självständig	tjänst.	Det	är	fråga	om	en	enda	tjänst	när	en	del	ska	

anses	 som	 den	 huvudsakliga	 tjänsten	 och	 övriga	 delar	 endast	 utgör	 underordnade	

tjänster	som	kunden	 inte	hade	efterfrågat	i	sig	utan	endast	är	ett	sätt	att	på	bästa	sätt	

åtnjuta	den	huvudsakliga	 tjänsten.	Mot	bakgrund	av	detta	har	enhetspriset	 inte	någon	

avgörande	betydelse.	Ett	tjänsteföretag	kan	mot	ett	enhetspris	tillhandahålla	kunden	en	

tjänst	som	består	av	flera	delar.102		

	

Det	 ankommer	 på	 nationell	 domstol	 att	 mot	 bakgrund	 av	 ovanstående	 resonemang	

avgöra	 om	 det	 ur	 mervärdesskattehänseende	 ska	 anses	 att	 CPP	 tillhandahåller	 två	

fristående	 tjänster	 där	 försäkringstjänsten	 undantas	 från	 skatteplikt	 och	

kortregistreringen	är	skattepliktig.	Om	den	ena	tjänsten	utgör	den	huvudsakliga	tjänsten	

ska	hela	transaktionen	behandlas	ur	samma	skattesynpunkt.103		

6.8		Skatteverkets	ställningstagande	 

SKV	 har	 i	 ett	 ställningstagande	 skrivit	 att	 en	 garanti	 gällande	 fel	 som	 uppkommer	 på	

grund	av	brister	som	säljaren	ansvarar	för	inte	är	att	anse	som	en	försäkring.	Garantin	

är	underordnad	den	vara	eller	tjänst	som	garantin	gäller	för.	Om	köparen	däremot	kan	

välja	att	separat	teckna	en	försäkring	eller	välja	bort	en	försäkring	till	ett	reducerat	pris	

ska	 försäkringen	 ses	 som	 en	 separat	 tjänst	 som	 är	 undantagen	 från	 skatteplikt.	 Om	

försäkringen	 ingår	 och	 således	 inte	 kan	 väljas	 bort	 ska	 tillhandahållandet	 ses	 som	

sammansatt	 och	 priset	 för	 försäkringen	 ska	 ingå	 i	 beskattningsunderlaget	 för	

försäljningen	av	varan	eller	tjänsten.104		

	

EU-domstolen	har	uttalat	att	en	leasingtjänst	och	en	försäkring	av	ett	leasingobjekt	inte	

har	 så	 nära	 samband	 att	 de	 givet	 ska	 ses	 som	 en	 transaktion.	 Särskilt	 inte	 om	

försäkringen	prissätts	och	faktureras	separat.105	

	

																																																								
102	Mål	C-349/96	Card	Protection	Plan	Ltd	(CPP)	mot	Commissioners	of	customs	&	Excise,	p	28	&	30-31.	
103	Ibid,	p	32.	
104	Skatteverkets	ställningstagande,	Dnr:	131	136374-15/111,	Tillhandahållande	av	försäkring	i	samband	
med	försäljning	av	varor	och	tjänster,	mervärdesskatt.		
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Skatterättsnämnden	 har	 ansett	 att	 en	 så	 kallad	 snöförsäkring	 inte	 var	 en	

försäkringstjänst.	 Snöförsäkringen	 innebar	 att	 köpare	 av	 skidresor	 fick	 ökade	

möjligheter	 att	 frånträda	 avtalet	 med	 arrangören	 vid	 dålig	 snötillgång	 på	 resmålet.	

Snöförsäkringen	 ingick	 i	priset	på	 resan	och	gick	 inte	att	 välja	bort	mot	ett	 lägre	pris.	

Nämnden	 ansåg	 att	 snöförsäkringen	 närmast	 var	 ett	 garantiåtagande	 och	 inte	 en	

försäkring.	 Nämnden	 gjorde	 en	 jämförelse	 med	 det	 avbeställningsskydd	 som	 kunden	

kunde	teckna	som	ett	tillägg.	I	det	fallet	var	det	fråga	om	ett	skydd	mot	skador	till	följd	

av	händelser	på	kundens	 sida.	Avbeställningsskyddet	var	därför	av	annan	karaktär	än	

snöförsäkringen.106	

6.9		Mervärdesskatt	applicerat	på	funktionsförsäljning	

6.9.1		Exempel	1	

Huvudregeln	inom	mervärdesbeskattning	är	att	alla	varor	och	tjänster	är	skattepliktiga	

med	25	%	om	inte	undantag	föreligger.	Om	en	försäljning	avser	blandad	verksamhet,	det	

vill	säga	försäljningar	som	hänförs	till	olika	skattesatser	eller	 försäljningar	som	helt	är	

undantagna	 från	 mervärdesskatteplikt	 så	 finns	 huvudsaklighetsprincipen	 eller	

delningsprincipen	att	tillgå.		

