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Sammanfattning 

En medlemsstat inom Europeiska Unionen (EU) ska anpassa de nationella bestämmelserna 

för att möta de EU-rättsliga bestämmelserna. Ett exempel på en sådan reglering är 

mervärdesskatten. Syftet med regleringen av mervärdesskatten har varit att skapa och 

stimulera en inre marknad inom EU, utan skillnader mellan medlemsländerna. 

Mervärdesskatten har harmoniserats genom mervärdesskattedirektivet som 

medlemsstaternas är förpliktigade att implementera. Implementering av ett direktiv ger 

medlemsstaterna möjligheten att själva tolka och avgöra tillvägagångssättet, så länge 

direktivets syfte uppnås. Dock har flertalet talan om fördragsbrott uppkommit i Europeiska 

Unionens domstol, grundat på kommissionens åsikt om att medlemsstater har underlåtit att 

uppfylla sina skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet. Därav uppkommer frågan hur 

den konstitutionella grunden för EU ger medlemsstaterna eget handlingsutrymme att tolka 

och implementera bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet utifrån EU:s fördrag, 

rättspraxis och principerna om neutralitet, legalitet, likabehandling och lojalitet. Rättspraxis 

behandlar områdena för mervärdesskattegrupper och reducerade skattesatser. Det kan 

konstateras att medlemsstaterna har ett begränsat handlingsutrymme för implementering av 

mervärdesskattedirektivets bestämmelser. EU:s fördrag, principer och praxis ger inte 

medlemsstaterna något större utrymme att själva tolka och implementera bestämmelserna. 

Vidare framgår att det finns en osäkerhet kring tillämpningsområdet och vidden av 

neutralitetsprincipen, vilket gör att medlemsstaterna inte kan försäkra sig ett större skydd 

mot fördragsbrott i frågan om implementering av mervärdesskattedirektivet. Därmed finns 

en rättsosäkerhet i frågan om medlemsstaternas handlingsutrymme gällande 

implementeringen av mervärdesskattedirektivet bestämmelser vilket även påverkar varje 

enskild medborgare inom EU. 
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Abstract 

As a member of the European Union (EU), nations commit to accommodate its national 

legislation to EU law. An example of this is the regulation of value added tax (VAT). The 

purpose with the regulation of VAT is to create and stimulate the internal market within 

EU, without differences between the member states. The VAT is harmonized through the 

VAT Directive, which every member state is obligated to comply with. The 

implementation of a directive imposes an opportunity for the member states to make their 

own interpretations and determine how the implementation shall be handled, as long as the 

result of the directive is fulfilled. However, several claims have been raised in the Court of 

Justice of the European Union, claiming failure to fulfil an obligation under the Directive 

on the common system of VAT. This is based on the Commission’s view that member 

states do not comply with its obligations within the VAT Directive. Thereby arises the 

question of; how the constitutional rights of EU actually gives the member states an 

opportunity to interpret the implementation of the VAT Directive into national legislation. 

In the thesis this question is set in relation to EU Treaties, legal principals and an analysis 

of case law in the areas of VAT groups and reduced tax rates. The thesis concludes that the 

member states have a limited discretion for implementation of the VAT Directive. EU 

Treaties, principles and case law do not give the area of discretion that has been 

interpreted. Furthermore there is an uncertainty about the area of application and the 

principle of neutrality. Therefore member states cannot ensure protection against failure to 

fulfil an obligation under the Directive on the common system of VAT. Thus, there is a 

legal uncertainty in the question of discretion regarding the implementation of the VAT 

Directive, which affects all citizens within the EU. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 1967 infördes det första1 och andra2 mervärdesskattdirektivet för att medlemsstaterna 

skulle inrätta ett gemensamt system för mervärdesskatt eller ersätta sitt egna system för 

mervärdesskatt, och istället tillämpa det gemensamma mervärdesskattesystemet. Systemet 

syftade dels till att skapa en gemensam marknad inom Europeiska Unionen (EU)3 där det 

skulle råda sund konkurrens och efterlikna de inhemska marknaderna i EU.4 Principen för 

det gemensamma systemet innebar en tillämpning av en allmän skatt gällande konsumtion 

på varor och tjänster. Skatten var exakt proportionell mot priset på varorna och tjänsterna, 

oavsett vilket antal av transaktioner som ägde rum under produktion och distribution före 

skatten skulle tas ut.5 År 1973 hade de första medlemsstaterna infört ett system för 

mervärdesskatt, vilket även inneburit kompletteringar av ett tredje, fjärde och femte 

direktiv inom EU.6  

Under år 1970 kom ett beslut från Europeiska Unionens råd om att EU skulle finansieras 

genom att mervärdesskatteunderlag från medlemsstaterna skulle tillfalla EU:s budget, vilket 

bidrog till att en gemensam skattebas för mervärdesskatten blev ett krav. Det skulle leda till 

ytterligare harmonisering och ökad neutraliteten mellan medlemsstaternas handel, både 

nationellt och internationellt.7 Arbetet resulterade i det sjätte mervärdesskattedirektivet8 

som antogs år 1977. År 2007 ersattes det sjätte mervärdesskattedirektivet med vad som idag 

                                                
1 Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas 

lagstiftning om omsättningsskatter, EGT 71, 14.4.1967, s. 1301-1303. Härefter refererad till som ‖Direktiv 
67/227/EEG‖. 

2 Rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om omsättningsskatter, OJ 71, 14.4.1967, s. 1303-1312. Härefter refererad som ‖Direktiv 
67/228/EEG‖. 

3 I uppsatsen hänvisas endast till EU, EU-rätten, unionsrätten samt EUD på grund av att det är dessa 
begrepp som är aktuella i och med Lissabonfördragets ikraftträdande. Därmed är samtliga hänvisningar till 
tidigare benämningar som EG, EG-rätten, gemenskapsrätten, EG-domstolen och liknande ersatta med 
aktuella begrepp. 

4 Första ledet i ingressen i direktiv 67/227/EEG. 
5 Art. 2 direktiv 67/277/EEG.  
6 Ståhl, Persson Österman, Hilling, Öberg, EU - Skatterätt, Iustus Förlag, tredje upplagan, Uppsala, 2011, s. 

202.  
7 Andra ledet i ingressen i Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av 

medlemsstaternas omsättningsskatter, EGT L 145, 13.6.1977, s. 1-40. Härefter refererade till som ‖Direktiv 
77/388/EEG‖. 

8 Direktiv 77/388/EEG. 
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kallas mervärdesskattedirektivet9. Därefter har ytterligare ändringar och förordningar 

tillkommit inom mervärdesskatteområdet.10  

1.2 Problemidentifiering 

Mervärdesskattedirektivets syfte är att harmonisera den indirekta beskattningen inom EU 

och undanröja möjligheten till att konkurrensvillkor snedvrids på marknaden, både 

nationellt såväl som inom EU.11 Ett direktivs resultat är bindande, men medlemsstaterna 

har själva att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.12 Implementeringen 

till den nationella regleringen kan medföra att medlemsstaterna tolkar direktivets artiklar 

och syfte på ett felaktigt sätt, samtidigt som medlemsstaterna anges ha ett eget ansvar och 

utrymme när det gäller implementering så länge resultatet uppfylls. Därmed uppkommer 

frågan om medlemsstaternas implementeringsarbete medför ett eget handlingsutrymme för 

medlemsstaten gällande tolkningar av mervärdesskattedirektivet. Behövs det en exakt 

implementering för att undvika anklagelser om fördragsbrott?  

EU:s regleringar är omfattande, därav finns en förståelse för att tolkningssvårigheter och 

tillämpningsproblem kan uppstå. Även ett väl fungerade system kan innebära uppkomst av 

misstag och olika tolkningar. Dock finns ett problem i att medlemsstaterna inte får samma 

lydelse och syfte i de nationella lagstiftningarna för de bestämmelser som EU beslutar om. 

Det kan kanske i värsta fall leda till att syftet med gemenskapen inom EU urholkas då 

medlemsstaterna, på ett kanske omedvetet sätt, inte samarbetar. Att ett direktiv inte 

implementeras på ett korrekt sätt skulle även kunna leda till nackdelar för enskilda som då 

kan komma att berövas sina rättigheter.13 Därav får det anses vara av betydelse att 

medlemsstaterna inom EU så långt som möjligt arbetar för att främja samarbetet och 

lojaliteten inom EU.14   

År 2012 inkom kommissionen till Europeiska unionens domstol (EUD) med en ansökan 

om att väcka talan mot bland annat Sverige gällande fördragsbrott. Kommissionen ansåg 

                                                
9 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, 

EUT L 347, 11.12.2006, s. 1-118. Härefter refererad till som ‖Direktiv 2006/112/EG‖ samt i text till 
‖mervärdesskattedirektivet‖. 

10 Se exempelvis Rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 
143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa 
varor [EUT L 292, 10.11.2009]. 

11 Fjärde ledet i ingressen i direktiv 2006/112/EG. 
12 Art. 288 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version 2012) OJ C 326, 

26.10.2012. Härefter refererad till som ‖EUF-fördraget‖. 
13 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 33. 
14 Art. 4.3 Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version 2012) OJ C 326, 26.10.2012. Här efter 

refererad till som ‖EU-fördraget‖. 
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att Sveriges underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet på 

grund av att Sveriges nationella reglering gör det möjligt att tillämpa 

mervärdesskattegrupper endast inom den finansiella sektorn, vilket kommissionen menade 

stred emot mervärdesskattedirektivet.15 Dom i målet föll i april 2013. Några dagar tidigare 

hade EUD även meddelat dom i en annan fördragsbrottstalan avseende tolkning av artikeln 

gällande mervärdesskattegrupper i mervärdesskattedirektivet. Området för 

mervärdesskattegrupper har därav valts ut till uppsatsen då området är aktuellt i och med 

de nyligen avgjorda domarna från EUD i talan om fördragsbrott grundat på underlåtenhet 

att uppfylla skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet. 

Till uppsatsen har även området för reducerade skattesatser valts ut. Området för 

reducerade skattesatser har en historik av domar från EUD gällande frågan om 

fördragsbrott grundat på underlåtenhet att uppfyllda skyldigheter enligt 

mervärdesskattedirektivet. Området bidrar därmed till en god grund för att analysera 

EUD:s arbetssätt och bedömningar i frågan om fördragsbrott som ska ge vägledning för att 

utreda medlemsstaternas eget handlingsutrymme gällande implementering av 

mervärdesskattedirektivet till nationell reglering.  

Frågan är angelägen i första hand för medlemsstaterna implementeringsarbete avseende 

mervärdesskattedirektivet. Frågan är om det finns ett visst sätt för hur implementering bör 

ske, utan att risk för fördragsbrottstalan blir aktuell samt att påverkan på invånarnas rätt 

blir skyddad. Därav sträcker sig intresset för uppsatsen frågeställning hela vägen från EU-

nivå ner till varje enskild EU-medborgare. För att medlemsstaterna ska kunna undvika att 

anklagas för fördragsbrott gällande underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt 

mervärdesskattedirektivet syftar uppsatsen till att ge vägledning i frågan kring 

implementering av mervärdesskattedirektivet till nationell lagstiftning. Sammantaget 

resulterar ändamålet med uppsatsen i att lyfta fram rättssäkerhetsaspekten för 

medlemsstaternas implementering av EU:s mervärdesskattedirektiv till nationell lagstiftning  

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att utreda hur den konstitutionella grunden för EU ger 

medlemsstaterna eget handlingsutrymme att tolka och implementera bestämmelserna i 

mervärdesskattedirektivet utifrån EU:s fördrag, rättspraxis samt principerna om neutralitet, 

                                                
15 IP/10/795, Bryssel den 24 juni 2010. 
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legalitet, likabehandling och lojalitet. Det görs genom att analysera två områden inom 

mervärdeskattens område, bestämmelserna om mervärdesskattegrupper och reducerade 

skattesatser. 

1.4 Metod och material  

Uppsatsen behandlar den EU-rättsliga regleringen gällande implementering av 

mervärdesskattedirektivet. Här används den EU-rättsliga metoden som innebär att 

primärrätten med dess fördrag är att se som den överordnade rättskällan16 följt av 

sekundärrättens förordningar, direktiv, och beslut17 samt rättspraxis och doktrin18, för att 

redogöra för relevant reglering för implementeringsarbetets syfte och tillvägagångssätt.  

Primärrätten består av fördragen samt tillhörande tillägg och ändringar och tillkommer 

genom enhälliga beslut av medlemsstaterna. Bilagor och protokoll till fördragen hör även 

de till primärrätten.19 Inom EU ses primärrätten som den överordnade rättskällan som inte 

bör ifrågasättas av EU:s institutioner då det är primärrätten som EU:s existens grundas 

på.20 För uppsatsen används primärrätten för att visa på ordalydelsen och även syftet med 

harmoniseringen av mervärdesskatten inom EU. Primärrätten ger även den konstitutionella 

grunden, den lagstiftande befogenheten och den dömande befogenheten inom EU.   

Sekundärrätten består av bindande rättsakter som förordningar, direktiv och beslut.21 Inom 

sekundärrätten finns ingen angiven normhierarki. Dock påverkas hierarkin mellan 

rättsakterna av de olika EU-institutionernas roller i lagstiftningsprocesser som bidrar till en 

underliggande rangordning mellan rättsakterna.22  

Mervärdesskattedirektivet hänförs till sekundärrätten och är grunden för uppsatsens 

uppkomst. Mervärdeskattedirektivet ger även förklaring för harmoniseringen inom 

mervärdesskatteområdet med dess syfte och reglering. Mervärdesskattedirektivet står 

därmed också i centrum som föremål för att implementering av ett direktiv inte behöver 

vara en enkel process som kanske önskat. De aktuella artiklar i direktivet kommer att 

studeras tillsammans med direktivets ingress som beskriver syftet med direktivet.  

                                                
16 Art. 1, tredje stycket EU-fördraget. 
17 Art. 288 EUF-fördraget. 
18 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, andra upplagan, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 40. 
19 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 41-42.   
20 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 42.  
21 Art. 288 EUF-fördraget. 
22 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 45.   



  

 
5 

I uppsatsen används kommissionens meddelande som visar kommissionens ståndpunkt i 

en viss fråga och på så sätt förklara kommissionens syn på innebörden av en viss reglering 

inom EU-rätten. I uppsatsen uppmärksammas meddelandet gällande förslaget till sjätte 

mervärdesskattedirektivet, meddelandet för kommissionens syn på framtiden för 

mervärdesskatten inom EU samt meddelandet för kommissionens syn på tillämpningen av 

mervärdesskattegrupper.  

Rättspraxis inom EU-rätten har för uppsatsen en stor betydelse. EUD har ett övergripande 

ansvar för samtliga rättsakter och att rättsakternas tolkningar följs.23 EUD:s rättspraxis blir 

ett komplement till den skrivna rätten som ibland är vag och ger en svag vägledning.24 Till 

uppsatsen har två områden inom mervärdesskatteområdet valts ut för att visa på 

problematiken kring implementering av mervärdesskattedirektivet. Området för reducerade 

skattesatser och dess praxis har valts ut då området vid ett flertal tillfällen varit föremål för 

fördragsbrottstalan i EUD. Därav finns flertalet exempel inom området att analysera 

gällande EUD:s inställning till frågan om fördragsbrott för ej uppfyllda skyldigheter enligt 

mervärdesskattedirektivet. För uppsatsen har dock inte samtliga rättsfall inom området för 

reducerade skattesatser valts ut. Den praxis som är upptagen i uppsatsen är främst de 

senaste målen för att få en aktuell bild av EUD bedömningar tillsammans med äldre mål, 

för att på så sätt skapa en god grund för området av avgörande från EUD. Målen har 

vidare en uttalad talan grundat på fördragsbrott gällande tillämpning och tolkning av 

bestämmelserna för reducerade skattesatser. Den praxis som valts ut anses tillräcklig för att 

kunna ge en välgrundad analys för uppsatsens syfte. Området för mervärdesskattegrupper 

och dess praxis har valts ut på grund av de aktuella processerna i EUD gällande talan om 

fördragsbrott där ett flertal medlemsstater hade intresse av EUD:s avgörande. Därav är de 

två områden att se som undantag från syftet om att det gemensamma 

mervärdesskattedirektivet önskas vara enkelt att tillämpa.25 Områdena ger uttryck för att 

implementeringen och syftet om en enkel tillämpning inte fungerar så tillfredställande som 

man önskar och kanske även hoppats. Praxis har därav i uppsatsen en central och 

betydelsefull roll som fångar upp problematiken kring mervärdesskattens tillämpning inom 

två områden vilka bidrar till vägledning för hur EUD ställer sig till frågan om 

implementeringen av mervärdesskattedirektivet.  

                                                
23 Art. 19.1 EU-fördraget. 
24 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 49.   
25 Se exempelvis femte ledet i ingressen i direktiv 2006/112/EG som visar på strävan mot ett enkelt och 

neutralt skattesystem. 
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Generaladvokaterna ska presentera opartiska motiverande yttranden i ärenden som enligt 

stadgan för EUD kräver deras deltagande.26 Förslag till avgörande från generaladvokaterna 

är inte att likställa med en dom från EUD. I de fall EUD gör hänvisningar till 

generaladvokatens förslag till avgörande i domen får förslaget dock rättskällevärde. I 

praktiken har förslag från generaladvokaterna dock haft stor betydelse för ett avgörande. 

Det grundat på att generaladvokatens förslag innehåller omfattande argumentation som 

visar på målets alla aspekter, analyserar rättspraxis inom området, uppmärksammar 

synpunkter från doktrin och visar på skäl både för och emot en viss bedömning. 

Generaladvokaterna besitter expertkunnande och har lång erfarenhet av arbetet vilket 

bidrar med en tyngd i deras förslag.27 För uppsatsen är generaladvokatens förslag till 

avgörande av intresse för att inhämta mer och djupare analys i aktuella domar avseende 

tolkningen av artikeln gällande mervärdesskattegrupper i mervärdesskattedirektivet. 

Doktrin inom EU-rätten är den lägst stående rättskällan. Dock finns inom doktrin 

information som kan förklara sammanhang och på så sätt ses som en kompletterande 

rättskälla. Doktrinen kan även tillföra nya synsätt för att bredda och fördjupa den juridiska 

kunskapen.28 I uppsatsen används doktrin för att komplettera uppsatsen med andra 

författares uppfattningar gällande implementering av mervärdesskattedirektivet och 

mervärdesskatteområdet i stort.         

Uppsatsen är skriven ur ett EU-rättsligt perspektiv där EU:s reglering avseende 

implementering är den centrala punkten. I uppsatsen görs dock hänvisning till viss nationell 

lagstiftning samt förarbeten för att på så sätt visa på nationell tolkning och problematiken 

kring implementeringen i nationell reglering. Gällande mervärdesskattegrupper görs 

hänvisning till svensk och irländsk nationell lagstiftning för att visa på resultatet av den 

nationella tolkningen av direktivet som de medlemsstaterna har gjort i frågan om 

mervärdesskattegrupper. Den tolkning som har lett till talan om fördragsbrott i EUD. Den 

svenska och irländska regleringen gällande mervärdesskattegrupper återfinns i bilaga 2 och 

3 i sin helhet. I bilaga 1 återfinns mervärdesskattedirektivets bestämmelser gällande 

mervärdesskattegrupper och reducerade skattesatser i sin helhet.  

                                                
26 Art. 252, andra stycket EUF-fördraget. 
27 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 117-118.  
28 Bernitz m.fl., Finna rätt - juristens källmaterial och arbetsmetoder, tolfte upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 

2012, s. 183. 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen begränsar sig till att behandla den konstitutionella rätten och behandlar inte 

folkrättens påverkan för syftet i uppsatsen. Uppsatsen omfattar endast det nuvarande 

mervärdesskattedirektivet samt dess tidigare versioner. Övriga direktiv inom EU har inte 

analyserats i uppsatsen gällande implementering för medlemsstaterna. Dock kan uppsatsens 

resultat generera i en uppfattning som skulle kunna användas i frågan om implementering 

för andra område inom EU.  

I uppsatsen berörs endast bestämmelserna angående mervärdesskattegrupper i artikel 11 

och bestämmelserna om reducerade skattesatser i artikel 98-101 i mervärdesskattedirektivet. 

Samtliga övriga områden inom mervärdesskattens tillämpningsområde lämnas utanför 

uppsatsen. Valet har gjorts utifrån att det för mervärdesskattegrupper nyligen har avgjorts 

domar i frågan om fördragsbrott vilka var av intresse för ett antal medlemsstater. Området 

för reducerade skattesatser har varit föremål ett flertal gånger gällande talan om 

fördragsbrott och ger därmed en bra grund för en analys av problematiken vid 

implementering av mervärdesskattedirektivet. Jämförelse mellan EU-rättslig och nationell 

reglering för reducerade skattesatser görs inte utan belyser endast problemet som det är 

formulerat i fördragsbrottstalan. Det hade för uppsatsen blivit för omfattande att granska 

samtliga medlemsstaters regleringar inom området för reducerade skattesatser.    

1.6 Disposition 

Uppsatsens samtliga kapitel inleds med en introduktion för att förklara syftet med kapitlet 

och dess innehåll i stort. Varje kapitel kommer sedan att analyseras i en sammanfattning 

som sedan kommer koppla an till näst kommande kapitel. Därav löper analysen i uppsatsen 

genom samtliga kapitel för att avslutas med en sista sammanfattande slutsats.    

I kapitel 2 kommer EU att förklaras gällande dess lagstiftande och dömande institutioner. 

Till det förklaras även rättsakterna inom EU, primärrätten och sekundärrätten. Kapitlet 

syftar till att ge läsaren grunden för EU, dess uppbyggnad och funktion, vilket är en viktig 

grundsten för uppsatsen som läsaren behöver för att kunna förstå uppsatsens syfte.  

Kapitel 3 syftar till att ge läsaren en bild av harmoniseringen inom EU. Här ges grunden för 

själva harmoniseringen och den första introduktionen till mervärdesskattedirektivet och 

dess komplexitet. Kapitlet ger läsaren en förståelse för problematiken kring harmonisering 

av mervärdeskattens område.  
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Kapitel 4 behandlar EU-rättsliga principer som spelar en väsentlig roll för både EU i stort 

som för mervärdesskattens område. Kapitlet ger läsaren en förståelse för principernas 

uppkomst och dess betydelse i harmoniseringen av mervärdesskattedirektivet.  

