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1. Kammarrätten bifaller Leimdörfer Fastighetsmarknad-AB: s

överklagande delvis och förordnar att samtliga transaktioner utom de

som avses i fakturorna nr 27082,27084 och 27085 ska undantas från

mervärdesskatt. Till följd av detta ska ingående mervärdesskatt sättas

ned i enlighet med skälen för denna dom.

2. Kammarrätten avslår Skatteverkets överklagande.

Det ankommer på Skatteverket att vidta erforderliga åtgärder med

anledning av domen.
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YRKANDEN M.M.

Skatteverket yrkar att kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom på så

sätt att utgående mervärdesskatt inte sätts ned för de aktuella redovisnings-

perioderna och att bolaget inte tillerkänns någon intäktsränta. Om

kammarrätten medger att utgående mervärdesskatt sätts ned yrkas att

motsvarande avdrag för ingående mervärdesskatt sätts ned. Skatteverket

anför bl.a. följande.

Det är bolaget som har bevisbördan och det krävs väldigt klargörande och

oantastliga underlag för att tidigare redovisad mervärdesskatt ska sättas ned.

Detta med hänsyn till att det vid tidpunkten för transaktionerna inte krävdes

att kreditfakturor utfärdades. Merparten av insända fakturor visar bokstav-

ligen att bolaget har erhållit ersättning för avyttring av fastigheter. Utdragen

från fastighetsregistret visar att fastigheterna i vissa fall inte har överlåtits

ifrågavarande år. De visar emellertid inte att bolaget har medverkat i

faktiska transaktioner avseende försäljning av aktier. Uppdragsavtalen är

allmänt hållna och medför inte att det kan anses helt klarlagt att det är fråga

om aktieöverlåtelser. Det skulle kunna vara rena konsultuppdrag som inte

resulterat i försäljning av aktier/

Bolaget har lämnat många oklara och motstridiga uppgifter. I vissa fall

anger uppdragsavtalet att det är fråga om överlåtelse av fastighet eller

aktier. De aktuella årsredovisningarna anger dock att fastighetsförvärv skett

genom förvärv av handelsbolag eller kommanditbolag. Ordet aktieöver-

låtelse kan inte avse andelar i sådana bolag. Pressmeddelandena saknar

bevisvärde då de inte behöver stämma med verkligheten. Vissa fakturor är

utställda före försäljningsdatum av aktuella fastigheter. För andra fakturor

saknas uppdragsavtal. I några fall är uppdragsavtalet inte undertecknat av

parterna. Gällande en faktura är avtalet tecknat efter fakturadatum. Inte ens

av fakturorna och uppdragsavtalen tillsammans är det helt klarlagt att

uppdragen resulterat i försäljning av aktier.
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Det enda som. eventuellt skulle kunna visa detta är aktieöverlåtelseavtalen.

Dessa kan inte ersättas av årsredovisningar och pressmeddelanden, där det i

de flesta fall inte går att se vilka datum transaktioner skulle ha ägt rum. Det

är fortfarande inte helt klarlagt i varje enskilt fall att det varit fråga om

förmedling av aktier där bolagets tillhandahållande varit det nödvändiga

ledet, vilket är en förutsättning för att förmedlingstjänsterna ska vara

undantagna från skatteplikt.

Gällande frågan om intäktsränta i redo visningsperioden januari 2013 kan

konstateras att betalningsskyldighet till följd av faktureringen förelegat,

även om det i efterhand visat sig att någon skattskyldighet inte förelegat för

de aktuella tjänsterna. Situationen skiljer sig därmed från EU-domstolens

mål C-591/10, Littlewoods Retail Ltd. I det målet fann EU-domstolen att

det inte förelåg vare sig skattskyldighet eller betalningsskyldighet. Bestäm-

melserna om betalningsskyldighet för s.k. felaktigt debiterad mervärdesskatt

är förenliga med unionsrätten. Någon intäktsränta ska därför inte utgå som

kompensation för tiden före januari 2013, när kreditnotan ställdes ut.

Leimdörfer Fastighetsmarknad AB fullföljer sin talan avseende

nedsättning av utgående mervärdesskatt och intäktsränta och anför bl.a.

följande.

