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Abstract 

Rätten till avdrag inom mervärdesskatterätten är kopplad till när en verksamhet anses 

uppfylla kriterierna för att utgöra en beskattningsbar person. I kontrast är rätten till 

avdrag inom inkomstskatterätten kopplad till när en verksamhet anses uppfylla 

kriterierna för att utgöra en näringsverksamhet. När investeringar genomförs innebär de 

en utgift för verksamheten och i många fall inkommer även ingående mervärdesskatt till 

verksamheten i samband med investeringen. När det föreligger rätt till avdrag för en 

utgift och när det föreligger avdragsrätt för ingående mervärdesskatt skiljer sig dock åt, 

vilket innebär att det kan uppkomma situationer när avdrag endast medges för den 

ingående mervärdesskatten och inte utgiften, eller vice versa. Främst är det i 

uppbyggnadsfasen som dessa situationer riskerar att ske. 

Begränsade möjligheter till avdrag innan näringsverksamheten påbörjats finns inom 

inkomstskatterätten. Möjligheterna till avdrag är dock beroende på om verksamheten 

bedrivs i en bolagsform som utgör en separat juridisk person eller en enskild 

näringsverksamhet. Denna diskrepans mellan bolagsformerna leder till svårigheter vid 

tolkningen av vad som är avdragsgillt. Inom mervärdesskatterätten finns det större 

möjligheter till avdrag; förutsatt att det går att påvisa en avsikt att bedriva en ekonomisk 

verksamhet när investeringen genomförs. Hur lång tid innan skattepliktiga transaktioner 

utförs som en investering kan göras för att uppfylla kriterierna för avdrag är 

komplicerat. 

Enligt principen om skatteneutralitet ska det inte vara mer förmånligt att genomföra 

investeringar i ett visst skede av verksamhetens livslängd i jämförelse med andra skeden 

i verksamhetens livslängd. Om avdrag nekas för investeringar i uppbyggnadsfasen 

riskerar det att leda till att det blir mer förmånligt att genomföra investeringarna först 

efter att uppbyggnadsfasen är avslutad. I praxis lägger EU-domstolen stort praxis på att 

principen om skatteneutralitet ska vara uppfylld och att avdrag ska medges om det går 

att påvisa en avsikt att utföra skattepliktiga transaktioner vid förvärvet. I svensk rätt 

läggs inte samma vikt på principen vilket har resulterat i svenska återbetalningsregler 

som inte är förenliga med principen om skatteneutralitet.  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1 Inledning 

När en ny verksamhet påbörjas, oavsett om verksamheten bedrivs inom en bolagsform 

eller som en enskild firma, är det inte alltid som verksamheten kommer att ha utgående 

transaktioner som inbringar inkomster redan vid starten. I många fall är det vanligare att 

verksamheten genomgår en period där investeringar görs för att kunna utföra framtida 

transaktioner, en så kallade uppbyggnadsfas.  Den här perioden kännetecknas av utgifter 1

som behövs för att få igång verksamheten samtidigt som inkomster saknas. Det här är 

en period som oftast inte går att undvika då investeringar i verksamheten är en 

nödvändighet för att i framtiden kunna inbringa inkomster till verksamheten. 

Inom inkomstskatterätten finns det en rätt att dra av utgifter som är avsedda till att 

förvärva och bibehålla inkomster.  De inkomster som avses är inkomster som 2

uppkommer på grund av att en förvärvsverksamhet bedrivs yrkesmässigt och 

självständigt.  Utgifterna tillsammans med inkomsterna läggs ihop och bildar 3

tillsammans företagets beskattningsunderlag, vilket även avgör om verksamheten har 

gått med förlust eller vinst under beskattningsåret. 

När bland annat kontorsmaterial, prospekteringar och andra typer av investeringar köps 

in, inkommer även ingående mervärdesskatt för verksamheten. Många av de 

investeringar som görs under uppbyggnadsfasen är förenade med mervärdesskatt som 

verksamheten kommer at t behöva betala vid förvärvet . Syftet med 

mervärdesskattereglerna är att mervärdesskatten ska vara neutral för näringsidkare, 

vilket innebär att det är slutkonsumenten som är avsedd att stå för kostnaden för 

mervärdesskatten.  I verksamheter där många inköp görs medan det samtidigt endast 4

finnas ett fåtal försäljningar kommer staten att återbetala verksamheten de kostnader 

som verksamheten har haft med mervärdesskatten.  Om inköpen istället understiger 5

 Kleerup et al., 2018. Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 73.1

 16 kap. 1 § IL.2

 Lodin et al., 2019.  Inkomstskatt, s. 290.3

 Kleerup et al., 2018. s. 60.4

 Björn Lundén, 2019. Ingående och utgående moms.5

!1



försäljningarna kommer verksamheten att vara tvungen att betala tillbaka 

mellanskillnaden till staten.  6

Inom mervärdesskatten finns det en rätt att dra av den ingående skatt som en 

verksamhet har och som hänför sig till ersättning för förvärv eller import inom 

verksamheten.  Denna avdragsrätt existerar för att upprätthålla syftet med att skapa en 7

neutralitet för näringsidkarna. Om avdrag för den ingående mervärdesskatten inte skulle 

medges innebär det en kostnad för verksamheten, vilket inte är i linje med den 

neutralitet som är avsedd att råda för näringsidkare.  En förutsättning för att avdragsrätt 8

ska medges är dock att verksamheten utgör en beskattningsbar person, vilket kräver att 

företaget bedriver en ekonomisk verksamhet. 

1.1 Problematisering  

Oavsett vilken bolagsform en verksamhet är avsedd att bedrivas som är det möjligt att 

genomföra flera investeringar som resulterar i utgifter samt ingående mervärdesskatt. 

När det föreligger rätt till avdrag för en utgift och när det föreligger avdragsrätt för 

ingående mervärdesskatt skiljer sig dock åt, vilket innebär att det kan uppkomma 

situationer när avdrag endast medges för den ingående mervärdesskatten och inte 

utgiften, eller vice versa.  Utgifter får dras av om de är avsedda till att förvärva och 9

bibehålla inkomster, samtidigt får ingående mervärdesskatt dras av när skatten hänför 

sig till förvärv eller import inom den ekonomiska verksamheten.  När en ny 10

verksamhet påbörjas och börjar genomföra stora investeringar under den första perioden 

av sin levnadsfas är det inte ovanligt att inköp av varor och tjänster görs utan att de kan 

kopplas till några utgående transaktioner från verksamheten.  De utgående 11

transaktionerna kommer senare, efter att de inledande investeringarna är gjorda och 

grunden för att kunna utföra verksamheten på ett propert sätt existerar. 

 ibid.6

 Kleerup et al., 2018, s. 58.7

 ibid.8

 Skatteverket. 2019b. Kostnader. 9

 16 kap. 1 § IL & 8 kap. 3 § ML.10

 Jacobsson et al., 2016. Mervärdesskatt. s. 489.11
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Enligt principen om skatteneutralitet ska skattebördan på en verksamhet inte påverka 

verksamhetens handlingsförmåga på marknaden. En verksamhet ska inte belastas med 

högre skatter på grund av att verksamheten väljer att ha sin distributionskedja på ett 

visst sätt; istället ska skatten påverka verksamheten på ett likartad sätt oavsett hur 

distributionskedjan ser ut.  Avdragsrätten för utgifter samt ingående mervärdesskatt är 12

båda viktiga delar av skatteneutraliteten eftersom möjligheten till avdrag har en stor 

påverkan på hur verksamheten kommer att belastas av investeringarna. 

Inom inkomstskatterätten uppstår då frågan om det föreligger avdragsrätt för de utgifter 

som verksamheten ådrar sig under sin uppbyggnad. Enligt principen om 

skatteneutralitet ska en verksamhets avdragsrätt för utgifter inte påverkas av det faktum 

att verksamheten inte ännu har några inkomster, förutsatt att utgifterna är avsedda att 

inbringa inkomster.  Dock kan det vara svårt för en verksamhet att påvisa att deras 13

utgifter, som inte har resulterat i några inkomster än, faktiskt är avsedda att inbringa 

inkomster.  Särskilt gäller detta verksamheter som bedrivs inom branscher där det 14

oftast krävs en hel del investeringar och arbete innan inkomster börjar flöda in i 

verksamheten. Problematiken som uppstår här är om verksamheten ska medges 

avdragsrätt för sina utgifter under den period som verksamheten försöker hitta sin 

inkomstkälla. 

Inom mervärdesskatten uppstår frågan om de utgifter som företaget har under sin 

uppstartsfas kan kopplas till en ekonomisk verksamhet trots att det inte finns några 

utgående transaktioner vid det här skedet. En förutsättning för att avdragsrätt för 

ingående mervärdesskatt ska finnas är att verksamheten utgör en beskattningsbar person 

samt att den ingående transaktionen kan kopplas till en utgående transaktion.  För att 15

utgöra en beskattningsbar person ska verksamheten anses självständigt bedriva en 

ekonomisk verksamhet; det ställs dock inga krav på att syftet med verksamheten ska 

vara att inbringa vinst till verksamheten. Om verksamheten inte har några utgående 

transaktioner kan det dock vara svårt att påvisa att en ekonomisk verksamhet faktiskt 

 Påhlsson, 2003. Inledning till skatterätten. s. 61.12

 SOU 1991:100.13

 ibid.14

 HFD 2017 ref. 20.15
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föreligger.  Problematiken som uppstår här är om verksamheten ska medges 16

avdragsrätt för sin ingående mervärdesskatt under den period då verksamheten 

genomför sina inledande investeringar. Om avdragsrätt inte medges för investeringar 

riskerar det att leda till en dubbelbeskattning om verksamheten i framtiden lyckas ha 

utgående transaktioner. 

1.2 Syfte 

Problematiseringen ovan visar på att det råder en viss osäkerhet för verksamheter som 

är i en uppbyggnadsfas rörande vilka avdrag de har rätt till inom inkomstskatterätten 

och mervärdesskatterätten. För verksamheter där uppbyggnadsfasen är kort tenderar 

denna fas att inte ställa till problem med avdragsrätten, utan det är främst verksamheter 

med långa uppbyggnadsfaser som blir utsatta för denna osäkerhet. Eftersom det finns 

flera branscher där det är vanligt med långa uppbyggnadsfaser innan verksamheten 

börjar fakturera för sina tjänster är det av vikt att reda ut den här osäkerheten. Till stöd 

för detta kommer möjligheterna till avdrag även att analyseras utifrån principen om 

skatteneutralitet och förutsebarhetsprincipen. Den här uppsatsens frågeställning lyder 

därför som följande: 

• Vilken avdragsrätt för utgifter och ingående mervärdesskatt har 

verksamheter som befinner sig i en uppbyggnadsfas? 

• Hur förhåller sig avdragsrätten i uppbyggnadsfasen till neutralitetsprincipen 

och förutsebarhetsprincipen? 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom den här uppsatsens syfte är att undersöka vilken avdragsrätt som en 

verksamhet har när de är i sin uppbyggnadsfas är presumtionen i uppsatsen att alla 

kostnader är skattepliktiga enligt reglerna i mervärdesskattelagen; inköp som inte är 

skattepliktiga enligt mervärdesskattereglerna kommer således inte att behandlas. Inköp 

som görs inom verksamheten kan antingen hamna inom eller utanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde och ibland till och med bådadera samtidigt, vilket innebär att 

avdragsrätten kan komma att behöva fördelas. På grund av uppsatsens syfte kommer 

 Kleerup et al., 2018. s. 35.16
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frågor som behandlar så kallad blandad verksamhet inom mervärdesskatterätten inte att 

behandlas i denna uppsats. Inte heller ligger det inom ramen för uppsatsens syfte att 

undersöka vilka typer av utgifter som är avdragsgilla under en uppbyggnadsfas, utan 

presumtionen kommer är att alla utgifter skulle ha varit avdragsgilla om kraven på 

yrkesverksamhet och självständighet hade ansetts varit uppfyllda. 

En intressant fråga är diskussionen om hur lång en uppstartsfas rimligtvis kan vara 

beroende på vilken bransch företaget befinner sig i. På grund av att syftet med 

uppsatsen inte är att undersöka avdragsrätten under uppstartsfasen i en specifik bransch 

kommer den här diskussionen inte att framföras i uppsatsen. 

1.4 Metod 

Den metod som ligger till grund för den här uppsatsen är en blandning mellan två 

juridiska metoder: den rättanalytiska metoden och den rättsdogmatiska metoden. 

Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är att tolka och systematisera den 

gällande rätten för att slutligen fastställa vad det är som utgör gällande rätt.  Till stöd 17

för att avgöra vad som utgör gällande rätt använder sig den rättsdogmatiska metoden av 

de överordnade rättskällorna såsom föreskrifter, doktrin och rättspraxis. På grund av 

uppsatsens ändamål kommer rättspraxis och doktrin att ha en central roll i uppsatsen. 

För stöd till att kunna genomföra den rättsdogmatiska metoden kommer även 

rättskälleprinciper för tolkning av de relevanta rättskällorna att användas; främst 

rättsfallsanalys och lagtolkning. Utrymme för de lege feranda diskussioner finns inom 

den rättsdogmatiska metoden, men i en sådan diskussion ska utgångspunkten tas från de 

överordnade rättskällorna vilket resulterar i en brist på helhetsbild.  18

Den rättsanalytiska metoden fastställer inte endast vad som är gällande rätt, utan 

metoden analyserar och problematiserar även den gällande rätten utifrån andra källor än 

bara de överordnade rättskällorna. Fördelen med att kunna utnyttja ett mer varierat 

material än endast de överordnade rättskällorna är att analysen blir mer 

mångskiftande.  Vad den gällande rätten är bygger på de slutsatser som den 19

 Sandgren, 2015. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45.17

 Sandgren, 2015. s. 47.18

 ibid.19
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rättsdogmatiska metoden har kommit fram till. Till skillnad från den rättsdogmatiska 

metoden är den rättsananalytiska metoden mer lämpad för att kritisera gällande rätt på 

grund av att en variation av material ger möjligheter till att belysa gällande rätt från fler 

perspektiv än endast den juridiska vetenskapen; juridik är trots allt ett ämne som 

omfattar flera delar av samhället och att begränsa sig till en endast en del av samhället 

vore att ignorera den helhetseffekt som juridiken har på samhället i stort. 

En nackdel med den rättsanalytiska metoden är fokus på rättsfall innebär att endast de 

frågor som tas upp i fallen är de som kommer att behandlas.  De frågor som faller 20

utanför rättsfallen men som ändå är av relevans för uppsatsens frågeställning kommer 

istället att behandlas i analysen där rättsfallen diskuteras ihop med föreskrifter och 

doktrin. 

Utgångspunkten för den här uppsatsen är rättsfall från EU-domstolen och Högsta 

Förvaltningsdomstolen (HFD) samt förarbeten till aktuella lagar. Eftersom de svenska 

mervärdesskattereglerna bygger på direktiv från EU innebär det att EU-domstolens 

avgörande på området är värdefullt ur ett svenskt perspektiv. Vissa regler inom 

inkomstskatten bygger också på EU-direktiv, men inte i samma utsträckning som 

mervärdesskattereglerna. Det är därför viktigt att undersöka HFD:s praxis samt 

förarbetena till inkomstskattereglerna. 

1.5 Disposition 

Den här uppsatsen är uppdelad på följande sätt med syfte att börja brett för att därefter 

leda in läsaren djupare in i ämnet på ett smidigt och enkelt sätt: Kapitel 1 introducerar 

läsaren till ämnet samt framhäver problematiseringen inom ämnet. Närmast i kapitel 2 

introduceras läsaren till inkomstskatterättens och mervärdesskatterättens övergripande 

konstruktioner, bland annat neutralitetsprincipen och förutsebarhetsprincipen. Att ha en 

förståelse för hur de båda områdena är uppbyggda är en förutsättning för att kunna sätta 

sig in i den följande redogörelsen för avdragsrätten. Kapitel 3 redogör för vilken 

avdragsrätt det finns för utgifter inom inkomstskatterätten och mervärdesskatterätten 

och förutsättningarna för denna avdragsrätt samt vilken problematik avdragsrätten har i 

förhållande till företags uppstartsfaser. 