I Kapitel 5 redogörs för uppsatsen utvalda områden, mervärdesskattegrupper och 

reducerade skattesatser. Områdena är till för att visa på uppsatsens problematik och 

kapitlet används för att visa på områdenas funktion och tillämpning inom 

mervärdesskattens område. Här återfinns även kommissionens meddelande där de två 

områdena diskuteras. 

Kapitel 6 behandlar utvald praxis inom de utvalda områdena. Kapitlet innehåller 

generaladvokatens förslag till avgörande samt EUD:s domar gällande 

mervärdesskattegruppers tillämpning. Resterande praxis är avgjorda mål från EUD gällande 

tillämpning av reducerade skattesatser.  

Kapitel 7 avslutar till sist uppsatsen med en sammanfattande slutsats som knyter an till 

uppsatsens syfte.   
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2 Europeiska Unionen 

2.1 Inledning 

I kapitlet ges grunden för EU, dess lagstiftande funktion och dess dömande funktion. 

Vidare beskrivs primärrätten och sekundärrätten i de delar de är intressanta för uppsatsens 

syfte. Kapitlet är starten för uppsatsen där de mest grundläggande fakta presenteras för att 

förståelsen för EU ska framgå. Här ges därmed den första förklaringen i 

harmoniseringsarbetet som återfinns inom EU och som påverkar medlemsstaterna och 

dess invånare. Medlemsstaternas medverkan i EU påverkar staterna i många avseende där 

handlingsutrymmet för medlemsstaternas implementering av mervärdesskattedirektivet är 

ett av avseendena. En förståelse för korrekt tillämpning av EU:s fördrag och direktiv är 

därav av stor betydelse för medlemsstaterna och dess invånare.  

2.2 Befogenhet 

Ett medlemskap i EU innebär en anpassning till EU:s regleringar samt ett åtagande för 

medlemsstaterna att implementera EU:s rättsakter.29 EU inkluderar alla i samhället, 

institutioner som den enskilda individen och ger dem rättigheter och skyldigheter som kan 

åberopas inför en domstol eller en myndighet. Grunden för EU handlar om att bevara fred 

och frihet i Europa.30 Det handlar om att skapa en union mellan EU:s samtliga invånare.31 

EU har fått tilldelat sig att reglera inom de områden som medlemsstaterna givit dem 

befogenhet för, vilka finns angivna i primärrätten.32 Resterande områden tillhör 

medlemsstaterna att själva råda över.33 Vid en eventuell lagkonflikt har EU-rätten företräde 

framför medlemsstaternas nationella lagstiftning. EU-rättens företräde fick ett stort 

genombrott i och med målet Costa och E.N.E.L34 på 1960-talet. EUD framförde i målet att 

lydelsen i EUF-fördraget35, om att en förordning är bindande och är direkt tillämplig i varje 

medlemsstat, visar på EU-rättens företräde framför nationell rätt.36 EU-rätten innebär 

därmed en inskränkning av medlemsstaternas egen suveränitet.37 EUD har även uttryckt att 

                                                
29 Se lag (1994:1500) med anledning av Sverige anslutning till Europeiska unionen. 
30 Tolfte och trettonde leden i ingressen i EU-fördraget där det bland annat är stadgat om upprättandet av ett 

område med frihet, säkerhet och rättvisa samt främja fred och framsteg i Europa och övriga delar av 
världen. 

31 Art. A, second paragraph, Treaty on European Union, signed at Maastricht on 7 February 1992. 
32 Art. 3-4 EUF-fördraget. Se vidare kapitel förklaring till uppdelningen av befogenheter i kapitel 3.2.1. 
33 Art. 5.2 EU-fördraget. 
34 EUD avgörande av den 15 Juli 1964, mål 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L, svensk specialutgåva, s. 211. 
35 Art. 288 EUF-fördraget. 
36 Mål 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L, s. 217-218. 
37 Dahlberg. M, Internationell beskattning, Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 220. 
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tillkomsten av EU innebar en ny rättsordning där medlemsstaterna har inskränkt sina 

suveräna rättigheter som medlemsstaten och dess medborgare lyder under.38  

Befogenheten för EU gentemot medlemsstaterna har utvecklats under många år av EUD. 

Dock har processen pågått utan att egentligen eftersträva ett specifikt mål utan har snarare 

verkat för att få EU:s rättstillämpning att fungera så bra som möjligt.39 EUD har dock 

under årens lopp fått allt fler konstitutionella frågor att utreda och på så sätt har det 

utvecklats ett antal principer som bildar en konstitutionell ram där exempelvis EU-rättens 

företräde och underförstådda befogenheter kan räknas in.40 Anledning till uppkomsten av 

principen om underförstådda befogenheter var behovet av befogenhet för att kunna verka 

för att uppfylla de mål som fördragen uppställde.41 När Lissabonfördraget blev tillämpligt 

upphörde begreppet EG och istället blev EU ett rättssubjekt i sin helhet. Därmed 

förändrades också principen om befogenheter till att gälla samarbetet i sin helhet.42  

EU har befogenhet för det som redovisas i fördragen.43 Vid delad befogenhet mellan EU 

och medlemsstaterna får medlemsstaterna utöva sina befogenheter i den mån som EU inte 

har utövat sin befogenhet.44 Den befogenhet som dock EU tar i anspråk innebär därmed en 

spärrverkan för medlemsstaterna.45 Spärrverkan hindrar därmed medlemsstaterna att vidta 

ytterligare reglering inom samma område.  

I EUF-fördraget återfinns en flexibilitetsklausul som gör det möjligt för EU:s institutioner 

att anta bestämmelser som anses nödvändiga för att uppnå målen som avses i fördragen 

även på områden där EU inte har den befogenheten.46 Dock uppställs det vissa 

preciseringar för hur flexibilitetsklausulen får användas. Europaparlamentet måste 

godkänna åtgärden, kommissionen måste informera medlemsstaterna om att klausulen 

används, klausulen får inte omfatta någon del som handlar om harmonisering av 

medlemsstaternas lagar där fördragen utesluter sådan harmonisering och klausulen får inte 

tillämpas om målet berör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.47 

                                                
38 EUD avgörande av den 5 februari 1963, mål 26/62 NV Algemene Transport- en Expedities Onderneming 

van Gend en Loos mot Nederländska skatteförvaltningen, svensk specialutgåva s.161, s. 166. 
39 Bergström. C-F & Hettne. J, Lissabonfördraget, en grundlag för EU? Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 46. 
40 Bergström. C-F & Hettne. J, Lissabonfördraget, en grundlag för EU? s. 47. 
41 Bergström. C-F & Hettne. J, Lissabonfördraget, en grundlag för EU? s. 49. 
42 Bergström. C-F & Hettne. J, Lissabonfördraget, en grundlag för EU? s. 47. 
43 Art. 2-6 EUF-fördraget. 
44 Art 2.2 EUF-fördraget, se vidare avsnitt 3.3 och 3.4.1. 
45 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 26. 
46 Art. 352.1 EUF-fördraget. 
47 Art. 352.1-4 EUF-fördraget. 
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I EU-fördraget stadgas att principerna om subsidiaritet och proportionalitet ska styra 

utövandet av EU:s befogenheter.48 Subsidiaritetsprincipen ger uttryck för att inom de 

områden som EU inte har exklusiv befogenhet ska EU endast vidta åtgärder i den mån 

som målen, för den planerade åtgärden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås genom 

åtgärder av medlemsstaterna själva och där istället bättre resultat kan uppnås på 

unionsnivå.49 Det hänför sig till att beslut ska fattas i så nära anknytning till medborgarna 

som möjligt.50 Vidare följer av proportionalitetsprincipen att EU:s åtgärder inte ska gå 

utöver vad som kan anses som nödvändigt för att nå fördragens mål.51 Härvid kan även 

lojalitetsprincipen uppmärksammas som utrycker att EU och medlemsstaterna ska 

respektera och bistå varandra när de utför de uppgifter som EU:s fördrag uppställer.52 

2.3 Lagstiftande institutioner  

2.3.1 Rådet 

Rådet är EU:s lagstiftande institution tillsammans med Europaparlamentet.53 

Sammansättningen av rådet är utformat på det sätt att en minister från varje medlemsstat 

återfinns som representant i rådet, som innehar en befogenhet att fatta bindande beslut för 

regeringen i den medlemsstat som ministern företräder.54 Rådet arbetar även med att 

samordna medlemsstaternas budgetpolitik.55 Lagstiftningsförfarandet utgår från att rådet 

tillsammans med Europaparlamentet antar en förordning, ett direktiv eller ett beslut på 

förslag från kommissionen.56 De akter som antas genom lagstiftningsförfarandet kommer 

därmed att utgöra lagstiftningsakter.57 Det finns dock möjlighet att delegera en del av 

sekundärlagstiftningen till kommissionen, dock med vissa begränsningar.58 

2.3.2 Kommissionen 

Kommissionen har till uppgift att främja EU:s allmänna intressen och företa de åtgärder 

som kan behövas för att de ska uppnås. Det är även kommissionens uppgift att kontrollera 

medlemsstaternas tillämpning av fördragen och EU-rätten, under kontroll av EUD. En 

                                                
48 Art. 5.1 EU-fördraget. 
49 Art. 5.3 EU-fördraget. 
50 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 27. 
51 Art. 5.4 EU-fördraget. 
52 Art. 4.3 EU-fördraget. Se vidare förklaring i avsnitt 4.3. 
53 Art. 16.1 EU-fördraget. 
54 Art. 16.2 EU-fördraget. 
55 Art. 16.1 EU-fördraget. 
56 Art. 289.1 EUF-fördraget. 
57 Art. 289.3 EUF-fördraget. 
58 Art. 290.1 EUF-fördraget. 
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annan uppgift är att samordna, verkställa och förvalta enligt de villkor som är stadgade i 

fördragen.59 Kommissionen har rätt att inhämta den information som krävs för att de ska 

kunna fullgöra sina uppgifter som åvilas dem.60 I de fall kommissionen anser att en 

medlemsstat har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter med att tillämpa fördragen ska 

kommissionen ge medlemsstaten ett motiverat yttrande i frågan efter att medlemsstaten har 

fått möjlighet att framföra sina synpunkter i frågan. Skulle medlemsstaten inte rätta sig efter 

kommissionens motiverande yttrande får kommissionen överlämna frågan till EUD.61 

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande har kommissionen fått en effektivare 

övervakningsroll i de fall medlemsstaterna inte vidtar nödvändiga åtgärder som kan krävas 

för att följa EUD:s dom i frågan om fördragsbrott mot en medlemsstat. Anser 

kommissionen att en medlemsstat inte uppfyllt sina skyldigheter för att följa ett avgörande 

från EUD får kommissionen väcka talan vid EUD efter att medlemsstaten getts tillfälle att 

yttra sig i frågan. Kommissionen ska vid ett sådant förfarande även ange ett 

schablonbelopp eller vite som kommissionen anser är motiverat för medlemsstaten att 

betala.62   

2.4 Dömande institution  

2.4.1 Europeiska unionens domstol 

Enligt EU-fördraget är EUD:s uppgift att säkerställa att lag och rätt följs gällande tolkning 

och tillämpning av fördragen.63 EUD består av domstolen, tribunalen och specialdomstolar 

och varje medlemsstat har en domare i EUD som ska biträdas av en generaladvokat.64 

EUD verkar inom tre områden; att avgöra ärende som väckts av en medlemsstat, en 

institution eller fysisk eller juridisk person, att meddela förhandsavgörande när en nationell 

domstol har begärt förhandsavgörande angående tolkning av EU-rätten eller giltighet av 

akter som antagits av institutionerna samt att besluta i de övriga fall som föreskrivs i 

fördragen.65  

                                                
59 Art. 17.1 EU-fördraget. 
60 Art. 337 EUF-fördraget. 
61 Art. 258 EUF-fördraget. 
62 Art. 260.2 EUF-fördraget. 
63 Artikel 19.1 EU-fördraget. 
64 Artikel 19.1–19.2 EU-fördraget. 
65 Artikel 19.3 EU-fördraget. 
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Under åren har EUD utvecklat konstitutionella principer för kompetensfördelning inom 

EU för såväl institutioner som individer. Det är inte något uppsatt mål utan istället EU:s 

behov av svar på aktuella frågor inom EU. EUD har fått utveckla de bestämmelser som 

behövts och fortfarande behövs för att den EU-rättsliga regleringen ska fungera.66 De 

grundläggande uppgifterna för EUD att arbeta med, så som ekonomiskt orienterad rätt, har 

därmed utvecklats för att mer se till de konstitutionella frågorna och på så sätt fått en roll 

som författningsdomstol. Det har resulterat i ett konstitutionellt ramverk med bland annat 

principer som exempelvis gäller företräde och EU-rättens effektiva genomslag på nationell 

nivå.67    

2.4.2 Generaladvokat 

Generaladvokaterna har till uppgift att utreda och lägga fram motiverande yttrande i mål 

som kräver generaladvokaters deltagande.68 Generaladvokaterna är kvalificerade jurister 

som verkar inom EUD, dock inte som domare. Generaladvokaternas yttrande ska vara 

offentligt, opartiskt och motiverat samt innehålla ett förslag på avgörande. Förslaget 

kommer till efter avslutad förhandling mellan parterna men innan dom kommer från EUD.  

Det motiverade yttrandet syftar till att ge en bild av tidigare praxis som kan vara relevant 

för frågan samt att framföra argumentation som är aktuell i målet. Allt tillsammans bildar 

en grundlig och kvalificerad bedömning av målet i fråga som parterna i målet inte 

bemöter.69  

2.4.3 Tolkningsmetoder 

Inom de dömande institutionerna förekommer det olika tolkningsmetoder. 

Utgångspunkten är ordalydelsen och därmed ordens betydelse eller annat uttryck. 

Problemet som kan uppstå vid tolkningen är den samling av olika språk som används inom 

EU. Risken för en felaktig tolkning om endast ett språks ordalydelse tolkas utgör en risk 

som bör undvikas. Det är därför en nödvändighet att tolka ordalydelsen i förhållande till 

flera språkversioner.70 EUD har uttalat att tolkningen av bestämmelser inom EU ska inte 

                                                
66 Hettne. J, Rättsprinciper som styrmedel, Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, Norstedts Juridik, Stockholm, 

2008, s. 256. 
67 Hettne. J, Rättsprinciper som styrmedel, Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, s. 257. 
68 Art. 252 EUF-fördraget. 
69 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 67. 
70 Allgårdh. O & Norberg. S, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, fjärde upplagan, 

Norstedts Juridik, Solna, 2004, s. 87-88. 
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bara ta lydelsen i beaktning utan även syftet och dess sammanhang som eftersträvas.71 

EUD har genom tiderna hämtat inspiration till tolkning från medlemsstaternas 

rättsprinciper samt tagit del av hur de nationella domstolarna löser vissa rättsfrågor.72   

En framstående tolkningsmetod är den teleologiska tolkningen. Metoden utgår från syftet 

med regleringen utifrån sitt sammanhang. Sammanhanget som syftet ska ses ifrån är EU:s 

gemensamma målsättningar och närmare bestämmelsens effektivitet. Tolkningen som 

används ska ge bestämmelsen den största effekten samt ett praktiskt värde. 

Tolkningsmetoden används även av EUD för att kunna fylla ut luckor eller brister i EU:s 

reglering.73   

2.4.4 Fördragsbrott 

Enligt EU-fördraget är det kommissionen som har uppgiften att säkerställa tillämpningen 

av fördragen.74 I det fall en medlemsstat inte rättar sig efter kommissionens yttrande får 

kommissionen föra talan mot medlemsstaten inför EUD angående fördragsbrott.75 

Vanligtvis klaras ärendet upp innan det når EUD, eller avgörs under processen i EUD 

innan dom hinner avges.76  

De vanligt förekommande fördragsbrotten i EUD är de mål som gäller medlemsstaternas 

problematik med förändringar i den nationella lagstiftningen för att anpassa sig efter EU-

fördragen. En annan vanlig typ av fördragsbrott handlar om när medlemsstaten och 

kommissionen har skilda meningar för huruvida ett visst rättsläge ska uppfattas och 

tolkas.77 En medlemsstat som begått fördragsbrott måste omgående vidta nödvändiga 

åtgärder för att snarast uppfylla EUD:s dom.78 Om EUD skulle anse att en medlemsstat 

underlåtit att vidta de åtgärder som är nödvändiga efter dom fallit kan EUD förelägga 

medlemsstaten med standardbelopp eller vite.79 

                                                
71 EUD avgörande av den 14 oktober 1999, mål C-223/98 Addidas AG, förhandsavgörande, rättsfallssamling 

1999 s. I-7081, p. 23. 
72 Allgårdh. O & Norberg. S, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 88. 
73 Allgårdh. O & Norberg. S, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 88-89. 
74 Art. 17.1 EU-fördraget. 
75 Art. 258, andra stycket EUF-fördraget. 
76 Bernitz. U & Kjellgren. A, Europarättens grunder, s. 146. 
77 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 147. 
78 Art. 260.1 EUF-fördraget. 
79 Art. 260.2 EUF-fördraget. 
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2.5 Primärrätten  

2.5.1 Grundläggande fördragen 

Det återfinns två framträdande fördrag som ger grunden för Europeiska Unionen, 

fördraget om Europeiska Unionen80 och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt81 

vilka har samma rättsliga värde.82 Fördragen syftar till att reglera EU:s funktionssätt samt 

dess villkor och lägger grunden för sammanslutningen mellan de europeiska folken.83 

Fördragen syftar även till att visa EU-rättens uppgift och mål samt dess grundläggande 

principer som ska råda inom EU.84   

2.5.2 Lissabonfördraget 

Lissabonfördraget trädde ikraft den 1 december 2009. I och med Lissabonfördraget 

infördes ändringar och tillägg i de två grundfördragen, samt upphörde indelningen enligt de 

tre pelarna; den inre marknad, den gemensam utrikes- och säkerhetspolitiken samt polis- 

och straffrättsliga frågor. Det för att bidra till ett enklare förfarande när övergripande mål 

för EU:s yttre agerande i alla angivna delar ska formas.85  

Den uppdelning som tidigare funnits mellan EU och EG är därmed borttagen och istället 

tillämpas endast EU med samma status som en juridisk person.86 Vid Lissabonfördragets 

ikraftträdande ändrades terminologin inom EU. Begreppet EG och EG-rätten har tagits 

bort och ersatts med EU och EU-rätten samt unionsrätten. Domstolen fick ett nytt namn i 

Europeiska unionens domstol, EUD. Värt att notera i och med Lissabonfördragets 

införande är att begreppet europarätt även inkluderar Europakonventionens 

rättighetsskydd.87 

2.6 Sekundärrätten 

I EUF-fördraget stadgas att för utövandet av befogenheter inom EU ska det antas 

förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden.88 Det är de rättsakter som 

                                                
80 EU-fördraget, bytte namn till nuvarande Fördraget om Europeiska Unionen i samband  

med Lissabonfördraget 2007. 
81 EUF-fördraget, bytte namn till nuvarande Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt i samband 

med Lissabonfördraget 2007. 
82 Art. 1 EU-fördraget & Art. 1 EUF-fördraget. 
83 Art. 1 EUF-fördraget & Art. 1 EU-fördraget. 
84 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 20. 
85 Departementsserien 2007:48, Lissabonfördraget, s. 34-35. 
86 Bernitz. U, Europarättens genomslag, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 24. 
87 Bernitz. U, Europarättens genomslag, s. 25. 
88 Art. 288 EUF-fördraget. 
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avses med sekundärrätten. Rättsakternas hierarki styrs bland annat av huruvida rättsakten är 

en lagstiftandeakt, delegerandeakt eller genomförandeakt.89  

En förordning är en bindande rättskälla i sin helhet samt direkt tillämplig i samtliga 

medlemsstater.90 I och med den direkta tillämpningen skapas rättigheter som de nationella 

domstolarna har att skydda.91 Förordningen rättslig verkan uppstår direkt, oberoende av 

nationell lagstiftnings utformning.92 Enligt EUF-fördraget ska ett direktiv vara bindande till 

den del som avser resultatet som ska uppnås med direktivet. Däremot är det upp till 

medlemsstaterna att välja metod för genomförandet så länge resultatet uppnås.93 

Medlemsstaten står därmed med ansvaret att själva hitta den bästa lösningen för 

medlemsstaten att uppfylla syftet med direktivet. Det ger att även om resultatet ska bli 

detsamma i samtliga medlemsstater är vägen till resultat olika mellan staterna.94  

Valet av ett direktiv som rättsakt vid harmonisering fördras grundat på hänsynen till 

medlemsstaterna och tillvägagångssättet för implementering av ett direktiv, då 

medlemsstaterna har möjlighet att själva välja tillvägagångssätt så länge syftet med direktivet 

uppnås. Till skillnad mot en förordning skulle medlemsstaterna inte få något eget 

handlingsutrymme. Ett direktiv ska dock inte ses som en vag rättsakt. Medlemsstaterna 

måste fortfarande uppnå resultatet med direktivet. Direktiven har även fått en tyngre roll i 

och med EUD:s avgörande i frågan om verkan för ett direktiv.95 EUD har stadgat att 

direktivsbestämmelser kan ha en direkt effekt96 vilket ger enskilda medborgare möjlighet att 

åberopa ett direktivs rättigheter gentemot staten, samt kan en medlemsstat bli föremål för 

en fördragsbrottstalan för att ha underlåtet att uppfylla sina skyldigheter genom att inte 

implementera ett direktiv helt, delvis eller felaktigt.97 

                                                
89 Craig. P & De Búrca. G, EU LAW, text, cases and materials, fifth edition, Oxford university press, New York, 

2011, s. 104. 
90 Art. 288 EUF-fördraget. 
91 Allgårdh. O & Norberg. S, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 111. 
92 Craig. P & De Búrca. G, EU LAW, text, cases and materials, s. 105. 
93 Art. 288 EUF-fördraget. 
94 Hartley. TC, The Foundations of European Union Law, Oxford university press, seventh edition, Oxford, 2010, 

s. 218. 
95 Craig. P & De Búrca. G, EU LAW, text, cases and materials, s. 106. 
96 Se avsnitt 2.7 om direkt effekt. 
97 EUD avgörande av den 19 november 1991, förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich och 