	

Det	finns	inom	EU	och	därför	även	i	Sverige	ett	undantag	från	mervärdesskatteplikt	för	

försäkringstjänster.	 Ett	 försäkringsavtal	 beskrivs	 som	 att	 en	 försäkringsgivare	 mot	

försäkringspremie	åtar	sig	ansvar	för	att	om	viss	händelse	sker	utbetala	en	ersättning	på	

förutbestämt	 belopp	 eller	 annan	 överenskommen	prestation.	 Kan	 funktionsförsäljning	

av	 en	 skrivare	 med	 tjänst	 för	 underhåll	 och	 service	 ses	 som	 försäljning	 av	 en	

försäkringstjänst?	

	

Säljaren	levererar	en	produkt	och	en	tjänst	som	innebär	att	skrivaren	under	en	viss	tid	

ska	fungera	på	en	viss	nivå	och	åtar	sig	där	med	att	se	till	att	denna	kvalitet	hålls.	SKV	

har	 i	 ett	 ställningstagande	 slagit	 fast	 att	 en	 garanti	 gällande	 fel	 på	 säljarens	 sida	 inte	

utgör	en	 försäkring	utan	en	garanti	som	i	sin	 tur	är	underordnad	den	vara	eller	 tjänst	

den	är	hänförlig	 till.	Om	 tjänsten	däremot	kan	 tecknas	 separat	 eller	 väljas	bort	 till	 ett	

																																																								
106	SRN	2009-12-18	(dnr	123-09/D) 
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reducerat	 pris	 så	 föreligger	 en	 försäkringstjänsts	 som	 är	 fråntagen	

mervärdesskatteplikt.	 Det	 som	 krävs	 är	 att	 tjänsten	 inte	 endast	 täcker	 brister	 i	 varan	

utan	 att	 produkten	 repareras	 och	underhålls	 under	 en	 längre	 tid.	 Tjänsten	 i	 exemplet	

kan	 till	 viss	 del	 likställas	med	 en	 försäkring	 eftersom	den	 kan	 tecknas	 separat	 till	 ett	

separat	 pris.	 Vad	 som	dock	 talar	 för	 att	 tjänsten	 istället	 ska	 ses	 som	en	 garanti	 är	 att	

produkten	är	utlovad	att	uppnå	samma	standard	som	i	utgångsläget,	vilket	talar	för	att	

tjänsten	istället	är	en	garanti.	Det	innebär	att	tjänsten	ska	anses	underordnad	varan	den	

säljs	tillsammans	med	ur	ett	mervärdesskatteperspektiv.		

	

I	doktrinen	så	beskrivs	försäkring	som	att	försäkringsgivaren	åtar	sig	ett	ansvar	för	det	

fall	 att	 risken	 förverkligas	 och	 att	 ansvaret	 är	 huvudprestationen	 i	 avtalet.	 I	 EU	 -	

domstolen	 framhävs	 att	 prestationen	 ska	 vara	 efterfrågad	 i	 sig.	 Utifrån	 detta	 bör	

tjänstedelen	 i	 ett	 funktionsförsäljningsavtal	 inte	 kunna	 betraktas	 som	 en	 försäkring.	

Ansvaret	 som	 tjänsten	 innebär	 är	 inte	 huvudprestationen	 och	 efterfrågas	 inte	 i	 sig.	

Således	är	tjänsten	ingen	försäkring,	någon	uppdelning	på	grund	av	mervärdesskatt	blir	

därför	inte	aktuell.	