 Sandgren, 2015. s. 48.20
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Kapitel 4 och kapitel 5 är centrala delar av uppsatsen där material från 

inkomstskatterätten samt mervärdesskatterätten redogörs och sammanfattas i en 

diskussion i respektive kapitel. Dessa två kapitel sammanfogas därefter i en analys i 

kapitel 6 där uppsatsens frågeställning besvaras. Slutligen avslutar kapitel 7 uppsatsen 

med summeringar från analysen samt besvarandet av uppsatsens frågeställningar.  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2 I n k o m s t s l a g e t n ä r i n g s v e r k s a m h e t o c h 

mervärdesskatterättens tillämpningsområde samt 

principer 

I det här kapitlet kommer en genomgång av grunderna inom den svenska 

inkomstskatterätten och mervärdesskatten att framställas. De principer som är kopplade 

till uppsatsens syfte, principen om skatteneutralitet och förutsebarhetsprincipen, 

kommer också att förklaras i det här kapitlet. 

2.1 Inkomstslaget näringsverksamhet 

Enligt 13 kap. 1 § Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är huvudregeln att 

inkomstslaget näringsverksamhet är avgränsat till inkomster och utgifter som hänför sig 

till näringsverksamheten. Definitionen av näringsverksamhet är enligt andra meningen 

förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Kraven för att uppfylla 

näringsverksamhet är det som avgränsar inkomstslaget näringsverksamhet från de andra 

inkomstslagen. Det finns dock inga krav på att verksamheten ska bedrivas i någon viss 

bolagsform, utan all verksamhet som uppfyller kraven omfattas.  21

Med ett förvärvssyfte avses att verksamhetens avsikt ska vara inbringa någon form av 

ekonomiskt utbyte, det vill säga att det ska finnas ett vinstsyfte i verksamheten.  22

Vinstsyftet innebär inte att verksamheten måste gå med vinst för att det ska anses utgöra 

en näringsverksamhet, utan ett vinstsyfte kan föreligga även om verksamheten går med 

förlust under en längre tid. En samlad bedömning av alla relevanta omständigheter 

måste således göras för att avgöra om ett vinstsyfte föreligger.  Det faktum att 23

verksamheten drivs vidare med underskott under långa perioder är en indikation på att 

ett vinstsyfte möjligtvis saknas, medan perioder då verksamheten går med vinst är en 

indikation på att det finns ett vinstsyfte.  24

 Lodin et al., 2019. Inkomstskatt, s. 293.21

 Skatteverket, 2019a. Vad räknas som näringsverksamhet?22

 ibid.23

 RÅ 2010 ref. 11.24

!8



Kravet på yrkesmässighet innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet, varaktigt 

och med en viss omfattning.  En verksamhet som består av att endast under en kort 25

period tillhandahålla tjänster eller varor anses inte utföras yrkesmässigt då 

verksamheten inte är varaktig. Om verksamheten istället utförs under samma korta 

period på en regelbunden basis, exempelvis varje år, tyder det dock på att verksamheten 

ändå bedrivs yrkesmässigt trots bristen på varaktighet. I den bedömning som görs för att 

avgöra om en verksamhet bedrivs yrkesmässigt ska all omständigheter tas i beaktning.  26

Att en verksamhet bedrivs självständigt innebär att verksamheten inte ska ha karaktären 

av en anställning. I bedömningen för det här kriteriet ligger fokus på vilka 

uppdragsgivare som verksamheten har. Det finns ingen fast gräns för hur många 

uppdragsgivare en verksamhet behöver ha för att anses vara självständig, men om det 

finns flera uppdragsgivare ger det en indikation på att verksamheten är självständig.  I 27

den här bedömningen ingår det även att undersöka vilka möjligheter som 

uppdragstagaren har att byta ut de personer som utför uppdraget och om 

uppdragstagaren har möjligheten att bestämma hur arbetet ska utföras. Även här ska en 

samlad bedömning av alla omständigheter göras. 

Under en verksamhets uppbyggnadsskede är det främst förvärvssyftet som kan vara 

problematiskt i och med att verksamheten vid den här tidpunkten ofta har utgifter som 

ännu inte har inbringat några inkomster till företaget. Således är det inte ovanligt att 

verksamheten går med förlust under den här perioden, vilket i bedömningen är en 

möjlig indikation på att det inte bedrivs en näringsverksamhet. 

2.2 Mervärdesskattens tillämpningsområde 

1 kap. 1 § Mervärdesskattelagen (1994:200) (ML) är utgångspunkten för att avgöra när 

en vara eller tjänst ska vara belagd med mervärdesskatt. Enligt bestämmelsen råder det 

en skattskyldighet vid en sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är 

skattepliktiga och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap. En omsättning 

av vara eller tjänst definieras i 2 kap. 1 § ML som ett tillhandahållande av en vara eller 

 Skatteverket, 2019a.25

 ibid.26

 ibid.27
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tjänst mot ersättning eller att de tas i anspråk genom ett uttag ur en beskattningsbar 

persons verksamhet för privata ändamål. För att omsättningen ska innebära 

skattskyldighet måste omsättningen även ske i Sverige vilket regleras i 5 kap. ML. 

Vilket land som en omsättning anses ha skett i beror på om det rör sig om en vara eller 

en tjänst. För en omsättning av tjänst är utgångspunkten antingen destinationsprincipen 

enligt 5 kap. 5 § ML som gäller när förvärvaren är en beskattningsbar person och då 

anses tjänsten omsatt där förvärvaren har sitt säte, eller ursprungsprincipen enligt 5 kap. 

6 § ML som gäller när förvärvaren inte är en beskattningsbar person och då anses 

tjänsten omsatt där säljaren har sitt säte. En omsättning av en vara å andra sidan anses 

enligt 5 kap. 1 § ML vara omsatt inom landet om varan finns i landet när transporten 

påbörjas; dock finns det många undantag från denna huvudregel. Ingen djupare 

diskussion om dessa regler kommer att föras i uppsatsen eftersom de inte är aktuella 

inom uppsatsens syfte, men eftersom de utgör en del av grunderna inom 

mervärdesskatten är det ändå viktigt att påpeka vad huvudreglerna stadgar. 

Med en beskattningsbar person avses det i 4 kap. 1 § ML den som självständigt bedriver 

en ekonomisk verksamhet, oberoende dess syfte eller resultat. För att en ekonomisk 

verksamhet ska anses existera måste det finnas en avsikt att företa beskattningsbara 

transaktioner och denna avsikt måste kunna påvisas av objektiva omständigheter.  Att 28

endast inneha tillgångar och passivt utnyttja denna äganderätt, exempelvis i ett 

holdingbolag, för att få in intäkter betraktas inte som en ekonomisk verksamhet.  Om 29

ett holdingbolaget istället också ägnar sig åt att förvalta sina ägda bolag genom att 

tillhandahålla skattepliktiga tjänster till dem är det ett tecken på att bolaget faktiskt 

bedriver en ekonomisk verksamhet. Det måste dock finnas ett direkt och omedelbart 

samband mellan tjänsterna och de intäkter som företaget får för tjänsterna.  30

Enligt 3 kap. 1 § ML är all omsättning av varor och tjänster skattepliktiga om det inte 

finns ett uttryckligt undantag för det. Exempelvis finns det undantag för 

aktieöverlåtelser och för försäkringstjänster. En ekonomisk verksamhet som består av 

 Melz & Kristofferson, 2018. Mervärdesskatt. s. 13.28

 Prop 1993/94:99 s. 128.29

 ibid.30
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att förmedla varor eller tjänster som är undantagna från skatteplikten har inte rätt till 

avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till den undantagna verksamheten.   31

Verksamheter som är i en uppbyggnadsfas och som saknar utgående transaktioner anses 

inte omsätta varken varor eller tjänster, men de inköp som görs till verksamheten 

omfattas i många fall av mervärdesskattens tillämpningsområde och är därför förenade 

med mervärdesskatt. Verksamheten kommer därför att ha ingående mervärdesskatt som 

utgör en belastning trots att verksamheten inte har tagit sig ur uppbyggnadsfasen än.  

2.3 Principen om skatteneutralitet 

Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) antogs år 2006 och har sedan dess utgjort en 

viktig del i det svenska mervärdesskattesystemet. Mervärdesskatt är en indirekt skatt 

som avser att beskatta mervärdet i varje led i distributionskedjan och som inbetalas av 

säljarna samt producenterna av varorna eller tjänsterna. Avsikten är dock att det är 

slutkonsumenterna som ska betala det mervärde som beskattas.  En av de viktigaste 32

principerna som ligger till grund för mervärdesskattedirektivet är principen om 

skatteneutralitet som är en princip som härstammar från EU-rätten.  Inom 33

mervärdesskatten innebär principen om skatteneutralitet att den utgående 

mervärdesskatt en producent eller säljare har vid försäljningen av en vara eller tjänst ska 

motsvara den ingående mervärdesskatt som köparen har. Genom den här utformningen 

av mervärdesskatten är det avsett att det ska bli en låg belastning på näringsidkarna.  34

Principen om skatteneutralitet innebär även att det ska råda en konsumtionsneutralitet 

samt en produktionsneutralitet inom mervärdesskatten tillämpningsområde.  I denna 35

bemärkelse innebär konsumtionsneutraliteten att likvärdiga varor och tjänster ska 

behandlas lika inom mervärdesskatten medan produktionsneutraliteten innebär att de 

ekonomiska aktörerna som tillhandahåller dessa varor och tjänster ska behandlas lika.  36

 Melz & Kristofferson, 2018. s. 49.31

 Kleerup et al., 2018. s. 43.32

 ibid. s. 23.33

 ibid s. 49.34

 Melz & Kristofferson, 2018. s. 13.35

 ibid s. 14.36
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Syftet med denna neutralitet är att det inte ska uppstå någon snedvridning av 

konkurrensen på marknaden genom att vissa varor eller tjänster gynnas gentemot andra 

likvärdiga varor tjänster genom en lägre beskattningsgrad. Med en beskattningsgrad 

som är desamma för likvärdiga varor och tjänster är avsikten att beskattningen av 

mervärdet inte ska påverka konsumenternas val eller påverka hur producenterna väljer 

att ha sin produktion.  I förhållande till en verksamhets uppbyggnadsfas innebär det här 37

att producenter som genomför investeringar ska beskattas på ett likvärdigt sätt oavsett 

investeringarna görs inom uppbyggnadsfasen eller tidigare. 

EU-domstolen har i praxis betonat vikten av principen om skatteneutralitet och att 

undantag från principen riskerar att leda till snedvridningar på marknaden, oavsett om 

undantagen omfattar de skattskyldiga individerna eller de skattepliktiga 

transaktionerna.  Principen har av domstolen ansetts vara så viktig att undantag från 38

den inte får göras när det finns olagliga verksamheter som konkurrerar mot de lagliga 

verksamheterna trots att dessa olagliga verksamheter inte beaktar de skatteregler som 

råder.  Att stor vikt läggs på denna princip har effekter på de möjligheter som företag 39

har att göra avdrag för kostnader och ingående mervärdesskatt under sin 

uppbyggnadsfas i och med att det ska råda en neutralitet avseende den avdragsrätt som 

en verksamhet har inom sin uppbyggnadsfas och perioden efteråt. Inom ett 

skattemässigt hänseende ska det inte vara mer fördelaktigt för företag att ha kostnader i 

en viss period över den andra. 

2.4 Förutsebarhetsprincipen 

En fundamental princip inom rättsväsendet är att de lagar och regler som finns ska vara 

förutsägbara; det vill säga att det ska vara möjligt att förutse om de handlingar en person 

eller företag utför är förenlig med gällande lagstiftning.  Från ett skatterättsligt 40

perspektiv innebär det här att det ska vara möjligt för en verksamhet att veta vilka 

inkomster som kommer att anses utgöra intäkter och vilka utgifter som är kostnader, 

 Kleerup et al., 2018. s. 25.37

 C-8/01 Taksatorringen.38

 C-283/95 Fischer v Finanzamt Donaueschingen.39

 Kellgren. 2005. Reciprocitet i inkomstbeskattningen. s. 177.40
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samt vilka transaktioner som är skattepliktiga. Huvudreglerna inom inkomstskatterätten 

är allmänt skrivna då de är ämnade att innefatta många transaktioner av olika typer, 

vilket innebär att de till viss del kan vara svårtolkade. Målet vid tolkningen av 

skattelagstiftning är dock att den ska vara förutsägbar.  41

Höglund anser att när det kommer till skatterätten behövs det skiljas på enkla och svåra 

frågor.  När det kommer till de enkla frågorna ska personer utan någon juridisk expertis 42

kunna tolka de på egen hand och förstå vilka skattekonsekvenser som ett visst agerande 

leder till för att kravet på förutsägbarhet ska vara uppfyllt. För de svåra frågorna anser 

Höglund istället att kravet på förutsägbarhet är uppfyllt om jurister besittande 

skatteexpertis kan tolka frågorna och förutse konsekvenserna.  Vilka frågor inom 43

skatterätten som är att anse som svåra eller enkla är dock någonting som han inte uttalar 

sig om. 

 ibid.41

 Höglund. 2008. Taxeringsrevision. s. 38.42

 ibid.43
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3 Avdragsrättens grunder 

I det här kapitlet presenteras de regler som är gällande inom inkomstskatterätten och 

mervärdesskatten för att rätt till avdrag eller återbetalning ska föreligga. Denna 

avdragsrätt ställs sedan i förhållande till verksamheter som befinner sig i en 

uppbyggnadsfas. 

3.1 Avdragsrätt för utgifter 

Enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster 

dras av som en kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dock dras som kostnader 

även om de inte är avsedda till att förvärva och bibehålla inkomster. För att en utgift ska 

kunna dras som en kostnad enligt huvudregeln krävs det först att utgifterna kan hänföras 

till inkomstslaget näringsverksamhet, vilket förutsätter att verksamheten har påbörjats.  44

Huvudregelns räckvidd är omfattande och innefattar även utgifter för projekt eller 

investeringar som har misslyckats med att generera inkomster. Det är 

användningsområdet för utgiften som avgör om den kommer att bli avdragsgill som en 

kostnad, inte om den faktiskt resulterar i en inkomst.  Syftet med möjligheten att dra av 45

kostnader är att ge en rättvisande bild av verksamhetens ekonomi så att det är 

verksamhetens vinst som står till grund för beskattningen.  46

Bolag kan bedrivas i flera olika former som skiljer sig åt; en av dessa bolagsformer är 

den enskild näringsverksamheten. Till skillnad från andra bolagsformer såsom 

aktiebolag utgör en enskild verksamhet inte en egen juridisk person, utan den utgör en 

del av den fysiska personen som bedriver verksamheten.  För den här typen av bolag 47

finns det en undantagsregel i 16 kap. 36 § IL som stadgar att när en fysisk person startar 

en enskild näringsverksamhet ska han det första beskattningsåret dra av även sådana 

utgifter i verksamheten som han haft innan starten. Avdragsrätten för utgifter innan 

verksamheten startades är dock begränsad till det kalenderår som verksamheten 

påbörjades och det föregående kalenderåret. Därutöver är det endast sådana utgifter som 

 Lodin et al., 2019. s. 293.44
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i en pågående verksamhet skulle ha dragits av omedelbart som får dras av enligt 16 kap. 