Danila Bonifaci m.fl. mot Italienska republiken, svensk specialutgåva s. I-435, p. 32-36. 
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2.7 Direkt effekt 

2.7.1 Inledning 

Direkt effekt är ett begrepp in EU-rätten som syftar till att ge bestämmelser rättigheter och 

skyldigheter som kan åberopas av enskilda medborgare inom EU inför nationell domstol 

eller myndigheter.98 Som ovan beskrivet kan även medlemsstaten riskera 

fördragsbrottsanklagelser för felaktiga och icke implementerade bestämmelser. För att en 

regel ska kunna ha direkt effekt inom EU krävs att bestämmelsen är ovillkorlig, 

övergångsperioden ska ha löpt ut och att regelns innebörd är klar och precis.99 För att en 

bestämmelse ska anses som ovillkorlig innebär det att den kan tillämpas utan 

kompletterande åtgärder. En klar och precis bestämmelse innebär att dess tillämpning inte 

är i behov av någon lämplighetsbedömning, dock är det inte att jämställa med ett 

tolkningsproblem som dock inte hindrar att en bestämmelse kan anses som klar och 

precis.100 

Målet Van Gend en Loos101 har haft stor betydelse för uppkomsten av direkt effekt. I målet 

stadgades att EU är en ny rättsordning som inskränkt medlemsstaternas egen suveränitet.102 

Vidare uttalade EUD i målet att artikeln hade direkt effekt då den innehöll ett klart och 

ovillkorligt förbud som inte var begränsat av något förbehåll från medlemsstaternas sida.103 

Att det handlade om en artikel som var riktad mot medlemsstaten och inte mot en enskild 

utgjorde inget hinder mot direkt effekt.104 

2.7.2 Direkt effekt för direktiv  

Gentemot förordningar skiljer sig direktiv på så sätt att det är dess syfte och resultat som 

ska uppnås.105 Direkt effekt för direktivsbestämmelser har stor betydelse för EU:s 

inflytande på medlemsstaternas nationella reglering.106 Dock har det förekommit situationer 

när medlemsstater har implementerat direktiv ofullständigt, felaktigt eller helt har underlåtit 

                                                
98 Mål 26/62 NV Algemene Transport- en Expedities Onderneming van Gend en Loos mot Nederländska 

skatteförvaltningen, s. 165. 
99 Förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich och Danila Bonifaci m.fl. mot Italienska 

republiken, p. 11. 
100 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 85. 
101 Mål 26/62 NV Algemene Transport- en Expedities Onderneming van Gend en Loos mot Nederländska 

skatteförvaltningen. 
102 Se avsnitt 2.2. 
103 Mål 26/62 NV Algemene Transport- en Expedities Onderneming van Gend en Loos mot Nederländska 

skatteförvaltningen, s. 167-168. 
104 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 85. 
105 Se avsnitt 2.6 om sekundärrätten. 
106 Dahlberg. M, Internationell beskattning, s. 220. 
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att göra det. EUD har därmed försökt att vidga begreppet direkt effekt för att undvika att 

sådana situationer uppstår.107 Direkt effekt för direktiv är en av åtgärderna i det arbetet och 

har därmed en central roll för harmoniseringen inom EU, vilket även främjar 

mervärdesskatteområdets harmonisering. I ett av de första målen där ett direktiv ansågs ha 

direkt effekt var Grad mot Finanzamt Traunstein108. I målet anförde ena parten att man ansåg 

att en skatt var i strid med ett direktiv, ett direktiv som medlemsstaterna var skyldiga att 

anpassa sig efter gällande det gemensamma systemet för mervärdesskatt. Medlemsstaten 

hävdade istället framför den nationella domstolen att det endast var förordningar som 

kunde anses vara direkt tillämpliga då direktiv först fick direkt effekt vid ett genomförande 

inom landet.109 EUD instämde inte i resonemanget och anförde att bara för att 

bestämmelse återfanns i ett direktiv och inte i en förordning, innebar inte det att ett direktiv 

inte kunde ha direkt effekt. Det skulle vara oförenligt med den bindande effekten att 

utesluta enskilda berörda att kunna åberopa del av EU-rätten inför nationell domstol.110 

Ett av de första målen gällande direkt effekt för direktiv inom mervärdesskattens område 

var i målet Becker111. EUD uttalade i målet att medlemsstaten har en skyldighet att uppnå 

det syfte som direktivet uppställer till de medlemsstater som direktivet riktas till.112 En 

medlemsstat som underlåtit att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med direktivet kan inte 

skyddas sig mot det faktum, utan direktivsbestämmelserna kan den enskilde ändock 

åberopa.113   

EUD:s ställningstagande i frågan om direkt effekt för direktiv kan ses som ett steg för att 

stärka EU-rättens genomslag. Den nationella rätten måste tillämpas så att EU-rättens 

genomslag säkras.114 Genom att ge direkt effekt till direktiv eller bestämmelser resulterar 

det i en större effekt då det ger enskilda medborgare en möjlighet att framföra talan i 

nationell domstol baserat på unionsrättens reglering som inte medlemsstaten har 

implementerat eller har implementerat men på ett felaktigt sätt. EUD har även uttalat att 

det handlar om att medlemsstaterna inte ska kunna dra fördel av att inte implementera ett 

                                                
107 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 86-87. 
108 EUD avgörande av den 6 oktober 1970, mål 9/70 Franz Grad mot Finanzamt Traunstein, svensk 

specialutgåva  s. 485. 
109 Mål 9/70 Franz Grad mot Finanzamt Traunstein, p. 4. 
110 Mål 9/70 Franz Grad mot Finanzamt Traunstein, p. 10. 
111 EUD avgörande av den 19 januari 1982, mål 8/81 Ursula Becker mot Finanzamt Münster-Innenstadt, 

svensk specialutgåva s. 285. 
112 Mål 8/81 Ursula Becker mot Finanzamt Münster-Innenstadt, p. 18. 
113 Mål 8/81 Ursula Becker mot Finanzamt Münster-Innenstadt, p. 24-25. 
114 Bernitz. Ulf, Europarättens genomslag, s. 29. 
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direktiv på ett korrekt sätt. Försummelse från medlemsstatens sida ska därmed inte vara ett 

godkänt argument.115 

2.8 Direktivkonform tolkning 

I EU-fördraget stadgas principen för lojalitetsplikt som råder inom EU.116 Från principen 

har det i praxis utvecklats tolkningsprinciper. EUD har uttalat att de nationella domstolarna 

har en skyldighet att tolka den nationella regleringen mot bakgrunden av direktivets syfte 

och ordalydelse, i den utsträckning det är möjligt för de bestämmelser som är införda i 

nationell regleringen för att genomföra ett direktiv.117 Det gäller oavsett om direktivet har 

direkt effekt eller inte.118  

Det första målet som utvecklade tolkningsprincipen var Sabine von Colson och Elisabeth 

Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen119. Målet hänfördes sig till jämställdhetsdirektivet där 

EUD ansåg att en bestämmelse inte var ovillkorlig och tillräckligt preciserad och därmed 

inte kunde erkännas direkt effekt.120 EUD stadgade dock i samma mål att det var viktigt att 

slå fast att medlemsstaterna har en skyldighet, till följd av ett direktiv, att uppnå det resultat 

som föreskrivs i direktivet samt medlemsstaternas förpliktelser enligt lojalitetsprincipen att 

vidta alla åtgärder som är lämpliga, allmänna som särskilda, för att på så sätt säkerställa att 

skyldigheten fullgörs. Det inbegriper alla medlemsstaters myndigheter som domstolar inom 

deras behörighet. Den nationella domstolen har därmed vid tillämpning av nationell rätt, 

och speciellt de bestämmelser som införts genom ett direktiv, en skyldighet att tolka den 

nationella rätten mot bakgrund av direktivets lydelse och syfte så att resultatet, enligt EU-

fördraget, uppnås.121 

EUD har även uttalat att ‖även om den princip som följer av unionsrätten, att nationell rätt 

ska tolkas direktivkonformt, i första hand berör bestämmelser i nationell rätt som antagits 

för att genomföra direktivet i frågan, är principen emellertid inte begränsad till tolkning av 

dessa bestämmelser, utan den kräver även att den nationella domstolen beaktar hela den 

nationella rätten för att bedöma i vilken mån den kan tillämpas utan att det leder till ett 

                                                
115 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 87. 
116 Art. 4.3 EU-fördraget. 
117 EUD avgörande av den 5 oktober 2004, förenade målen C-397/01 - C-403/01 Pfeiffer m.fl. mot 

Deutsches Rotes Kreutz, Kreisverband Waldshut eV, rättsfallssamling 2004 s. I-8835, p. 113. 
118 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 94. 
119 EUD avgörande av den 10 april 1984, mål 14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land 

Nordrhein-Westfalen, svensk specialutgåva s. 577. 
120 Mål 14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, p. 27. 
121 Mål 14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, p. 26. 
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resultat som strider mot det som eftersträvas genom direktivet‖122. EUD har även tidigt 

uttalat att den nationella domstolen är förpliktad att handla i enlighet med EU-rätten och 

inte tillämpa nationella bestämmelser som kan vara i strid med EU-rätten.123 

För denna tolkning är det den nationella lagstiftningen som ger tolkningen till skillnad från 

direkt effekt där tolkningen styrs av direktivet. Den konforma tolkningen kan sägas ske i 

två steg där EU-rättens innehåll först ska avgöras med principerna inom EU-rätten och i 

nästa steg tolka den nationella lagen.124 I doktrin uttrycks att då det finns en konflikt mellan 

EU-rätt och nationell rätt är det inte bara den EU-konforma tolkningen som blir aktuell 

inom mervärdesskattens område. Det är nödvändigt att använda sig av EU-rätten 

kontinuerligt när den nationella rätten ska tolkas och tillämpas gällande 

mervärdesskatteområdet.125 

Viktigt är dock att uppmärksamma principen om skydd för berättigade förväntningar. 

Praxis har i frågan om principen uttryck att principen för skydd för berättigade 

förväntningar tillkommer varje enskild som inrättat sig efter rättsläget och därav uppfattat 

grundade förhoppningar.126  

2.9 Sammanfattning 

Förståelse för EU:s syfte och funktion är av stor betydelse för att kunna utreda huruvida 

det föreligger ett handlingsutrymme för medlemstaterna vid implementering av 

mervärdesskattedirektivet. Först bör konstateras att vid ett inträde i EU har medlemsstaten 

faktiskt givit befogenhet till EU och dess institutioner att företa viss reglering som därmed 

kommer påverka medlemsstaten.127 Grunden för EU anges vara en önskan om att bevara 

fred och frihet för folket inom EU vilket i sig får anses vara en bra värdegrund för EU att 

vila på. EU-rätten innebär en ny rättsordning. 128 En rättsordning som behövs för EU:s 

existens. Hur samarbetet inom EU annars skulle fungera är svårt att förstå. 

                                                
122Förenade målen C-397/01 - C-403/01 Pfeiffer m.fl. mot Deutsches Rotes Kreutz, Kreisverband 

Waldshute, p. 115. 
123 EUD avgörande av den 19 juni 1990, mål C-213/89 the Queen mot Secretary of State for Transport, ex 

parte: Factortame Ltd m.fl. svensk specialutgåva s. 435, p. 20. 
124 Sonnerby. M, Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet, Norstedts Juridik, Mölnlycke, 2010, s. 150-

151. 
125 Sonnerby. M, Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet, s. 150-151. 
126 EUD avgörande av den 19 maj 1983, mål 289/81 Vassilis Mavridis mot Europeiska parlamentet, 

rättsfallssamling 1983 s. 1731, p. 21. 
127 Se avsnitt 2.2. 
128 Se avsnitt 2.2. 
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Som det främsta redskapet för EU-rätten är primärrätten med dess fördrag som ger 

grunden för de gemensamma målen inom EU.129 Här återfinns målet för den inre 

marknaden som mervärdesskatten faller inom. Dock framstår snart att det är för svårt att 

inom primärrätten reglera allt av betydelse för den inre marknaden. Det går helt enkelt inte. 

Det ger endast en första ram att förhålla sig till som inkluderar ordalydelsen men också 

syftet och målet med bestämmelsen. Det är enligt min uppfattning inte en lätt uppgift att 

utifrån de tre delarna tolka en bestämmelse i alla lägen. Att nationella tolkningar kan leda 

till fördragsbrottstalan i vissa fall därmed förståeligt. Tolkningarna görs av många 

människor inom EU där språk, kulturer och nationella bestämmelser sannolikt ställer till 

problem.  

Spärrverkan uppställer ett hinder för medlemsstaterna, deras befogenhet och 

handlingsutrymme, att reglera frågor som redan regleras på EU-nivå.130 Något som dock 

kan anses begränsa EU:s befogenhet och handlingsutrymme är principerna om lojalitet, 

subsidiaritet och proportionalitet.131 Subsidiaritetsprincipen talar för en viss begränsning då 

de uppställer att EU endast ska vidta åtgärder i det fall det är svårt att utföra åtgärden på 

nationell nivå, i de fall som EU inte har exklusiv befogenhet. Därmed uppställs en viss ram 

även för EU att förhålla sig till. Det tillsammans med proportionalitetsprincipen, om att 

inte vidta åtgärder som går utöver vad som kan anses nödvändigt för att uppnå fördragens 

mål. Därav finns det ytterligare en begränsning för EU att hålla sig inom. EU tillsammans 

med medlemsstaterna ska även agera lojalt mot varandra i det gemensamma arbetet inom 

EU. Tillbaka till grunden för EU handlar det även om att bygga upp en union och skapa en 

gemensam inre marknad. Här måste samarbetet fungera, annars riskerar vi att den inre 

marknaden, och därmed också det gemensamma systemet för mervärdesskatt, faller.  

Utöver det anförda finns det en aktör som får anses oerhört viktig i utvecklingen av EU-

rätten och som kommit att påverka medlemsstaterna på många sätt, EUD. Det framgår 

klart att EUD har varit en viktig aktör i bildandet av en konstitutionell ram för EU-

rätten.132 I arbetet att tolka EU-rätten har EUD fått en näst intill lagstiftande roll. Att det 

inkommer flertalet mål till EUD att avgöra gällande fördragsbrottstalan visar på 

problematiken med EU-rättens tydlighet och tolkningar. Det är därmed inte svårt att förstå 

att det är ett stort problem just hur EU-rätten ska tolkas. Jag menar inte på att det är 

                                                
129 Se avsnitt 2.5.1. 
130 Se avsnitt 2.2. 
131 Se avsnitt 2.2. 
132 Se avsnitt 2.4.1. 
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okunskap, det kan säkert i vissa fall vara medlemsstaten som väljer att tolka EU-rätten efter 

hur det passar den nationella regleringen bäst, vilket bland annat kan tänkas grundas på 

medlemsstatens politiska mål. Dock är dock en brist att medlemsstaterna inte följer EU-

rätten på samma sätt som det är en brist att EU-rätten inte är ‖lätt‖ att följa.  

Sammantaget visar det på att EU-rätten är komplicerad i sig. Förtydligande och tolkningar 

behövs, vilket i första hand har skett av EUD. Medlemsstaternas handlingsutrymme får i 

sammanhanget anses svårt att utläsa och att det är svårt att tolka EU-rätten ges förståelse 

för. Här spelar kanske inte bara den direkta tolkningen in, utan enligt min uppfattning 

bidrar de olika språken och den faktorn att det är flera, till kulturer och övrigt sett, olika 

stater som tillsammans bildar EU. Det uppställs dock i detta skede ramar att förhålla sig till 

både för EU och för medlemsstaterna. Det får dock från den här första delen anses att 

utrymmet för medlemsstaternas eget handlingsutrymme, gällande implementering av EU-

rättens bestämmelser, är mer begränsat än vad EU-rätten i en första anblick får anses 

uppställa.    
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3 Harmonisering 

3.1 Inledning 

Går det att skapa en gemensam union, ett EU bildat av stater med olika kulturer, seder och 

bruk? Är vi kanske för olika så att medlemsstaternas handlingsutrymme krymper därav eller 

är det så svårt att tolka EU-rätten i sig? Harmoniseringen gäller inte alla frågor som 

existerar för en medlemsstat utan EU-rätten hänför sig endast till en del av dem, dock är 

flertalet av områdena centrala och antalet områden växer. I kapitlet ska den inre marknaden 

och lagharmoniseringen inom EU behandlas. Därtill ska mervärdesskattedirektivet 

presenteras tillsammans med kommissionens meddelade gällande mervärdesskattens 

framtid.    

3.2 Den inre marknaden 

Enligt fördraget ska EU arbeta för att uppnå en inre marknad och säkerställa marknadens 

funktion.133 Omfattningen av den inre marknaden avser fri rörlighet för personer, varor, 

tjänster och kapitel.134 I fördraget uttrycks de lagstiftande institutionernas befogenhet att 

besluta om lagstiftning och genomföra andra åtgärder som medlemsstaterna har att rätta sig 

efter för att på så sätt uppnå en inre marknad inom EU.135 Undantag från huvudregeln är 

dock bestämmelser om skatter och avgifter som istället är en befogenhet som 

medlemsstaterna själva besitter.136  

I ett led att skapa gemenskap inom EU måste de nationella regleringarnas olikheterna till 

viss del raderas ut så att flödet av varor och tjänster inom EU kan ske på ett smidigt sätt. 

Olikheter mellan medlemsstaternas regleringar kan innebära konkurrenssnedvridning 

mellan EU:s medlemsstater.137 Arbetet med harmonisering av medlemsstaternas nationella 

lagar utmynnar i rättsakter som generellt är bindande för medlemsstaterna som har att 

implementera dem.138 Det kontrolleras av kommissionen.139 Lagharmonisering inom EU är 

det främsta redskapet för att bygga upp den inre marknaden. 

                                                
133 Art. 26.1 EUF-fördraget. 
134 Art. 26.2 EUF-fördraget. 
135 Art. 114.1 EUF-fördraget. 
136 Art. 114.2 EUF-fördraget. 
137 Ingressens fjärde del till direktiv 2006/112/EG. 
138 Art. 288, 289.1 & 289.3 EUF-fördraget. 
139 Art. 17.1 EU-fördraget. 
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3.3 Lagharmonisering inom EU 

Lagharmonisering har inte den innebörden att det ska uppfattas som ett totalt 

förenhetligande av rättsregler utan det handlar om att undanröja olikheterna mellan 

medlemsstaterna för att på så sätt närma sig varandra inbördes. Det ska göras i den 

utsträckning som kan anses vara nödvändig för att den gemensamma marknaden ska uppnå 

sin funktion.140  

Genom åren har harmoniseringen utvecklats inom EU till att inkludera centrala områden 

som exempelvis mervärdesskatt. Harmonisering sker främst genom rättsakter där direktivet 

är det främsta valet. Det grundat på att direktivet ger medlemsstaterna möjlighet till att välja 

tillvägagångssättet för implementeringen.141 Grunden för implementering av ett direktiv 

återges i EUF-fördraget om att ett direktiv ska med avseende på resultatet som direktivet 

syftar uppnå, ska vara bindande för varje medlemsstat med det är upp till medlemsstaten 

som har att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.142 Direktiven kan 

innehålla krav på fullharmonisering som därmed ger kompletta bestämmelser för 

medlemsstaterna att rätta sig efter. Därmed kan inte en medlemsstat stifta strängare 

nationella bestämmelser inom ett fullharmoniserat område.143   

I EUF-fördraget återfinns att det är rådet i enlighet med ordinarie lagstiftningsförfarande, 

samt ekonomiska och sociala kommittén som beslutar om åtgärder för att verka för den 

inre marknaden och dess funktion.144 Bestämmelserna om lagharmonisering enligt EUF-

fördraget har dock även en begränsning då det behövs en koppling till den inre marknaden 

för att lagharmonisering ska bli aktuell. Dock har rådet en möjlighet att besluta om 

harmonisering med stöd av den allmänna flexibilitetsklausulen.145 Bestämmelsen tillåter 

åtgärder som är nödvändiga för att nå upp till de mål som fördragen ställer, om åtgärderna 

inte omfattas av någon harmonisering som utesluts av fördragen.146  

Det återfinns dock nivåer av EU:s befogenhet inom områdena för harmonisering. I 

enlighet med primärrätten kan EU ha exklusiv, delad eller stödjande befogenhet över de 

områden som finns inom området för harmonisering.147 Exklusiv behörighet innebär att 

                                                
140 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 377.  
141 Craig. P & De Búrca. G, EU LAW, text, cases and materials, s. 106. 
142 Art. 288 EUF-fördraget. 
143 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 379.  
144 Art. 114.1 EUF-fördraget. 
145 Art. 352 EUF-fördraget. 
146 Art. 352.1 & 352.3 EUF-fördraget. 
147 Se art. 3 & 4 EUF-fördraget för uppdelningen av exklusiva och delade befogenheter för EU. 
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det endast är EU som får lagstifta och anta rättsligt bindande akter inom området. 