Det ifrågasätts att det är bolaget som har bevisbördan för att utgående

mervärdesskatt ska sättas ned. Bevisbördan för utgående mervärdesskatt

åvilar Skatteverket. Även om bolaget skulle ha bevisbördan bör ett lägre

beviskrav tillämpas än det förvaltningsrätten använt, dvs. "sannolikt". Det

sätt som förvaltningsrätten tillämpat beviskravet motsvarar närmast "klart

framgår". Det får anses strida mot effektivitetsprincipen att använda ett så

högt beviskrav att bolaget inte kan nå det utan hjälp av bevismedel från

utomstående rättssubjekt.

Aktieöverlåtelseavtalen är externa parters konfidentiella handlingar som

bolaget inte har tillgång till. Bolaget har i stället underbyggt sin talan med
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andra handlingar i form av bl.a. uppdragsavtal, fastighetsregisterutdrag,

årsredovisningar och pressmeddelanden. Dessa handlingar visar

tillsammans med bolagets skriftliga beskrivningar av förmedlingsuppdragen

att det är aktier eller andelar i fastighetsägande bolag som har överlåtits och

att bolaget har agerat förmedlingsrådgivare i dessa transaktioner.

För nästan samtliga transaktioner har ingetts skriftliga uppdragsavtal. I ett

fåtal fall har uppdraget föranletts av ett muntligt avtal. Det finns dock inget

formkrav. Av uppdragsavtalen framgår att bolaget haft rätt att fakturera

efter genomfört uppdrag. I vissa fall har bolaget haft rätt att fakturera

kommissionsarvodet redan vid en ovillkorad avtalssignering, i andra fall

först i samband med köparens tillträde av andelarna.

Fastighetsregisterutdragen visar att det inte kan ha skett någon fastighets-

överlåtelse vid aktuella tidpunkter, utan att det varit fråga om överlåtelser av

aktier eller andelar i det fastighetsägande bolaget.

I de insända årsredovisningarna, vilka är registrerade hos Bolagsverket,

anges att bolaget i fråga antingen sålt eller köpt ett fastighetsägande bolag.

Åberopade pressmeddelanden visar att köparbolaget förvärvat ett fastighets-

ägande bolag och att bolaget (Leimdörfer) agerat förmedlingsrådgivare vid

bolagsöverlåtelsen. Skatteverket har anfört att årsredovisningar och press-

meddelanden inte behöver stämma med verkligheten. Utgångspunkten

måste dock vara den motsatta. Det är officiella handlingar vilka utfärdats av

utomstående rättssubjekt och detta för ca tio år sedan. Bolaget har inte haft

någon möjlighet att påverka innehållet. Skatteverket har inte presenterat

något sakligt argument till stöd för uppfattningen att handlingarna inte är

korrekta. Gällande bevisvärdet av pressmeddelanden ska framhållas att en

styrelse publicerar sådana dels under straffansvar enligt insiderlagen, dels

under avtalsrättslig sanktion med respektive handelsplats.

Att bolaget har fått betalt i enlighet med fakturorna visar att bolaget utfört

de avtalade fömedlingstjänstema. Bolaget lade ingen större vikt vid-
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beskrivningen av tjänsten på fakturorna, eftersom dessa ansågs

mervärdesskattepliktiga oavsett om fråga var. om andelar eller fastigheter

vid denna tidpunkt. Det avgörande är vad som faktiskt överlåtits, i dessa fall

fastighetsägande bolag. . . :

Även om varje faktura ska ses för sig går det heller inte att bevismässigt

bortse från att samtliga transaktioner uppvisar i.princip samma mönster. Det

är uppenbart att bolaget uppnått beviskravet genom den bevisning som lagts

fram, samtidigt som Skatteverket inte presenterat någon bevisning alls.

EU-domstolen har i mål C-591/10, Littlewoods Retail Ltd uttalat en princip

om att felaktigt inbetald skatt alltid ska återbetalas med ränta.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Bevisbördan

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att bolaget har

bevisbördan för att ifrågavarande transaktioner omfattas av undantag från

mervärdesskatt. Det ankommer således på bolaget att med tillräcklig grad av

sannolikhet visa detta.

Fråga om nedsättning av utgående mervärdesskatt

Kammarrätten gör inte någon annan bedömning än förvaltningsrätten

avseende de fakturor/förmedlingsuppdrag som förvaltningsrätten i enlighet

med bilaga l till sin dom funnit att den utgående mervärdesskatten ska

sättas ned för. Skatteverkets överklagande i denna del ska därför avslås.