36 § IL. De utgifter där omedelbart avdrag vanligtvis utförs är inventarier med kortare 

livslängd än 3 år och tillgångar där anskaffningskostnaden är högst ett halv basbelopp.  48

För inventarier med längre livslängd eller med högre anskaffningsvärde medges ingen 

avdragsrätt enligt nämnda regel om de införskaffas innan dess att den enskilda 

näringsverksamheten påbörjas. 

Möjligheten till avdrag enligt 16 kap. 36 § IL gäller endast bolagsformen enskild 

näringsverksamhet; för avdrag innan näringsverksamheten påbörjades för andra 

bolagsformer såsom ekonomiska föreningar och aktiebolag är det 16 kap. 1 § IL som 

utgör grunden för möjligheterna till avdrag. Tolkningar av regeln i denna fråga kommer 

göras i nästkommande kapitel. 

3.2 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt 

I svensk rätt definieras huvudregeln för avdragsrätten för ingående mervärdesskatt i 8 

kap. 3 § ML där det stadgas att den som bedriver en verksamhet som medför 

skattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller 

import i verksamheten. Vad som menas med ingående skatt definieras i 8 kap. 2 § ML 

som den mervärdesskatt den beskattningsbara personen har betalat för förvärv av varor 

eller tjänster, förutsatt att omsättningen har medfört skattskyldighet för den som varorna 

eller tjänsterna har förvärvats ifrån. Den här avdragsrätten innebär i praktiken att den 

kostnad som beskattningen av mervärdet utgör övervältras på konsumenterna, 

någonting som också är avsikten med avdragsrätten.  Under förutsättningen att den 49

ekonomiska verksamheten är skattepliktig är avsikten med dessa regler att åstadkomma 

en skatteneutralitet beträffande skattebördan för verksamheten. 

Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt är en central del av mervärdesskattereglerna 

och utgör den komponent som gör att reglernas syfte, att kostnaderna för 

mervärdesskatten inte ska belasta den ekonomiska verksamheten, faktiskt uppfylls.  50

Om en beskattningsbar person nekas avdragsrätt för förvärv inom verksamheten innebär 

 Carlsson & Svensson. 2019. Starta & driva företag. s. 72.48
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det att det är den beskattningsbara personen, inte slutkonsumenterna, som belastas med 

kostnaderna för mervärdesskatten.  Skulle det dessutom föreligga en skatteplikt på de 51

varor eller tjänster som den beskattningsbara personen säljer till slutkonsumenterna 

uppstår det en dubbelbeskattning där både slutkonsumenterna och den beskattningsbara 

personen kommer belastas med kostnaderna för mervärdesskatten. Innebörden av en 

sådan dubbelbeskattning är att ett av syftena med mervärdesskatten, att beskatta 

mervärdet i varje transaktionsled, inte uppfylls i och med att det blir en beskattning av 

mer än bara mervärdet i varje led.  52

Ett av kraven i 8 kap. 3 § ML för att avdragsrätt ska föreligga är att den ingående 

mervärdesskatt som företaget har hänför sig till en skattepliktig verksamhet. Om 

företaget inte utgör en beskattningsbar person, exempelvis ett holdingbolag som endast 

förvärvar intäkter genom ägande av andra bolag, kommer det inte finnas någon rätt till 

avdrag enligt huvudregeln i och med att det saknas en ekonomisk verksamhet. I många 

sådana fall är det företaget som faktiskt utgör slutkonsumenten.  Inte heller föreligger 53

det någon avdragsrätt om företaget utgör en beskattningsbar person men förvärven har 

ett samband med en transaktion eller verksamhet som faller utanför mervärdesskattens 

tillämpningsområde.   54

För verksamheter som är i en uppbyggnadsfas är det inte alltid som kraven för att utgöra 

en beskattningsbar person är uppfyllda, varför det enligt huvudregeln inte heller finns 

någon rätt till avdrag för den ingående skatten för verksamheten. Istället finns det en 

undantagsregel i 10 kap. 9 § ML som medger en rätt till återbetalning av ingående 

mervärdesskatt för nystartade verksamheter. Regeln stadgar att när det föreligger 

särskilda skäl kan Skatteverket efter ansökan besluta att den som har påbörjat en 

verksamhet skall ha rätt till återbetalning av ingående skatt i verksamheten innan en 

skattepliktig omsättning förekommit. Enligt propositionen till den äldre versionen av 

mervärdesskattelagen ska företag som gör investeringar innan den egentliga 

verksamheten kommit igång kunna registrera sig som skattskyldiga och företaget ska i 
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sådant fall likställas med en situation där verksamheten faktiskt kommit igång.  I och 55

med att verksamheten inte har kommit igång i det här skedet finns det ingen utgående 

mervärdesskatt att dra av den ingående skatten ifrån; istället blir det aktuellt med 

återbetalning av den ingående skatten vilket för företaget leder till samma resultat som 

avdragsrätt under aktiv verksamhet. 

I lagtexten definieras det aldrig vad för slags särskilda skäl som utgör tillräckliga skäl 

för att en återbetalning ska beviljas av Skatteverket. Inte heller förarbetena behandlar 

frågan om vad som krävs för att rekvisitet särskilda skäl ska vara uppfylld. Det 

föreligger således en osäkerhet kring vad som utgör särskilda skäl och när rätt till 

återbetalning för nystartade verksamheter föreligger, ledning får istället tas från 

rättspraxis vilket behandlas i nästföljande kapitel. 

Den svenska avdragsrätten för ingående mervärdesskatt motsvaras av artikel 168 i 

mervärdesskattedirektivet där det stadgas att huvudregeln är att i den mån som varorna 

eller tjänsterna används för den beskattningsbara personens beskattade transaktioner 

skall han ha rätt att dra av, från den mervärdesskatt som han är skyldig att betala, den 

mervärdesskatt som han har betalat för tjänster eller varor som har eller kommer att 

leveras eller tillhandahållas honom. I mervärdesskattedirektivet finns det ingen 

bestämmelse som motsvarar den svenska 10 kap. 9 § ML om rätten till återbetalning för 

nystartade verksamheter.  I EU-domstolens praxis har en prövning av avdragsrätt för 56

investeringar innan verksamheten har kommit igång istället gjorts med utgångspunkt 

från artikel 168, vilket kommer att behandlas djupare i kapitel 5.  57

 Prop 1968:100 till riksdagen med förslag till förordning om mervärdesskatt m.m.55

 Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.56

 C-268/63 Rompelman.57

!17



4 Rättsfall inkomstskatterätt 

I den här delen kommer rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och 

ställningstaganden från Skatteverket att analyseras. Eftersom avgörandet av frågan om 

det finns en rätt till avdrag för investeringar i uppbyggnadsfasen utgår ifrån tolkningen 

av begreppet näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL behövs det analyseras vart 

avgränsningen för när inkomstslaget näringsverksamhet påbörjas. De aktuella 

dokumenten har gemensamt att de behandlar gränsdragning av inkomstslaget 

näringsverksamhet utifrån 13 kap. 1 § IL. 

4.1 RÅ 2006 ref. 58 

Frågan om när ett aktiebolag ska anses bedriva näringsverksamhet ställs till sin 

prövning i det här fallet som rör frågan om ett aktiebolag som inte bedriver någon 

verksamhet kan tillämpa reglerna om koncernbidrag trots det uttryckliga kravet på 

näringsverksamhet. I fallet fanns det ett bolag som avsåg att investera i fastigheter 

genom nybildade dotterbolag eller genom förvärvade standardbolag. Moderbolaget ville 

nu veta om det skulle finnas möjligheter att göra koncernbidrag mellan bolagen som ska 

ingå i koncernen och ställde därför ett antal frågor till Skatterättsnämnden för att begära 

ett förhandsbesked. Bland de frågor som ställdes i det här fallet är det endast fråga 3, 

den rörande bolaget XD AB, som är av relevans för uppsatsen och det är endast den som 

kommer att behandlas här. Skatterättsnämdens beslut var nekande i frågan men 

förhandsbeskedet överklagades därefter till HFD.  

För en av de dotterbolag som ingick i den nybildade koncernen, XD AB, fanns det ingen 

avsikt att varken då eller i framtiden bedriva någon slags rörelse i bolaget. Istället skulle 

bolaget endast agera som ett holdingbolag och avsikten var att bolagets enda tillgångar 

skulle vara två helägda dotterbolag som bedrev investeringar i fastigheter. Inom XD AB 

fanns det inga anställda och det fanns ingen avsikt att bolaget skulle förvärva några 

egna fastigheter. Enligt en undantagsregel i 35 kap. 3 § IL kan förutsättningarna för 

koncernbidrag vara uppfyllda om dotterbolaget varit helägt sedan dess att den började 

bedriva näringsverksamhet av något slag. Den aktuella fråga som HFD har att besvara 

är därför om XD AB kan anses bedriva näringsverksamhet som ett holdingbolag. 
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Enligt HFD existerade undantagsregeln även i den äldre skattelagen där begreppet 

’verksamhet’ användes; införandet av IL innebar att begreppet byttes ut mot 

’näringsverksamhet’ men HFD framhäver att avsikten inte var att ändra innebörden av 

regeln genom lagändringen.  Förvaltningsbolag hade i den gamla lagen ett specifikt 58

undantag från reglerna om koncernbidrag, vilket indikerar att avsikten var att även 

sådana bolag ska anses uppfylla kraven på näringsverksamhet. Eftersom juridiska 

personer inte kan hänföra sina intäkter och utgifter till något annat inkomstslag än 

inkomstslaget näringsverksamhet, anser HFD att det får anses att ett nybildat aktiebolag 

bedriver verksamhet fram tills dess att bolaget upplöses.  Även om ett aktiebolag är 59

vilande, det vill säga att det inte bedriver någon faktiskt verksamhet, så anser HFD att 

bolaget ska anses bedriva en näringsverksamhet. Undantagsregeln blev därför inte 

tillämpligt i fallet vilket innebar att XD AB kunde ge och motta koncernbidrag. 

4.1.1 Analys 

Fallet rör frågan om gränsdragning av begreppet ’näringsverksamhet’ i IL i förhållande 

till aktiebolag. Trots att det finns krav på att det ska finnas en förvärvsverksamhet som 

bedrivs yrkesmässigt och självständigt i 13 kap. 1 § IL väljer HFD att inte beakta dessa 

rekvisit i sin bedömning om näringsverksamhet föreligger på grund av att juridiska 

personer inte kan beskattas i något annat inkomstslag. Förutsättningen är därför att 

aktiebolag bedriver en näringsverksamhet redan när bolaget registrerats, vilket innebär 

att även uppbyggnadsperioden med investeringar är att anse som näringsverksamhet, 

förutsatt att investeringarna görs efter att bolaget har blivit registrerat. Eftersom 

aktiebolag redan från början anses bedriva en näringsverksamhet, omfattas de av alla de 

gällande reglerna inklusive avdragsrätten för utgifter. De investeringar som görs under 

bolagets uppbyggnadsfas kommer därför att vara avdragsgilla.  

I förhållande till förutsebarhetsprincipen är den gränsdragning som HFD gör lätt att tyda 

och förutse, oavsett vilken juridisk kunskap personen som startar bolaget har. 

Gränsdragningen i sig är inte komplicerad utan leder till ett enkelt konstaterande om att 

när bolaget är bildat blir utgifter också avdragsgilla, om inget annat regleras i lag. 

 Prop 1999/2000: del 2. s. 479.58
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Rörande principen skatteneutralitet är det dock svårare att tolka hur förenligt HFD:s 

bedömning är med principen eftersom det inte klargörs om även perioder innan bolaget 

registrerades kan bli avdragsgilla eller inte. 

Det fallet visar på är att gränsdragningen mellan näringsverksamhet för aktiebolag är 

när bolaget blir registrerat; dock behandlar fallet inte frågan om vad som sker med 

investeringar som är gjorda innan bolaget registrerades eller innan det bildades. Fallet 

behandlar visserligen endast aktiebolag, men en analog tolkning bör kunna göras för att 

även andra juridiska personer, såsom handelsbolag  och ekonomiska föreningar, också 60

omfattas av bedömningen att de anses bedriva näringsverksamhet när de blivit 

registrerade. Detta på grund av att de också är begränsade till inkomstslaget 

näringsverksamhet, precis som aktiebolagen. En enskild näringsverksamhet utgör dock 

inte en juridisk person, vilket innebär att fallet inte kan appliceras på dessa 

verksamheters situation och det är därför av vikt att ytterligare definiera gränsdragning 

för inkomstslaget näringsverksamhet specifikt för enskilda näringsverksamheter. 

4.2 RÅ 2010:111 

Ett innehav av en näringsfastighet ska alltid räknas som en näringsverksamhet enligt 13 

kap. 1 § 3 st IL. I det nu aktuella fallet uppkom frågan om vilken omfattning som en 

näringsfastighet ska anses ha. Ett par makar hade år 1988 förvärvat en 

jordbruksfastighet som omfattade fem hektar som de sedan hade använt till uppfödning 

av ridhästar samt en jordbruksdrift bestående av vallodling och bete för uppfödningen 

av hästarna. Makarna hade under hela tiden som de ägt fastigheten redovisat all 

verksamhet på marken som näringsverksamhet. I målet är det ostridigt att 

jordbruksfastigheten faktiskt utgör en näringsfastighet, men Skatteverket valde år 2003 

att hänföra hästuppfödningen, som genomfördes på näringsfastigheten, till 

inkomstslaget tjänst istället för näringsverksamhet. Myndigheten motiverade beslutet 

med att de underskott som verksamheten gått med under en lång tid indikerade på att 

det inte fanns något vinstsyfte i verksamheten. 

HFD påbörjar sitt resonemang genom att lägga ut grunderna för inkomstslaget 

näringsverksamhet där en prövning enligt 13 kap. 1 § IL ska först göras mot det första 

 En specifik undantagsregel för detta finns för handelsbolag i 13 kap. 4 § IL.60
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stycket, och om svaret där är nekande ska en prövning göras för att undersöka om tredje 

stycket är tillämpligt. Det avgörande i prövningen enligt första stycket är om 

verksamheten kan anses utgöra en självständigt bedriven förvärvsverksamhet, vilket 

domstolen inte ansåg att verksamheten utgjorde på grund av det ekonomiska utfallet. 

Enligt domstolen innebär 13 kap. 1 § 3 st IL att inkomster och utgifter på grund av 

innehavet av en näringsfastighet ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet även 

om kravet på en yrkesmässigt självständig förvärvsverksamhet inte är uppfylld. Regeln 

tar dock endast sikte på inkomster och utgifter som föranleds av själva fastigheten. 

Enligt domstolen inkluderar detta inte användandet eller nyttiggörandet av tillgångar 

som finns på fastigheten utan att dessa har en omedelbar koppling till fastigheten. I det 

aktuella fallet anser domstolen att näringsfastigheten endast har en viss betydelse för 

hästuppfödningen, möjligheten för hästarna att beta på marken, vilket inte är tillräckligt 

för att uppfödningen ska anses ha en omedelbar koppling till näringsfastigheten. 

Slutsatsen blev således att näringsfastigheten anses utgöra en näringsverksamhet men 

den hästuppfödning som utförs på marken inte anses utgöra en näringsverksamhet, 

varför avdragsrätt för hästuppfödningen inte heller föreligger. 