Medlemsstaterna får därmed endast lagstifta inom det området på egen hand efter 

bemyndigande från EU eller för att genomföra EU:s akter.148  

Vid delad befogenhet får EU och medlemsstaterna lagstifta och anta rättsligt bindande 

akter. Medlemsstaterna ska utöva sin befogenhet i den mån som EU inte har utövat sin 

befogenhet och medlemsstaterna ska på nytt utöva sin befogenhet i den mån som EU har 

beslutat att inte längre utöva sin befogenhet.149 Den sista befogenheten är den stödjande 

befogenheten. Inom det området ska EU vidta åtgärder för att stödja, samordna och 

komplettera medlemsstaternas åtgärder.150 

Ett direktiv kan få direkt effekt när tiden för implementeringen gått ut.151 Dock har EUD 

uttalat att ett direktiv även kan en viss legislativ spärrverkan innan tiden för implementering 

gått ut. EUD uttalade att medlemsstaten, till vilket direktivet riktades mot, under 

införlivandefristen enligt direktivet ska avhålla sig att införa bestämmelser som kan 

allvarligt äventyra förverkligandet av det resultat som direktivet syftar till.152 

3.4 Mervärdesskatt 

3.4.1 Mervärdesskattedirektivet 

EUF-fördraget stadgar att skatter och avgifter inte är föremål för harmonisering.153 Dock 

görs undantag för mervärdesskatten, punktskatter och andra indirekta skatter som enligt 

fördraget ska vara föremål för harmonisering i den mån det är nödvändigt för att säkerställa 

att den inre marknaden upprättas och fungerar.154 Den inre marknaden är en delad 

befogenhet vilket innebär att det är EU tillsammans med medlemsstaterna som lagstiftar på 

området.155 Medlemsstaternas befogenhet inom mervärdesskattesområde är därmed till viss 

del inskränkt på grund av den inre marknadens delade befogenhet och spärrverkan.156  

Mervärdesskattedirektivet appliceras på transaktioner som exempelvis leverans av varor, 

tillhandahållande av tjänster, gemenskapsinterna förvärv och import. Dessa transaktioner 

                                                
148 Art. 2.1 EUF-fördraget. 
149 Art. 2.2 EUF-fördraget. 
150 Art. 6 EUF-fördraget. 
151 Se avsnitt 2.7. 
152 EUD avgörande av den 18 december 1997, mål C-129/96 Inter- Environnement Wallonie ASBL mot 

Régionwallonne, rättsfallssamling 1997 s. I-7411, p. 50. 
153 Art. 114.2 EUF-fördraget. 
154 Art. 113 EUF-fördraget. 
155 Art. 4.2.a EUF-fördraget. 
156 Art. 2.2 & 4.2.a EUF-fördraget. 
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ska utföras av en beskattningsbar person157 En beskattningsbar person är den som 

självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oavsett plats för verksamheten och dess 

syfte eller resultat.158 Vad som menas med en ekonomisk verksamhet är en verksamhet som 

bedrivs av exempelvis en tjänsteleverantör, producent eller handlare.159  

Enligt EUF-fördraget framgår en reglering mot diskriminering gällande skatter och avgifter. 

Fördraget stadgar att ingen medlemsstat ska direkt eller indirekt påföra högre skatter eller 

avgifter på varor som kommer från andra medlemsstater än de skatter och avgifter som 

påförs på inhemska varor.160 Medlemsstaterna får inte heller påföra skatter och avgifter på 

varor från en annan medlemsstat, som de inhemska inte påförs, för att på så sätt skydda de 

inhemska varorna på ett indirekt sätt.161  

I första mervärdesskattedirektivet framgick att för att ett system gällande omsättningsskatt 

skulle kunna komma att bli verklighet behövde processen ske i etapper. Det för att samtliga 

medlemsstater behövde ändra sin nationella reglering på området vilket kom att resultera i 

konsekvenser på flera områden. Det viktiga i processen betonades vara att hålla 

konkurrensneutraliteten under kontroll under processen även om harmoniseringen skedde 

stegvis.162 

De största förändringarna för mervärdesskattesystemet skedde vid införandet av det sjätte 

mervärdesskattedirektivet163. Syftet med det sjätte mervärdesskattedirektivet var delvis att 

tillgodose kravet på en enhetlig skattebas. Dock var inte målet en gemensam skattebas utan 

bestämmelser för hur de nationella skattesatserna skulle bestämmas och tillämpas.164 Inom 

det sjätte mervärdesskattedirektivet återfanns bland annat bestämmelser om den 

skattepliktiga transaktionen, platsen för transaktionen, och beskattningsunderlaget.165  

Det skapades även en mervärdesskattekommitté.166 Kommittén består av företrädare från 

medlemsstaterna samt kommissionen. Deras uppdrag är att arbeta med de frågor som 

mervärdesskattedirektivet uppställer samt frågor som tas upp av dess ordförande på 

                                                
157 Art. 2.1.a-d, direktiv 2006/112/EG. 
158 Art. 9.1 första stycket, direktiv 2006/112/EG. 
159 Art. 9.1 andra stycket, direktiv 2006/112/EG. 
160 Art. 110, första stycket, EUF-fördraget. 
161 Art. 110, andra stycket EUF-fördraget. 
162 Åttonde ledet i ingressen i direktiv 67/227/EG. 
163 Direktiv 77/388/EEG. 
164 Alhager. E, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus Förlag, Uppsala, 2001, s. 42. 
165 Avdelning V, VI, VIII, direktiv 77/E88/EG. 
166 Art. 398.1, direktiv 2006/112/EG. 
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initiativ av denne eller någon företrädare i kommittén. Det handlar främst om frågor som 

rör tillämpningen av EU:s bestämmelser inom mervärdesskatt.167  

3.4.2 Mervärdesskattens framtid 

Medlemsstaterna är beroende av intäkterna som mervärdesskatten ger samtidigt som 

mervärdesskatten upplevs som en komplicerad skatt att hantera. Mervärdesskatten ger en 

administrativ börda som innebär kostnader för bolagen, speciellt ödesstiget för mindre 

bolag med låg omsättning. Samtidigt är mervärdesskatten en konsumtionsskatt och är inte 

kopplad direkt till bolag som sådant utan är istället något som bolagen ska hanterar åt 

staten.168  

I ett meddelande från kommissionen år 2011 behandlades frågeställning om 

mervärdesskattens framtid.169 Syftet med meddelandet var enligt kommissionen att ange de 

grundläggande funktionerna för mervärdesskatten inom EU tillsammans med långsiktiga 

målsättningar.170 Kommissionen angav tre värdeord som skulle representera 

mervärdesskatten; enkel, effektiv/neutral samt robust.171 I meddelandet framkom att röster 

höjts om behovet av en snabb förenkling, gällande både lagrelaterade frågor men också 

administrativa frågor.172 För att göra mervärdesskattesystemet mer enkelt menade 

kommissionen att det handlade om att skapa ett enkelt och neutralt system för att den 

administrativa bördan skulle minskas samt underlätta för den gränsöverskridande handeln. 

Det handlade bland annat om bättre information mellan medlemsstaternas 

mervärdesskattesystem, förenklad mervärdesskatteredovisningen och standardiserad 

mervärdesskattedeklaration.173 För att effektivisera mervärdesskatten framförde 

kommissionen ett förslag för att bredda skattebaser och samtidigt minska undantagen samt 

tillämpningen av reducerade skattebaser. Kommissionen menade att det skulle innebära nya 

intäktssätt till en lägre kostnad.174 För att uppnå en robust mervärdesskatt menade 

kommissionen till att försöka hindra de skatteförluster som förekommer. Det handlade 

både om obetald mervärdesskatt och om bedrägerier, ‖mervärdesskatte-gap‖. Enligt 

                                                
167 Art. 398.2 & 398.4, direktiv 2006/112/EG. 
168 Sandberg Nilsson. A, Mervärdesskatten i framtiden, Svensk skattetidning, årgång 79, 2012, nr 3, s. 2.  
169 Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet och europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén om mervärdesskattens framtid. Mot ett enklare, robustare, och effektivare 
mervärdesskattesystem som anpassats till den inre marknaden, KOM(2011) 851 slutlig, Bryssel den 
6.12.2011. 

170 KOM(2011) 851 slutlig, s. 4-5. 
171 KOM(2011) 851 slutlig, s. 6. 
172 KOM(2011) 851 slutlig, s. 6. 
173 KOM(2011) 851 slutlig, s. 6-9. 
174 KOM(2011) 851 slutlig, s. 9. 
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kommissionen handlade det om att titta över den större bilden av mervärdesskattesystemet 

för att på så sätt utreda hur mervärdesskatten ska övervakas.175 

3.5 Sammanfattning  

Den inre marknaden och dess funktion ska säkerställas genom ett gemensamt samarbete. 

För att nå hit är lagharmoniseringen en väsentlig byggsten.176 Det handlar om att 

medlemsstaternas olikheter till viss del behöver raderas ut för att medlemsstaterna ska 

kunna närma sig varandra.177 Mervärdesskattens område ingår i lagharmoniseringen inom 

EU till skillnad mot andra skatteområden som undantas från harmonisering.178 

Mervärdesskatten har en stor betydelse för den inre marknaden och dess funktion och 

påverkar både nationellt som inom EU. Frågan är dock om och hur 

mervärdesskatteområdet kan harmoniseras? Faktum är att vi har kommit en lång väg 

gällande harmonisering av mervärdesskatteområdet. Idag återfinns ett gemensamt system 

som reglerar stora delar av mervärdesskattens område. Frågan är vidare hur 

implementeringen fungerar för medlemsstaterna och deras möjlighet till påverkan utan att 

bli anklagade för fördragsbrott.  

Som stadgat återfinns olika gränser av befogenheter för EU inom de olika 

harmoniseringsområdena.179 Den delade befogenheten som appliceras på området för den 

inre marknaden och därmed mervärdesskatten ger en första vägledning i frågan om EU:s 

och medlemsstaternas befogenhet inom mervärdesskatteområdet. Då befogenheten 

gällande den inre marknaden delas har medlemsstaterna en möjlighet till påverkan, till 

skillnad mot om befogenheten varit exklusiv, men samtidigt innebär det att 

medlemsstaternas befogenhet på mervärdesskatteområdet är inskränkt.180 Vid utövande av 

sina befogenheter inom unionen kan EU bland annat utfärda direktiv.181 Direktivet ska 

därvid vara bindande för medlemsstaternas till det resultat som ska uppnås men de 

nationella institutionerna har att bestämma form och tillvägagångssätt för 

genomförandet.182 Härvid kan grunden för harmoniseringen inom mervärdesskatten utläsas 

och det handlingsutrymme som uppställs för medlemsstaterna. Den delade befogenheten 

                                                
175 KOM(2011) 851 slutlig, s. 12. 
176 Se avsnitt 3.2. 
177 Se avsnitt 3.3. 
178 Se avsnitt 3.4.1. 
179 Se avsnitt 3.3. 
180 Se avsnitt 3.4.1. 
181 Se avsnitt 2.6. 
182 Se avsnitt 2.6. 
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där EU utfärdat mervärdesskattedirektivet bidrar till att medlemsstaterna inte kan uppställa 

egna nationella bestämmelser inom samma område, spärrverkan, men får möjlighet att 

tolka och implementera direktivet.  Till det kan även kopplas principerna om lojalitet, 

subsidiaritet och proportionalitet.183 Det ska råda lojalitet mellan EU och medlemsstaterna, 

EU bör inte gå utöver vad som kan anses befogat samt att EU endast ska reglera 

nödvändiga åtgärder i de fall EU inte har exklusiv befogenhet om medlemsstaterna inte 

uppnår samma syfte på nationell nivå.  

Det framstår som att rättigheten och möjligheten för att få agera i och med 

implementeringen av mervärdesskatten hoppar fram och tillbaka mellan EU och 

medlemsstaterna. På något sätt får man försöka sammanställa detta i en vågskål för att se 

vilken sida som väger över. Klart är att vad gäller den inre marknaden och därav 

mervärdesskatteområdet är befogenheten för området delad mellan EU och 

medlemsstaterna184 och inom denna befogenhet har EU antagit mervärdesskattedirektivet. 

Då EU utfärdat direktivet kan medlemsstaterna inte vidta ytterligare åtgärder inom samma 

område185 men får samtidigt att tolka och implementera själva direktivet till nationell 

reglering.186 Med påverkan av principerna förstärks och försvagas dock både EU:s och 

medlemsstaternas roll vid harmoniseringen och implementeringen.187 Den slutliga 

bedömningen i detta läge får anses vara att det är EU som kopplat greppet om 

befogenheten inom mervärdesskattens område och är den som håller i taktpinnen för hur 

denna utformning ska se ut. Därav kan medlemsstaternas befogenhet anses som inskränkt 

inom området för mervärdesskatt med ett tillhörande nationellt handlingsutrymme som får 

anses mer inskränkt än vad som först kan förstås utifrån primärrättens reglering om att 

medlemsstaternas har att tolka och genomföra direktivet så länge syftet med direktivet 

uppfylls. Det även på grund av inverkan av spärrverkan och nämnda principer.  

I kapitlet uppmärksammas även ett meddelande från kommissionen där det framgår att det 

finns ett stort behov av enklare och tydligare bestämmelser inom mervärdesskattens 

område. Återigen kan det konstateras att det är uppenbart att tillämpningsproblem finns 

och att problem med tolkningar kan uppstå.188  

                                                
183 Se avsnitt 2.2. 
184 Se avsnitt 3.4. 
185 Se avsnitt 2.2. 
186 Se avsnitt 2.6. 
187 Se avsnitt 2.2. 
188 Se avsnitt 3.4.2. 
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I förda resonemang får det enligt min mening anses som att allt tillsammans talar för att 

mervärdesskatteområdet är ett komplicerat område och att medlemsstaternas roll i 

implementeringsarbetet är svårformulerad och snäv. Att problem med tolkning av 

mervärdesskattedirektivet uppstår får anses förståeligt.  Därtill kan tilläggas att det i många 

fall säkert även handlar om att medlemsstaterna inte önskar ändra sina egna nationella 

regleringar efter EU i alla lägen. Mervärdesskattedirektivets påverkan på de val man gjort i 

de nationella bestämmelserna kanske ändrar förutsättningar totalt, vilket man önskar 

undvika. Det behöver dock inte vara samma sak som att vara skyldig till fördragsbrott. Man 

tolkar och tillämpar på ett sätt som är det bästa för medlemsstaten och dess invånare. 

Sammantaget känns medlemsstaternas möjlighet till eget handlingsutrymme gällande 

implementering av mervärdesskattedirektivet mer inskränkt än vad som först kan anses 

uppställt, grundat på EU-rättens fördrag, den delade befogenheten samt upptagna 

principerna. 
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4 Principer inom mervärdesskattens område 

4.1 Inledning 

Från primärrätten, sekundärrätten och praxis ges även uttryck för principer. Principerna 

inom EU är mycket omtalade och används inte minst av EUD i sina bedömningar. Därav 

är det av stort intresse för uppsatsens syfte att studera principerna mer ingående för att se 

vad de bidrar med och vilket värde de har. För uppsatsen kommer fyra principer att 

analyseras huruvida de påverkar medlemsstaternas handlingsutrymme gällande 

implementeringen av mervärdesskattedirektivet. Valet av principer för uppsatsen grundas 

på att principerna om lojalitet, legalitet och likabehandling tillhör de allmänna 

rättsprinciperna som EU:s fördrag uppställer. De principerna utgör därmed en grund för 

EU:s funktionssätt och tillför därmed viktiga aspekter till uppsatsen. Principen om 

neutralitet härstammar däremot från mervärdesskatteområdet och är därav en central 

princip för uppsatsen syfte.   

4.2 Utvecklingen av de allmänna rättsprinciperna 

Inom EU-rätten kompletteras rättsakterna med allmänna rättsprinciper. Grunden för deras 

betydelse kommer från behovet att fylla ut de ibland ofullständiga bestämmelserna i EU:s 

reglering och därmed bidra till en bättre fungerande rättsordning.189 Vissa av principerna är 

idag fastställda och utgör en del av rättsordning inom EU-rätten som medlemsstaterna har 

att följa vid utövandet av deras befogenheter.190 Rättsprinciperna har en betydande roll 

inom EU-rätten där principerna hänförs främst till primärrätten, därav kan en regel från 

sekundärrätten få stå tillbaka till förmån för en princip. I och med principernas status måste 

även principerna ges tillämpning vid utformning av en ny reglering inom EU samt i 

medlemsstaternas domstolar avseende EU-rättsliga frågor. Principerna är bindande för 

samtliga inom EU, såväl för institutioner som för individer.191 Principerna utgör kanske den 

viktigaste tolkningsbakgrunden i EUD:s verksamhet och ger inverkan på EUD:s 

bedömning även om principerna inte direkt uttrycks i bedömningen.192 

                                                
189 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 105. 
190 EUD avgörande av den 11 maj 2006, mål C-384/04, Commissioners of Customs & Excise och Attorney 

General mot Federation of Technological Industries m.fl., rättsfallssamling 2006 s. I-4191, p. 29. 
191 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 105-106. 
192 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 73. 
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4.3 Lojalitetsprincipen 

Lojalitetsprincipen är förknippad med medlemsstaternas medlemskap i EU. Principen 

syftar till att medlemsstaterna och EU ska respektera och bistå varandra i arbetet inom EU 

under fördragen. Medlemsstaterna har som uppgift att vidta lämpliga åtgärder för att 

säkerställa att deras skyldigheter fullgörs som hänförs från fördragen och EU:s andra 

rättsakter. Medlemsstaterna ska även hjälpa EU för att de på ett så bra sätt som möjligt ska 

kunna fullgöra sina skyldigheter. Medlemsstaterna ska även arbeta för att undvika att 

äventyra sitt fullgörande som medlem av EU.193 Principen innebär således att 

medlemsstaterna har skyldigheter att vara verksamma men också skyldigheter att avhålla sig 

från att vara verksamma. Principen används idag som en självständig grund för 

medlemsstaternas skyldigheter inom EU. Principen om lojalitet innebär därmed att 

medlemsstaterna har att anpassa de nationella regleringarna efter EU:s reglering för att de 

ska överensstämma. Det gäller även de nationella domstolarna i deras tolkningar av frågor 

kopplade till EU-rätten.194 

Lojalitetsprincipen har under årens lopp fått ett mer utvecklat och långtgående syfte samt 

betydelse genom EUD. Det har även resulterat i att räckvidden av medlemsstaternas 

skyldigheter mot EU:s alla aktörer har utsträckts och preciserats.195  EUD har uttryckt att 

lojalitetsprincipen innebär en skyldighet att tolka den nationella rätten i enlighet med 

direktivets syfte och principen måste tillämpas av samtliga myndigheter i medlemsstaterna 

vilket även inkluderar det nationella domstolarna. Den nationella rätten ska tolkas enligt 

direktivets syfte och ordalydelse så att resultatet uppnås som stadgas i EUF-fördraget 

artikel 288.196 Medlemsstaterna har därmed en skyldighet att arbeta i linje med 

lojalitetsplikten vad gäller tolkningar och uppfyllelse av syftet med direktiv från EU. 

Lojalitetsprincipen har även utvidgats till att handla om ett lojalt samarbeta mellan EU:s 

institutioner och medlemsstaterna som mellan medlemsstaterna och EU.197 Att inte 

samverka enligt lojalitetsprincipen kan ses som ett fördragsbrott i sig självt.198 

                                                
193 Art 4.3 EU-fördraget. 
194 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 110. 
195 Allgårdh. O & Norberg. S, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 92-93. 
196 Mål 14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, p. 26. 
197 EUD avgörande av den 22 oktober 1998, förenade målen C-36/97 Hilmar Kellinghusen mot Amt für 

Land- und Wasserwirtschaft Kiel och C-37/97 Ernst-Detled Ketelsen mot Amt für Land- und 
Wasserwirtschaft Husum, rättsfallssamling 1998 s. I-6337, p. 30. 

198 Se exempelvis EUD avgörande av den 13 december 1991, mål C-33/90 Europeiska kommissionen mot 
Italienska republiken, ECR 1991 s. I-6001. 
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4.4 Legalitetsprincipen 

I primärrätten stadgas principen om tilldelade befogenheter som ger uttryck för 

avgränsningar av unionens befogenheter199, legalitetsprincipen, som samarbetat inom EU 

vilar på.200 I enlighet med principen ska EU endast verka inom den ram för befogenheter 

som medlemsstaterna har tilldelat EU i enlighet med fördragen för att uppnå de mål som 

avses där. De befogenheter som inte tilldelats EU är därmed medlemsstaternas egna 

befogenheter.201 Varje institution ska enligt fördraget handla inom ramen för dess 

befogenheter som det blivit tilldelade genom fördragen.202 I fördragen framgår även vilken 

typ av lagstiftningsförfarande som ska användas inom EU för de tilldelade befogenheterna 

samt vilken grad av harmonisering rättsakten ska ha.203 Någon komplett lista över EU:s 

samtliga befogenhetsområden finns inte direkt angiven men i både EU-fördraget och EUF-

fördraget uppställs ett antal områden som EU har givits befogenhet att besluta inom. Som 

exempel kan nämnas tullunionen, konkurrensregler, upprättandet av den inre marknaden 

och fria rörligheten.204 Det är EUD:s uppgift att granska lagenligheten av rättsakter.205 

Skulle EUD komma fram till att en institution har gått utöver dess befogenhet kan EUD 

förklara att en viss åtgärd eller rättsakt är ogiltig.206   

4.5 Likabehandlingsprincipen 

I EUF-fördraget finns stadgat att all diskriminering grundat på nationalitet inom fördragets 

tillämplighet ska vara förbjuden.207 Principen går under namnet likabehandlingsprincipen. 