Enligt samtliga uppdragsavtal som getts in har bolaget haft ett exklusivt

uppdrag att sälja en eller flera angivna fastigheter, direkt eller indirekt. Att

avtalen inte anger att överlåtelsen måste ske i form av en aktieöverlåtelse,

s.k. öppna avtal, saknar betydelse för skatteplikten. Affärsmodellen innebär

att bolaget vid en extern avyttring erhåller en viss procent av försäljnings-

summan alternativt ett fast pris. I flera fall anges att säljarbolaget äger
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angiven fastighet indirekt, genom ett angivet dotterbolag.- Fastigheten är sä
! .

' att säga redan "paketerad". Genom att fastigheterna anges i uppdragsavtalen

• rinns en koppling mellan uppdragsavtalen och fakturorna, som med något .

undantag anger riamn på fastigheterna. Eftersom samtliga uppdrag varit

förenade med ensamrätt och då bolaget ostridigt erhållit betalning för

fullgjort uppdrag, måste bolagets tillhandahållande ha utgjort ett

"nödvändigt led" i överlåtelserna. Att bolaget emellanåt har erhållit

betalning före tillträdet av andelarna har stöd i avtalen. Vad gäller de

sakuppgifter om förvärv och avyttringar i årsredovisningar och press-

meddelanden som bolaget åberopat finns inget stöd för att dessa skulle vara

oriktiga.

I de fall då bolaget presterat en sammanhängande utredning i form av ett

exklusivt uppdragsavtal och en faktura ställd till uppdragsgivaren (i

övervägande fall med angivande av samma fastighet/fastigheter som

uppdragsavtalet), årsredovisningar som anger att fastigheten förvärvats

genom ett bolag eller att fastigheten sålts genom avyttring av ett angivet

bolag, pressmeddelanden samt i vissa fall även utdrag ur fastighetsregistret

får bolaget anses ha visat med tillräcklig grad av sannolikhet att det som

överlåtits är andelar i de bolag där de aktuella fastigheterna varit paketerade.

Att bolaget förmedlat dessa överlåtelser framgår av att uppdragen varit

exklusiva och att kunderna har betalat. Vad Skatteverket anfört föranleder

ingen annan bedömning.

Avseende förmedlingsuppdragen som omfattas av fakturorna nr 27082,

27084 och 27085 saknas skriftliga uppdragsavtal. I dessa fall finns inte

någon koppling mellan de bolagshandlingar som förebringats och

fakturorna. För faktura nr 27082 framgår sålunda inte att den fastighet .

som nämns i de åberopade bolagshandlingarna är samma som den i

fakturan. Beträffande fakturorna nr 27084 och 27085 finns det inte någon

handling som stödjer att de fastigheter som anges i fakturorna ingår i de

två bolag som sedan avyttrats externt.
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Sammanfattningsvis anser kammarrätten att bolaget med tillräcklig grad

av sannolikhet har visat att tillhandahållandena, med undantag av

fakturorna nr 27082, 27084 och 27085, inte är skattepliktiga. Bolagets

utgående skatt för 2005-2007 ska därför sättas ned i enlighet med detta.

Fråga om nedsättning av ingående mervärdesskatt

Till följd av att bolagets utgående mervärdesskatt har satts ned ytterligare

ska även den ingående mervärdesskatten sättas ned i motsvarande mån.

Kammarrätten anser att den fördelningsnyckel som förvaltningsrätten

använt ska ligga till grund för de sänkningar av bolagets ingående

mervärdesskatt som föranleds av kammarrättens dom.

Frågan om intäktsränta (mål nr 3546-15)

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning. Skatteverkets

överklagande ska därför avslås även i denna del.

agnus Ekman
gman
dförande

VERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3).

And^srjonsson.
kammarrättsråd
referent

tf. assessor

ie Stegard Lind
föredragande



FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr
I STOCKHOLM 2015-02-03 1891-13,1892-13,
Skatteavdelningen Meddelad i 7215-13, och 28067-13
Enhet 2 Stockholm

KLAGANDE
Leimdörfer Fastighetsmarknad AB, 556608-4769
Sergels Torg 12
11157 Stockholm

MOTPART
Skatteverket
106 61 Stockholm

Skatteverkets dnr: 410 17023-13/5281 m.fl.

ÖVERKLAGADE BESLUT
Skatteverkets beslut den 23 november (MV11 och MV12) och 20 decem-
ber 2012 (MV13) samt den 23 september 2013 (MV20).