4.2.1 Analys 

Gränsdragningen för om en enskild firma ska anses utgöra en näringsverksamhet utgår 

utifrån kraven i 13 kap. 1 § 1 st IL, men undantagsregeln i tredje stycket där det stadgas 

att innehav av näringsfastighet alltid utgör en näringsverksamhet oavsett om kraven 

enligt första stycket är uppfyllda eller inte är ett sätt att omfattas av inkomstslaget 

näringsverksamhet trots att de grundläggande rekvisiten inte är uppfyllda.  Den fråga 61

som det här fallet har behandlat är hur själva näringsfastigheten och den 

näringsverksamhet som den anses utgöra ska avgränsas. Utifrån det resonemang som 

domstolen för i det här fallet ska den näringsverksamhet som är kopplad till 

näringsfastigheten avgränsas på så sätt att endast utgifter och inkomster som härrör sig 

från själva innehavet omfattas. Det här innebär att exempelvis fastighetsavgiften skulle 

utgöra en utgift som omfattas. Utnyttjandet av näringsfastigheten för andra ändamål, 

exempelvis för att odla grönsaker som ska säljas, omfattas då endast om de har ett 

 Lodin et al., 2019. s. 293.61
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omedelbart samband med näringsfastigheten. I fallet ansåg domstolen att uppfödning av 

hästar som använde fastigheten för att hästarna skulle kunna få mat genom bete inte 

hade ett omedelbart samband med fastigheten, vilket innebär att det inte är tillräckligt 

för en verksamhet att endast utnyttja fastigheten till en viss grad för att anses utgöra en 

del av näringsverksamheten. Istället är indikationen att det krävs att verksamheten är 

helt beroende av näringsfastigheten för att det ska anses finnas ett omedelbart samband 

mellan de två. Det tidigare exemplet om att odla grönsaker på marken skulle med stor 

sannolikt anses ha ett sådant samband i och med att odlingen endast förlitar sig på 

fastigheten, medan uppfödningen av hästarna även kunde göras på närliggande marker. 

I förhållande till förutsebarhetsprincipen innebär det resonemang som HFD för i fallet 

att det inte är tillräckligt att endast bedriva en verksamhet på näringsfastigheten för att 

den ska anses utgöra en näringsverksamhet, utan den behöver också vara helt beroende 

av näringsfastigheten. Domstolen ger ingen vidare förklaring till varför hästuppfödning 

i det aktuella fallet inte har en omedelbar koppling till näringsfastigheten, men utifrån 

underinstansernas resonemang tyder det på att uppfödningen anses utgöra en binäring 

till jordbruket på näringsfastigheten då jordbruket används till mer än endast 

uppfödningen av hästarna. Distinktionen mellan vad som anses ha ett omedelbart 

samband och inte är dock inte specifikt klar, och domstolens korta resonemang i den 

delen av frågan bidrar inte till något klargörande. Det uppstår således en osäkerhet för 

nystartade verksamheter om vad de kan räkna in i den verksamhet som bedrivs genom 

näringsfastigheten, vilket indikerar på att enligt Höglunds kriterier rör sig om en svår 

fråga som inte är i linje med förutsebarhetsprincipen. 

4.3 Skatteverkets ställningstagande: Utgifter innan aktiebolaget har 

registrerats  

I Skatteverkets ställningstaganden (dnr 202 458408-17/111) tolkar Skatteverket 16 kap. 

1 § IL i förhållande till utgifter som uppstår på grund av förpliktelser före bildandet av 

ett aktiebolag och utgifter som uppstår efter bildandet av bolaget men innan det har 

registrerats.  Enligt 2 kap. 25 § Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) blir ett aktiebolag 62

en juridisk person först efter att det har registrerats. Innan registreringstidpunkten är det 

 Skatteverket, 2018. Utgifter innan aktiebolaget har registrerats.62
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därför inte möjligt för bolaget att uppfylla de krav som ställs i 13 kap. 1 § IL för att 

inkomstslaget näringsverksamhet ska bli tillämpligt. Dock kan aktiebolaget ersätta de 

kostnader som uppstår vid bolagets bildande till aktieägarna enligt 2 kap. 5 § ABL. 

Likaså kan bolaget enligt 2 kap. 26 § ABL överta förpliktelser som åtagits genom att 

någon vidtagit åtgärder i bolagets namn innan dess att bolaget blivit registrerat, förutsatt 

att förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller har uppstått efter att bolaget bildades 

men innan registreringen. Enligt Skatteverkets bedömning är dessa utgifter avdragsgilla 

som kostnader enligt 16 kap. 1 § IL om inte utgiften i normalfallet inte hade varit 

avdragsgill.  Exempel på förpliktelser som Skatteverket anser omfattas av den här 63

avdragsrätten är hyreskontrakt som ingås innan bolagets registrering. 

Enligt Skatteverket är även utgifter för att förvärva varor eller tjänster i bolagets namn 

avdragsgilla för bolaget trots att de är förvärvade innan registrering har skett, förutsatt 

att de förvärvades efter att bolaget bildades.  Exempel på dessa typer av utgifter som 64

Skatteverket framhäver är inköp av inventarier. Dock betonas det i ställningstagandet att 

även om en del utgifter kan vara avdragsgilla för aktiebolaget enligt 16 kap. 1 § IL 

innan verksamheten har kommit igång, är utgifter för själva bildandet av bolaget aldrig 

avdragsgilla. Utgifter som Skatteverket anser är typiska utgifter vid ett bildande av ett 

aktiebolag är bland annat utgifter för registrering, annonser och juridisk rådgivning. 

Anledningen till att det här framhävs är att dessa utgifter inte kan kopplas till bolagets 

verksamhet, utan istället är kopplade till aktieägarnas förvärv av bolagets andelar.  65

Dessa utgifter är därför avsedda att bäras av ägarna och inte av bolaget. 

4.3.1 Analys 

Grunden för att ett aktiebolag ska bli en juridisk person och omfattas av inkomstslaget 

näringsverksamhet i enlighet med 13 kap. 1 § IL är att bolaget blir registrerat, vilket 

framkommer av RÅ 2006 ref. 58.  Det här innebär att det finns en period efter att 66

bolaget bildats som den inte utgör en juridisk person, men investeringar kan göras både 

 Skatteverket, 2018.63
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innan och efter själva bildandet. I ställningstagandet gör Skatteverket en distinktion 

mellan förpliktelser och varor/tjänster som är viktig för avdragsrätten. 

Rörande förpliktelser kan bolagsmännen när som helst, både innan och efter bolaget 

blivit bildat, ådra sig förpliktelser i bolagets namn som de därefter överför till 

aktiebolaget. Utgifterna för att ådra sig dessa förpliktelser kommer då att bli 

avdragsgilla. I ställningstagandet ges det inget riktmärke på hur lång tid innan bolaget 

bildas som förpliktelsen får ådras för att den ska bli avdragsgill. Eftersom förpliktelsen 

ska göras i bolagets namn är det rimligt att anta att bildandet av bolaget och ådragande 

av förpliktelsen sker nära i tiden, men det råder en viss osäkerhet rörande detta. Det 

framkommer inte något krav på en avsikt att utnyttja förpliktelsen för att löpande 

förvärva intäkter i verksamheten, utan det är snarare underförstått i och med att 

förpliktelsen ådras för bolagets räkning.  

Till skillnad från den bedömning som Skatteverket gör rörande förpliktelser 

framkommer det i ställningstagandet att förvärv av varor eller tjänster innan bolaget har 

blivit bildat inte kommer att vara avdragsgilla. För att sådana förvärv ska bli 

avdragsgilla innan bolaget blir en självständig juridisk person måste förvärven ske efter 

att bolaget blivit bildat. Utgångspunkten för det här är aktiebolagslagen där det inte är 

stadgat att ett nybildat bolag kan överta varor eller tjänster från bolagsmännen, istället 

ska dessa överföras på sedvanligt sätt genom exempelvis ett aktieägartillskott.  Det är 67

dock inte endast förpliktelser såsom hyreskontrakt som kan utgöra investeringar inför 

uppstarten, utan även rena förvärv av fastigheter och liknande kan utgöra investeringar. 

Den distinktion som Skatteverket här gör mellan förpliktelser och varor/tjänster innebär 

att det görs en godtycklig skillnad mellan investeringar innan bolaget bildats och efter 

bolaget bildats. För att principen om skatteneutralitet ska upprätthållas ska investeringar 

som görs både före och efter att näringsverksamheten har påbörjats behandlas på ett 

likartad sätt. Distinktioner mellan olika faser i bolagets livslängd leder till 

snedvridningar där det är mer fördelaktigt att genomföra investeringar i ett visst skede 

över ett annat, vilket inte är förenligt med neutralitetsprincipen. 

 Skatteverket, 2018.67
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Även om ställningstagandet innebär att principen om skatteneutralitet åsidosätts 

upprättar den dock väldigt konkreta ramar för när utgifter blir avdragsgilla. Att ställa 

krav på att aktiebolaget måste vara registrerat så att den faktiskt utgör en juridisk person 

eller att en förpliktelse har ådragits i bolagets namn gör det väldigt simpelt att ta reda på 

när en utgift kommer att vara avdragsgill. Detta konkretiserande gör att det inte finns 

något stort utrymme för tolkningar. Utifrån Höglunds klassificeringar är fastställandet 

av ramar för 13 kap. 1 § IL en svår fråga, men ställningstagandet simplifierar det på ett 

sätt att även personer utan juridisk expertis bör kunna avgöra när en utgift är avdragsgill 

inom ett aktiebolag.  Ställningstagandet belyser vikten av förutsebarhetsprincipen 68

genom att förenkla en svår tolkning, vilket är varför principen är uppfylld här. 

Enskilda näringsverksamheter som inte kan särskiljas från den fysiska personen har en 

särskild regel som reglerar möjligheten till avdrag för utgifter innan verksamheten blev 

en näringsverksamhet, men det finns flera andra bolagstyper utöver aktiebolag som kan 

särskiljas från ägarna men som ändå inte omfattas av detta ställningstagande.  69

Bolagstyper som handelsbolag, ekonomiska föreningar, m.m. är inte inkluderade av de 

nämnda redogörelserna och varken HFD eller Skatteverket har belyst dessa bolag 

utifrån avdragsrätt för utgifter innan näringsverksamheten påbörjas. Frågan är då om 

detta ställningstagande kan tillämpas analogt på dessa bolagstyper. Precis som 

aktiebolag utgör dessa bolag separata juridiska personer och behöver registreras hos 

Bolagsverket.  70

Ett ställningstagande från Skatteverket har inte samma prejudikat värde som ett avgjort 

fall från HFD har, och på intet sätt kan ett ställningstagande anses utgöra gällande rätt.  71

Det ställningstagandet faktiskt utgör är en indikation på hur Skatteverket bedömer i 

frågan, vilket är användbar information i de frågor där de saknas omfattande praxis från 

domstolarna som klargör rättsläget. Frågan om investeringskostnader innan bolagets 

registrering är en fråga som domstolarna inte har behandlat i någon vidare mån, varför 

Skatteverkets rådgivning är en adekvat källa som grund i besvarandet av frågan.  

 Höglund, 2005. s. 38.68
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4.4 Analys inkomstskatterätt 

De ovan redovisade rättsfallen samt ställningstagandet från Skatteverket visar på att den 

distinktion som görs rörande när avdrag för utgifter medges och när avdrag inte medges 

går vid gränsen för inkomstslaget näringsverksamhet. I förhållande till verksamheter 

som bedrivs i en bolagsform som utgör en separat juridisk person är det utifrån praxis 

lätt att avgöra när en näringsverksamhet anses bedrivas; samtidigt som bolaget 

registreras och blir en juridisk person. En problematik som Skatteverkets 

ställningstagande visar på i förhållande till den här distinktionen är det faktum att 

investeringar för att påbörja en näringsverksamhet kan ske redan innan bolaget blir 

registrerad. Eftersom det saknas en lagregel som ger rätt till avdrag för sådana 

investeringar är det den generella avdragsregelns i 16 kap 1 § IL som står till grund för 

avdragsrätten. Som tidigare har diskuterats innebär Skatteverkets ställning att principen 

om skatteneutralitet åsidosätts i och med att det blir mer förmånligare att genomföra 

investeringar i form av varor och tjänster efter att bolaget har bildats.  Eftersom HFD 72

inte har bedömt situationen annorlunda innebär det här att möjligheterna till avdrag för 

investeringar i en uppbyggnadsfas som infaller innan bolaget har bildats är begränsade 

till förpliktelser, såsom hyreskontrakt, för verksamheter som bedrivs i en bolagsform 

som utgör en juridisk person. 

Till skillnad från de andra bolagsformerna finns det en specifik möjlighet för enskilda 

näringsverksamheter att göra avdrag för investeringar som genomförts innan dess att 

näringsverksamheten påbörjades.  Denna möjlighet är visserligen begränsad, men den 73

utger konkreta ramar för avdragsrätten som till stor del är förenlig med principen om 

skatteneutralitet eftersom denna avdragsrätt gör det likvärdigt att genomföra 

investeringar inom dessa ramar före och efter att näringsverksamheten har startat. En 

del brister finns dock i förhållande till skatteneutraliteten då det är mer förmånligt att 

genomföra större investeringar efter att näringsverksamheten har påbörjats. Därutöver 

finns det problematik med förutsägbarheten, vilket de svenska rättsfallen som har 
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diskuterats ovan visar på, då det ibland kan finnas svårigheter med avgöra när en 

näringsverksamhet anses starta och vad som ska anses ha ett direkt samband med 

näringsverksamheten. 

För juridiska personer är det således lätt avgöra när en näringsverksamhet föreligger 

men de gällande appliceringarna av avdragsreglerna är inte förenliga med principen om 

skatteneutralitet; för enskilda näringsverksamheter är avdragsreglerna i högre grad 

förenliga med principen om skatteneutralitet medan det är svårare att avgöra när 

näringsverksamheten påbörjas. Det här visar på att de olika bolagsformerna har sina 

respektive styrkor och svagheter i förhållande till några av skatterättens centrala 

rättsprinciper. Att de olika bolagsformerna har skilda brister och styrkor visar också på 

att finns möjligheter att ta nytta av de andra bolagsformernas styrkor för att få 

avdragsrätten mer förenlig med principerna om skatteneutralitet och förutsägbarhet. 

!27



5 Rättsfall mervärdesskatt 

I den här delen kommer rättsfall som behandlar frågan om avdragsrätt eller 

återbetalningsrätt av ingående mervärdesskatt för den tid innan verksamheten 

påbörjades att analyseras. Både fall från svensk intern rätt och fall från EU-domstolen 

kommer att analyseras i denna del. 

5.1 RÅ 2002 not. 26 

Det här fallet handlar om ett handelsbolag som under en period hade sålt och köpt hästar 

som hade deltagit i trav och vunnit prispengar åt bolaget. Skattemyndigheten i 

Värmlands län ansåg att detta utgjorde en skattepliktig verksamhet på grund av att 

transaktionerna varit skattepliktiga och gjordes i ett yrkesmässigt hänseende. Bolaget 

blev därför registrerat för mervärdesskatt av skattemyndigheten från och med den 1 

augusti 1996. Bolaget bestred inte skattemyndighetens bedömning utan ansåg att den 

var korrekt, men de ansåg att det datum som skattemyndigheten hade registrerat dem för 

är orimlig på grund av att bolaget har haft utgifter för inköp och ’förädling’ av hästarna 

innan några inkomster eller omsättning kunde redovisas. På grund av det här ansåg 

bolaget att de skulle registreras för mervärdesskatt från och med den 1 januari 1995 

istället, så att den ingående mervärdesskatt som bolaget har fått för utgifter ämnade till 

att skapa omsättning blir avdragsgill. I andra hand har bolaget yrkat på att de ska ha rätt 

till återbetalning av ingående mervärdesskatt för perioden från 1 januari 1995 till den 1 

augusti 1996 med stöd av 10 kap. 9 § ML. 