Förbudet gäller såväl medlemsstaterna som deras organ som EU:s  institutioner och 

enskilda bolag. Samtliga medborgare inom EU ska inte riskera att behandlas på annat sätt 

än medlemsstatens egna medborgare. Alla ska på så sätt behandlas lika inom EU 

oberoende vilken medlemsstat man är medborgare i, man ska ses som en EU-

medborgare.208  

                                                
199 Art. 5.1 EU-fördraget. 
200 Hettne. J, Rättsprinciper som styrmedel, Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, s. 257. 
201 Art. 5.2 EU-fördraget. 
202 Art. 13.2 EU-fördraget. 
203 Hettne. J, Rättsprinciper som styrmedel, Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, s. 257. 
204 Art. 2 EU-fördraget & Art. 2-3 EUF-fördraget. 
205 Art. 263 EUF-fördraget. 
206 Art. 254 EUF-fördraget. 
207 Art. 18 EUF-fördraget. 
208 Art. 20 EUF-fördraget & Allgårdh. O & Norberg. S, EU och EG-rätten, En handbok och lärobok om EU och i 

EG-rätt, s. 94.  
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Förbudet stadgar ur sin skriva formulering ett förbud mot diskriminering grundat på 

nationalitet. Med tiden har dock förbudet kommit att utvecklats. I dagens mening har 

inkluderats öppen (direkt) diskriminering och dold (indirekt) diskriminering209 som 

likabehandling mellan könen210 som något som ska skyddas av EU-rätten.211 

EUD har konstaterat att likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip inom EU 

om att lika situationer inte ska behandlas olika.212 Likabehandling handlar om kravet på att 

jämförbara situationer inte ska behandlas olika, om det inte föreligger objektiva skäl som 

motiverar en olik behandling.213 Kravet på likabehandling appliceras på två sätt, två lika fall 

som behandlas olika samt två olika fall som behandlas lika. Principen om likabehandling 

förbjuder inte att en medlemsstat tillämpar hårdare regleringar, dock får det inte föreligga 

någon skillnad mellan behandlingen av den egna medlemsstatens medborgare i jämförelse 

med andra medborgare inom EU. Förbudet mot diskriminering gäller EU-fördragens 

tillämpningsområde.214 

4.6 Neutralitetsprincipen  

Neutralitetsprincipen, eller skatteneutralitetsprincipen, blev definierad första gången i 

ingressen till första mervärdesskattedirektivet år 1967. ‖Ett mervärdesskattesystem blir 

enklast och mest neutralt när skatten tas ut på ett så allmänt sätt som möjligt och när dess 

räckvidd omfattar alla led av produktion och distribution och tillhandahållande av 

tjänster.‖215 Uttrycket återfinns även i dagens mervärdesskattedirektiv216. För 

neutralitetsprincipen finns koppling till principen om likabehandling.217 

Neutralitetsprincipen saknar dock en klar och definierad innebörd, där även uttrycken i 

doktrinen varierar i frågan om neutralitetsprincipens innebörd. EUD tillämpar frekvent 

principen i sina domar, både som komplement och ibland som avgörande argument för en 

                                                
209 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 111-112. 
210 EUD avgörande av den 15 juni 1978, mål 149/77 Gabrielle Defrenne mot Société anonyme belge de 

navigation aérienne Sabena, svensk specialutgåva s. 127, p. 26-27. 
211 Allgårdh. O & Norberg. S, EU och EG-rätten, En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 104-105. 
212 EUD avgörande av den 13 juli 2000, mål C-36/99 Idéal tourisme SA mot Belgiska staten, rättsfallssamling 

2000 s. I-6049, p. 35. 
213 EUD avgörande av den 25 november 1986, förenade målen C-201/85 och C-202/85 Marthe Klensch 

m.fl. mot Statssekreteraren för jordbruk och vinodling, svensk specialutgåva s. 729, p. 9. 
214 Allgårdh. O & Norberg. S, EU och EG-rätten, En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 94. 
215 Fjärde ledet i ingressen till rådets första direktiv 67/227/EEG. 
216 Femte och sjunde leden i ingressen i direktiv 2006/112/EG. 
217 EUD avgörande av den 8 juni 2006 Mål C-106/05 L.u. P GmbH mot Finanzamt Bochum-Mitte, 

rättsfallssamling 2006 s. I-5123, p. 48. 
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viss slutsats. Dock ger inte heller EUD en klar definition för neutralitetsprincipens 

innebörd.218  

Redan i ingressen till det första mervärdesskattedirektivet framgår det att syftet är att 

upprätta en gemensam marknad där det ska råda sund konkurrens och för att det ska 

uppnå krävas att faktorer som kan snedvrida konkurrensen undanröjs, på såväl den 

nationella nivån som på unionsnivå.219 Att båda marknaderna nämns i direktivet kan visa på 

att i det fall den interna regleringen brister i konkurrensneutraliteten medför det 

snedvridning ut till den gemensamma marknaden.  

Neutralitetsprincipen syftar bland annat till sådan diskriminerande behandling som gör 

likvärdiga ekonomiska handlingsvägar före skatt, olika efter skatt och därmed ger en 

påverkan på personers ekonomiska planering.220 En grundtanke för EU är neutralitet 

gällande konkurrensen mellan fysiska och juridiska personer på den gemensamma 

marknaden, en så kallad extern konkurrensneutralitet. Vidare har även tillkommit att den 

inre marknaden ska skapas som har samma förhållanden som på den interna marknaden.221  

EUD har i frågan om neutralitetsprincipen uttryck att det handlar om att det inte måste 

finnas en given konkurrent utan att det är tillräckligt med att det skulle kunna uppstå en 

sådan situation då konkurrensen snedvrids.222 EUD har uttalat att vad gäller en 

medlemsstats tillämpning av en differentierad skattesats måste samma reducerade skattesats 

tillämpas på liknande och konkurrerande varor och tjänster.223  

4.7 Sammanfattning 

Principerna ger en betydelsefull hjälp i tolkningen av EU-rätten. Principerna är till viss del 

skrivna men den främsta delen av principernas betydelse får anses som oskriven. 

Principerna har fått rollen att fylla ut de bestämmelser som kan anses som vaga eller 

svårtolkade inom EU-rätten.224 

Vid en första överblick av aktuella principer inser man att de har olika ursprung. Det 

resulterar också i att de får olika rättskällevärde. Här kan därmed göras åtskillnad av 

                                                
218 Sonnerby. M, Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet, s. 150-151. 
219 Första och andra leden i ingressen i direktiv 67/227/EEG. 
220 Melz. P, Mervärdesskatten, rättsliga grunder och problem, Juristförlaget, Stockholm, 1990, s. 67. 
221 Lindencrona, G., Skatter och kapitalflykt, Jurist- och samhällsvetareförbundets Förslag AB, Stockholm, 

1972, s. 47-48. 
222 Sonnerby. M, Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet, s. 152. 
223 EUD avgörande av den 23 oktober 2003 Mål C-109/02 Kommissionen mot Tyskland, rättsfallssamling 

2003 s. I-12691, p. 20 och 28. 
224 Se avsnitt 4.2. 
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neutralitetsprincipen gentemot de övriga tre principerna som är beskrivna. 

Neutralitetsprincipen har sitt ursprung i mervärdesskattedirektivet och därmed 

sekundärrätten, medans de övriga har sitt ursprung i primärrättens fördrag.225 Vidare har de 

tre principerna en bred tillämpning, de existerar övergipande i EU-rätten till skillnad mot 

neutralitetsprincipen som existerar inom mervärdesskattens område. Dock förstås att 

neutralitetsprincipen har en central roll inom mervärdesskattens område.  

Lojalitetsprincipen har i uppsatsen redan nämnt i sammanhanget för EU:s befogenhet och 

den lojala inställningen EU och medlemsstaterna behöver ha mot varandra i det 

gemensamma arbetet som EU:s fördrag uppställer.226 Vidare ger lojalitetsprincipen en 

självständig grund för medlemsstaternas skyldigheter inom EU, en grund som utvecklats 

genom åren.227 Principen innebär en skyldighet för medlemsstaterna att tolka EU-rätten 

lojalt vilket borde tala för att principen eftersträvar att medlemsstaterna ska följa EU-rätten 

i så stor utsträckning som möjligt. Därav får anses att principen inte bidrar till något eget 

handlingsutrymme för medlemsstaterna att själva tolka direktivsbestämmelserna. 

Legalitetsprincipen ger uttryck för den ram som EU kan verka inom, inom de områden 

som medlemsstaterna har givit EU befogenhet att verka inom.228 Därmed uppställs den 

faktiska gräns EU har för sin befogenhet. Inte att glömma bort är dock att EU är skapat av 

medlemsstaterna, i alla fall från början. Likabehandlingsprincipen och dess syfte till att lika 

ska behandlas lika är en viktig hörnsten bland principerna.229 Här handlar det om lika 

behandlas lika, både inom medlemsstaten som mellan medlemsstaterna. En mycket viktigt 

och betydelsefull princip i en sådan union som EU ändå är och bidrar med ett 

förhållningssätt för både EU och medlemsstaterna att förhålla sig till.  

Neutralitetsprincipen hänför sig från likabehandlingsprincipen. Här fångas det faktum upp 

att neutralitetsprincipen ska syfta till att upprätta den inre marknaden och undanröja 

konkurrenssnedvridande faktorer.230 Neutralitetsprincipen får dock, med dess till viss del 

otydliga innebörd, anses bidrar till en förvirring gällande medlemsstaternas 

handlingsutrymme vid implementering av mervärdesskattedirektivet. Doktrinen ger uttryck 

för att det inte återfinns en direkt förklaring gällande neutralitetsprincipen. Principen 

                                                
225 Se avsnitt 4.3, 4.4 och 4.5 i relation med 4.6. 
226 Se avsnitt 2.2 och 4.3. 
227 Se avsnitt 4.3. 
228 Se avsnitt 4.4. 
229 Se avsnitt 4.5. 
230 Se avsnitt 4.6. 
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påverkar dock i stort och smått, som i domar från EUD.231 Då det från principen inte kan 

uppställas en mer tydlig förklaring för dess innebörd ger principen uttryck för en 

rättsosäkerhet. Neutralitetsprincipens oklara innebörd samt tillämpningsområde gör det 

svårt för medlemsstaterna att faktiskt förmå att kunna tolka och tillämpa principen och 

därmed kunna veta när principen kan komma att aktualiseras.   

Enligt min mening bidrar principerna i stor utsträckning till att förklara och sätta gränser 

för EU-rättens bestämmelser. I och med att principerna klargör gränser för EU-rättens 

bestämmelser förhindrar det möjligheten till allt för vida tolkningar av fördragens, ibland, 

vaga bestämmelser. Det innebär en begränsning av medlemsstaternas handlingsutrymme 

avseende implementeringen av mervärdesskattedirektivet. Jag förstår dock principernas 

betydelse för EU-rättens tolkning. EU-rätten är komplicerad och vägledning för att tolka 

bestämmelserna behövs. Dock finns det enligt min mening en viss osäkerhet kring 

principerna då deras vidd och tillämpningsområde inte alltid är klart och tydligt. Det kan 

leda till en rättsosäkerhet för medlemsstaternas och dess medborgare då principernas 

tillämpning är svårtolkad i vissa lägen. När kommer principerna att tillämpas och i vilken 

utsträckning kan den tillämpas. Sammantaget kan sägas att även principerna uppställer en 

ram för EU-rätten. En ram som ger EU-rättens bestämmelser begränsningar som därmed 

hindrar att medlemsstaternas kan göra allt för vida tolkningar. Därmed har principerna 

inverkan på harmonisering och implementering genom uppställande av en begränsning för 

medlemstaternas eget handlingsutrymme för tolkning av mervärdesskattedirektivets 

bestämmelser samt tillför en rättosäkerhet för medlemsstaterna då principernas betydelse 

och innebörd inte alltid är tydlig. 

 

                                                
231 Se avsnitt 6. 
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5 Undersökta mervärdesskatteområden 

5.1 Inledning 

Från förklaringen om EU-rättens uppbyggnad, reglering samt principerna ska nu de två 

utvalda områdena inom mervärdesskattens område knytas för att analysera 

medlemsstaternas handlingsutrymme vid implementering av mervärdesskattedirektivet. I 

kapitlet kommer de utvalda områdena att presenteras för att visa på deras betydelse och 

funktion. Mervärdesskattegrupper och reducerade skattesatser är två områden som inte är 

sammankopplade. Mervärdesskattegrupper hänför sig till den ‖beskattningsbara personen‖ 

medan reducerade skattesatser handlar om mervärdesskatt för ‖transaktionen‖. Därmed är 

syftet att de två områden ska komplettera varandra i svaret till uppsatsens frågeställning om 

medlemsstaternas handlingsutrymme gällande implementering av 

mervärdesskattedirektivet. 

5.2 Implementering 

I EUF-fördraget stadgas att ett direktiv ska vara bindande avseende det resultat som ska 

uppnås. Direktivet är bindande för alla medlemsstater som direktivet riktar sig till men det 

är de nationella institutionerna som har att bestämma tillvägagångssätt och även form på 

genomförandet.232 Mer hänvisning än så ger inte fördragen gällande implementering av ett 

direktiv. Dock har EUD påverkat svaret på frågan om medlemsstaternas 

handlingsutrymme vid ett flertal tillfällen. I målet Van Gend en Loos uttrycktes att EU-rätten 

är den nya rättsordningen som medlemsstaterna har givit delar av sin egen suveränitet till, 

som gäller medlemsstatens institutioner som dess medlemmar.233 Uttryckt i praxis är även 

att suveräniteten är en definitiv inskränkning. Nationella åtgärder som därmed är oförenliga 

med EU-rätten kan därmed inte förekomma.234  

Vad gäller EU:s befogenhet för mervärdesskattens område stadgar EUF-fördraget att 

skatter och avgifter inte ska ingå i harmoniseringen inom EU.235 Dock gäller det inte 

mervärdesskatten som ska vara en del av harmoniseringen inom EU för att säkerställa den 

inre marknadens funktion.236 Den inre marknaden är inom EU en delad befogenhet237 

                                                
232 Art. 288 EUF-fördraget. 
233 Se avsnitt 2.2. 
234 Mål 6/64 Flaminio Costa och E.N.E.L., s. 218. 
235 Art. 114.2 EUF-fördraget. 
236 Art. 113 EUF-fördraget. 
237 Art. 4.2.a EUF-fördraget. 
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vilket innebär att EU och medlemsstaterna delar på befogenheterna inom 

mervärdesskattens område.238 Både EU och medlemsstaterna får därmed lagstifta och anta 

rättsligt bindande rättsakter. Medlemsstaterna befogenhet ska utövas i den mån som EU 

har beslutat att inte längre utöva sin befogenhet.239 Området för mervärdesskattegrupper 

och reducerade skattesatser tillhör därmed den delade befogenheten som fördragen 

uppställer.  

5.3 Mervärdesskattegrupp 

5.3.1 Funktion 

I mervärdesskattedirektivet återfinns en reglering om mervärdeskattegrupper.240 Direktivet 

stadgar att efter samråd med mervärdesskattekommittén får medlemsstaterna anses att 

sådana personer, etablerade inom medlemsstaten, som är nära förbundna grundat på 

finansiella, ekonomiska och organisatoriska band, anses som en enda beskattningsbar 

person även om de är rättsligt oberoende av varandra.241 Vad som åsyftas med en 

beskattningsbar person stadgar direktivet är den som ‖självstädigt bedriver en ekonomisk 

verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat‖242. Artikeln ger även möjlighet för 

medlemsstaterna, som väljer att inför möjlighet till mervärdesskattegrupper i den nationella 

lagstiftningen, att införa åtgärder som de anser är nödvändiga för att förhindra att 

skatteundandragande eller skatteflykt sker vid tillämpning av en mervärdesskattegrupp.243 

Resultatet av att bilda en mervärdesskattegrupp leder till att skapa en beskattningsbar 

person bestående av två eller flera förbundna personer. Det leder till att varor och tjänster 

inom gruppen av personer inte belastas med någon utgående skatt.244 En koncern är inte en 

juridisk person i sig och vanligtvis görs omsättningar med tillhörande beskattning mellan 

bolagen på samma sätt som mellan helt fristående bolag.245  

Ett mål som har haft betydelse för mervärdesskattegruppers tillämplighet och betydelse är 

målet Ampliscientifica246 där EUD uttryckt att då mervärdesskattegrupper tillämpas upphör 

                                                
238 Se avsnitt 3.3. 
239 Art. 2.2 EUF-fördraget. 
240 Art. 11, direktiv 2006/112/EG. 
241 Art. 11, första stycket, direktiv 2006/112/EG. 
242 Art. 9.1, direktiv 2006/112/EG. 
243 Art. 11, andra stycket, direktiv 2006/112/EG. 
244 Prop. 1997/98: 148, Gruppregistrering i mervärdesskattesystemet m.m., Stockholm, den 6 april 1998, s. 

26. 
245 Prop. 1997/98: 148, s. 25. 
246 EUD avgörande av den 22 maj 2008, mål C-162/07 Ampliscientifica Srl och Amplifin SpA mot Ministero 

dell Économia e delle Finanze och Angenzia delle Entrats, rättsfallssamling 2008 s. I-4019. 
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bolagen i gruppen att ses som separata beskattningsbara personer utan istället ska bolagen 

som ingår i mervärdesskattegruppen ses som en enda beskattningsbar person. Därav 

kommer de bolagen inte längre underteckna mervärdesskattedeklarationer separat utan 

endast en deklaration som gäller för gruppen, samt att det endast tillämpas ett 

mervärdesskattenummer för hela mervärdesskattegruppen.247 

De för- och nackdelar som mervärdesskattegrupper medför handlar bland annat om att i de 

fall ett bolag helt eller delvis bedriver mervärdesskattbefriande omsättning kan det ge en 

konkurrensfördel om de bolag från vilka de köper ifrån ingår i samma 

mervärdesskattegrupp. Den ingående mervärdesskatt som då egentligen inte skulle varit 

avdragsgill för köparen kommer då inte att utfalla då transaktioner mellan 

mervärdesskattegruppens bolag inte beskattas.248 En fördel är även att den administrativa 

bördan kan minska. Från statens sida innebär mervärdesskattegrupper en fördel genom att 

samtliga bolag inom gruppen har ett solidariskt ansvar för att mervärdesskatt inte blir 

obetald gentemot staten. Även det ger att den administrativa bördan minskar då färre 

skattedeklarationer kommer in för handläggning. Nackdelen för staten kan dock vara att 

beskattningen undviks vid tillämpning av mervärdesskattegrupper vilket i sin tur leder till 

minskade skatteintäkter.249  

5.3.2 Kommissionens ståndpunkt 

Den 2 juli 2009 utkom kommissionen med ett meddelande till rådet och europaparlamentet 

om möjligheten att tillåta mervärdesskattegrupper. Kommissionen anförde att ordalydelsen 

i artikeln för mervärdesskattegrupper enligt mervärdesskattedirektivet är kortfattad vilket 

ger medlemsstaterna utrymme att själva fastställa närmare bestämmelser för tillämpningen 

av mervärdesskattegrupper i den nationella lagstiftningen. Kommissionen ansåg att det 

blivit uppenbart att det förelåg stora skillnader mellan de olika medlemsstaterna gällande 

tillämpningen av mervärdesskattegrupper. Kommissionen anförde vidare att de fördelar 

som kommer av mervärdesskattegrupper skulle kunna innebära att det strider mot 

skatteneutraliteten och leder till skattekonkurrens mellan medlemsstaterna. Skillnaderna 

skulle kunna inverka på den inre marknaden och grundprinciperna för 

                                                
247 Mål C-162/07 Ampliscientifica Srl och Amplifin SpA mot Ministero dell Économia e delle Finanze och 

Angenzia delle Entrats, p. 19-20. 
248 Selting. L, Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen, Skattenytt, 2010 nr 12 (s. 

537-551), s. 538. 
249 Selting. L, Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen, s. 539. 
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mervärdesskattesystemet och därmed finns ett behov av en mer enhetlig tillämpning av 

bestämmelserna för mervärdesskattegrupper.250  

Att införa bestämmelser om tillämpning av mervärdesskattegrupper i nationell reglering ska 

ses som en nationell avvikelse från de normala bestämmelserna om mervärdesskatt inom 

EU.251 Mervärdesskattegrupper har varit aktuella sedan år 1977 då det sjätte 

mervärdesskattedirektivet252 infördes. Syftet med att inför mervärdesskattegrupper var att 

förenkla den administrativa bördan samt att bekämpa missbruk.253  

Kommissionen anförde att huvudsyftet för att inrätta mervärdesskattegrupper är att 

beskattningsbara personer som på ett finansiellt, ekonomiskt och organisatoriska sätt är 

bundna till varandra ska kunna betraktas som en beskattningsbar person, som en 

konstruktion för mervärdesskatteändamål. Med det menas att de ekonomiska realiteterna 

får företräde framför den rättsliga formen gällande mervärdesskattesats. Därmed är 

gruppen registrerad för mervärdesskatt genom ett enda registreringsnummer.254    

Kommissionen uttryckte även sin åsikt i frågan om vem (personer) som kan bilda en 

mervärdesskattegrupp. Ståndpunkten var att endast de personer som kan uppfylla 

kriterierna för att vara en beskattningsbar person för mervärdesskatteändamål kunde vara 

att likställas med begreppet ‖personer‖ i bestämmelsen för mervärdesskattegrupper i 

direktivet.255 Kommissionen anförde till sin tolkning av mervärdesskattedirektivets artikel 

att det följer logiskt att det endast handlar om beskattningsbara personer som kan bilda en 

mervärdesskattegrupp då artikeln ger uttryck för att man grupperar personer att ses som en 

beskattningsbar person och att vid gruppens icke existerande skulle det istället vara ett antal 

beskattningsbara personer som det var talan om.256 Kommissionen anförde vidare att även 

praxis stödjer kommissionens resonemang om att det endast kan handla om 

beskattningsbara personer som ska anses kunna bilda en mervärdesskattegrupp.257 Som 

slutsats i frågan om vilka ‖personer‖ som kan anses ingå i en mervärdesskattegrupp 

framförde kommissionen att icke beskattningsbara personer inte bör kunna bli aktuella för 

                                                
250 Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet om möjligheten att tillåta 

mervärdesskattegrupper enligt artikel 11 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt, KOM(2009) 325 slutlig, Bryssel den 2.7.2009, s. 2-3. 

251 KOM(2009) 325 slutlig, s. 2. 
252 Direktiv 77/388/EEG. 
253 Proposal for a sixth Council Directive of the harmonization of Member States concerning turnover taxes. 

Common system of value added tax: Uniform basis of assessment. COM(73) 950, 20 June 1973, page 8. 
254 KOM(2009) 325 slutlig, s. 4-5. 
255 KOM(2009) 325 slutlig, s. 5. 
256 KOM(2009) 325 slutlig, s. 5-6. 
257 KOM(2009) 325 slutlig, s. 6. 
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en mervärdesskattegrupp då personerna varken har rättigheter eller skyldigheter enligt 

mervärdesskattedirektivet och bör därmed inte kunna ses som en beskattningsbar person 

genom ingående i en mervärdesskattegrupp. Det skulle enligt kommissionen innebära ett 

kringgående av kriterierna för vad som ska anses utgöra en beskattningsbar person.258     

I kommissionens meddelande framfördes även kommissionens ståndpunkt gällande vilka 

affärssektorer som skulle kunna bilda en mervärdesskattegrupp där kommissionen uttryckte 

att möjligheten att skapa mervärdesskattegrupper måste vara tillgängligt för samtliga typer 

av ekonomisk verksamhet. Kommissionen menade att det följer av ordalydelsen i 

mervärdesskattedirektivet som inte gör några begränsningar av ekonomiska verksamheter. 