6.9.2		Exempel	2	

För	funktionsförsäljning	där	endast	tjänster	säljs	och	där	produkten	är	en	skrivare	gäller	

de	 huvudsakliga	 mervärdesskattereglerna,	 det	 vill	 säga	 att	 hela	 försäljningen	 är	

mervärdesskattepliktig	 med	 25	 %	 och	 att	 det	 i	 slutändan	 är	 konsumenten	 som	 ska	

belastas	med	skatten.			
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7.		Diskussion	

7.1		Funktionsförsäljning	som	begrepp	

Funktionsförsäljning	 är	 ett	 sätt	 att	 sälja	 en	 funktion	 utan	 att	 nödvändigtvis	 sälja	 en	

produkt	eller	specificera	vilken	tjänst	som	ingår.	Det	finns	flera	olika	sätt	att	utforma	ett	

funktionsförsäljningsavtal,	det	som	är	gemensamt	för	dessa	avtal	är	att	ett	resultat	ska	

uppnås.	Säljaren	tillhandahåller	en	prestation	till	en	viss	kvalitet	och	kvantitet	men	kan	

själv	välja	hur	detta	ska	uppnås.	Jag	anser	att	den	bästa	förklaringen	är	att	prestationen	

som	säljs	 är	ett	 resultat.	Det	 som	avtalas	är	vilket	 resultat	 som	ska	uppnås	och	det	är	

sedan	upp	till	säljaren	att	själv	välja	metod	för	hur	resultatet	ska	uppnås	på	lättast	och	

mest	kostnadseffektivt	sätt.	En	korrektare	benämning	skulle	enligt	min	mening	vara	att	

kalla	funktionsförsäljning	för	resultatförsäljning.		

7.2		Funktionsförsäljning	i	juridisk	mening	

Vad	som	utgör	ett	avtal	finns	inte	klart	stadgat	i	juridiken.	Det	är	därför	inte	helt	lätt	att	

avgöra	 vad	 som	 bör	 ses	 som	 ett	 eller	 flera	 avtal.	 Vad	 som	 utgör	 ett	

funktionsförsäljningsavtal	finns	inte	heller	reglerat.		

	

Utifrån	vad	som	går	att	utläsa	från	propositioner	och	litteratur	angående	avtalstolkning	

är	en	huvudregel	att	avtal	bör	ses	som	skilda	om	de	 inte	anses	sammankopplade	eller	

sammanflätade.	 Som	 nämnts	 tidigare	 så	 uttrycks	 det	 i	 prop.	 1975/76:81	 att	 om	

rättsverkningar	 är	 beroende	 av	 andra	 avtal	 ska	 de	 ses	 som	ett	 avtal,	 särskilt	 gällande	

flera	avtal	mellan	samma	parter.	Detta	kan	appliceras	på	funktionsförsäljningsavtal.		

	

I	en	situation	där	enbart	tjänster	funktionsförsäljs	torde	det	inte	vara	något	problem	att	

avgöra	 hur	 avtalet	 ska	 ses.	 Avtalet	 är	 troligtvis	 reglerat	 i	 ett	 kontrakt	mellan	 samma	

parter	 och	 kommer	 därför	 att	 ses	 som	 ett	 avtal.	 I	 situationen	 där	 en	 vara	 säljs	 med	

tillhörande	 tjänster	 och	 underhåll	 finns	 det	 möjlighet	 att	 detta	 regleras	 i	 ett	 separat	

avtal.	Det	är	främst	i	den	här	situationen	som	avtalstolkning	gällande	ett	eller	flera	avtal	

blir	 aktuellt.	 Utifrån	 vad	 som	 tidigare	 diskuterats	 finns	 det	 mycket	 som	 talar	 för	 att	

funktionsförsäljningsavtal	 av	 den	 här	 typen	 kommer	 att	 betraktas	 som	 ett	 avtal	 eller	

som	 två	 sammanflätade	 avtal.	Det	 som	 talar	 för	 detta	 är	 att	 avtalen	 skulle	 ske	mellan	
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samma	parter,	de	skulle	ha	ett	tidsmässigt	och	funktionellt	samband	och	de	skulle	med	

stor	sannolikhet	även	uttryckligen	hänvisas	till	varuavtalet	i	tjänsteavtalet.		