HFD gör bedömningen att den fråga som är aktuell i målet är från vilken tid som 

bolaget ska registreras för mervärdesskatt. Att bolaget utför skattepliktig verksamhet är i 

målet ostridigt, varför det inte förs någon diskussion om transaktionerna med 

travhästarna är skattepliktiga. Enligt tidigare rättspraxis framgår det att beslut om 

registrering inte får tilläggas verkan för tid innan registreringen, varför domstolen 

beslutar att inte bifalla bolagets talan.  I frågan om rätten till återbetalning gör 74

domstolen inte någon bedömning själv om särskilda skäl föreligger, utan återförvisar 

den frågan till skattemyndigheten för att avgöra. 

 RÅ 1987 ref. 115.74
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I fallet finns det ett skiljaktigt regeringsråd, Lavin, som tar upp frågan om särskilda skäl 

varför det är av intresse att belysa även den skiljaktiges argumentation. Enligt 6 kap. 1 § 

ML utgör handelsbolag ett särskilt skattesubjekt som endast är skattskyldigt för 

omsättningen i den verksamhet som handelsbolaget bedriver. Lavin anser med detta 

lagstöd som grund att det därför inte går att tidigarelägga bolagets registrering till en tid 

innan bolaget haft en omsättning. I frågan om rätten till återbetalning framför Lavin att 

underinstanserna har tagit registreringsanmälan som utgångspunkt för överväganden 

rörande återbetalningen, trots att lagtexten förordnar en annan ordning med en särskild 

ansökan. Inte heller har underinstanserna tagit ett beslut om särskilda skäl föreligger. 

HFD valde i fallet att inte själv avgöra om särskilda skäl föreligger, utan förvisade det 

till skattemyndigheten, en fråga som Lavin anser att domstolen borde ha prövat då det 

inte föreligger några hinder för domstolen att pröva frågan. I bedömningen av frågan 

hänvisar Lavin till EU-domstolens praxis rörande skattskyldiga personer där det 

framgår att när en skattemyndighet bedömer rätten till avdrag är myndigheten inte 

hindrad från att kräva att den påstådda avsikten med ett förvärv av en tillgång ska vara 

till användning för skattepliktiga transaktioner samt att denna avsikt styrks med 

objektiva omständigheter.   75

Lavin påpekar dock att skattemyndigheten kan lägga andra omständigheter än det 

påstådda syftet med tillgången till grund för sin bedömning om särskilda skäl föreligger. 

Tillgångar som uteslutande är ägnade att utnyttjas ekonomiskt är enligt Lavin i 

allmänhet tillräckligt för att visa att tillgången nyttjas för att fortlöpande vinna intäkter. 

Om tillgången istället används för både ekonomiska och privata ändamål finns det skäl 

att utifrån samtliga omständigheter göra en bedömning om tillgången faktiskt nyttjas för 

att fortlöpande vinna intäkter. För den i fallet aktuella verksamheten, 

travsportsverksamheten, anser Lavin att det är möjligt att använda hästarna för både 

ekonomiska och privata ändamål. Eftersom de redovisade utgifterna för inköpet av 

travhästen har resulterat i att hästen sprungit flera lopp utan att generera omsättning i 

bolaget genom att vinna prispengar, anser Lavin att det inte har uteslutande visats att 

hästen används för att fortlöpande vinna intäkter. På grund av det här saknas det 

 Begreppet ’skattskyldig person’ motsvaras i nuvarande mervärdesdirektiv av begreppet 75

’beskattningsbar person’. Grunderna för en skattskyldig- eller beskattningsbar person är dock 
desamma.
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särskilda skäl för att medge återbetalning av ingående mervärdesskatt för tiden innan 

momsregistreringen. 

5.1.1 Analys 

Det centrala i det här fallet är den skiljaktiges mening eftersom varken underinstanserna 

eller HFD väljer att göra en bedömning i frågan om särskilda skäl, någonting som den 

skiljaktige dock gör. Visserligen har inte den skiljaktiges mening det värde som 

prejudikat som ett enat avgörande av HFD har, men i frågor som denna där majoriteten 

inte behandlar frågan kan det ändå vara av vikt att undersöka den skiljaktiges mening. 

Inom bedömningen av om det föreligger särskilda skäl utgår Lavin ifrån EU-rätten, trots 

att varken det sjätte direktivet eller det nuvarande mervärdesskattedirektivet har en 

motsvarande bestämmelse. Istället för att undersöka vad EU-domstolen anser utgör 

särskilda skäl, utgår bedömningen till huvuddel från vilket syfte som den förvärvade 

tillgången används för. Den här bedömningen är lik den som står till grund för 

huvudregeln för avdragsrätten inom mervärdesskatten, att inköpet ska vara ämnat till att 

fortlöpande vinna intäkter eller kunna kopplas till bolagets allmänna omkostnader.  76

Utifrån Lavins resonemang skulle det således räcka med att påvisa att inköpet är ämnat 

för att fortlöpande vinna intäkter i framtiden för att särskilda skäl ska föreligga. Det 

finns således en sammankoppling mellan när det föreligger avdragsrätt för 

beskattningsbara personer och när det finns särskilda skäl för rätt till återbetalning för 

nystartade verksamheter. I bedömningen om det finns en avsikt att förvärva intäkter ska 

en objektiv bedömning göras utifrån alla relevanta omständigheter i fallet; dock kan det 

vara svårare för nystartade verksamheter att faktiskt påvisa detta syfte i och med att det 

rör sig om framtida intäkter. Detta på grund av att de kan vara i en position vid ansökan 

då förvärven inte har lett till några skattepliktiga omsättningar än. 

I förhållande till förutsebarhetsprincipen visar det här fallet på ett centralt faktum; det 

faktum att domstolarna inte verkar vilja göra en bedömning om vilka omständigheter 

som utgör särskilda skäl för rätt återbetalning, vilket visas på att HFD förvisar frågan till 

skattemyndigheten och underinstanserna inte heller behandlar frågan. Myndighetsbeslut 

är för det mesta allmänna handlingar som offentligheten kan ta del av, men det finns 
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även situationer när besluten är sekretessbelagda.  Till skillnad från domstolsbeslut, 77

och särskilt från högsta instans, har myndighetsbeslut ett väldigt lågt värde som 

prejudikat i och med att många sådana beslut ska kunna överklagas för prövning i högre 

instans. Att då lämna det till myndigheten att avgöra hur bedömningen för rekvisitet 

särskilda skäl ska gå till innebär att nystartade verksamheter som i framtiden hamnar i 

liknande situation kommer att ha det svårt att avgöra i förväg vilka förvärv som skulle 

kunna föranleda en återbetalning av den ingående skatten. I och med att HFD inte 

klargör att det finns några hinder mot att domstolen prövar frågan, håller jag med Lavin 

om att domstolen borde ha prövat frågan i syfte att få till ett prejudikat rörande hur 

rekvisitet särskilda skäl ska bedömas. 

5.2 C-268/83 Rompelman 

I fallet som utspelar sig i Nederländerna har makarna Rompelman år 1978 förvärvat en 

fordringsrätt angående en framtida samäganderätt till två andelar i en byggnad som hade 

börjat uppföras samt en tomträtt till fastigheten som byggnaden står på. På 

byggnadsritningen var dessa två andelar betecknade som ’utställningslokaler’. Makarna 

skickade en skrivelse till den lokala skattemyndigheten och förklarade deras avsikt om 

att hyra ut utställningslokalerna till företagare när byggnaden väl hade blivit färdigt, 

samt deras avsikt att ansöka om frivillig skatteplikt för uthyrningen. På grund av 

upprättandet av byggnaden ådrog sig makarna utgifter för byggandet och ansökte därför 

om att få rätt till återbetalning för den ingående skatten enligt intern nederländsk rätt. 

Skattemyndigheten valde dock att avslå begäran om återbetalning på grund av att ingen 

uthyrning hade skett vid ansökan och att det därför inte förelåg någon skattepliktig 

omsättning. Makarna överklagade beslutet som till slut skickades till EU-domstolen för 

ett förhandsavgörande där den frågan som ska besvaras är om det föreligger en 

ekonomisk verksamhet redan vid den tidpunkt då en person köper framtida tillgångar i 

avsikt att i sinom tid hyra ut dem. 

I sitt besvarande av frågan börjar EU-domstolen med att gå igenom grunderna för 

mervärdesskattens tillämplighet, särskilt det faktum att syftet med reglerna är att avdrag 

för ingående mervärdesskatt endast ska tas ut till den del de direkt har belastat de olika 
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kostnadskomponenterna som ingår i priset för varor och tjänster samt att avdragsrätten 

är utformad på ett sätt som innebär att endast skattskyldiga personer skall ha rätt att dra 

av mervärdesskatt. Enligt domstolen är utformningen av reglerna på detta sätt avsett till 

att befria företagaren från den belastning som mervärdesskatten utgör på sin 

ekonomiska verksamhet. På så sätt är det avsett att all ekonomisk verksamhet ska 

beskattas på ett neutralt sätt. Utifrån detta anser domstolen att huvudfrågan i målet är att 

avgöra om delbetalningar på en byggnad som är under uppförande skall anses som 

början till ett utnyttjande av materiella tillgångar och följaktligen som vara eller tjänst 

som används i samband med skattepliktiga transaktioner. 

Enligt domstolen skall även förberedande verksamhet, såsom förvärv av medel för 

utnyttjande och köp av fast egendom, betraktas som en ekonomisk verksamhet enligt 

den definition av ekonomisk verksamhet som används i direktivet. Detta på grund av att 

definitionen kan omfatta flera på varandra följande handlingar. Resultatet av det här är 

att det inte finns någon anledning till att skilja mellan de olika rättsliga formerna av 

förberedande handlingar. Enligt domstolen skulle principen om skatteneutralitet sättas 

ur spel om de första investeringskostnaderna som ett företag har inte skulle anses utgöra 

en ekonomisk verksamhet. Om verksamheten inte ansetts påbörjad förrän dess att 

fastigheten faktiskt utnyttjades och inbringade skattepliktiga intäkter, skulle det 

innebära att företagaren kommer att belastas med kostnaden för mervärdesskatten i 

investeringsskedet utan någon möjlighet att dra av den, vilket inte är förenligt med 

principen om skatteneutralitet. Den här bedömningen ändras inte om företagaren har en 

rätt att få mervärdesskatten återbetalad när det faktiska utnyttjandet av tillgången sker; i 

och med att kostnaden då ändå belastar företaget under den period som leder upp till 

utnyttjandet. Den som företar investeringshandlingar som är nära knutna och 

nödvändiga för utnyttjandet av en verksamhet ska därför anses som skattskyldig redan 

när investeringarna genomförs. 

Till sist konstaterar domstolen att det är den som begär avdrag för mervärdesskatt som 

ska styrka villkoren för avdragsrätt är uppfyllda. Skattemyndigheten får i detta skede 

kräva att avsikten att företa skattepliktiga transaktioner genom investeringarna styrks 

med objektiva omständigheter. 
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5.2.1 Analys 

I varken mervärdesskattedirektivet eller det sjätte direktivet finns det en möjlighet att få 

ingående mervärdesskatt för investeringar återbetald såsom i den svenska 10 kap. 9 § 

ML, vilket innebär att EU-domstolen i fall som denna måste bedöma rätten till avdrag 

utifrån avdragsrätten för ekonomiska verksamheter i direktivet. I och med att kärnfrågan 

i fallet rör personer som ännu inte påbörjat sin ekonomiska verksamhet, leder det till en 

intressant skiljeväg. I förhållande till investeringar gjorda på fastigheter väljer EU-

domstolen i det här fallet att konstatera att redan de första investeringarna utgör en 

ekonomisk verksamhet om avsikten att företa skattepliktiga transaktioner finns, trots att 

ingen skattepliktig omsättning faktiskt har skett. Det här i linje med den definition av 

ekonomisk verksamhet som Melz och Kristoffersson använder sig av där det är själva 

avsikten som är avgörande för om det föreligger en ekonomisk verksamhet.  Dock 78

räcker det inte att endast påstå att det finns en sådan avsikt, utan den måste också kunna 

styrkas med objektiva omständigheter. Exakt hur hög bevisnivå som företagaren 

behöver nå upp till lämnar domstolen osagt, utan bedömningen lämnas istället till 

skattemyndigheterna. 

En aspekt som syns i alla delar av EU-domstolens resonemang i fallet är att principen 

om skatteneutralitet har en central betydelse. Enligt domstolen är det viktigt att 

beskattningen av en verksamhet är neutral i alla led, inklusive perioden innan 

verksamheten faktiskt påbörjades. Investeringskostnader är vanliga, men om företaget i 

investeringsskedet inte får rätt till avdrag innebär det att mervärdesskatten utgör en 

belastning på företaget. Denna belastning sker även om en rätt till återbetalning ges när 

verksamheten faktiskt påbörjats. Eftersom återbetalningen sker i mycket senare skede 

kommer det inte att finnas någon neutralitet i beskattningen i investeringsfasen därför 

att när återbetalningen väl sker har investeringsfasen redan passerat och under den fasen 

har verksamheten varit tvungen att utstå den belastning som den ingående skatten utgör. 

Den svenska återbetalningsregeln i 10 kap. 9 § ML är enligt de resonemang som EU-

domstolen framför i det här fallet inte förenligt med principen om skatteneutralitet på 

grund av bristande neutralitet i investeringsskedet. Istället för att medge en rätt till 
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återbetalning i ett senare skede framför domstolen att den som företar 

investeringshandlingar ska anses vara skattskyldig, eller en beskattningsbar person vid 

tillämpning av mervärdesskattedirektivet, och behandlas av skattemyndigheterna som 

om verksamheten var aktiv och har skattepliktiga intäkter. 

Grunden för att ses som skattskyldig är själva avsikten med investeringarna, men till 

skillnad från förhållandet med skatteneutraliteten säger EU-domstolen väldigt lite i 

frågan om hur avsikten att företa skattepliktiga transaktioner ska bedömas. Det 

framkommer endast att grunden för bedömningen är de objektiva omständigheterna i 

fallet och det är den som hävdar avdragsrätt som har bevisbördan i denna fråga. Utöver 

detta lämnar domstolen själva genomförandet av bedömningen till skattemyndigheterna 

och ger ingen ytterligare vägledning. Istället blir det skattemyndigheterna själva som 

ska avgöra vilken typ av investeringar som är knutna och nödvändiga för utnyttjandet av 

en ekonomisk verksamhet. För personer som avser att starta upp nya verksamheter 

innebär det faktum att domstolen inte lyfter bedömningsfrågan att de inte kommer att 

kunna undersöka tidigare praxis på området för att kontrollera om sina planerade 

investeringar är avdragsgilla. De kommer istället behöva förlita sig på att deras 

nationella skattemyndighet är konsekvent i sina bedömningar utan att själva ha vetskap 

om vad en konsekvent bedömning i fallet är. Utifrån förutsebarhetsprincipen resulterar 

det här i att personer som hamnar i samma situation får det svårt att veta i förväg hur 

deras situation kommer att bedömas. 

5.3 C-110/94 Inzo 

I efterdyningarna av Rompelman grundades bolaget Inzo av ett antal belgiska 

kommuner. Syftet var att bolaget skulle bedriva verksamhet genom utveckling och 

användning av metoder för behandling av havsvatten och bräckt vatten samt utvinning 

av vatten. För detta ändamål förvärvade bolaget utrustning samt lät genomföra en 

lönsamhetsstudie för att avgöra om det vore lönsamt att upprätta en 

avsaltningsanläggning. I enlighet med de belgiska mervärdesskattereglerna fick Inzo 

den ingående mervärdesskatten återbetalad. Lönsamhetsstudien nådde dock slutsatsen 

att projektet var förenad med en mängd problem vilket fick flera investerare att dra sig 

ur bolaget. Slutligen lades projektet ned och Inzo försattes i likvidation utan att 
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någonsin ha påbörjat en ekonomisk verksamhet. Skattemyndigheten valde därför att 

kräva tillbaka den återbetalde mervärdesskatten från bolaget med hänvisning till att en 

lönsamhetsstudie där bolaget förbehåller sig rätten att lämna ett negativt besked till 

fortsatt verksamhet efter studiens avslut inte utgör en handling som otvetydigt uttrycker 

bolagets avsikt att påbörja en ekonomisk verksamhet. Den nationella domstolen 

vidarebefordrade fallet till EU-domstolen för ett förhandsbesked och önskade få svar på 

om en lönsamhetsstudie kan anses utgöra en ekonomisk verksamhet i direktivets 

mening trots att studien endast avser att undersöka om den planerade verksamheten är 

lönsam. 