Kommissionen anförde även att det följer av principen om skatteneutralitet att inte 

begränsa affärssektorerna då det skulle gynna vissa sektorer. 259 En begränsning skulle 

endast kunna motiveras om det handlade om att undvika missbruk av tydligt identifierade 

transaktioner. Utöver den begränsningen ansåg kommissionen det inte motiverat att 

begränsa tillämpningen av mervärdesskattegrupper till vissa sektorer.260 

5.4 Reducerad skattesats 

5.4.1 Funktion 

Enligt mervärdesskattedirektivet261 ska medlemsstaterna tillämpa en normalskattesats för 

mervärdesskatt. Skattesatsen ska fastställas av medlemsstaterna själva och ska tillämpas 

likadant på varor och tjänster.262 Utöver det får medlemsstaterna tillämpa en eller två 

reducerade skattesatser men den får endast tillämpas på varor och tjänster som finns 

uppställda i mervärdesskattedirektivets bilaga.263 Dock får de reducerade skattesatserna inte 

vara lägre än 5%.264 Bilagan till mervärdesskattedirektivet uppställer en rad varor och 

tillhandahållande av tjänster som exempelvis livsmedel, medicinsk utrustning, 

persontransporter och logi.265 

Beskattningsunderlaget för mervärdesskatten bestäms genom mervärdesskattedirektivet.266 

I direktivet stadgas att underlaget ska bestå av allt som utgör ersättning som erhållits av 

                                                
258 KOM(2009) 325 slutlig, s. 6. 
259 KOM(2009) 325 slutlig, s. 9. 
260 KOM(2009) 325 slutlig, s. 10. 
261 Direktiv 2006/112/EG. 
262 Art. 96, direktiv 2006/112/EG. 
263 Art. 98.1-98.2, direktiv 2006/112/EG. 
264 Art. 99.1, direktiv 2006/112/EG. 
265 Bilaga III, direktiv 2006/112/EG, p. 1, 4, 5, 12. 
266 Art. 73-79, direktiv 2006/112/EG. 
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leverantören eller tillhandahållaren med vissa reservationer av speciella situationer som 

anges i direktivet.267 Vidare ska även skatter, tullar och övriga pålagor samt bilkostnader 

ingå i beskattningsunderlaget.268 Däremot utesluts prisnedsättningar, prisreduktioner och 

likande.269 EUD har stadgat det handlar om att beskattningsunderlaget ska bestå av det 

subjektiva värdet, med andra ord, det som verkligen har uppburits i varje konkret fall. Det 

värde som uppskattats av objektiva värden ska alltså inte vara grund för 

beskattningsunderlaget.270 

5.4.2 Kommissionens ståndpunkt 

I kommissionens meddelande gällande mervärdesskattens framtid framförde 

kommissionen att en begränsning av användningen av reducerade mervärdesskattesatser, 

tillsammans med en breddning av skattebasen, skulle kunna bidra till nya inkomstströmmar 

till en lägre kostnad eller att den nuvarande normalskattesatsen skulle kunna sänkas. Det 

skulle leda till ett effektivare system för mervärdesskatt.271 Kommissionens redogörelse i 

meddelandet visade på att tillämpningen av reducerade skattesatserna innebär betydande 

subventioner och omfattningen varierar kraftigt mellan medlemsstaterna i hur de 

reducerade skattesatserna tillämpas. Vidare anförde kommissionen att det är tillämpningen 

av en normalskattesats som är grundprincipen och att det inte föreligger något tvång att 

tillämpa reducerade skattesatser i medlemsstaterna. Därmed vilar ansvaret på 

medlemsstaterna att begränsa tillämpningen av reducerade skattesatser som innebär en 

omotiverad skattelättnad. Enligt kommissionen bör det emellertid inte bortse från de 

fördelar som en begränsad användning av reducerade skattesatser medför då de tillämpas 

förnuftigt.272 

Kommissionen slutord i meddelandet i frågan om reducerade skattesatser blev att 

kommissionen förespråkar en återhållssam användning av reducerade skattesatser. Det för 

att öka mervärdesskattesystemets effektivitet.273 

                                                
267 Art.73-77, direktiv 2006/112/EG. 
268 Art.78, direktiv 2006/112/EG. 
269 Art.79, direktiv 2006/112/EG. 
270 EUD avgörande av den 24 oktober 1996 Mål C-317/94 Elida Gibbs Ltd mot Commissioners of Customs 

and Excise, rättsfallssamling 1996 s. I-5339, p. 26-27. 
271 KOM(2011) 851 slutlig, s. 9. 
272 KOM(2011) 851 slutlig, s. 11. 
273 KOM(2011) 851 slutlig, s. 12. 
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5.5 Sammanfattning 

Att medlemskapet i EU innebär att medlemsstaterna till viss del behöver ge upp sin egen 

suveränitet, ge bort en del av makten, är känt.274 Det består under hela medlemstiden, och 

därmed kanske för all framtid. Det är ett medvetet och aktivt val som medlemsstaten har 

gjort.  

I kapitlet redogörs för de två områden som har valts ut för uppsatsen och som används för 

att närmare analysera handlingsutrymmet för medlemsstaternas vid implementering av 

mervärdesskattedirektivet. Kapitlet ger en bild över deras funktion och tillämplighet så som 

de ser ut i dagens läge från ett EU-rättsligt perspektiv. Dock är det inte förklaringen i sig 

som jag vill peka specifikt på i kapitlet. Att visa på bestämmelsernas innehåll och funktion 

syftar främst till att ge en bättre bild för kommande kapitel där praxis kring de två 

områdena analyseras. Det som jag främst vill behandla är kommissionens meddelande 

angående dess ståndpunkt i frågan om mervärdesskattegruppers tillämplighet samt 

kommissionens meddelande gällande mervärdesskattens framtid, där reducerade 

skattesatser behandlas. 

I kommissionens meddelande angående mervärdesskattegrupper framkommer det 

intressanta aspekter. Kommissionen menar på att ordalydelsen i artikeln gällande 

mervärdesskattegrupper är kort utformad vilket ger medlemsstaternas utrymme att själva 

fastställa närmare bestämmelser gällande mervärdesskattegruppers tillämpning. Dock har 

utfallet blivit så att medlemsstaternas nationella regleringar i frågan skiljer sig ganska stort, 

vilket kommissionen menar på skulle kunna påverka den inre marknaden och principerna 

för mervärdesskattesystemet. Därmed ansåg kommissionen att det behövde utformas en 

mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna.275 Vad menas egentligen med det? 

Kommissionen menar först på att det finns utrymme för medlemsstaterna att själva besluta 

om vidare åtgärder, men att det har inneburit för stora skillnader och att det istället behöver 

dras åt till mer enhetliga bestämmelser. Fanns det då egentligen något utrymme för 

medlemsstaterna att själva fastställa närmare bestämmelser? Enligt min mening känns det 

inte så. Det handlingsutrymme som kommissionen först anförde stod fritt för 

medlemsstaterna, återfanns endast då alla medlemsstater resonerar och gör på samma sätt? 

Återigen kommer frågan upp om det verkligen är möjligt för alla medlemsstater att faktiskt 

ha en gemensam lagstiftning inom mervärdesskattens område. Eller snarare, om det ska 

                                                
274 Se avsnitt 2.2. 
275 Se avsnitt 5.3.2. 
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finnas så måste det ske det utifrån en bestämd ram där medlemsstaternas 

handlingsutrymme är ganska minimalt. Möjligheten för medlemsstaternas att tolka och 

implementera mervärdesskattedirektivet med den förhållningsregeln att det är direktivets 

syfte som ska uppfyllas får nog anses som en betydligt inskränkt möjlighet om man ska 

försöka tolka kommissionens mening. Detta har redan tidigare framkommit i uppsatsen276 

men i detta kapitel kan även tilläggas kommissionens återhållsamma inställning till 

medlemsstaternas möjlighet till egna tolkningar av mervärdesskattedirektivets 

bestämmelser.  

Intressant att understyrka från samma meddelande är även att kommissionens uttalande sig 

om vilka personer de anser som kan bilda en mervärdesskattegrupp. Kommissionen 

menade att det logiska är att det endast är tillämpligt för beskattningsbara personer då icke 

beskattningsbara personer inte kan ha rättigheter eller skyldigheter enligt 

mervärdesskattedirektivet och ska därmed inte kunna ses som en beskattningsbar person 

genom ett inträde i en mervärdesskattegrupp.277 Kommissionen bemötte även frågan om 

vilka sektorer som kan ingå i en mervärdesskattegrupp och uttalade att det av ordalydelsen 

måste anses framkomma att det ska vara möjligt för samtliga typer av ekonomisk 

verksamhet att använda sig av mervärdesskattegrupper. Begränsningar från det skulle 

endast vara befogat om det handlade om att undvika missbruk. I kommissionens 

meddelande om mervärdesskattens framtid behandlades området för reducerade 

skattesatser. Kommissionen framhöll därvid att de förespråkade en återhållsam tillämpning 

av reducerade skattesatser då grundprincipen är att en normalskattesats ska tillämpas.278 

Sammantaget får det konstateras att kommissionen visar på en relativt strikt och 

återhållsam inställning. Det både gällande hur medlemsstaterna ska tolka bestämmelsen om 

mervärdesskattegrupper och dess tillämpning samt tillämpningen av reducerade 

mervärdesskatter. Det bidrar till uppfattningen om att medlemsstaternas eget 

handlingsutrymme gällande implementering av mervärdesskattedirektivet får anses 

inskränkt, utifrån kommissionens åsikter om en mer enhetlig tillämpning av 

mervärdesskattedirektivets bestämmelser, även om uppgiften för tolkning av 

direktivsbestämmelserna åvilar medlemstaterna.     

                                                
276 Se avsnitt 2.9, 3.5, 4.7. 
277 Se avsnitt 5.3.2. 
278 Se avsnitt 5.4.2. 
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6 Underlåtelse att uppfylla skyldigheter 

6.1 Inledning 

I kapitlet ska praxis från de två utvalda områdena presentera och analyseras. Målen gällande 

fördragsbrott avseende tillämpningen av reducerad skattesats spänner över en lång 

tidsperiod vilket innebär att målen är avgjorda utifrån antingen sjätte 

mervärdesskattedirektivet279 eller nuvarande mervärdesskattedirektiv280. Målen berör främst 

frågeställningen om vilka kategorier av varor och tjänster som får tillämpa reducerad 

skattesats. Målen avseende tillämpningen av mervärdesskattegrupper är avgjorda under år 

2013 och därmed har i dessa mål avgörande skett enligt nuvarande 

mervärdesskattedirektiv281.    

6.2 Fördragsbrottsprocess 

Processen vid en talan om fördragsbrott delas in i två steg, ett administrativt och ett 

judiciellt. Inom det administrativa förfarandet finns två delar, ett informellt och ett formellt 

steg. I de fall kommissionen anser att en medlemsstat har undanlåtit att uppfylla sina 

skyldigheter ska i ett första steg syftet och omständigheter till underlåtelsen utredas. Det i 

ett försök att uppnå en överenskommelse och därmed undvika att dra processen längre än 

nödvändigt.282 I det fall en medlemsstat inte samarbetar med kommissionen om att bistå 

med information kan medlemsstaten dömas för brott mot lojalitetsprincipen.283 

Medlemsstaterna är skyldiga att samverka och underlätta för institutionernas verksamhet.284  

I det fall ingen överenskommelse uppnås i det första steget sänder kommissionen en 

formell underrättelse där medlemsstaten ombeds att framföra sina synpunkter angående de 

påstådda fördragsbrotten från kommissionen. I det fall kommissionen inte anser att 

medlemsstatens svar på den formella underrättelsen är tillfredsställande skickar 

kommissionen ett motiverat yttrande som det sista steget i det administrativa förfarandet. 

Ett motiverat yttrande ska klart och tydligt formulera det påstådda fördragsbrottet samt 

kommissionens grunder för en process i ärendet. Medlemsstaten åläggs en tidsfrist i och 

med det motiverade yttrandet då medlemsstaten inom ska förändra sitt agerande gällande 

                                                
279 Direktiv 77/388/EG. 
280 Direktiv 2006/112/EG. 
281 Direktiv 2006/112/EG. 
282 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 149. 
283 Mål C-33/90 Europeiska kommissionen mot Italienska republiken, s. 6-7. 
284 Art. 4.3 EU-fördraget, lojalitetsprincipen. 
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det påstådda fördragsbrottet. I det fall medlemsstaten inte genomför några förändringar i 

frågan kan kommissionen föra fram en talan om fördragsbrott till EUD.285  

I EUD är det kommissionen som har bevisbördan. Kan kommissionen visa på 

överträdelser som kan stödja ett varaktig och upprepad fördragsbrott åligger det sedan 

medlemsstaten att motbevisa att så inte är fallet. 286 I det fall EUD anser att medlemsstaten 

inte fullgjort sina skyldigheter i enlighet med unionsrätten meddelar EUD en dom mot 

medlemsstaten. Medlemsstaten är därmed skyldig att vidta de åtgärder som är nödvändiga 

för att följa EUD:s dom.287 

6.3 Mervärdesskattegrupper 

6.3.1 C-480/10 Kommissionen mot Sverige 

6.3.1.1 Omständigheter och bakgrund 

I september 2003 mottog Sverige en formell underrättelse från kommissionen där det 

framfördes att kommissionen ansåg att den svenska regleringen gällande 

mervärdesskattegrupper stred mot mervärdeskattedirektivet. Sverige svar på underrättelse 

ansåg kommissionen inte vara tillfredsställande. Efter att ett motiverat yttrande sänts och 

besvarat valde kommissionen att väcka tala mot Sverige med motiveringen att den svenska 

regleringen inte var att anses som förenlig med EU:s bestämmelser gällande 

mervärdesskattegrupper då Sverige infört begränsningar för tillämpning av 

mervärdesskattegrupper till att endast avse den finansiella sektorn.  

Enligt den svenska regleringen får två eller flera näringsidkare anses som en enda 

näringsidkare samt att verksamheten som gruppen bedriver ska anses som en verksamhet. 

Den svenska regleringen begränsar sig dock till att endast tillåta näringsidkare under 

Finansinspektionens tillsyn och som bedriver verksamhet som är undantagen från 

skatteplikt att bilda mervärdesskattegrupp.288 Till verksamhetsgrenen hör bank- och 

finansieringstjänster samt värdepappershandel.289 

                                                
285 Art. 258 EUF-fördraget. 
286 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, s. 150. 
287 Art. 260 EUF-fördraget. 
288 6a:2 Mervärdesskattelag (1994:200). 
289 3:9 Mervärdesskattelag. 
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6.3.1.2 Generaladvokatens bedömning 

Generaladvokat Niilo Jääskinen (GANJ) lade fram ett förhandsavgörande i frågan den 27 

november 2012.290 Enligt GANJ visar EUD:s praxis på att medlemsstaterna har rätt att 

förlita sig på lydelsen i mervärdesskattedirektivet och att artikel 11 är en valfri bestämmelse. 

Då en medlemsstat väljer att införa mervärdesskattegrupper måste dock villkoren stämma 

överens med mervärdesskattedirektivet.291 Enligt lydelsen i mervärdesskattedirektivet 

framgår att mervärdesskattegrupper är möjligt för personer som är etablerade i 

medlemsstaten under de förutsättningarna att personerna är ‖nära förbundna med varandra 

genom finansiella, ekonomiska och organisatoriska band‖292. GANJ anförde i sin 

bedömning olika metoder för sin tolkning; uttryck, ordalydelse och bokstavlig tolkning. 

GANJ anförde att uttrycket ‖personer‖ ger en inskränkning för medlemsstaternas eget 

handlingsutrymme för att införa ytterligare begränsningar. Han menade i sin bedömning att 

ordet ‖personer‖ i mervärdesskattedirektivet innefattar samtliga människor inom 

medlemsstaten oavsett vilken sektor de är verksamma inom. GANJ anförde även att en 

bokstavlig tolkning av mervärdesskattedirektivet innebär att en begränsning till vissa 

sektorer inte kan vara möjlig.293 Mervärdesskattesystemet bör vara konkurrensneutralt och 

skatten ska tas ut på ett så allmänt sätt som möjligt samt att samtliga produktions- och 

distributionsled och tillhandahållande av tjänster omfattas för att systemet ska vara enklast 

och mest neutralt. Likande varor och tjänster ska behandlas lika inom staterna.294  

GANJ anförde att medlemsstaternas reglering på området måste överensstämma med 

mervärdesskattedirektivet. Det handlar om ett krav på en enhetlig tillämpning av den rätt 

som EU fastställt.295 Så som Sverige anförde ska det handla om att skapa lika 

konkurrensvillkor för den finansiella sektorn gentemot internationella aktörer på 

marknaden samt att sektorerna står under striktare tillsyn än andra sektorer inom den 

nationella lagstiftningen.296 GANJ framhöll att syftet med mervärdesskattegrupper handlar 

om att förenkla administrationen och bekämpa missbruk.297 GANJ anförde att med 

hänvisning till den enhetliga och sammanhängande mervärdesskattelagstiftningen inom EU 

                                                
290 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen, meddelad den 27 november 2012 i mål C-480/10 

Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige.  
291 Förslag till avgörande i mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige, p. 35. 
292 Art.11, direktiv 2006/112/EG. 
293 Förslag till avgörande i mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige, p. 36. 
294 Förslag till avgörande i mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige, p. 39. 
295 Förslag till avgörande i mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige, p. 47-48. 
296 Förslag till avgörande i mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige, p. 49. 
297 Förslag till avgörande i mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige, p. 50. 



  

 
49 

kan det inte anses motiverat att begränsa beskattningsbara personer utifrån vilken sektor de 

är verksamma inom.298 Därav ansåg GANJ att Sveriges motivering inte kunde anses 

godtagbar i den meningen att mervärdesskattegruppers tillämpning är fakultativ.299 GANJ 

anförde att det fastslagits av EUD att bara för att en åtgärd är frivillig betyder det inte att 

medlemsstaterna kan begränsa åtgärdens räckvidd på ett sätt som inte följer de EU-rättsliga 

bestämmelserna.300 

6.3.1.3 EUD:s dom 

Den 25 april 2013 kom EUD:s dom i målet mot Sverige301 gällande de svenska 

bestämmelserna för tillämpning av mervärdesskattegrupper.302 EUD inledde sin bedömning 

med att konstatera att talan grundades på tolkningen av artikel 11 i 

mervärdesskattedirektivet samt att i det sammanhanget ska hänsyn tas till både 

bestämmelsens lydelse som dess sammanhang och ändamål.303 EUD anförde vidare i sin 

bedömning att det följer av lydelsen av den aktuella artikeln att en medlemsstat får anse 

flera personer som en beskattningsbar person om de är nära förbundna med varandra 

genom finansiella, ekonomiska och organisatoriska band. Enligt EUD återfinns inga andra 

villkor i artikelns lydelse för att en mervärdesskattegrupp ska anses få uppkomma. Ett 

uttalande som EUD även hänvisades bedömningen i målet Kommissionen mot Irland304. EUD 

slog även fast att artikel 11 i mervärdesskattedirektivet inte ger medlemsstaterna möjlighet 

att ställa andra villkor för att en mervärdesskattegrupp ska få bildas, som exempelvis 

tillhöra en viss bransch.305 Enligt bedömning framgår det varken av lydelsen av artikeln eller 

av dess sammanhang att artikel 11 i mervärdesskattedirektivet är att anses som en 

undantagsbestämmelse som ska tolkas restriktivt.306  

EUD gjorde i sin bedömning en hänvisning till kommissionens motivering till förslaget av 

det sjätte mervärdesskattedirektivet för att se till målet med artikeln. EUD konstaterade att 

lagstiftarens avsikt med artikeln, som nu återfinns i mervärdesskattedirektivet, har ett syfte 

att förenkla administrationen och bekämpa missbruk. I enlighet med artikelns andra stycke 

                                                
298 Förslag till avgörande i mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige, p. 53. 
299 Förslag till avgörande i mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige, p. 54. 
300 Förslag till avgörande i mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Kungariket Sverige, p. 45. 
301 I målet hade Sverige stöd av Irland och Finland. 
302 EUD avgörande av den 25 april 2013, mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Sverige, 

rättsfallssamling 2013. 
303 Mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Sverige, p.33. 
304 EUD avgörande den 9 april 2013, mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, rättsfallssamling 

2013. 
305 Mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Sverige, p. 35. 
306 Mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Sverige, p. 36. 
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får ju medlemsstaterna företa de åtgärder de anser nödvändiga för att förhindra att 

tillämpningen av artikelns första stycke möjliggör skatteundandragande eller skatteflykt, 

dock under förutsättning att unionsrätten följs. Därmed ges medlemsstaterna en möjlighet 

att inskränka tillämpningen av artikel 11 i syfte att faktiskt förhindra skatteundandragande 

och skatteflykt.307 

EUD påpekade att Sverige i sin motivering påpekat det förhållande att syftet för artikeln i 

den svenska rätten bygger på att förhindra skatteundandragande och skatteflykt. Därav 

begränsning till att mervärdesskattegrupper endast får tillämpas inom den finansiella 

sektorn. EUD stadgade att kommissionen hade misslyckats att på ett övertygande sätt visa 

att det saknades fog för den svenska åtgärden mot den bakgrunden att förhindra skatteflykt 

och skatteundandragande.308 Därmed har kommissionen, enligt EUD, inte kunnat påvisa 

att det strider mot EU-rätten att begränsa ordningen i artikel 11 i mervärdesskattedirektivet 

till att endast gälla företag i finans- och försäkringssektorn. Mot redovisad bakgrund 

avvisades kommissionens talan i sin helhet.309 

6.3.2 C-85/11 Kommissionen mot Irland (1) 

6.3.2.1 Bakgrund och omständigheter 

År 2008 sändes en formell underrättelse från kommissionen till Irland där det framgick att 

kommissionen ansåg att Irlands nationella lagstiftning inte var att anses som förenlig med 

mervärdesskattedirektivet då Irland gav icke beskattningsbara personer möjlighet att 

medverka i en mervärdesskattegrupp. Irland ansåg att deras reglering inte stod i strid med 

direktivet. Efter att kommissionen inte accepterat Irlands motivering varken gällande det 

formella och det motiverade yttrande väckte kommissionen talan i EUD.  