7.2		Följder	av	synen	på	avtalet	

Följden	 av	 detta	 blir	 att	 de	 separata	 avtalen	 troligtvis	 kommer	 att	 betraktas	 som	 ett	

avtal.	Eftersom	de	sammanflätade	avtalen	troligtvis	sker	mellan	samma	parter	i	ett	nära	

tidsmässigt	 samband	 torde	det	 inte	medföra	 problem	 för	 någon	 av	 parterna.	Det	 som	

bör	uppmärksammas	är	att	eftersom	avtalen	troligtvis	kommer	anses	som	ett	eller	som	

två	sammanflätade	avtal	skulle	en	ändring	i	ett	avtal	även	påverka	det	andra.	Det	skulle	

kunna	 uppstå	 en	 situation	 där	 det	 ena	 avtalet	 i	 en	 funktionsförsäljning	 förnyas	 och	

kanske	 även	 omförhandlas	 kontinuerligt	 medan	 det	 andra	 kvarstår.	 Parterna	 bör	 i	

denna	 situation	 vara	 uppmärksamma	 på	 att	 eventuella	 förändringar	 skulle	 kunna	

påverka	det	sammanflätade	avtalet.		

	

Rättsläget	rörande	skillnaden	mellan	ett	eller	flera	avtal	och	dess	samband	är	inte	tydligt	

utrett.	 Jag	 anser	 utifrån	 ovanstående	 resonemang	 att	 funktionsförsäljningsavtal	 med	

största	 sannolikhet	 kommer	 helhetsbedömas,	 alltså	 som	 ett	 avtal	 eller	 som	 flera	

sammanflätade	avtal.	Utifrån	detta	bör	det,	ur	en	avtalsrättslig	synpunkt,	vara	lättare	för	

båda	parter	att	utforma	funktionsförsäljningsavtal	som	ett	avtal	från	början.	Rättsläget	

torde	 i	 slutändan	 bli	 detsamma	 men	 förhållandet	 kring	 avtalens	 eventuella	

sammanflätning	slipper	utredas	och	risken	att	av	oaktsamhet	ändra	i	ett	annat	kontrakt	

minskar.	

7.3		Redovisningsperspektivet	

7.3.1		Vara	och	tjänst		

För	 att	 redovisa	 en	 funktionsförsäljning	 korrekt	måste	 transaktioner	 delas	 upp	 på	 en	

rad	 olika	 sätt.	 För	 det	 första	 så	 skiljer	 redovisningen	 mellan	 vara	 och	 tjänst.	 Vid	

funktionsförsäljning	kan	både	tjänster	i	samband	med	en	vara	eller	bara	tjänster	säljas.	

En	vara	ska	enligt	BFN	redovisas	när	de	väsentliga	riskerna	och	förmånerna	gått	över	till	

köparen.	Detta	kan	skapa	osäkerhet	kring	periodiseringsfrågan.	Säljaren	får	inte	behålla	

något	 engagemang	 i	 den	 löpande	 förvaltningen	 över	 varan	 eller	 utöva	 någon	 reell	

kontroll.	 Dessa	 omständigheter	 kan	 lämna	 ett	 osäkert	 rättsläge	 vid	 en	

funktionsförsäljning.	Dels	kan	varan	vara	avtalad	att	återgå	när	avtalet	löpt	ut,	i	det	läget	
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ska	transaktionerna	för	försäljning	och	återköp	redovisas	ihop.	Det	kan	också	vara	så	att	

äganderätten	över	varan	ska	övergå	till	köparen.	BFN	har	dock	i	sina	villkor	för	när	en	

intäkt	ska	tas	upp	stadgat	att	det	säljande	företaget	inte	får	ha	något	engagemang	i	den	

löpande	 förvaltningen	 eller	 någon	 reell	 kontroll	 över	 varan.	 Dessa	 kriterier	 ska	 vara	

uppfyllda	 innan	 inkomsten	 redovisas	 som	en	 intäkt.	BFN:s	 krav	kan	 skapa	 ett	 osäkert	

redovisningsläge	 för	 när	 en	 funktionsförsåld	 vara	 ska	 redovisas.	 Funktionsförsäljning	

innebär	ofta	 att	 försäljaren	både	 löpande	 förvaltar	och	har	 reell	 kontroll	 över	varan,	 i	

sådant	 fall	 ska	 intäkten	 inte	 redovisas	 för	 än	 funktionsförsäljningen	 upphör.	 Det	 som	

måste	utredas	för	att	följa	BFN:s	regler	är	därmed	hur	pass	stort	inflytande	säljaren	har	

över	varan	som	säljs.		