EU-domstolen påbörjar sitt resonemang med att hänvisa tillbaka till Rompelman och de 

slutsatser som nåddes där. Där framgår det att redan de första investeringsutgifterna för 

en planerad verksamhet kan utgöra en ekonomisk verksamhet i direktivets mening. En 

lönsamhetsstudie utgör dock inte en investering för en framtida verksamhet i sig själv, 

men tillsammans med andra omständigheter, och om skattemyndigheten utifrån andra 

omständigheter anser att bolaget utgör en skattskyldig person, kan studien hänföras till 

en ekonomisk verksamhet i direktivets mening. Rätt till avdrag kan således medges för 

en sådan studie. 

Det faktum att studien resulterade i att bolaget likvideras ändrar inte det faktum att 

avdrag kan medges. I det här fallet hade bolaget redan ansetts utgöra en skattskyldig 

person av skattemyndigheten innan lönsamhetsstudien genomfördes. Utifrån 

rättssäkerhetsprincipen kan bolaget då inte fråntas sin status som skattskyldig person 

retroaktivt på grund av att verksamheten aldrig blev av. Om bolag retroaktivt hade 

kunnat bli fråntagna denna status hade det resulterat i en stor osäkerhet för bolag inom 

uppbyggnadsfasen; samt stora kostnader om bolaget blir återbetalningsskyldigt, vilket 

inte är i linje med rättssäkerhetsprincipen.  

5.3.1 Analys 

Att investeringar som är gjorda med avsikten att användas inom en framtida ekonomisk 

verksamhet utgör en ekonomisk verksamhet framkommer redan i Rompelman, men EU-

domstolen repeterar detta utan att ändra på resonemanget som ledde fram till 

bedömningen vilket indikerar att denna bedömning är avsedd att användas framöver. De 
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stora frågorna i Inzo blir istället om lönsamhetsstudien utgör en investering och frågan 

om retroaktiv verkan. 

Domstolen konstaterar aldrig rakt ut i sin bedömning att en lönsamhetsstudie utgör en 

ekonomisk verksamhet, utan endast att om en skattskyldig person genomför en 

lönsamhetsstudie så kan studien kopplas till denna persons ekonomiska verksamhet. Det 

här indikerar att enbart studien inte är tillräckligt för att utgöra en ekonomisk 

verksamhet i sig själv, utan det krävs ytterligare faktorer; exempelvis andra 

investeringar som gjorts likt de i fallet. Bedömningen hamnar istället mer på om det är 

möjligt att frånta bolaget dess status som skattskyldig person. Grunden för domstolens 

bedömning utgör rättssäkerhetsprincipen och förutsebarhetsprincipen. Det faktum att 

skattemyndigheten i ett tidigare skede ansåg att bolaget hade en avsikt att företa 

skattepliktiga transaktioner innebär enligt domstolen att efterföljande händelser som 

leder till att en ekonomisk verksamhet inte utförs inte kan frånta bolagets dess status 

som skattskyldig person för föregående perioder. När ett bolag väl anses uppfylla 

kraven för ekonomisk verksamhet ska bolaget behandlas som så fram tills dess att 

bolaget inte längre uppfyller kraven. Även om det i ett senare skede framkommer att 

bolaget aldrig ens uppfyllde kraven från början kan bolaget inte fråntas denna status 

med retroaktiv verkan. 

Trots att rättssäkerhetsprincipen utgör grunden för domstolens bedömning i frågan om 

retroaktiv verkan är principen om förutsägbarhet också relevant. Det faktum att en 

verksamhets status som skattskyldig person inte kan fråntas med retroaktiv verkan 

innebär att de som bedriver verksamheter kan vara säkra på att de kommer att ha 

avdragsrätt under hela den period som de anses bedriva ekonomisk verksamhet utan att 

behöva oroa sig över att behöva bli återbetalningsskyldig för de tidigare perioderna. 

Principen om skatteneutralitet utgör en del av domstolens bedömning i fastställandet av 

den praxis som byggdes upp i Rompelman. Utöver det används principen även för att 

motivera varför en verksamhet inte ska kunna bli fråntagen sin status som skattskyldig 

person med retroaktiv verkan. Enligt domstolen finns det en risk att skattemyndigheter 

behandlar företag som utför skattepliktiga transaktioner och företag som genomför 

investeringar i avsikt att utföra skattepliktiga transaktioner annorlunda från varandra. 
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Detta på grund av att verksamheter som misslyckas med att utföra skattepliktiga 

transaktioner trots investeringar kommer att bli återbetalningsskyldiga för den ingående 

mervärdesskatten medan verksamheter som lyckas inte blir återbetalningsskyldiga, 

vilket innebär en skillnad på hur investeringar i uppbyggnadsfasen behandlas utifrån 

vad deras resultat är. Eftersom det inte är investeringarnas resultat utan avsikt som ska 

utgöra grund för avdragsrätt, kan en sådan skillnad inte vara i enlighet med principen 

om skatteneutralitet. Resultatet av investeringarna får således inte påverka bedömningen 

rörande om investeringarna utgör en ekonomisk verksamhet. 

5.4 C-400/98 Breitsohl 

Under år 1990 hade den fysiska personen Breitsohl anmält sig som en verksamhet 

bedrivande försäljning och reparation av motorfordon samt förvärvade en fastighet som 

var avsedd att användas till den nyanmälda verksamheten. Fastigheten behövde dock 

byggas om till en bilverkstad och efter att ha schaktat fastigheten, lagt grunden och 

bottenplattan valde banken att inte längre finansiera bygget i och med att kostnaderna 

började skena iväg. Byggnadsarbetet avbröts och Breitsohl valde att istället sälja 

fastigheten till en tredje man eftersom hon ansåg att hon inte länge var i stånd slutföra 

bygget och inleda sin verksamhet. I slutet av året överläts fastigheten och på 

mervärdesskattedeklaration begärde Breitshol avdrag för den ingående mervärdesskatt 

som hon ådragit sig på grund av kostnaderna med bygget. Skattemyndigheten nekade 

dock ett fullt avdrag med hänvisning till att kostnaderna hade använts för att genomföra 

en skattefri överlåtelse av fastigheten och att hon därför inte kunde anses utgöra en 

näringsidkare då hon inte haft några varaktiga skattepliktiga transaktioner och hade 

därför ingen avdragsrätt. Myndighetens beslut överklagades och den nationella 

domstolen har begärt ett förhandsavgörande med frågan om avdragsrätten för ingående 

mervärdesskatt även omfattar etableringsinvesteringar i avsikt att påbörja en ekonomisk 

verksamhet som ska ge upphov till skattepliktiga transaktioner när skatteförvaltningen 

redan har vetskap om att den planerade ekonomiska verksamheten faktiskt inte 

påbörjats. 

EU-domstolen konstaterar direkt i sitt domskäl att den som styrker sin avsikt att bedriva 

en ekonomisk verksamhet och som har investeringsutgifter för detta ändamål ska anses 
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som en skattskyldig person.  När någon anses utgöra en skattskyldig person, ska denna 79

omedelbart ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt på investeringsutgifter redan 

innan verksamheten faktiskt påbörjats. Enligt domstolen är det personens förvärv av 

varor eller tjänster, när denne uppträder i egenskap som skattskyldig person, som 

bestämmer när avdragsbestämmelserna och de övriga mervärdesskattebestämmelserna 

ska tillämpas. Det bruk som planeras eller görs av varorna eller tjänsterna bestämmer 

endast omfattningen av avdragsrätten. 

Domstolen påpekar vidare att en annan tolkning av begreppet skattskyldig person skulle 

medföra att principen om skatteneutralitet som betonades i det tidigare fallet 

Rompelman skulle åsidosättas om en avdragsrätt nekades i och med att personen då 

påförs kostnaderna för mervärdesskatten på sin planerade ekonomiska verksamhet; samt 

att det görs en godtycklig skillnad på investeringsutgifter som uppkommit innan 

verksamheten påbörjats och investeringsutgifter som uppkommit efter att verksamheten 

påbörjats där det är mer fördelaktigt att ha utgifterna efter verksamhetens start. 

Skattemyndighetens erkännande av personens skattskyldighet påverkar enligt domstolen 

inte denna bedömning utan erkännandet innebär endast att personen inte kan frånkännas 

sin skattskyldighet med retroaktiv verkan. Domstolen framhåller dock att om de 

uppgifter som lämnats för att styrka avsikten har varit ägnade till att vilseleda 

myndigheten kan den skattskyldige retroaktivt återkrävas återbetalning på de belopp för 

vilka avdrag har medgivits med hänvisning till att beslut togs med falska uppgifter. 

Slutligen lämnar domstolen det till skattemyndigheten att avgöra om avsikten att 

bedriva en ekonomisk verksamhet är uppfylld med hänsyn till omständigheterna i fallet. 

5.4.1 Analys 

Det här fallet bygger till stor del vidare på det som domstolen sagt i Rompelman och 

Inzo. Bland annat har domstolen klarlagt att även analyser om lönsamhet för en 

hypotetisk verksamhet kan kopplas till en ekonomisk verksamhet enligt direktivet 

oavsett vad lönsamhetsanalysen får för resultat.  I det här fallet rörde det sig istället om 80

utgifter kopplade till en verksamhet som aldrig blev av samt skattemyndighetens 

 Tolkning enligt sjätte direktivet. Enligt gällande mervärdesskattedirektivet är motsvarigheten 79

till ’skattskyldig person’ en ’beskattningsbar person’.
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kännedom om detta. Principen om skatteneutralitet tar återigen en central roll i 

domstolens resonemang här och utgör grunden för varför avdragsrätt ska medges redan 

i planeringsstadiet. Det faktum att skattemyndigheten hade en faktiskt kännedom om 

vilket stadium som verksamheten befann sig i ansåg domstolen inte påverkade den 

avsiktsbedömning som måste göras vid förvärvstillfället. En misslyckad planerad 

verksamhet ska på så sätt inte förlora den avdragsrätt som givits när avsikten styrktes 

och krävas på återbetalning. 

I yrkandena framhåller den tyska regeringen att EU-domstolens resonemang i tidigare 

fall såsom Rompelman innebär att personer utan avsikt att starta en ekonomisk 

verksamhet kan förvärva varor för att få avdrag eller återbetalning för den ingående 

mervärdesskatten genom att förfalska omständigheter som indikerar på att en avsikt att 

företa skattepliktiga transaktioner finns. Vidare anser den tyska regeringen att det 

resonemang som domstolen för i Breitsohl ökar möjligheterna att utföra den här typen 

av bedrägeri i och med att domstolen stänger ned möjligheten att retroaktivt ta bort 

avdragsrätten när slutresultatet är att ingen ekonomisk verksamhet faktiskt påbörjas. 

Rätten till avdrag uppstår således redan vid förvärvet av varorna eller tjänsterna och 

försvinner inte om verksamheten aldrig påbörjas. Domstolen försvarar dock 

resonemanget utifrån förutsebarhetsprincipen. En person som med god tro avser att 

starta upp en verksamhet ska inte riskera att bli återbetalningsskyldig till staten på grund 

av att uppstarten misslyckades. Det här visar på den vikt som EU-domstolen lägger på 

principen och säkerställer att tillämpningen av direktiven utförs i enlighet med 

principen. Domstolens resonemang kan med andra ord sammanfattas som så att 

verksamheter som inte lyckats ska inte straffas gentemot de som faktiskt lyckas.  

Trots att domstolen väljer att skydda förutsebarhetsprincipen öppnar de ändå upp för 

avsteg från principen för att täcka till den lucka som den tyska regeringen framhäver. 

För att inte riskera att retroaktivt bli av med sin skattskyldighet behöver den 

skattskyldige ha varit i god tro när avsikten att påbörja en ekonomisk verksamhet 

styrktes. Hur gränsdragningen mellan en misslyckad verksamhet och en falsk avsikt ska 

fastställas är en aspekt som EU-domstolen inte tar upp. Istället är det återigen upp till 

skattemyndigheterna att själva lägga upp gränsdragningen, vilket utifrån 

förutsebarhetsprincipen innebär att det finns en viss osäkerhet bland skattskyldiga som 

!39



riskerar att inte lyckas starta upp sina verksamheter rörande om det finns en risk att de 

blir återbetalningsskyldiga eller inte. 

5.5 C-280/10 Polski Trawertyn 

Under år 2006 förvärvade ett antal personer en fastighet i Polen på vilken det fanns ett 

stenbrott. Året därefter valde dessa personer att gemensamt bilda ett bolag, Polski 

Trawertyn, och tillförde fastigheten till bolaget som apportegendom för att bedriva en 

ekonomisk verksamhet på stenbrottet. På momsdeklarationen för år 2007 deklarerade 

det nybildade bolaget ingående mervärdesskatt hänförlig till förvärvet av fastigheten. 

Skattemyndigheten valde dock att avslå avdraget med hänvisning till att fastigheten 

förvärvades av fysiska personer, inte av bolaget. Bolaget överklagade och fallet nådde 

till slut den högsta domstolen i Polen som begärde ett förhandsbesked från EU-

domstolen avseende två frågor. Med den första frågan undrar den nationella domstolen 

om de personer, som senare blivit bolagsmän och som har haft investeringsutgifter före 

det att bolaget registrerades, har rätt att dra av den ingående skatt som erlagts för de 

investeringskostnader som bolaget haft för sin beskattningsbara verksamhet. I den andra 

frågan undrar den nationella domstolen om den omständigheten att fakturan för 

investeringsutgifterna har utfärdats till bolagsmännen istället för bolaget innebär att den 

ingående skatt som som erlagts för investeringsutgifterna inte får dras av på så sätt som 

avses i fråga 1? 

I sin bedömning av den första frågan konstaterar EU-domstolen att inom den nationella 

lagstiftningen i Polen är det inte möjligt att dra av ingående mervärdesskatt hänförlig till 

bolagsmännens kostnader innan bolaget ens existerade, och väljer därför att uppfatta 

den första frågan som om den frågar om mervärdesskattedirektivet utgör hinder mot 

lagstiftning som Polens nu aktuella. Enligt praxis rörande det sjätte direktivet kan en 

ekonomisk verksamhet utgöra flera på varandra följande handlingar och att 

förberedande investeringar, såsom anskaffning av erforderliga medel och därmed 

sammanhängande förvärv av fast egendom.  I domstolens mening har den här 81

tolkningen inte förändrats av införandet av mervärdesskattedirektivet som ersatte det 

sjätte direktivet. Domstolen konstaterar sedan att det är av yttersta vikt att de första 

 C-268/83 Rompelman.81

!40



investeringskostnaderna för en verksamhet betraktas som en ekonomisk verksamhet för 

att inte utgöra en oskälig skattebörda på företaget i perioden innan den beskattningsbara 

inkomsten uppkommer. De investeringar som omfattas av detta är sådana som är nära 

knutna och nödvändiga för den framtida verksamheten. Även om bolagsmännen utför 

sådana investeringar under en period innan bolaget existerade ska bolagsmännen, som 

själva inte anses bedriva en ekonomisk verksamhet i eget regi, betraktas som 

beskattningsbara personer och ha en rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt. 