Enligt den irländska lagstiftningen kan två eller flera personer inom landet, där minst en är 

en beskattningsbar person, som är nära förbundna finansiellt, ekonomiskt och 

organisatoriskt och det är lämpligt eller nödvändigt för att uppnå en effektiv 

administration, ses som en enda beskattningsbar person efter att personerna ansökt om 

det.310   

                                                
307 Mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Sverige, p. 37-38. 
308 Mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Sverige, p. 39. 
309 Mål C-480/10 Europeiska kommissionen mot Sverige, p. 40-41. 
310 Value-added tax consolidation Act 2010 No.31, Part 2 Accountable persons, Chapter 5 Supplementary 

provisions, Section 15.1.a. 
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6.3.2.2 Generaladvokatens bedömning 

GANJ inledde med att konstatera att vid fastställande av en unionsbestämmelse ska hänsyn 

tas till dess lydelse, sammanhang och ändamål enligt rättspraxis.311 Vidare anförde GANJ 

att i sjätte mervärdesskattedirektivet genomfördes en ändring av begreppet beskattningsbar 

person som i och med förändringen endast anger ‖person‖ från tidigare ‖beskattningsbar 

person‖.312 Förändringen har varit extra tydlig i de medlemsstater där olika ord beskriver 

‖person‖ från beskattningsbar person‖.313 Endast den engelska lydelsen skiljer sig idag från 

övriga medlemsstaterna lydelse av artikeln om mervärdesskattegrupper där ordet ‖any‖ 

finns tillagt för ordet ‖person‖. Mot det argumenterade GANJ i sin bedömning att som 

Irland anvisat om hur användningen av begreppet ‖person‖ och beskattningsbar person‖ 

används i övrigt i direktivet talar det för att syftet bakom regeln borde menat till att vidga 

kretsen av möjliga medlemmar i en mervärdesskattegrupp.314 Dock måste personerna vara 

förbundna finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt enligt artikelns lydelse.315 GANJ 

anförde ytterligare att det är i överrensstämmelse med rättsäkerhetsprincipen som handlar 

om att alla ska kunna lita till en klar och tydlig lydelse i direktivet som är en EU-rättslig 

bestämmelse. Därmed ansåg GANJ att kommissionens talan om fördragsbrott skulle 

ogillas.316  

GANJ:s anförde i sin bedömning att inkluderandet av icke beskattningsbara personer i 

mervärdesskattegrupper inte är något missförhållande då samtliga beskattningsbara 

personer har möjlighet att verka inom verksamheter som antingen står utanför eller 

innanför mervärdesskattens tillämpningsområde.317 GANJ anförde att utifrån 

skatteneutralitetsperspektivet påverkas inte mervärdesskattegruppers tillämpning av att icke 

beskattningsbara personer finns med i mervärdesskattegrupper.318 Slutsatsen enligt GANJ 

var att syftet med mervärdesskattegrupper inte kunde ge stöd för uppfattningen om att icke 

beskattningsbara personer inte kan medverka i mervärdesskattegrupper enligt 

                                                
311 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen, meddelad den 27 november 2012 i mål C-85/11 

Europeiska kommissionen mot Irland, p. 28. 
312 Förslag till avgörande i mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 31. 
313 Förslag till avgörande i mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 32. 
314 Förslag till avgörande i mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 34. 
315 Förslag till avgörande i mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 36. 
316 Förslag till avgörande i mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 36. 
317 Förslag till avgörande i mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 52. 
318 Förslag till avgörande i mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 53. 



  

 
52 

mervärdesskattedirektivet.319 GANJ ansåg att Irland inte kunde ha ansets åsidosatt sina 

skyldigheter.320   

6.3.2.3 EUD:s dom 

Den 9 april 2013 meddelade EUD sin dom i målet.321 EUD inledde sin bedömning med att 

konstatera att vid fastställande av en unionsbestämmelses räckvidd ska hänsyn tas till dess 

lydelsen samt dess sammanhang och de mål som ska eftersträvas med berörda 

bestämmelse.322 EUD menade till artikelns lydelse att det framgår att artikeln tillåter 

medlemsstaterna att anse flera personer som en enda beskattningsbar person om 

personerna är etablerade i medlemsstaten samt är nära förbundna genom finansiella, 

ekonomiska och organisatoriska band. Några andra villkor uppställs inte för att artikeln ska 

få tillämpas, speciellt inte att det måste vara personer som var och en är beskattningsbara 

personer i enlighet med mervärdesskattedirektivet. Enligt EUD gör artikeln ingen skillnad 

mellan beskattningsbara och icke beskattningsbara personer.323  EUD berörde i sin 

bedömning det faktum att de olika språkversionerna ger uppfattning av att det inte görs 

några begränsningar av personer som kan ingå i en mervärdesskattegrupp. EUD anförde 

att lagstiftaren inte bör anses ha haft institutionen av att försöka utesluta icke 

beskattningsbara personer från deltagande i en mervärdesskattegrupp.324 Vidare stadgade 

EUD att ordalydelsen av artikeln inte uteslöt icke beskattningsbara personer samt att 

artikeln inte heller gav stöd för att artikeln ska ses som ett undantag från huvudregeln att 

varje beskattningsbar person ska behandlas som en separat enhet och att artikeln om 

mervärdesskattegrupper därmed ska tolkas restriktivt.325 Därmed fastslog EUD att det inte 

framgår av lydelsen av artikeln att icke beskattningsbara personer inte får ingå i en 

mervärdesskattegrupp.326 

Därefter prövade EUD tolkningen av artikeln avseende dess sammanhang som artikeln 

ingår i. I mervärdesskattedirektivet återfinns en allmän definition av begreppet 

beskattningsbar person. Dock menade EUD att det automatiskt inte går att dra den 

slutsatsen att bara för att en person inte uppfyller kraven enligt den allmänna definitionen 

innebär det inte att personen nödvändigtvis är utesluten från den personkrets som avses i 

                                                
319 Förslag till avgörande i mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 54. 
320 Förslag till avgörande i mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 55. 
321 I målet hade Irland stöd av Tjeckien, Danmark, Finland, Storbritannien och Nordirland. 
322 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 35. 
323 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 36. 
324 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 39. 
325 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 40. 
326 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 41. 
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artikeln gällande mervärdesskattegrupper.327 En jämförelse mellan den allmänna 

definitionen och artikeln om mervärdesskattegrupper menade EUD leder inte till att man 

ska tolka att var och en av personerna i mervärdesskatteguppen ska uppfylla kraven för den 

allmänna definitionen av beskattningsbar person.328 Därmed avfärdade EUD 

kommissionens argument om att artikeln för mervärdesskattegrupper med hänsyn till 

sammanhanget ska tolkas på ett sådant sätt att en icke beskattningsbar person inte får ingå i 

en mervärdesskattegrupp.329  

I domens sista del anförde EUD angående målen med bestämmelsen att det handlar om att 

förenkla administrationen eller bekämpa missbruk. EUD uttalade att det inte framgår att 

möjligheten för medlemsstaterna att som en enda beskattningsbar person betrakta en grupp 

av personer, där det ingår icke beskattningsbara personer, skulle strida mot det målet. EUD 

anförde att det tvärtom inte kan uteslutas att sådana personers förekomst i en 

mervärdesskattegrupp bidrar till en administrativ förenkling för såväl gruppen som för 

skattemyndigheten och gör det möjligt att undvika missbruk.330  

EUD slutbedömning var därmed att kommissionen misslyckats med att bevisa att artikeln 

gällande mervärdesskattegruppers tillämpning talar för att tolkningen innebär att icke 

beskattningsbara personer inte ska få ingå i en mervärdesskattegrupp.331 Kommissionens 

talan ogillades.332 

6.4 Reducerade skattesatser  

6.4.1 C- 83/99 Kommissionen mot Spanien (1) 

Målet Kommissionen mot Spanien (1)333 gällde huruvida Spanien hade åsidosatt sina 

skyldigheter enligt det sjätte mervärdesskattedirektivet då Spanien tillhandahöll vägnät mot 

betalning som var belagd med reducerad skattsats. Kommissionen ansåg inte att en 

reducerad mervärdesskattsats skulle tillämpas på aktuell typ av tjänst medan Spanien 

anförde att det var förenligt med unionens bestämmelser. I målet uttalades att 

möjligheterna som anges i mervärdesskattedirektivet för att tillämpa reducerade 

mervärdesskattesatser ska tolkas restriktivt som en avvikelse från principen om normal 

                                                
327 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 44. 
328 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 45. 
329 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 46. 
330 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 48. 
331 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 50. 
332 Mål C-85/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 51. 
333 EUD avgörande av den 18 januari 2001, mål C-83/99 Europeiska kommissionen mot Konungariket 

Spanien, rättsfallssamling 2001 s. I-445. 
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skattesatsen vilket framkommit tidigare i praxis.334 EUD konstaterade att Spanien hade 

åsidosatt sina skyldigheter enligt sjätte mervärdesskattedirektivet.335 Sammanfattningsvis 

skulle den reducerade skattesatsen ses som ett undantag och tolkas restriktivt. 

6.4.2 C- 276/98 Kommissionen mot Portugal 

I målet Kommissionen mot Portugal (1)336 gällde frågan huruvida Portugal hade underlåtit att 

uppfylla sina skyldigheter gentemot mervärdesskattedirektivet då Portugal infört en bilaga i 

den nationella reglering som angav varor och tjänster som kunde tillämpa en lägre 

mervärdesskattesats än andra varor och tjänster inom landet. Varorna och tjänsterna 

stämde inte överens med den bilagan till mervärdesskattedirektivet om varor och tjänster 

som kunde tillämpa en reducerad mervärdesskattesats. Portugal framförde att en ändring av 

den nationella regleringen skulle ske först vid införande av nästa budgetlag, på grund av att 

det skulle vara svårt att utföra en sådan förändring som kommissionen påpekade på den 

angivna tiden, vilket kommissionen inte ansåg vara ett godkänt svar. EUD ansåg att det 

inte förelåg någon anledning för att låta målet var vilande och hänvisade till att 

medlemsstaterna inte kan åberopa sin nationella rättsordning som en grund för att 

underlåta att iaktta skyldigheter som åligger dem enligt unionsrätten, i fallet ett direktiv med 

en tidsfrist.337 EUD stadgade i sin slutsats att Portugal hade underlåtit att uppfylla sina 

skyldigheter enligt sjätte mervärdesskattedirektivet.338 Sammanfattningsvis uppställer 

bilagan till mervärdesskattedirektivets de undantag som får tillämpa en reducerad skattesats.  

6.4.3 C-481/98 Kommissionen mot Frankrike (1) 

I målet Kommissionen mot Frankrike (1)339 gällande talan om huruvida den franska 

lagstiftningen stred mot det sjätte mervärdesskattedirektivet. Enligt den franska 

lagstiftningen tillämpades en lägre mervärdesskattesats på ersättningsgilla läkemedel 

medans inte ersättningsgilla läkemedel beskattades med en högre mervärdesskattesats. 

EUD anförde i sin bedömning att det var möjligt att den franska lagstiftningen såg ut såhär 

under den förutsättningen att det inte stred mot principen om skatteneutraliteten.340 EUD 

anförde vidare i sin bedömning att skatteneutralitetsprincipen förhindrar att likande samt 

                                                
334 Mål C-83/99 Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien, p. 18-19. 
335 Mål C-83/99 Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien, p. 27. 
336 EUD avgörande av den 8 mars 2001, mål C-276/98 Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal, 

rättsfallssamling 2001 s. I-1699. 
337 Mål C-276/98 Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal, p. 20. 
338 Mål C-276/98 Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal, p. 21. 
339 EUD avgörande av den 3 maj 2001, mål C-481/98 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, 

rättsfallssamling 2001 s. I-3369.  
340 Mål C-481/98 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 21. 
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konkurrerande varor behandlas olika gällande mervärdesskattesats.341 EUD ansåg att 

läkemedlen inte var att likställas med varandra och därmed inte konkurrerande produkter.342 

Olika skattesatser kunde därmed tillämpas.343 EUD anförde att Frankrike inte hade 

underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt sjätte mervärdesskattedirektivet.344 

Sammanfattningsvis uppställer skatteneutraliteten villkor på att lika ska behandlas lika. 

6.4.4 C-384/01 Kommissionen mot Frankrike (2) 

Kommissionen mot Frankrike (2)345 gällde talan om Frankrike underlåtit att uppfylla sina 

skyldigheter enlig det sjätte mervärdeskattedirektivet. Den nationella lagstiftningen i 

Frankrike tillät en reducerad mervärdesskattesats på den fasta delen av priset på 

tillhandahållande av naturgas och elektricitet via offentliga nät. I sin bedömning fastslog 

EUD att samma mervärdesskattesats ska tillämpas på omsättning av varor och tjänster.346 

EUD uttalade även i målet att det är tillåtet att med införande med reducerade 

mervärdesskattesatser så länge det inte bidrog till att gå emot principen om skatteneutralitet 

där konkurrerande varor inte får behandlas olika gällande mervärdesskattesatsen.347 

Uttalandet gjordes med hänvisning till domstolens konstaterande i mål Kommissionen mot 

Frankrike (1).348 Vidare anförde EUD att det inte var förbjudet att tillämpa en reducerad 

skattesats på ett selektivt sätt så länge det inte finns någon risk för att skattesatsen 

snedvrider konkurrensen.349 EUD uttalade även att reducerade skattesatser är att se som 

undantag från normal skattesats och ska tillämpas restriktivt.350 EUD anförde tills sist att 

kommissionen inte kunnat konstatera någon risk för snedvridning av konkurrensen enligt 

sjätte mervärdesskattedirektivet kunde en sådan risk inte anses föreligga vid tillämpning av 

den reducerade skattesatsen och de franska myndigheterna skulle därmed inte klandras för 

att ha genomfört de åtgärderna. Talan kunde därmed inte vinna bifall på kommissionens 

grunder.351 Sammanfattningsvis skulle den reducerade skattesatsen ses som ett undantag 

och tolkas restriktivt och skatteneutraliteten uppställer villkor på att lika ska behandlas lika 

så att inte konkurrens uppkommer. 

                                                
341 Mål C-481/98 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 22. 
342 Mål C-481/98 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 25. 
343 Mål C-481/98 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 27. 
344 Mål C-481/98 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 33. 
345 EUD avgörande av den 8 maj 2003, mål C-384/01 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, 

rättsfallssamling 2003 s. I-4395. 
346 Mål C-384/01 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 22. 
347 Mål C-384/01 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 25. 
348 Se avsnitt 6.4.3. 
349 Mål C-384/01 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 27. 
350 Mål C-384/01 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 28. 
351 Mål C-384/01 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 36-38. 
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6.4.5 C-109/02 Kommissionen mot Tyskland 

I målet Kommissionen mot Tyskland352 gällde frågan om det var möjligt för en medlemsstat att 

tillämpa en reducerad skattesats som användes vid tjänsteutövning avseende exempelvis 

orkestrar, kammarmusikensemblen och körer även på solister. EUD fastslog i sin 

bedömning att det är upp till medlemsstaterna huruvida de önskar använda sig av 

reducerade skattesatser gällande vissa varor och tjänster så länge som det inte sker i strid 

med skatteneutralitetsprincipen. Det framfördes att skatteneutralitetsprincipen hindrar att 

likande varor och tjänster som kan komma att konkurrera med varandra ska behandlas 

olika i mervärdesskattehänseende. I de fall som varorna och tjänsterna faktiskt konkurrerar 

med varandra ska det tillämpas en enhetlig skattesats.353 I målet fastslog EUD att Tyskland 

underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt sjätte mervärdesskattedirektivet.354 

Sammanfattningsvis uppställer skatteneutraliteten villkor på att lika ska behandlas lika så att 

inte konkurrens ska uppkomma. 

6.4.6 C-462/05 Kommissionen mot Portugal (2) 

Kommissionen mot Portugal (2)355 gällde fördragsbrottstalan huruvida Portugal underlåtit att 

uppfylla sina skyldigheter enligt sjätte mervärdesskattedirektivet då Portugal bibehållit 

lagbestämmelser som innebär en reducerad mervärdesskattesats på vägtullar som inte 

återfinns i bilagan till mervärdesskattedirektivet under varor och tjänster som kan tillämpas 

en reducerad mervärdesskattesats. Till omständigheterna hörde även att Portugal tidigare 

tillämpat en reducerad mervärdesskattesats för aktuella vägtullar men sedan ändrat och 

tillämpat en normal mervärdesskattesats som nu var föremål för reducerad mervärdesskatt 

återigen. Återinförseln ansåg felaktig då det inte var i linje med tillämpningen av 

gemensamma mervärdesskattesatser inom EU samt att det råder en undantags- och 

övergångskaraktär som ska tolkas restriktivt. EUD anförde att återinförande av en 

reducerad mervärdesskattesats inte var tillåtet liksom att ordalydelsen av bestämmelsen 

visade på att den reducerade skattesatsen som Portugal använde var för låg gentemot den 

tillåtna nivån.356 Återigen uttalade EUD om den restriktiva tolkningen som hänför sig till 

undantagen från principen om normalskattesatsen.357 EUD fastslog att Portugal hade 

                                                
352 Mål C-109/02 Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland. 
353 Mål C-109/02 Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland, p. 19-20. 
354 Mål C-109/02 Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland, p. 28. 
355 EUD avgörande av den 12 juni 2008, mål C-462/05 Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal, 

rättsfallssamling 2008 s. I-4183. 
356 Mål C-462/05 Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal, p. 49-50. 
357 Mål C-462/05 Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal, p. 54. 
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underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt sjätte mervärdesskattedirektivet.358 

Sammanfattningsvis skulle den reducerade skattesatsen ses som ett undantag och tolkas 

restriktivt. 

6.4.7 C-94/09 Kommissionen mot Frankrike (3) 

I målet Kommissionen mot Frankrike (3)359 gällde talan om Frankrike underlåtit att uppfylla 

sina skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet då den franska regleringen inte tillämpade 

samma mervärdesskattesats på samtliga tjänster av en begravningsentreprenör och varor 

med karaktär av bitransaktion till sådant tillhandahållande. EUD anförde att möjligheten till 

selektiv tillämpning av reducerade mervärdesskatt motiveras av att den ska ses som ett 

undantag. Den reducerade skattesatsen ska endast användas på konkreta och specifika 

aspekter som står i samband med att principen om undantag och avvikelser ska tolkas 

restriktivt samt att man iakttar principen om skatteneutralitet vilken ligger till grund för 

mervärdesskattesystemet.360 EUD hänvisade här till målet Kommissionen mot Frankrike (2).361 

Vidare anförde EUD att det ska observeras att de två villkoren endast inbegriper konkreta 

och specifika aspekter samt att skatteneutraliteten måste iakttas. Det handlar om att 

säkerställa att möjligheten till reducerade mervärdesskattesatser endast används av 

medlemsstaterna för att garantera en korrekt och enkel tillämpning av skattesatsen som 

valts och att skatteundandragande, skatteflykt och missbruk förhindras.362 EUD betonade 

att principen om skatteneutralitet utgör hinder för att jämförbara och konkurrerande varor 

och tjänster behandlas olika i mervärdesskattehänseende.363 Även här hänvisade EUD till 

målet Kommissionen mot Frankrike (2).364 Kommissionen ansåg att Frankrike därmed 

tillämpade reducerade skattesatser för aktuella tjänster och varor på ett felaktigt sätt som 

rörde transport med bil av avlidna i jämförelse med kistbärare. EUD fastslog att tjänsterna 

inte var att jämföra med varandra och därmed kunde olika mervärdesskattesatser tillämpas 

utan att det var i strid med principen om skatteneutralitet.365 EUD slog fast att 

kommissionen inte kunnat styrka att tillämpningen av en reducerad skattesats i fallet strider 

mot skatteneutralitetsprincipen och kommissionens talan ogillades därmed.366 

                                                
358 Mål C-462/05 Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal, p. 59. 
359 EUD avgörande av den 6 maj 2010, mål C-94/09 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, 

rättsfallssamling 2010 s. I-4261. 
360 Mål C-94/09 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 26 & 29. 
361 Se avsnitt 6.4.4. 
362 Mål C-94/09 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 30. 
363 Mål C-94/09 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 40. 
364 Se avsnitt 6.4.4. 
365 Mål C-94/09 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 37 & 41. 
366 Mål C-94/09 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 45 & 47. 
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Sammanfattningsvis skulle den reducerade skattesatsen ses som ett undantag och tolkas 

restriktivt samt att skatteneutralitet uppställer villkor på att lika ska behandlas lika så att inte 

konkurrens ska uppkomma. 

6.4.8 C-492/08 Kommissionen mot Frankrike (4) 

Kommissionen mot Frankrike (4)367 gällde den franska lagstiftningens behandling av 

mervärdesskatt för tjänster som utförts av advokater och jurister inom ramen för 

rättshjälpssystemet som för vilka helt eller delvis erhåller ersättning från staten som enligt 

den franska regeringen var föremål för reducerad mervärdesskattesats. Enligt bilagan till 

mervärdesskattedirektivet finns möjlighet att tillämpa reducerad mervärdesskattesats för 

tjänster som tillhandahålls av organ som uppfyller kravet på social karaktär och är 

engagerade i hjälparbete eller socialt trygghetsarbete. I målet framfördes att undantagen till 

en normal mervärdesskattesats ska tillämpas restriktivt så som det följer av praxis.368 EUD 

stadgade att det klart av ordalydelsen framgår att det inte är tillåtet att tillämpa en reducerad 

mervärdesskattesats på samtliga tjänster av social karaktär.369 Den franska regleringen för 

tjänsterna kunde därmed inte vila på bestämmelserna i bilagan till mervärdesskattedirektivet 

då de franska tjänster inte nådde upp till kravet på socialt engagemang, vilket framgår av 

ordalydelsen i bilagan för tillämpning av reducerad mervärdesskattesats på sådana tjänster 

som avses.370 EUD anförde att kommissionens talan skulle bifallas då Frankrike underlåtit 

att uppfylla sina skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet.371 Sammanfattningsvis ska 

undantag till normalskattesats tillämpas restriktivt samt att mervärdesskattedirektivet 

uppställer i bilagan de undantag som kan tillämpa reducerad mervärdesskatt.     