	

När	 transaktioner	ska	definieras	utifrån	god	redovisningssed	är	huvudregeln	 från	BFN	

att	 varje	 transaktion	 ska	 redovisas	 var	 för	 sig,	 om	det	 inte	 är	nödvändigt	 att	 redovisa	

dem	 ihop	 för	 att	 förstå	 den	 ekonomiska	 innebörden.	 Som	exempel	 på	 när	 uppdelning	

ska	ske	ges	 försäljning	av	en	produkt	med	 inkluderat	 identifierbart	belopp	 för	 service	

och	underhåll.	Detta	 ligger	nära	 till	hands	att	 jämföra	med	 funktionsförsäljning	där	en	

produkt	 säljs	 tillsammans	med	 en	 tjänst.	Därför	 ska	 vara	 och	 tjänst	 redovisas	 separat	

från	varandra	vid	funktionsförsäljning.	En	funktionsförsäljning	med	vara	och	tjänst	ska	

därmed	ses	som	flera	delar	inom	redovisningen.		

7.3.1		Uppdelning	av	tjänst		

Vid	försäljning	av	tjänst	gäller	att	 inkomsten	ska	redovisas	som	intäkt	när	ekonomiska	

fördelar	 från	 uppdraget	 tillfaller	 företaget.	 Inom	 tjänst	 skiljs	 uppdrag	 på	 löpande	

räkning	och	uppdrag	till	fast	pris	åt.	Vid	funktionsförsäljning	torde	det	alltid	vara	fråga	

om	försäljning	till	fast	pris	eftersom	kunden	inte	betalar	för	varje	utförd	tjänst	i	sig	utan	

för	 funktionen	 som	 helhet.	 Det	 är	 inte	 den	 faktiskt	 nedlagda	 tiden	 eller	 de	 faktiska	

utgifterna	 för	 säljaren	 som	 köparen	 betalar	 för	 utan	 ett	 resultat.	 Tjänsten	 ska	 därför	

redovisas	som	intäkt	med	utgångspunkt	utefter	färdigställd	grad	på	balansdagen.		

	

Vad	som	också	måste	utredas	är	om	de	uppdrag	som	är	inkluderade	i	tjänsteavtalet	bör	

ses	 som	 flera	 uppdrag	 eller	 som	 ett	 enda.	 Utifrån	 BFN:s	 rekommendationer	 finns	

rekvisit	 i	 funktionsförsäljning	 som	 talar	 både	 för	 att	 tjänsterna	 kan	 ses	 som	 flera	

separata	uppdrag	och	som	ett	enda.	En	stor	del	av	syftet	med	funktionsförsäljning	är	att	

kunden	själv	ska	kunna	skräddarsy	en	tjänst	som	motsvarar	behovet.	Varje	del	i	avtalet	
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skulle	 i	sådant	 fall	kunna	ses	som	ett	separat	anbud	som	kunden	accepterar.	Om	varje	

del	av	avtalet	är	ett	separat	anbud	så	kan	också	inkomsterna	identifieras	för	respektive	

uppdrag.	Detta	talar	för	att	tjänsten	ska	delas	upp	och	redovisas	som	separata	uppdrag.	

Avtalet	kan	dock	sägas	avse	en	helhet,	kunden	vill	ha	hela	funktionen.	Uppdragen	utförs	

dessutom	under	samma	tid	vilket	talar	för	att	flera	avtal	ska	ses	som	ett	uppdrag.		

	

BFN	 ger	 ingen	 ytterligare	 kommentar	 till	 hur	 uppdelningen	 ska	 ske.	 Om	 ett	 avtal	 ska	

anses	uppdelat	i	flera	uppdrag	skulle	kunna	påverkas	beroende	på	om	slutkunden	är	en	

konsument	eller	en	näringsidkare.	Om	slutkunden	är	en	konsument	är	det	troligare	att	

anbudet	är	utformat	från	säljarens	sida	med	olika	enheter	som	är	individuellt	prissatta	

och	 på	 så	 vis	 kan	 ses	 som	 individuella	 avtal.	 Konsumenten	 väljer	 då	 vilka	 anbud	 som	

antas,	 respektive	 förkastas.	 Detta	 talar	 för	 att	 uppdragen	 ska	 behandlas	 separat.	 Om	

slutkunden	istället	är	en	näringsidkare	skulle	denna	kunna	lämna	en	kravlista	på	önskad	

funktion	och	sedan	få	en	offert	från	säljaren	vilket	mer	bör	ses	som	ett	avtal.	Här	skulle	

utformningen	 på	 själva	 anbuds-	 och	 acceptdelen	 i	 avtalet	 kunna	 få	 betydelse	 för	 hur	

redovisningen	ska	ske.		