Tillförandet av apportegendom till bolaget är en transaktion som är undantagen från 

mervärdesskatt och enligt domstolen utgör det faktum att bolagsmännen i transaktionen 

inte påför någon mervärdesskatt att överföringen inte rimligen kan leda till att 

bolagsmännen ska bära kostnaden för mervärdesskatten utan någon möjlighet till 

avdrag. Ett sådant förfarande skulle inte vara i enlighet med principen om 

skatteneutralitet eftersom bolagsmännen missgynnas av det sätt de överför egendomen 

till bolaget. I situationer då någon har som enda verksamhetsändamål att förbereda den 

ekonomiska verksamheten för en annan beskattningsbar person och inom detta ändamål 

inte utför någon beskattningsbar transaktion, anser EU-domstolen att denna person ska 

ha rätt till avdrag. 

I den andra frågan konstaterar domstolen att om skattemyndigheten förfogar över de 

uppgifter som behövs för att fastställa att den beskattningsbara personen är skyldig till 

mervärdesskatt i egenskap av mottagare av skattepliktiga transaktioner, får det inte 

ställas ytterligare krav för att den beskattningsbara personen ska få utöva sin 

avdragsrätt. Ytterligare villkor i en sådan situation riskerar att leda till att personen inte 

får utnyttja sin avdragsrätt. 

5.5.1 Analys 

De tidigare fallen från EU-domstolen behandlar frågan om när en ekonomisk 

verksamhet kan anses påbörjad, medan det här fallet behandlar frågan om en ekonomisk 

verksamhet kan anses vara påbörjad innan dess att den beskattningsbara personen 

existerar. Den praxis som utvecklas här innebär att även investeringar som görs innan 

bolaget existerar, det vill säga av en helt annan person, kommer att vara avdragsgilla för 

bolaget förutsatt att överföringen av egendomen sker genom en transaktion undantagen 
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från mervärdesskatt, exempelvis en överföring av apportegendom. Kravet på ekonomisk 

verksamhet i 4 kap. 1 § ML blir således uppfyllt omedelbart vid förvärvet under 

förutsättning att avsikten att företa skattepliktiga transaktioner kan påvisas redan vid det 

här skedet. Till grund för den här bedömningen ligger principen om skatteneutralitet 

som EU-domstolen konstant återkommer till. Indikationen här är att oavsett i vilket 

stadium av uppbyggnadsfasen som investeringarna görs inom finns det en avdragsrätt 

om förvärven kan kopplas till en planerad framtida ekonomisk verksamhet. 

I förhållande till förutsebarhetsprincipen innebär den praxis som läggs fram av EU-

domstolen i det här fallet att en företagare i princip alltid kan förvänta sig att få 

avdragsrätt för sina investeringar, oavsett när investeringarna görs. Det faktum att 

skattskyldigheten inträder direkt när investeringarna görs och därefter inte kan fråntas 

retroaktivt ger en stark trygghet till företagaren att avdragsrätten föreligger oavsett vad 

uppstarten resulterar i.  Utifrån Höglunds klassificeringar av vilken svårighetsgrad som 82

olika juridiska frågor hamnar tyder det på att EU-domstolen verkar för att göra det lätt 

att avgöra när en ekonomisk verksamhet föreligger i skedet innan beskattningsbara 

intäkter inkommer.  I och med att det inte krävs någon omfattande juridisk kunskap för 83

att starta upp en verksamhet, och i mitt tycke bör det inte heller krävas dyr juridisk 

rådgivning för att starta ett litet företag, är den riktning som EU-domstolen väljer 

genom att förenkla bedömningen något som är till fördel för de som har en avsikt att 

starta eget. Förvisso är det fortfarande oklart exakt hur bedömningen att koppla 

förvärvet av investeringsvaror eller tjänster till en framtida ekonomisk verksamhet ska 

ske. I det aktuella fallet rörde det sig om en fastighet med ett stenbrott vilket gör att en 

koppling till en möjlig stenbrottsverksamhet är simpel, men alla investeringar görs inte 

med fast egendom. En hel del investeringar går till lös egendom som det inte alltid är 

lika lätt att koppla till en viss specifik verksamhet då de kan ha flera 

användningsområden.  84

Vid besvarandet av fråga 2 klargör EU-domstolen att det inte får ställas ytterligare 

villkor än de som krävs för att göra en koppling mellan investeringen och en ekonomisk 

 C-400/98 Breitsohl.82
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verksamhet. Frågan uppstod på grund av att fakturan för köpet var utfärdad till 

bolagsmännen och inte till bolaget. Eftersom domstolen i ett tidigare skede har 

konstaterat att avdragsrätt föreligger även när det är en annan person som förvärvar 

tillgångarna åt den förstnämnde personen innebär det att om tillgångarna sedan överförs 

genom en transaktion som är undantagen från skatteplikt är det svårt att påvisa ingående 

mervärdesskatt hänförlig till förvärvet på annat sätt än genom den ursprungliga 

fakturan. Hade domstolen kommit fram till slutsatsen att ytterligare villkor kan ställas 

för att avdrag ska medges för förvärvet skulle det innebära att det finns en risk för att 

avdrag nekas för investeringar av detta slag. Eftersom det vore svårt att i förväg avgöra 

hur stor denna risk är hade det inte varit förenligt med förutsebarhetsprincipen. Att EU-

domstolen faktiskt klargör det här visar på att domstolen lägger stor vikt på 

rättssäkerheten. 

5.6 Analys mervärdesskatt 

De ovan redovisade rättsfallen visar på att EU-domstolen lägger en stark tyngd på att 

även de allra första investeringarna utgör en ekonomisk verksamhet i 

mervärdesskattedirektivets mening. Regeln i svenska 10 kap. 9 § ML har ingen 

motsvarighet inom EU-rätten, men kontrasten mellan RÅ 2002 not. 26 och fallen från 

EU-domstolen väcker frågan om den svenska regeln faktiskt är förenlig med principen 

om skatteneutralitet. Som framkommer i den praxis som EU-domstolen utvecklar är 

definitionen för ekonomisk verksamhet väldigt bred och börjar redan vid det stadiet när 

de första investeringarna görs.  Applicerat på den situation som uppstår i RÅ 2002 not. 85

26 skulle frågan om återbetalning inte ha blivit aktuell, utan istället skulle frågan ha 

varit om hästägaren utgjort en beskattningsbar person redan vid inköpet av hästen och 

då ha registrerat sig till mervärdesskatt istället för när intäkterna väl inkommer. 

Som EU-domstolen konstaterar i C-268/83 Rompelman krävs en neutralitet i alla delar 

av verksamhetens utveckling, inklusive uppstarten, för att kravet på skatteneutralitet ska 

vara uppfyllt. Det här innebär att den ingående mervärdesskatt som en verksamhet ådrar 

sig ska vara avdragsgill när den väl uppkommer.  Möjligheten att få ingående 86

 Kleerup et al., 2018.  s. 73.85
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mervärdesskatt återbetalad i efterhand resulterar ändå i att det uppstår en neutralitet i 

förhållande till verksamhetens hela livslängd, men enligt den praxis som EU-domstolen 

har byggt är detta inte tillräckligt. En rätt till återbetalning innebär att en specifik period 

av verksamhetens livslängd kommer att belastas med kostnaderna för den ingående 

mervärdesskatten. I många fall är det uppbyggnadsfasen som blir drabbad av den här 

belastningen vilket gör det svårare för verksamheten att faktiskt ta sig ut ur 

uppbyggnadsfasen. En regel om rätt till återbetalning som appliceras på ett sådant sätt 

kan därför inte vara förenlig med principen om skatteneutralitet eftersom 

uppbyggnadsfasen då riskerar att missgynnas i förhållande till de andra faserna i 

verksamhetens livslängd. 

Den situation där rätten till återbetalning för ingående mervärdesskatt i 

uppbyggnadsfasen kan vara förenlig med principen om skatteneutralitet är när den 

skattskyldige inte accepteras som en beskattningsbar person förrän vid ett senare skede i 

verksamhetens livslängd. Problematiken med ett sådant resonemang är att för att 

avdragsrätten ska bli gällande behöver avsikten att starta en ekonomisk verksamhet 

styrkas redan vid förvärvet av investeringsvarorna.  Frågan om personen ska bli en 87

beskattningsbar person eller inte kommer därför att aktualiseras redan vid förvärvet. Om 

frågan istället aktualiseras vid ett senare skede tyder det på att personen i fråga inte hade 

någon avsikt att starta en ekonomisk verksamhet vid förvärvet. Avsikten att använda 

förvärvade tillgångar för en ekonomisk verksamhet behöver inte uppkomma vid 

förvärvet utan kan aktualiseras mycket senare, exempelvis ett förvärv av hästar som till 

början endast används privat men som därefter börjar delta i tävlingar, men det är då 

inte förenligt med mervärdesskattereglernas syften att medge återbetalning eftersom en 

avsikt att företa skattepliktiga transaktioner saknades vid förvärvet. 

I förhållande till förutsebarhetsprincipen är det av vikt att den som väljer att göra 

investeringar med avsikten att starta en ekonomisk verksamhet har kännedom redan vid 

förvärvet om det kommer att bli aktuellt med avdrag eller återbetalning.  Upplägget i 88

den svenska mervärdesskattelagen innebär att det finns en konflikt mellan avdragsrätten 
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och rätten till återbetalning på grund av att båda dessa regler inte kan aktualiseras 

samtidigt. Frågan är då vilken av de två som en nystartad verksamhet rimligen kan 

förvänta sig bli aktuell. Bedömningar om vad som omfattas av avdragsrätten i 

mervärdesskattedirektivet har blivit utsatt för omfattande prövning, inklusive den 

specifika delen om avdragsrätt inom uppbyggnadsfasen. Rätten till återbetalning i 

svensk rätt är å andra sidan en regel som inte har prövats av högre instanser i någon hög 

utsträckning. RÅ 2002 not. 26 bekräftar att 10 kap. 9 § ML är en tillämplig regel, men 

sätter aldrig regeln i perspektiv gentemot mervärdesskattedirektivet och vad EU-

domstolen har uttalat angående återbetalningsregler.  89

Vad är då skillnaden mellan särskilda skäl och ekonomisk verksamhet? Från EU-

domstolens praxis som har diskuterats tidigare är begreppet ekonomisk verksamhet 

väldigt brett. Redan i ett tidigt stadium var domstolens tydlig med att det var avsikten, 

inte de skattepliktiga intäkterna, som stod till grund för att någon ska anses bedriva en 

ekonomisk verksamhet. I och med att praxis har utvecklats har domstolens hållit kvar 

denna bedömning men utvidgat den så att bland annat investeringar genomförda av 

andra kan komma att omfattas av begreppet. I motsats har begreppet särskilda skäl inte 

fått någon vidareutveckling inom praxis, men Lavins skiljaktiga mening tyder på att den 

bedömning som används för att avgöra om särskilda skäl föreligger är lik den om 

ekonomisk verksamhet.  Specifikt delen där Lavin anser att tillgångar som uteslutande 90

är ägande att utnyttjas ekonomiskt är tillräckligt för att särskilda skäl ska föreligga; 

utifrån EU-domstolens praxis utgör sådana tillgångar även ekonomisk verksamhet i och 

med att avsikten är att endast använda dem inom en ekonomisk verksamhet.  De två 91

kraven överlappar således varandra och frågan är då om det verkligen är nödvändigt, 

eller ens gynnsamt, att tillämpa båda reglerna. 

Rätten till avdrag omfattar alla situationer inom mervärdesskattens tillämpningsområde 

medan rätten till återbetalning i svensk rätt endast omfattar uppbyggnadsfasen.  Som 92

framkommer av EU-domstolen är avdragsrätten även specifikt tillämplig på 
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uppbyggnadsfasen. För att en verksamhet som befinner sig i en uppbyggnadsfas ska få 

möjlighet att få den ingående mervärdesskatten återbetald krävs det att någon typ av 

investering görs; om en investering inte görs i den fasen blir frågan om rätt till 

återbetalning aldrig aktuell. När den här investeringen görs kommer verksamheten anses 

att utgöra en ekonomisk verksamhet i mervärdesskattedirektivets mening, vilken den 

svenska 4 kap. 1 § ML ska tolkas utifrån.  För att kraven på förutsägbarhet ska vara 93

uppfyllt behöver det företag eller person som gör investeringarna veta om det kommer 

att bli aktuellt med avdrag eller återbetalning.  När de båda överlappar på det sätt som 94

sker nu är det svårt för lekmän att avgöra vilken av de två som aktualiseras, även om 

den EU-konforma tolkningen rimligtvis har företräde på grund av principen om EU-

rättens företräde.  På grund av att det är vanligt att personer utan juridisk erfarenhet 95

startar verksamheter kan det i min åsikt inte vara rimligt att dessa ska behöva sätta sig in 

i relationen mellan svensk rätt och EU-rätt för att veta om deras investeringar kommer 

att föranleda en avdragsrätt eller en rätt till återbetalning. Eftersom 10 kap. 9 § ML inte 

ens uppfyller kraven på skatteneutralitet indikerar det att regeln är överflödig och 

resulterar endast till att försvåra bedömningen för personer utan juridisk bakgrund. 

 Nilsson & Westfahl, 2017. Mervärdesskattens grunder. s. 48.93

 Höglund, 2008. s. 40.94
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6 Analys 

I den här delen av uppsatsen kommer delarna från inkomstskatterätten och 

mervärdesskatten att kombineras i en analys. Detta för att ge en helhetsbild av hur 

möjligheterna till avdrag för utgifter inom uppbyggnadsfasen förhåller sig mellan de två 

områdena. 

6.1 Näringsverksamhet och ekonomisk verksamhet 

Oavsett vilken bolagsform en verksamhet är avsedd att bedrivas som är det möjligt att 

genomföra flera investeringar som resulterar i utgifter samt ingående mervärdesskatt. 

När det föreligger rätt till avdrag för en utgift och när det föreligger avdragsrätt för 

ingående mervärdesskatt skiljer sig dock åt, vilket innebär att det kan uppkomma 

situationer när avdrag endast medges för den ingående mervärdesskatten och inte 

utgiften, eller vice versa.  En sådan här situation kan uppstå på grund av den differens 96

som finns mellan innebörden av begreppet näringsverksamhet och ekonomisk 

verksamhet. Med näringsverksamhet avses en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, 

självständigt och med ett vinstintresse. Det här skiljer sig från en ekonomisk verksamhet 

där det avses en verksamhet som ämnar att genomföra skattepliktiga transaktioner; för 

att bolaget därefter ska bli en beskattningsbar person finns det inga krav på vinstsyfte.  97

Att det finns en differens mellan de två är motiverat då inkomstskatterätten och 

mervärdesskatten har olika syften; exempelvis ska ett bolag som bedriver en verksamhet 

utan några skattepliktiga transaktioner fortfarande kunna göra avdrag för utgifter inom 

näringsverksamheten; och verksamheter som saknar vinstsyfte men genomför 

skattepliktiga transaktioner ska kunna göra avdrag för den ingående mervärdesskatten. 

Dock kan det uppstå situationer när det finns en avsikt att uppfylla bådadera, men där 

avdrag endast medges för den ena. 