6.4.9 C-360/11 Kommissionen mot Spanien (2) 

I Kommissionen mot Spanien (2)372 gällde talan om fördragsbrott grundat på att den nationella 

lagstiftningen i Spanien tillät en reducerad mervärdesskattesats på medicinska substanser, 

medicintekniska produkter samt apparater för lindringa av funktionshinder på både 

människor och djur. Kommissionen ansåg att varorna inte inkluderades i bilagan till 

mervärdesskattedirektivet över tjänster och produkter som kan tillämpa en reducerad 

                                                
367 EUD avgörande av den 17 juni 2010, mål C-492/08 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, 

rättsfallssamling 2010 s. I-5471. 
368 Mål C-492/08 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 35. 
369Mål C-492/08 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 43. 
370 Mål C-492/08 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 45 & 46. 
371 Mål C-492/08 Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, p. 48-49. 
372 EUD avgörande av den 17 januari 2013, mål C-360/11 Europeiska kommissionen mot Konungariket 

Spanien, rättsfallssamling 2010. 
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skattesats. Spanien delade inte kommissionens åsikt och anförde att produkterna 

innefattades i bilagan till mervärdesskattedirektivet vilket klargjorde vilka varor och tjänster 

som kan tillämpa en reducerad mervärdesskattesats. EUD framförde att vad gäller 

tillämpningen av reducerade skattesats för varor och tjänster som anges i bilagan till 

mervärdesskattedirektivet ska det ske restriktivt då det är ett undantag från den EU-rättsliga 

bestämmelsen om att en normal mervärdesskattesats ska tillämpas.373 Vidare i domen 

anförde EUD att det framgår klart av lydelsen att produkten enbart avser en viss 

utrustning.374 Det framgår enligt EUD även av själva innebörden av orden vad som avses 

med produkterna och dess användning för allmänt bruk.375 EUD anförde att Spanien hade 

underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet.376 

Sammanfattningsvis skulle undantag som anges i bilagan till mervärdesskattedirektivet ska 

tillämpas restriktivt. 

6.4.10 C-108/11 Kommission mot Irland (2) 

Målet Kommissionen mot Irland377 gällde talan huruvida Irland hade underlåtit att uppfylla sina 

skyldigheter enligt mervärdeskattedirektivet. Irland tillämpade en reducerad mervärdesskatt 

på leveranser av vinthundar och hästar som vanligtvis inte var avsedda att användas till 

tillverkning av födoämnen, uthyrning av hästar och vissa inseminationstjänster. 

Kommissionen anförde att den reducerade skattesats som Irland tillämpade för ändamålet 

inte överrensstämde med mervärdesskattedirektivets artiklar.378 Irland motsatte sig det och 

menade att tjänsten visst uppfyllde direktivets krav för att få tillämpa en reducerad 

skattesats på leveranserna, grundat på sociala skäl. EUD anförde att de reducerade 

skattesatserna är undantag från tillämpning av normalskattesatsen och ska tolkas strikt.379 

EUD anförde vidare att Irland misslyckats att bevisa i målet att den reducerade skattesatsen 

var tillämpning grundat på sociala skäl eller i alla fall huvudsakligen grundat på sociala 

skäl.380 EUD tolkade det istället som att det förelåg ekonomiska skäl till tillämpningen av 

den reducerade skattesatsen.381 Irland kunde inte uppvisa tillfredsställande bevis varför 

leveransen skulle anse ha sociala skäl vilket resulterade i att leveranserna inte kunde anses 

                                                
373 Mål C-360/11 Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien, p. 63. 
374 Mål C-360/11 Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien, p. 73. 
375 Mål C-360/11 Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien, p. 85. 
376 Mål C-360/11 Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien, p. 90. 
377 EUD avgörande av den 14 mars 2013, mål C-108/11 Europeiska kommissionen mot Irland, 

rättsfallssamling 2013. 
378 Mål C-108/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 20. 
379 Mål C-108/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 39. 
380 Mål C-108/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 42. 
381 Mål C-108/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 44. 
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motiverade för att tillämpa en reducerad skattesats i enlighet med 

mervärdesskattedirektivet.382 Kommissionens talan bifölls därmed.383 Sammanfattningsvis 

ska undantag från tillämpning av normalskattesats tillämpas restriktivt. 

6.5 Sammanfattning 

EUD har som tidigare visat, varit en viktig aktör sina med tolkningar och i utvecklingen av 

principer inom EU-rätten.384 Av den praxis som redogjorts för i uppsatsen är det tydligt att 

EUD:s arbete behövs då det ständigt blir nya frågor att besvara inom mervärdesskattens 

område.  

I april år 2013 kom EUD:s avgöranden i de två målen gällande tillämpningen av 

mervärdesskattegrupper. I målet Kommissionen mot Sverige385 menade EUD att kommissionen 

inte lyckats visa på att Sveriges åtgärder mot skatteundandragande och skatteflykt saknades 

fog för och kommissionens talan ogillades. Enligt EUD ger artikelns lydelse inte i sig 

uttryck för att man får begränsa tillämpningen till endast en viss sektor men lagstiftaren har 

även gjort det möjligt att vidta åtgärder för att förhindra skatteundandragande och 

skatteflykt. Därav ogillades talan mot Sverige. I Kommissionen mot Irland (1)386 var frågan om 

icke beskattningsbara personers medverkan i mervärdesskattegrupper. Enligt EUD 

framgick det inte av lydelsen av artikeln att icke beskattningsbara personer inte får ingå i en 

mervärdesskattegrupp och kommissionens talan ogillades.  

Domstolen var tydlig i sin bedömning i de båda målen om att det var artikelns ordalydelse, 

sammanhang och mål som skulle ligga till grund för bedömningen. I båda målen 

konstaterade EUD att artikelns lydelse inte ger upphov till att bestämmelsen ska ses som 

ett undantag från huvudregeln och därmed tolkas restriktivt.387  

I målen gällande reducerade skattesatser ser EUD:s bedömningen dock lite annorlunda ut. 

I målen har EUD återkommit till begreppet restriktivitet.388 Med det menade EUD att 

tillämpningen av reducerade skattesatser är att ses som ett undantag från 

normalskattesatsen. Undantag från tillämpning av normalskattesatsen ska därmed ske 

restriktivt, inget som bör tillämpas utöver de undantag som föreskrivs i bilagan till 

                                                
382 Mål C-108/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 56. 
383 Mål C-108/11 Europeiska kommissionen mot Irland, p. 60. 
384 Se avsnitt 2.4.1. 
385 Se avsnitt 6.3.1.3. 
386 Se avsnitt 6.3.2.3. 
387 Se avsnitt 6.3.1.3 & 6.3.2.3. 
388 Se avsnitt 6.4.1, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.4.9, 6.4.10. 
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mervärdesskattedirektivet. Restriktiviteten får anses handla om att försöka upprätthålla 

mervärdesskattesystemet. Systemet är gjort för att medlemsstaterna ska kunna arbeta 

gemensamt på den inre marknaden och för många undantag från normalskatten önskar 

därmed undvikas. Det handlar om att målen avseende mervärdesskatten och 

mervärdesskattedirektivet ska hållas i en viss balans och om medlemsstaterna tolkar utöver 

vad som kan anses lämpligt kanske systemet sätts ur spel till viss del. Man måste se till att 

tillämpningen av skattesatserna sker korrekt och att det inte leder till missbruk och 

skatteundandragande. En annan aspekt som är vanligt förekommande i EUD:s bedömning 

i mål kring reducerade skattesatser är betydelsen av skatteneutralitet.389 Främst hänvisat till 

neutralitet grundat på att lika ska behandlas lika, konkurrensneutralitet.  

Praxis inom de två områdena visar främst på betydelsen av ordalydelse, sammanhang och 

ändamål samt rättsprinciper och restriktivitet. Vad ger det för konklusion? Dels kan en 

direkt skillnad göras mellan bestämmelsen om mervärdesskattegrupper och reducerade 

skattesatser. Bestämmelsen om mervärdesskattegrupper ses inte som en 

undantagsbestämmelse i mervärdesskattedirektivet till skillnad mot bestämmelserna om 

reducerade skattesatser som anses vara en undantagsbestämmelse. Därmed ges en första 

åtskillnad i hur EUD behandlar de olika bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet. Ett 

undantag från vad som mervärdesskattedirektivet syftar till behandlas mer återhållsamt i 

första läget i jämförelse med ett icke undantag. Undantag ska tolkas restriktivt och ska 

därefter sedan även bedömas i förhållande till rättsprinciperna samt ordalydelsen, 

sammanhanget och ändamålet med bestämmelsen. Därmed uppställs fler prövningar för 

tillämpning av reducerade skattesatser i jämförelse med mervärdesskattegrupper.  

Ordalydelsen som sådan får anses som given grund för en första bedömning av 

bestämmelsen innebörd. Det handlar om vad som faktiskt stadgas i bestämmelsen. Dock är 

det känt att det i fördrag och direktiv inte kan uppställas kompletta bestämmelser som 

inkluderar samtliga förklaringar och tolkningar som kan tänkas behövas för att täcka in alla 

händelser som kan bli aktuella i varje enskilt fall. Därmed måste det kompletteras med 

tillämpning av artikelns sammanhang och ändmål. Dock får det konstateras att vad som ska 

beaktas som bestämmelserna ändamål och sammanhang kan inte anses klart i alla lägen. 

Här behövs en förståelse för lagstiftarens syn på bestämmelsen. Som EUD anförde i 

Kommissionen mot Irland där EUD tar upp lagstiftarens eventuella institution för 

                                                
389 Se avsnitt 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.7. 
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bestämmelsen.390 Den bedömningsgrund får anses som vag och något som 

medlemsstaterna får anses ha svårt att kunna veta och tyda vid implementering av 

mervärdesskattedirektivet i alla lägen. Det även grundat på att det inom EU-rätten inte går 

att finna några tydliga förarbeten till direktiven och fördragen utan istället ger exempelvis 

kommissionen sina åsikter genom meddelanden. I uppsatsen har meddelanden för 

kommissionens åsikter gällande mervärdesskattegrupper och reducerade skattesatser 

upptagits.391 Här har kommissionen bland annat uttryckt att enligt deras bedömning ska 

icke beskattningsbara personer inte kunna ingå i en mervärdesskattegrupp. En bedömning 

som inte delades med EUD som istället slog fast att icke beskattningsbara personer kan 

medverka i en mervärdesskattegrupp.392 Därvid kan konstateras att medlemsstaternas inte 

kan förlita sig på kommissionens meddelande som en korrekt tolkning av bestämmelserna, 

utan det är bara en åsikt från kommissionen i hur de anser att bestämmelsen ska tolkas.   

Här följer naturligt även principerna där främst neutralitetsprincipen i inom 

mervärdesskattens område. De allmänna rättsprinciperna och neutralitetsprincipens 

innebörd får en stor roll i frågan om medlemsstaternas handlingsutrymme för uppsatsen. 

Neutralitetsprincipen är hämtad från mervärdesskattedirektivet och är därmed en del av 

sekundärrätten.393 I frågan om implementering är det därmed visat att även sekundärrätten 

påverkar och inskränker medlemsstaternas handlingsutrymme gällande implementering av 

mervärdesskattedirektivet. Som visat på tidigare i uppsatsen framgår det att det egentligen 

inte finns någon enhetlig tolkning av neutralitetsprincipen.394 Den förekommer i många 

olika betydelser beroende på i vilken situation den används. Därav går det inte att finna 

någon entydig ram för neutralitetsprincipens vidd och därmed framstår principen som 

tillämpningsbar i stor utsträckning. En vid tillämpning ger att det får anses svårt för 

medlemsstaternas att faktiskt veta när och hur principen kan spela roll och på vilket sätt. 

Det finns därmed en direkt osäkerhet för hur och när principen kan komma att 

användas.395 Här vill jag påstå att det därmed föreligger en viss rättsosäkerhet för 

medlemsstaterna. Det är i min bedömning svårt att utläsa när den kan komma att användas 

som argument i en bedömning och framförallt hur stor vidd principen har. Hur 

medlemsstaterna därav ska kunna undvika fördragsbrottstalan, när principen är så pass 

                                                
390 Se avsnitt 6.3.2.3. 
391 Se avsnitt 5.3.2, 5.4.2. 
392 Se avsnitt 6.3.2.3. 
393 Se avsnitt 4.6. 
394 Se avsnitt 4.6. 
395 Se förda resonemang även i avsnitt 4.7.  
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osäker som den framstår vara, är svårt att utläsa. Vad neutralitetsprincipen syftar till får 

anses visat men hur vid tillämpningen är, lämnar mer att önska.  

Vad blir då den sammanlagda bedömningen? Medlemsstaternas eget handlingsutrymme av 

mervärdesskattedirektivet till den nationella lagstiftningen grundas först på en fråga, är 

aktuell bestämmelse en undantagsbestämmelse eller ej i mervärdesskattedirektivet? I 

uppsatsen har två områden valts ut som tydligt ger svar på den frågan. I det fall det inte är 

en undantagsbestämmelse ska beaktning ske till bestämmelsens lydelse, sammanhang och 

ändamål från EU:s fördrag. Dock behöver det inte vara en enkel bedömning för det. 

Lydelsen kan vara vag, sammanhanget och ändamålet svårt att utläsa. Det blir en 

bedömningsfråga där EU-rätten och dess principer spelar en viktig roll. Det får dock anses 

som att de bestämmelser enligt mervärdesskattedirektivet som ses som 

undantagsbestämmelser är svåra att bedöma. Här ska först en bedömning göras utifrån 

restriktiviteten innan vidare bedömning kan ta vid, ordalydelsen, sammanhanget, ändamålet 

enligt EU:s fördrag samt tillämplig principer.  

Därmed kan, enligt min åsikt, stadgas att medlemsstaternas handlingsutrymme för tolkning 

och implementering av mervärdesskattedirektivet till nationell lagstiftning är litet och 

samtidigt svårt. Det är min uppfattning att EUD inte har dömt i frågan om fördragsbrott 

gällande inte uppfyllda skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet avseende tolkningar av, 

bland annat, bestämmelserna gällande reducerade skattesatser och mervärdesskattegrupper 

för sista gången. 
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7 Slutsats 

Uppsatsen syfte är att utreda hur den konstitutionella grunden för EU ger medlemsstaterna 

eget handlingsutrymme att tolka och implementera bestämmelserna i 

mervärdesskattedirektivet utifrån EU:s fördrag, rättspraxis samt principerna om neutralitet, 

legalitet, likabehandling och lojalitet. EU-rätten får anses komplicerad och svår att tolka, 

vägledning och förtydliganden behövs. EU:s fördrag uppställer en första vägledning för 

implementeringen, men ger endast en allmänt formulerad ram för medlemsstaterna att 

förlita sig på. EU:s fördrag ger även uttryck för principerna om subsidiaritet, 

proportionalitet och lojalitet samt spärrverkan. Sammantaget får EU:s fördrag anses 

inskränka medlemsstaternas handlingsutrymme i större utsträckning än vad som först kan 

uppfattas, att medlemsstaterna har att välja metod för genomförandet så länge resultatet 

med direktivet uppnås, då spärrverkan och principerna uppställer hinder för 

medlemsstaternas att på egen hand tolka mervärdesskattedirektivets bestämmelser. Syftet i 

relation till principerna om lojalitet, legalitet och likabehandling och neutralitet ger 

uppfattningen om att principerna ger en vidare förklaring för EU-rättens bestämmelser. 

Dock blir effekten av principernas förtydligande av bestämmelserna att medlemsstaternas 

handlingsutrymme inskränks. På grund av en vidare förklaring av bestämmelsernas 

innebörd uppställer det samtidigt en begränsning för hur bestämmelserna kan tolkas. 

Neutralitetsprincipen har en central roll, men då principen uppvisar ett ovisst 

tillämpningsområde bidrar principen till en rättsosäkerhet för medlemsstaterna. Praxis 

gällande fördragsbrottstalan avseende implementering av mervärdesskattedirektivet ger att 

bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet, vare sig det är en undantagsbestämmelse eller 

inte, bedömas enligt dess ordalydelse, sammanhang och ändamål samt med beaktande av 

rättsprinciper inom EU, främst neutralitetsprincipen. Utöver det ska 

undantagsbestämmelserna tillämpas restriktivt. Av praxis följer därav att medlemsstaternas 

eget handlingsutrymme för tolkning är inskränkt. Sammantaget kan konstaternas att 

medlemsstaterna har ett begränsat handlingsutrymme för implementering av 

mervärdesskattedirektivets bestämmelser. EU:s fördrag, principer och praxis inskränker 

medlemsstaternas utrymme att själva tolka och implementera mervärdesskattedirektivets 

bestämmelser. Det finns även en osäkerhet kring tillämpningsområden och vidden av 

principer, vilket gör att medlemsstaterna inte kan försäkra sig ett större skydd mot 

fördragsbrott i frågan om implementering av mervärdesskattedirektivet. Därmed finns en 

rättsosäkerhet i frågan om medlemsstaternas handlingsutrymme gällande implementeringen 
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av mervärdesskattedirektivet bestämmelser vilket även påverkar varje enskild medborgare 

inom EU. 
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s. I-8835 
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EUD avgörande av den 11 maj 2006 C-384/04, Commissioners of Customs & Excise ouch 
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EUD avgörande av den 14 mars 2013 Mål C-108/11 Europeiska kommissionen mot 
Irland, rättsfallssamling 2013 
 
EUD avgörande av den 17 januari 2013 Mål C-360/11 Europeiska kommissionen mot 
Konungariket Spanien, rättsfallssamling 2013 
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Bilaga 1 Artikel 11 & 98-101 mervärdesskattedirektiv 

2006/112/EG 

Artikel 11, 2006/112/EG 

Efter samråd med den rådgivande kommittén för mervärdesskatt (nedan kallad 

‖mervärdesskattekommittén‖) får varje medlemsstat anse som en enda beskattningsbar 

person sådana personer som är etablerade i medlemsstaten och som, trots att de är rättsligt 

oberoende, är nära förbundna med varandra genom finansiella, ekonomiska och 

organisatoriska band. 

En medlemsstat som utnyttjar den valmöjlighet som fastställs i första stycket får anta de 

åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt genom 

användning av denna bestämmelse. 

Artikel 98, 2006/112/EG 

1. Medlemsstaterna får tillämpa en eller två reducerade skattesatser.  

2. De reducerade skattesatserna får endast tillämpas på leverans av varor och 

tillhandahållande av tjänster i de kategorier som anges i bilaga III. 

De reducerade skattesatserna får inte tillämpas på de tjänster som avses i artikel 56.1 k. 

3. Vid tillämpningen av de reducerade skattesatser som avses i punkt 1 på varukategorier 

får medlemsstaterna använda kombinerade nomenklaturen för att fastställa exakt vad 

respektive kategori omfattar. 

Artikel 99, 2006/112/EG 

1. De reducerade skattesatserna skall fastställas som en viss procentsats av 

beskattningsunderlaget vilken inte får vara lägre än 5 %. 

2. Varje reducerad skattesats skall bestämmas så, att det mervärdesskattebelopp som följer 

av tillämpningen av en sådan skattesats i normalfallet gör det möjligt att dra av hela den 

mervärdesskatt som är avdragsgill enligt artiklarna 167–171 och artiklarna 173-177. 

Artikel 100, 2006/112/EG 

På grundval av en rapport från kommissionen skall rådet vartannat år, med början 1994, 

granska tillämpningsområdet för de reducerade skattesatserna. 
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Rådet får i enlighet med artikel 93 i fördraget besluta att ändra i förteckningen över varor 

och tjänster i bilaga III. 

Artikel 101, 2006/112/EG 

Senast den 30 juni 2007 skall kommissionen på grundval av en undersökning som skall 

genomföras av en oberoende ekonomisk tankesmedja förelägga Europaparlamentet och 

rådet en allmän utvärderingsrapport om effekterna av reducerade skattesatser som tillämpas 

på tjänster som tillhandahålls lokalt, inbegripet restaurangtjänster, särskilt när det gäller nya 

arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och en väl fungerande inre marknad. 
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Bilaga 2 6a:1-3 Mervärdesskattelagen 

1 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag får två eller flera näringsidkare, under 

de förutsättningar som anges i detta kapitel, anses som en enda näringsidkare 

(mervärdesskattegrupp) och den verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses 

som en enda verksamhet. 

   Huruvida mervärdesskattegruppens verksamhet skall anses medföra skattskyldighet följer 

av de allmänna bestämmelserna i 1 kap. 2 § första stycket 1.  

 

2 § I en mervärdesskattegrupp får endast ingå  

1. näringsidkare som står under Finansinspektionens tillsyn och som bedriver verksamhet 

som inte medför skattskyldighet därför att omsättningen av tjänster är undantagen från 

skatteplikt med stöd av 3 kap. 9 eller 10 § och 

 

2. näringsidkare med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla näringsidkare som avses i 

punkt 1 varor eller tjänster, eller 

 

3. näringsidkare som är kommissionärsföretag och kommittentföretag i ett sådant 

kommissionärsförhållande som avses i 36 kap. inkomstskattelagen. 

 

   I en mervärdesskattegrupp får endast ingå en näringsidkares fasta etableringsställe i 

Sverige. 

   Näringsidkare som avses i första stycket 1 och 2 får inte ingå i fler än en 

mervärdesskattegrupp.  

 

3 § En mervärdesskattegrupp får endast avse näringsidkare som är nära förbundna med 

varandra i finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt hänseende. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm#K3P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm#K3P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm#K36
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm#K6_aP2S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm#K6_aP2S1N2
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Bilaga 3 Value-added tax consolidation ACT 2010 

No.31, Part 2, Chapter 5, Section 15.1 

(1) Subject to subsection (2), where the Revenue Commissioners are satisfied that 2 or 

more persons established in the State, at least one of whom is a taxable person, are closely 

bound by financial, economic and organisational links and it seems necessary or 

appropriate to them for the purpose of efficient and effective administration (including 

collection) of the tax to do so, then, for the purpose of this Act, the Commissioners may, 

whether following an application on behalf of those persons or otherwise— 

(a) by notice in writing (in this section referred to as a ―group notification‖) to each of 

those persons deem them to be a single taxable person (in this section referred to as a 

―group‖), and the persons so notified shall then be regarded as being in the group for as 

long as this subsection applies to them, but section 65 shall apply in respect of each of the 

members of the group, and— 

(i) one of those persons, who shall be notified accordingly by the Commissioners, shall be 

responsible for complying with this Act in respect of the group, and 

(ii) all rights and obligations arising under this Act in respect of the transactions of the 

group shall be determined accordingly, and 

(b) make each person in the group jointly and several liable to comply with this Act and 

regulations (including the provisions requiring the payment of tax) that apply to each of 

those persons and subject to the penalties under this Act to which they would be subject if 

each such person were liable to pay to the Commissioners the whole of the tax chargeable, 

apart from regulations under this section, in respect of each such person. 

 