	

Som	slutkommentar	skulle	jag	säga	att	tjänsten	vid	en	funktionsförsäljning	bör	ses	som	

en	 transaktion.	 Funktionsförsäljning	 som	 består	 av	 enbart	 tjänster	 bör	 ses	 som	 ett	

gemensamt	uppdrag.	Funktionsförsäljning	torde	alltid	uppfylla	kravet	att	de	eventuellt	

flera	 uppdragen	 är	 ett	 resultat	 av	 en	 förhandling	 som	 ses	 som	 en	 helhet	 och	 att	

uppdragen	 utförs	 samtidigt	 eller	 i	 följd.	 Funktionsförsäljning	 måste	 dock	 inte	

nödvändigtvis	uppfylla	kraven	om	separat	anbud	och	accept	och	möjlighet	att	identifiera	

inkomsterna	från	varje	uppdrag.	Mot	bakgrund	av	detta	och	att	funktionsförsäljning	i	sin	

grund	handlar	om	att	sälja	just	ett	resultat	anser	jag	att	inkomsterna	från	tjänsten	eller	

tjänsterna	bör	helhetsbedömas	som	ett	uppdrag	inom	redovisningen.	

7.4		Inkomstbeskattningsperspektivet	

7.4.1		Inkomstbeskattning	i	näringslivet	

För	 inkomstbeskattning	 inom	 näringsverksamhet	 gäller	 i	 princip	 att	 alla	 varor	 och	

tjänster	 är	 skattepliktiga	 till	 samma	 skattesats.	 Att	 skilja	 mellan	 vara	 och	 tjänst	 får	

därför	 inte	 samma	 betydelse	 som	 inom	 redovisningen.	 Inkomstbeskattningen	 följer	

redovisningen	genom	det	materiella	sambandet.	Inkomstbeskattningen	ska	ske	enligt	de	
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principer	som	gäller	 för	god	redovisningssed	om	inga	särskilda	skatteregler	 föreligger.	

Därför	gäller	ovanstående	resonemang	angående	periodisering	för	redovisning	även	för	

periodisering	för	inkomstbeskattning.	Huvudregeln	blir	därför	att	vara	och	tjänst	delas	

upp	 och	 beskattas	 var	 för	 sig.	 Enligt	 ovanstående	 kommer	 även	 tjänsten	 beskattas	 i	

enlighet	med	 principerna	 för	 redovisning,	 enligt	min	mening	 kommer	 därför	 tjänsten	

beskattas	 till	 fast	 pris	 enligt	 färdigställandegraden	 på	 balansdagen.	 Det	 kan	 här	

poängteras	 att	 HFD	 i	 flera	 rättsfall	 tagit	 upp	 vikten	 av	 rättshandlingars	 verkliga	

innebörd.	 Det	 vill	 säga	 att	 avtal	 ska	 ses	 i	 sin	 helhet	 och	 bedömas	 utifrån	 den	

sammantagna	innebörden	av	flera	rättshandlingar.	Har	avtalsformning	skett	på	ett	visst	

sätt	 endast	 för	 att	undkomma	skatt	 så	kan	det	bli	 fråga	om	prövning	enligt	 SFL.	Även	

detta	 talar	 för	 att	 avtalen	 bör	 ses	 i	 sitt	 sammanhang	 som	 en	 helhet	 även	 inom	

inkomstbeskattning.		

7.4.2		Pågående	arbeten	

Det	 finns	vissa	 situationer	 som	har	 särskilda	 inkomstskatteregler.	 Inom	branschen	 för	

byggnads-,	 anläggnings-,	 hantverks-	 eller	 konsultrörelser	 gäller	 särskilda	 regler	 för	

pågående	arbeten.	De	angivna	exemplen	i	uppsatsen	faller	utanför	dessa	områden	men	

funktionsförsäljning	 kan	 användas	 även	 inom	 dessa	 områden.	 Här	 gäller	 som	

huvudregel	 att	 den	 redovisning	 som	 gjorts	 i	 räkenskaperna	 av	 pågående	 arbeten	 ska	

följas	 vid	 beskattning	 om	 det	 inte	 strider	 mot	 de	 särskilda	 skatterättsliga	

bestämmelserna.	 I	 sådant	 fall	 gäller	 inkomstskattereglerna	 för	 principerna	 för	 god	

redovisningssed.	 	 Enligt	 praxis	 ska	 de	 skatterättsliga	 bestämmelserna	 ses	 som	

minimiregler	 för	 arbeten	 utförda	 till	 fast	 pris.	 Det	 innebär	 att	 om	det	 i	 redovisningen	

förtas	 en	 snabbare	 intäktsredovisning	 än	 vad	 som	 krävs	 enligt	 de	 skatterättsliga	

bestämmelserna	så	läggs	redovisningen	till	grund	för	beskattningen.		