SAKEN
Mervärdesskatt redovisningsperioder januari-december 2005, januari-
december 2006 och januari-december 2007
Intäktsränta redovisningsperiod 2013

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandena delvis och beslutar att

- utgående mervärdesskatt sätts ned.med 2 598 124 kr och ingående mer-

värdesskatt sätts ned med 758 903 kr avseende redovisningsperioderna

januari-december 2005,

- utgående mervärdesskatt sätts ned med l 235 500 kr och ingående mer-

värdesskatt sätts ned med 344 953 kr avseende redovisningsperioderna

januari-december 2006, och

- utgående mervärdesskatt sätts ned med 10 036 723 kr och ingående mer-

värdesskatt sätts ned med 2 142 223 kr avseende redovisningsperioderna

januari—december 2007, samt

— att intänktsränta tillerkänns Leimdörfer Fastighetsmarknad AB från de

tidpunker då de som mervärdesskatt felaktigt benämnda beloppen avseende

Dok.Id 555844

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Tegeluddsvägen l 08-56168000 08-56168001 måndag-fredag

115 76 Stockholm E-post: 08:00-16:30
forvaltningsrattenistockholm@dom.se
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fakturor under 2008 och 2010 bokförts på Skatteverkets särskilda konto för

skatteinbetalningar.

Det ankommer på Skatteverket att beräkna den ränta som ska tillerkännas

bolaget.
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BAKGRUND, YRKANDEN M.M.

De överklagade besluten

Skatteverket beslutade den 23 november och 20 december 2012, såvitt nu

är i fråga, att avslå Leimdörfer Fastighetsmarknad AB:s (bolaget) begäran

om nedsättning av utgående och ingående mervärdesskatt. Besluten inne-

bar följande:

• för redovisningsperioderna januari-december 2005 att inte sätta ner

utgående mervärdesskatt med 9 521 743 kr och att inte sätta ner in-

gående mervärdesskatt med 2 781 267 kr,

• för redovisningsperioderna januari-december 2006 att inte sätta ner

utgående mervärdesskatt med 4581 978 kr och att inte sätta ner in-

gående mervärdesskatt med l 279 295 kr, och

• för redovisningsperioderna januari-december 2007 att inte sätta ner

utgående mervärdesskatt med 18 047 644 kr och att inte sätta ner

ingående mervärdesskatt med 3 852 061 kr.

Som skäl för besluten angavs i huvudsak att bolaget inte förmått göra san-

nolikt att de fakturerade tjänsterna avsåg förmedling av aktier och att tjäns-

terna därför skulle vara undantagna från mervärdesskatt.

Skatteverket beslutade den 23 september 2013 att inte kreditera bolaget

ytterligare intäktsränta efter bolagets begäran härom. Som skäl för.detta

anförde Skatteverket bl.a. följande. Bolaget debiterade felaktigt mervär-

desskatt på några fakturor under 2008 och 2010. Kreditnota ställdes ut i

januari 2013. EU-domstolen konstaterar i mål C-591/10 (Littlewoods) att

medlemsstaterna är skyldiga att utöver återbetalning av för högt erlagda

skatter och avgifter betala ränta på de belopp som tagits ut i strid med un-

ionsrätten. Skatteverket anser inte att bolaget krävts på skatt i strid med

unionsrätten eftersom bestämmelsen om betalningsskyldighet för felaktigt
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debiterad skatt i l kap. 2 e § mervärdesskatts lagen (1994:200), ML, har

inforts med stöd av artikel 203 i mervärdesskattedirektivet. Inte heller an-

ses förhållandena i målet Littlewoods jämförbara med detta ärende.

Bolagets yrkanden och inställning

Bolaget yrkar i fråga om mervärdesskatt att utgående och ingående mer-

värdesskatt under de aktuella redovisningsperioderna ska sättas ned i en-

lighet med bolagets begäran och i fråga om intäktsränta att ränta ska utbe-

talas i enlighet med bolagets begäran.

Till stöd för sin talan anför bolaget bl.a. följande.

Bolagets har givit in avtal avseende försäljningsuppdragen. Avtalen ger

bolaget rätt till ersättning för det fall det görs en överlåtelse av antingen

fastighet eller aktier. Bolaget har också givit in de fakturor som hör ihop

med nämnda avtal. Bolaget har fått ersättning från uppdragsgivarna i en-

lighet med utställda fakturor. Slutligen har bolaget inkommit med utdrag ur

fastighetsregistret. Av utdragen framgår att fastigheterna som sådana inte

har överlåtits. Det ingivna underlaget utvisar således att bolaget har för-

medlat och fått betalt för aktieöverlåtelser.