Ett aktiebolag anses utgöra en näringsverksamhet från dess att bolaget har blivit 

registrerat, en tolkning som enligt den tidigare diskussionen även bör kunna appliceras 

på andra bolagsformer som utgör separata juridiska personer.  En enskild 98

 Skatteverket, 2019b.96
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näringsverksamhet utgör dock inte en separat juridisk person vilket är varför det är av 

vikt att ändå belysa de krav som finns för att applicera inkomstslaget näringsverksamhet 

på verksamhet som bedrivs i denna bolagsform. Det krav som finns på vinstsyfte är av 

betydelse i denna del eftersom det i en uppbyggnadsfas är svårt att visa att det finns en 

avsikt att gå med vinst i verksamheten eftersom det vid det här tillfället i många fall 

fortfarande är oklart om verksamheten faktiskt kommer att vara lönsam.  I jämförelse 99

finns det inget vinstkrav för att uppnå rekvisitet ekonomisk verksamhet utan enligt 

praxis räcker det med att påvisa att det finns en avsikt att företa skattepliktiga 

transaktioner i framtiden. Om dessa transaktioner därefter leder till en vinst eller inte är 

irrelevant för bedömningen i det första skedet. När en investeringen väl köps in i 

uppbyggnadsfasen hos en enskild näringsverksamhet kan bolaget anses utgöra en 

ekonomisk verksamhet medan den inte anses utgöra en näringsverksamhet. Vid det 

tillfället finns det då en avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten men inte för 

utgifterna. 

Eftersom aktiebolag och andra juridiska personer inte anses utgöra en 

näringsverksamhet förrän de har blivit registrerade är det möjligt att köpa in 

investeringar till bolaget i skedet innan registreringen och på så sätt kan bolaget anses 

utgöra en ekonomisk verksamhet innan bolaget anses utgöra en näringsverksamhet.  

Innebörden av det här är att verksamheten kommer att få avdrag för den ingående 

mervärdesskatten men inte för sina utgifter, vilket skapar en diskrepans för 

verksamheten vilket inte är i linje med principen om skatteneutralitet. Grunden till detta 

är den tolkning av 16 kap. 1 § IL som framförs av svenska myndigheter och leder till att 

svensk rätt inte är i fas med EU-rätten. Det här märks av att EU-domstolen lägger en 

stor fokus på skatteneutralitet ska uppfyllas i de avdrag som medges medan principen 

inte åläggs någon vidare uppmärksamhet i svensk rätt. 

En aspekt som inte har behandlats i det tidigare materialet är frågan om hur lång tid 

innan ett bolag bildas som investeringar får göras med avdrag. I C-280/10 Polski 

Trawertyn hade fastigheten förvärvats ett år innan bolaget bildades och hade då 

möjlighet till att få avdrag. Någon generell tidsram för hur lång tid innan det är okej 
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framkommer dock inte. EU-domstolens ställning är att så länge en avsikt kan styrkas 

vid förvärvet ska avdrag medge. I svensk rätt bör ledning kunna tas från 16 kap. 36 § IL 

där avdrag kan medges det föregående kalenderåret från dess att den enskilda 

näringsverksamheten bildades. Möjligheter till avdrag för investeringar tidigare än så 

torde ändå vara möjliga inom mervärdesskatterätten, men när det rör sig om en tid 

längre tillbaka än det föregående kalenderåret ter det sig rimligtvis svårt att kunna 

påvisa att en avsikt fanns vid förvärvet. 

6.2 Utgifter innan en näringsverksamhet startar och återbetalning av 

ingående mervärdesskatt 

I C-268/83 Rompelman konstaterar EU-domstolen att en lösning där ingående 

mervärdesskatt för investeringar återbetalas till bolaget i ett senare skede när 

skattepliktiga transaktioner faktiskt genomförs inte är förenlig med principen om 

skatteneutralitet på grund av att det innebär att bolaget kommer belastas med kostnaden 

för ingående mervärdesskatt under den period då investeringar köps tills dess att 

transaktioner görs.  En diskussion om den svenska återbetalningsregelns förhållande 100

till principen om skatteneutralitet har redan förts, men 16 kap. 36 § IL som medger rätt 

till avdrag för investeringsutgifter i ett senare skede har vissa likheter med 10 kap. 9 § 

ML. Regeln omfattar endast investeringsutgifter som gjorts samma beskattningsår och 

det föregående beskattningsåret. Innebörden av detta är att investeringar som en enskild 

näringsidkare genomför beskattningsåret innan näringsverksamheten påbörjas kommer 

att belasta personen under hela det året utan någon möjlighet till avdrag. Även om 

avdrag medges i nästkommande beskattningsår, så att det råder en neutralitet i det stora 

hela, är ett sådant upplägg inte någonting som är accepterat av EU-domstolen inom 

mervärdesskatten. Frågan är då om resonemanget inom mervärdesskatt kan appliceras 

på inkomstskatterätten i förhållande till principen om skatteneutralitet? 

Inom mervärdesskatten finns det en uttrycklig avsikt att det är slutkonsumenterna som 

ska belastas med kostnaden för mervärdesskatten.  En verksamhet som genomför 101

investeringar med avsikten att i framtiden utföra skattepliktiga transaktioner ska därför 
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inte belastas med kostnaderna för mervärdesskatten, vilket är varför det är viktigt att 

avdrag kan göras i samband med att investeringarna genomförs.  Ett liknande 102

resonemang går inte att göra inom inkomstskatterätten i och med att de utgifter som en 

verksamhet har faktiskt är avsedda att belasta verksamheten som kostnader och utgör en 

komponent för vinstbeskattningen.  Inom uppbyggnadsfasen kommer den fysiska 103

personen inte att inneha några inkomster inom inkomstslaget näringsverksamhet, vilket 

innebär att investeringsutgifterna kommer att resultera i ett underskott för 

verksamheten. För underskott som uppkommer inom en näringsverksamhet finns det 

specifika regler som gör att ett underskott kan föras vidare till framtida år för att kvittas 

mot möjliga överskott.  På grund av att underskott och utgifter hanteras på ett sådant 104

sätt inom inkomstskatterätten finns det inte samma behov av att avdrag ska medges i 

samband med investeringen för att undvika en belastning; investeringsutgifterna utgör 

en belastning på verksamheten oavsett när avdrag medges och oavsett när de 

genomförs. 

Slutsatsen av diskussionen ovan är att trots att återbetalningsregeln i 10 kap 9 § ML inte 

är förenlig med principen om skatteneutralitet inom mervärdesskatten är ett upplägg 

med en del likheter inom inkomstskatterätten ändå förenlig med principen om 

skatteneutralitet. Anledningen till denna diskrepans mellan de två områdena är 

skillnaderna på hur utgifter och ingående mervärdesskatt är avsedda att påverka en 

verksamhet. 

6.3 Avdragsrätten i relation till förutsebarhetsprincipen 

Som tidigare har diskuterats är det möjligt för en fysisk person att anses bedriva en 

ekonomisk verksamhet men inte en näringsverksamhet, samt att det för juridiska 

personer är möjligt att anses bedriva en näringsverksamhet men inte en ekonomisk 

verksamhet. I analysen under avsnitt 4 konstaterades det att för de juridiska personerna 

är det lätt att förutse när näringsverksamheten startar, vilket är förenligt med Höglunds 

definition av förutsebarhetsprincipen, medan det är mycket mer osäkert när en 
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näringsverksamhet faktiskt föreligger för en fysisk person trots praxis från HFD. I 

tidigare diskussioner har det nämnts att det inte är ovanligt att personer utan djupare 

juridiska kunskaper väljer att starta egna verksamheter. Eftersom avdragsrätten inom 

både inkomstskatterätten och mervärdesskatterätten är centrala aspekter för att ha en 

fungerande verksamhet är det även av vikt att dessa personer ska kunna förutse vilka 

investeringar som kommer att bli avdragsgilla.  105

I slutsatsen under avsnitt 5 konstaterades det att EU-domstolen har varit tydlig med att 

det är avsikten för investeringar som är avgörande för bedömningen om de utgör en 

ekonomisk verksamhet eller inte, likaså har HFD varit tydlig med gränsdragningen av 

vad som utgör en näringsverksamhet för juridiska personer.  Det är således möjligt för 106

personer utan juridiskt erfarenhet att förutse när avdragsrätten inom de två områdena 

kommer att bli aktuella för dem. Det faktum att det på grund av rättssäkerhetsprincipen 

inte går att retroaktivt frånta en person dess status som näringsverksamhet eller 

ekonomisk verksamhet innebär att personen kan vara säker på att medgivna avdrag inte 

kommer att resultera i att Skatteverket kräver återbetalning från personen om det visar 

sig att verksamheten aldrig lyckas efter uppbyggnadsfasen. Således är relationen mellan 

juridiska personers näringsverksamhet och ekonomisk verksamhet som så att den är i 

linje med förutsebarhetsprincipen. 

Gränserna för en enskild näringsverksamhet är dock inte lika tydliga som för de 

juridiska personer och avgränsningen mellan inkomstslaget tjänst och 

näringsverksamhet varierar beroende på vilken typ av verksamhet det är som bedrivs. 

Utifrån diskussionen i avsnitt 4 är det främst kravet på vinstsyfte som kan vara 

problematiskt att uppfylla, särskilt i uppbyggnadsfaser där verksamheten inte har börjat 

generera intäkter än. Undantaget är näringsfastigheter som alltid utgör en 

näringsverksamhet, men verksamhet som bedrivs på marken måste vara helt beroende 

av fastigheten för att den ska räknas som en del av näringsfastighetens verksamhet. Det 

råder således en viss osäkerhet kring när en enskild näringsverksamhet anses ha uppfyllt 

de krav som ställs för att anses utgöra en näringsverksamhet. Eftersom många av de 
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som bedriver en verksamhet genom en enskild näringsverksamhet inte har en 

omfattande juridisk bakgrund kan det inte anses vara förenligt med 

förutsebarhetsprincipen att bedömningen lämnas oklar.  107

6.4 Avdragsrätten i relation till principen om skatteneutralitet 

I tidigare diskussioner har det uppdagats att EU-domstolen i sin praxis kring 

mervärdesskatterätten framhäver principen om skatteneutralitet som en princip som ska 

åtföljas. I svensk praxis läggs inte samma fokus på principen vilket har resulterat i att de 

avdragsregler inom mervärdesskatterätten som härstammar från EU-rätten är förenliga 

med principen om skatteneutralitet då de tolkas utifrån EU-domstolens praxis. Regler i 

svensk rätt som inte har en motsvarighet inom EU-rätten är dock inte förenliga med 

neutralitetsprincipen vilket 10 kap. 9 § ML visar på. Trots att återbetalningsregler som 

10 kap. 9 § ML inte anses uppfylla kraven på förenlighet med principen om 

skatteneutralitet tillämpas regeln fortfarande i svensk intern rätt av HFD.   108

Inom inkomstskatterätten är frågan om principen om skatteneutralitet kopplad till vilka 

perioder som det är möjligt att få avdrag. Som tidigare har konstaterats ska det inte vara 

mer förmånligt att genomföra investeringar i en viss period av företagets livslängd över 

en annan period. Möjligheterna till att genomföra investeringar i en uppbyggnadsfas 

som påbörjats innan näringsverksamheten har ansetts påbörjad är dock begränsade. För 

juridiska personer finns det endast möjlighet till avdrag för förpliktelser och inte 

investeringar i inventarier och liknande. Enskilda näringsverksamheter har dock 

möjligheter till avdrag för investeringar som gjorts upp till det föregående kalenderåret 

förutsatt att investeringarna är av det slag att omedelbart avdrag ska göras om förvärvet 

hade genomförts efter att näringsverksamheten påbörjades. Dessa begränsningar leder 

till att det i en del situationer är mer förmånligt att genomföra investeringen efter att 

näringsverksamheten anses påbörjad. Om investeringen ändå görs i en uppbyggnadsfas 

innan näringsverksamheten är påbörjad leder till att avdrag kommer att nekas. Eftersom 

utgifter är avsedda att belasta verksamheten även när avdrag ges leder ett nekat avdrag 
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för investeringar i uppbyggnadsfasen till en högre skattebörda i ett senare skede, vilket 

inte är förenligt med neutralitetsprincipen. 
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7 Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning verksamheter 

som befinner sig i en uppbyggnadsfas kan göra avdrag för utgifter och ingående 

mervärdesskatt som utförs inom den här fasen av verksamheten samt att undersöka hur 

avdragsrätten mellan de två förhåller sig mellan varandra.  

Inom inkomstskatterätten finns det en knapphändig praxis som berör enskilda 

näringsverksamheters möjligheter att göra avdrag för utgifter som uppkommer 

beskattningsåret innan verksamheten ansågs utgöra en näringsverksamhet, men det 

finns lagstadgad möjlighet för sådana avdrag. Verksamheter som bedrivs i bolagsformer 

och som utgör självständiga juridiska personer har inte likadana möjligheter till avdrag 

utan investeringar måste göras efter att bolaget har bildats för att avdragsrätt ska 

medges; undantag ges dock för förpliktelser såsom hyresförpliktelser där avdrag kan ges 

även om förpliktelsen införskaffades innan bolaget bildades. Juridiska personer anses 

dock utgöra en näringsverksamhet redan när de blir registrerade vilket innebär att regler 

som medger avdrag blir tillämpliga i ett tidigt skede oavsett vilken avsikt eller intäkter 

som bolaget kan visa upp med investeringarna. 

Inom mervärdesskatten har EU-domstolen utvecklat en omfattande praxis rörande 

begreppet ekonomisk verksamhet som måste vara uppfylld för att avdrag för ingående 

mervärdesskatt ska bli aktuellt. För att avgöra om en ekonomisk verksamhet föreligger 

är det avsikten vid förvärven av investeringarna som utgör grund för bedömningen. Om 

det anses finnas en avsikt att i framtiden utföra skattepliktiga transaktioner genom att 

använda de förvärvade investeringarna ska en ekonomisk verksamhet anses föreligga 

och personen eller bolaget anses då utgöra en beskattningsbar person som har rätt till 

avdrag för ingående mervärdesskatt. Om personen därefter faktiskt utför några 

skattepliktiga transaktioner eller om verksamheten kollapsar i uppbyggnadsfasen 

innebär dock inte att avdragsrätten retroaktivt kan fråntas eftersom det skulle strida mot 

rättssäkerhetsprincipen. 

Ett sekundärt syfte i den här uppsatsens har varit att undersöka hur förenliga de 

möjligheter till avdrag inom uppbyggnadsfasen som finns är med principerna om 

skatteneutralitet och förutsägbarhet. Den definition av principen om skatteneutralitet 
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som har använts i den uppsatsen är att det inte ska vara mer förmånligt att genomföra en 

investering i ett visst skede av verksamheten över en annan. Eftersom det för juridiska 

personer inte medges rätt till avdrag för investeringar, förutom förpliktelser, som 

uppkommit innan bolaget bildades är det mer förmånligt att genomföra förvärven efter 

att bolaget blivit bildat. För en enskild näringsverksamhet finns det möjligheter till 

avdrag för investeringar som gjorts beskattningsåret innan eller under samma 

beskattningsår som näringsverksamheten påbörjades, men det finns restriktioner rörande 

vilken av investeringar det får vara. Det är därför mer förmånligt att genomföra vissa 

investeringar i ett skede efter att näringsverksamheten har påbörjats än tidigare, vilket 

inte är förenligt med principen om skatteneutralitet. 

Inom mervärdesskatten är EU-domstolen i sin praxis väldigt mån om att principen om 

skatteneutralitet ska vara uppfylld i sina tolkningar av mervärdesskattedirektivet vilket 

indikeras av att fokus för domstolens bedömning är på den avsikt som fanns vid 

förvärvet. Svensk rätt medger dock en rätt till återbetalning för ingående mervärdesskatt 

innan verksamheten påbörjades vilket inte har en motsvarighet i direktivet. Till skillnad 

från utgifter som är avsedda att belasta verksamheten ska den ingående 

mervärdesskatten inte belasta verksamheten. Även om återbetalning ges i efterhand 

innebär det att verksamheten har blivit belastad med kostnaden för den ingående 

mervärdesskatten under en period tills dess att återbetalning medges i ett senare skede. 

Således är det i relation till möjligheten till återbetalning mer förmånligt att göra 

investeringarna efter uppbyggnadsfasen än före, vilket inte är förenligt med principen 

om skatteneutralitet. 
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