	

Hur	 inkomstbeskattningen	 sker	 rörande	 funktonsförsäljning	 blir	 därmed	 beroende	 av	

inom	vilken	bransch	försäljningen	sker.	Huvudregeln	är	att	beskattningen	ska	följa	god	

redovisningssed	om	inte	särskilda	skattemässiga	regler	 föreligger.	För	branscher	 inom	

bland	annat	bygg-	och	hantverksrörelser	finns	särskilda	regler	stadgade.		
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7.5		Mervärdesbeskattningsperspektivet	

7.5.1		Huvudsaklighetsprincipen	eller	delningsprincipen	

Uppsatsen	 utgår	 från	 att	 funktonsförsäljningen	 sker	 yrkesmässigt	 vilket	 leder	 till	 att	

mervärdesskatteplikt	 föreligger.	 Vid	 mervärdesskatt	 blir	 uppdelning	 mellan	

transaktioner	viktig	om	olika	transaktioner	hänförs	till	olika	skattesatser	eller	om	vissa	

transaktioner	är	helt	befriade	från	mervärdesskatteplikt.		

	

Försäkringstjänst	 är	 en	 sådan	 inkomst	 som	 är	 helt	 befriad	 från	mervärdesskatteplikt.	

SKV	har	uttalat	att	en	försäkring	är	ett	tillval	alternativt	något	som	kan	väljas	bort	och	

som	 står	 för	 brister	 och	 risker	 som	 inte	 orsakats	 av	 säljaren.	 Även	 om	 tjänsten	 inte	

endast	 täcker	 fel	 som	orsakats	 av	 säljaren	 är	 det	 inte	 troligt	 att	 en	 tillvalstjänst	 inom	

funktionsförsäljning	 kommer	 anses	 som	 en	 försäkringstjänst.	 Doktrinen	 beskriver	 en	

försäkringstjänst	 som	 att	 försäkringsgivaren	 åtar	 sig	 ett	 ansvar	 för	 det	 fall	 att	 risken	

förverkligas	och	att	ansvaret	är	huvudprestationen	i	avtalet.	Detta	torde	inte	vara	fallet	i	

en	 funktionsförsäljning,	det	är	 inte	ansvaret	 som	är	huvudprestationen	 i	 avtalet.	 Inom	

funktionsförsäljning	kan	tjänsten	möjligtvis	ses	som	en	garanti.	Säljaren	garanterar	att	

varan	kan	prestera	till	samma	kvalitet	och	kvantitet	under	en	avtalad	tid.	Detta	bör	inte	

likställas	 med	 en	 försäkring	 eftersom	 ansvaret	 inte	 är	 huvudprestationen	 utan	 en	

underordnad	del	 i	 avtalet.	 Så	 har	 även	 Skatteverket	 resonerat	 i	 sitt	 ställningstagande.	

Garantin	ska	ses	som	en	underordnad	tjänst	 till	den	huvudsakliga	varan	eller	 tjänsten.	

Eftersom	 mervärdesskatteplikt	 föreligger	 så	 länge	 inget	 undantag	 finns	 så	 blir	

uppdelning	alternativt	sammanslagning	av	flera	transaktioner	bara	aktuellt	om	det	rör	

sig	 om	områden	med	olika	 skattesats.	 	 I	 situationer	där	 eventuella	 delar	 av	 avtalet	 är	

hänförlig	 till	 samma	 skattesats	 så	 blir	 resultatet	 av	 att	 dela	 upp	 eller	 helhetsbedöma	

funktionsförsäljning	detsamma.		