När det gäller intäktsräntan anser bolaget, till skillnad från Skatteverket, att

ärendet är fullt jämförbart med fallet Littlewoods, där bolaget Littlewoods

borde ha minskat sitt beskattningsunderlag med utgiven provision och där-

för betalat för mycket mervärdesskatt på vissa tillhandahållanden. Bolaget

har i enlighet med Skatteverkets föreskrifter debiterat mervärdesskatt på

förmedlingstjänster. Främst med anledning av att EU-domstolen i dom C-

453/05 (Ludwig) p. 37-39 har det konstaterats att förmedling av bolag är

undantagen från mervärdesskatt enligt unionsrätten. Förmedlingstjänsten är
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därmed skattefri och en skattskyldig som betalat in för mycket mervär-

desskatt kan inte förvägras ränta av medlemsstaten.

Skatteverkets inställning

Skatteverket anser att överklagandena ska avslås och anför bl.a. följande.

Vid nedsättning av tidigare redovisad utgående mervärdesskatt för redo-

visningsperioder före 2008, då det inte krävdes att kreditfakturor utfärda-

des, anser Skatteverket att det krävs väldigt klargörande underlag. Merpar-

ten av insända fakturakopior visar bokstavligen att bolaget erhållit ersätt-

ning för avyttring av fastighet. Utdrag ur fastighetsregistret visar visserli-

gen att fastigheterna inte har överlåtits ifrågavarande år, men det visar inte

att bolaget har medverkat i faktiska transaktioner avseende försäljning av

aktier. Avtalen om försäljningsuppdrag är allmänt skrivna vad gäller inne-

hållet och säger inte att det är fråga om aktieöverlåtélser. Det skulle kunna

vara rena konsultuppdrag som inte resulterat i försäljning av aktier. Inte

heller av underlagen tillsammans klarläggs det att uppdragen resulterat i

försäljning av aktier. Det som eventuellt skulle kunna visa detta är aktie-

överlåtelseavtalen mellan bolagets uppdragsgivare och köparna.

Skatteverket vidhåller sitt beslut att neka bolaget intäktsränta.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Fråga om nedsättning av utgående mervärdesskatt

Bolaget har inledningsvis redovisat de aktuella tjänsterna som mervär-

desskattepliktig förmedling av fastigheter. Bolaget anför nu att tjänsterna

rätteligen är undantagna från mervärdesskatt, eftersom det har varit fråga

om förmedling av aktier i fastighetsägande bolag. Bolaget yrkar därför att

den tidigare redovisade utgående mervärdesskatten ska sättas ned, och som
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en följd därav att även den ingående mervärdesskatten hänförlig till den

undantagna omsättningen ska sättas ned.

Utgångspunkten är att bevisbördan för utgående mervärdesskatt ankommer

på Skatteverket som har .att bevisa att omsättning av varor eller tjänster

skett och att dessa är skattepliktiga. Den som yrkar avdrag för ingående

mervärdesskatt har bevisbördan för förutsättningarna för avdrag. Vidare

har den som åberopar att en omsättning omfattas av något av undantagen

från mervärdesskatt bevisbördan för att så är fallet.

Det är klarlagt i praxis, och ostridigt mellan parterna, att om de aktuella

förmedlingstjänsterna har avsett förmedling av aktier i fastighetsägande

bolag, så är omsättningen undantagen från mervärdesskatt, medan förmed-

lingstjänsterna är skattepliktiga om de i stället avsett förmedling av fastig-

heter (jfr HFD 2011 ref. 21).

Till stöd för sitt yrkande har bolaget avseende merparten av transaktioner-

na lämnat in försäljningsuppdragsavtal mellan bolaget och dess uppdrags-

givare, fakturor ställda till uppdragsgivarna samt utdrag ur fastighetsregist-

ret. Bolagets inställning är att uppdragsavtalen visar att bolaget har fått

betalt endast vid överlåtelse av aktier eller fastigheter, att det genom ut-

ställda fakturor och bokföring har visat att bolaget har fått betalt, samt att

utdrag ur fastighetsregistret visar att de aktuella fastigheterna som sådana

inte har bytt ägare och att bolagets omsättning därför har bestått i för-

medling av aktier i fastighetsägande bolag och inte förmedling av fastig-

heter.