	

Uppdelningen	 där	 olika	 skattesatser	 föreligger	 skulle	 i	 slutändan	 få	 betydelse	 för	

köparen	 om	 denna	 utgör	 en	 konsument.	 Det	 är	 konsumenten	 som	 ska	 belastas	 med	

mervärdesskatt.		
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8.		Slutsats	

Funktionsförsäljning	 finns	 inte	 reglerat	 som	 juridiskt	begrepp	men	kan	beskrivas	 som	

ett	avtal	där	ett	resultat	säljs	och	vägen	till	att	uppnå	resultatet	inte	behöver	specificeras	

emellan	avtalsparterna.	Som	avtal	bör	funktionsförsäljningen	ses	som	antingen	ett	avtal	

eller	 som	 flera	 sammanflätade	 avtal.	 Avtalsmässigt	 utgör	 därför	

funktionsförsäljningsavtal	 en	 helhet,	 eftersom	 det	 föreligger	 ett	 nära	 tidsmässigt	 och	

funktionellt	 samband	 mellan	 avtalen.	 Avtalstolkningen	 kan	 påverka	 hur	 parterna	

utformar	 sina	 avtal	 eftersom	det	 ger	 ett	 klarare	 rättsläge	 att	 utforma	 avtalet	 som	 ett.	

Flera	sammanflätade	avtal	kommer	troligtvis	helhetsbedömas	ändå.	

	

Synen	på	avtalen	och	hur	de	utformas	får	påverkan	för	redovisningen	eftersom	avtalets	

utformning	 påverkar	 när	 intäkten	 ska	 tas	 upp	 i	 redovisningen.	 Inom	 redovisning	 så	

skiljs	 inkomster	 för	 varor	 och	 tjänster	 åt.	 Avtalet	 ska	 därför	 ses	 som	 delat	 om	 det	

inkluderar	både	varor	och	tjänster.		

	

Vad	 som	 gäller	 för	 uppdelning	 av	 tjänster	 är	 inte	 lika	 tydlig	 definierat.	 Avtalets	

utformning	kan	påverka	redovisningen	eftersom	hur	anbud	har	lämnats	och	om	avtalet	

beaktas	 som	 en	 helhet	 avgör	 om	 en	 tjänst	 ska	 redovisas	 som	 ett	 eller	 flera	 uppdrag.	

Eftersom	 funktionsförsäljning	 fokuserar	 på	 att	 sälja	 ett	 resultat	 bör	 avtalet	 som	 en	

helhet	 vara	 ett	 nyckelbegrepp	 för	 hur	 funktionsförsäljning	 ska	 ses.	 Därför	 bör	

tjänsteuppdraget	redovisas	i	sin	helhet.			

	

Redovisningen	 påverkar	 i	 sin	 tur	 inkomstbeskattningen	 eftersom	 den	 följer	 god	

redovisningssed	a	till	stor	del.	Därför	bör	funktionsförsäljningen	ses	som	en	helhet	även	

här.	 Inom	 inkomstbeskattning	 ska	 varje	 transaktion	 ses	 utifrån	 sin	 verkliga	 innebörd,	

det	vill	säga	en	helhetsbedömning	ska	göras.	Om	syftet	med	att	utforma	avtalen	på	ett	

visst	sätt	endast	verkar	vara	att	undvika	skatt	kan	det	bli	fråga	om	prövning	mot	SFL.	Att	

forma	 funktionsförsäljningsavtal	på	ett	visst	 sätt	endast	 för	att	uppnå	en	 förmånligare	

inkomst	beskattning	kan	därför	leda	till	att	en	prövning	om	skatteflykt	uppstår.		

	

För	mervärdesskatt	gäller	att	 funktionsförsäljning	skulle	kunna	ses	som	en	 försäljning	

av	en	vara	där	tjänsten	utgör	en	garanti.	Garanti	ska	enligt	Skatteverket	bedömas	som	

underordnad	 den	 huvudsakliga	 prestationen.	 Att	 dela	 upp	 eller	 helhetsbedöma	
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funktionsförsäljning	 saknar	 relevans	 så	 länge	 eventuella	 delar	 tillhör	 samma	

mervärdesskattesats.		

	

Svaret	på	om	funktionsförsäljning	ska	delas	upp	eller	helhetsbedömas	blir	därför	olika	

beroende	 på	 inom	 vilket	 område	 som	 frågan	 ställs.	 Hur	 avtalet	 ses	 påverkar	

beskattningen.	 Jag	 tror	 att	 beskattningen	 kan	 ha	 en	 bidragande	 del	 i	 hur	

funktionsförsäljning	kommer	utvecklas	och	användas	i	framtiden.		 	
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