Förvaltningsrätten har den 29 december 2014 i mål nr 11945-13 och

11946-13 haft att bedöma en i huvudsak identisk fråga om nedsättning av

utgående mervärdesskatt. Förvaltningsrätten fann i de målen, efter det att

Skatteverket tillstyrkt att det varit fråga om förmedling av aktieöverlåtelser ,
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bch nedsättning av den utgående mervärdesskatten, skäl att .bifalla överkla-

gandet och sätta ned den utgående mervärdesskatten.

Förvaltningsrätten finner att bolaget i förevarande mål far anses ha gjort

sannolikt att förmedlingen avser överlåtelser av aktier för de transaktioner

där förutsättningarna är direkt jämförbara med de transaktioner som var

aktuella i målen nr 11945-13 och 11946-13. Det gäller de.fall av förmed-

lingstjänster där bolaget har inkommit med underlag i form av en komplett

och adekvat faktura, ett uppdragsavtal som omfattar förmedling av aktier i

fastighetsägade bolag samt utdrag ur fastighetsrégistret enligt vilket fastig-

heten som sådan inte har bytt ägare under aktuell tidsperiod. Detta även om

det i det absoluta flertalet av ingivna fakturor anges att fakturan avser er-

sättning avseende försäljning av fastighet. I endast ett fåtal av fakturorna

anges att ersättningen avser avyttring av aktier. Bolaget förklarar detta med

att transaktionerna vid de aktuella tidpunkterna ansågs mervärdesskatte-

pliktiga oavsett om det var fråga om förmedling av överlåtelse av aktier

eller fastigheter. Förvaltningsrätten finner med hänsyn till det då gällande

rättsläget att bolagets förklaring har fog för sig.

Avseende de transaktioner förvaltningsrätten nu -har att bedömna har bola-

get kommit in med ett sådant godtagbart underlag som beskrivs ovan i de

transaktioner som anges i bilaga l. Avseende dessa förmedlingsuppdrag

ska den utgående mervärdesskatten således sättas ned. Det nu sagda inne-

bär att förvaltningsrätten finner att den utgående mervärdeskatten ska sät-.

tas ned med 2 598 124 kr avseende redovisningsperioderna januari-

december 2005, med l 235 500 kr avseende redovisningsperioderna

januari-december 2006 och med 10 036 723 kr avseende redovisningspe-

rioderna januari-december 2007.

Förvaltningsrätten finner med avseende på samtliga övriga transaktioner,

där fastigheten eller någon av fastigheterna i transaktionen har bytt ägare i
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anslutning till förmedlingsperioden, där fastighetsinformation helt saknas

eller där underlaget annars uppvisar brister, att bolaget inte har förmått

göra sannolikt att det är aktieöverlåtelser som har förmedlats. Bolaget har

därmed inte förmått göra sannolikt att omsättningen i dessa transaktioner är

undantagen från mervärdesskatt.

Överklagandet ska därmed delvis bifallas i denna del.

Fråga om nedsättning av ingående mervärdesskatt

Som framgått ovan anser förvaltningsrätten att en del av bolagets omsätt-

ning ska undantas från mervärdesskatt. Därmed ska, i enlighet med bola-

gets yrkande, även den ingående mervärdesskatt som är hänförlig till denna

omsättning sättas ner. Detta får enligt förvaltningsrätten i nu aktuellt fall

åstadkomas genom att den ingående mervärdesskatten proportioneras i

relation till den nedsatta utgående mervärdesskatten.

Den ingående mervärdeskatten hänförlig till nedsättningen av utgående

mervärdesskatt beräknas enligt förvaltningsrätten till 758 903 kr avseende

redovisningsperioderna januari-december 2005, 344 953 kr avseende re-

dovisningsperioderna januari-december 2006, samt 2 142 223 kr avseende

redovisningsperioderna januari-december 2007 (för uträkning se bilaga 2).

Överklagandet ska därmed delvis bifallas även i denna del.

Fråga om intäktsränta

För fakturor bolaget ställt ut under 2008 och 2010 och där mervärdesskatt

felaktigt angivits, eftersom bolaget var av uppfattningen att den tjänst som

omsattes var mervärdesskattepliktigt, har bolaget i januari 2013 ställt ut

kreditfakturor. Den felaktiga debiteringen av mervärdesskatt har, såvitt



9
i

IFÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM i89i-is
I STOCKHOLM

; Skatteavdelningen

j framgår av handlingarna, följaktligen korrigerats i redovisningsperioden

j januari 2013 (se 13 kap. 28 § ML).

Bolaget har begärt intäktsränta från den tidpunkt den aktuella mervär-

desskatten felaktigt betalades in till Skatteverket. Skatteverket har den 23

september 2013 beslutat att inte kreditera bolaget intäktsränta för tid före

januari 2013. Som skäl för beslutet anför Skatteverket att mervärdesskatten

inte har tagits ut i strid med unionsrätten eftersom betalningsskyldigheten

följer av artikel 203 i mervärdesskattedirektivet.(rådets direktiv

2006/112/EG) och l kap. 2 e § ML.

Enligt l kap. 2 e § ML gäller i svensk rätt sedan den l januari 2008 att den

som felaktigt anger att ett belopp är mervärdesskatt på en faktura är betal-

ningsskyldig för beloppet. Motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedi-

rektivet återfinns i artikel 203 av vilken det framgår att mervärdesskatt ska

betalas av varje person som anger mervärdesskatten på en faktura. Den

unionsrättsliga bestämmelsen har funnits sedan maj 1977.

I samband med genomförandet av artikel 203 i svensk rätt lämnades en

redogörelse för EU-domstolens tolkning av artikeln (se prop. 2007/08:25

s. 87-89). Här anförs bl.a. att om det på faktura av misstag felaktigt angi-

vits att mervärdesskatt ska tas ut med visst belopp, trots att mervärdesskatt

inte ska betalas avseende transaktionen så har EU-domstolen ansett att be-

loppet inte är mervärdesskatt (se även EU-dornstolens dom i förenade må-

len C-78/02, C-79/02 och C-80/02). Den som har angivit beloppet på fak-

turan har i enlighet med artikel 203 haft att betala beloppet och sedan be-

gära beloppet åter från staten.

I mervärdesskattelagen föreskrivs vidare sedan den l januari 2008 att fel-

aktigt debiterad mervärdesskatt ska rättas efter kreditering, dvs. efter att en
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kreditnota utfärdats, och rättelse ska ske i den period kreditnota utfärdas

(jfr 13 kap. 27 och 28 §§ ML och 11 kap. 10 § ML).

Har en medlemsstat tagit ut skatt utöver vad mervärdesskattedirektivet

medger, dvs. i strid med unionsrätten, ska sådan skatt återbetalas. I sådana

fall kan även skattskyldiga komma att kompenseras genom rätt till ränta

(se EU-domstolens dom den 19 juli 2012 i mål C-591/10 Littlewoods Re-

tailLtd).

Förvaltningsrätten anser att bolaget med avseende på det belopp, benämnt

mervärdeskatt, som angivits på de aktuella fakturorna under 2008 och 2010

har krävts på och betalat mervärdesskatt på föreskrivet vis. Dock har det

visat sig att mervärdesskatten tagit ut i strid med unionsrätten eftersom den

bakomliggande omsättningen var undantagen. Beloppet har efter kreditfak-

turor i januari 2013, såvitt framkommit, rättats och återbetalats till bolaget.

Ränta ska utgöra en kompensation för den förlust som den för mycket in-

betalda mervärdesskatten har förorsakat den skattskyldige (se EU-dom-

stolens dom i mål C-591/10). I fall som det nu aktuella där den skattskyl-

dige genom kreditering har korrigerat den felaktiga mervärdesskatten i ,

förhållande till sina avtalsparter finner förvaltningsrätten att intäktsränta

ska utgå till den skattskyldige. Det förhållandet att korrigeringen gjorts i

redovisningsperioden januari 2013 förändrar inte det faktum att räntan ska

beräknas från och med dagen efter den då den skattskyldiges betalning av

det belopp som felaktigt benämnts mervärdesskatt bokfördes på Skattver-

kets särskilda konto för skatteinbetalningar.

Överklagandet ska därmed bifallas i denna del.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns

i bilaga 3 (DVS 105 A).

Cecilia Mauritzon

Rådman

I avgörandet har även nämndemännen Anne Grönvall., Anders Lindegren

och Göran Löfgren deltagit.

Föredragande har varit Jon Wängborg.
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DOM

Bilaga l

Nedsättning av utgående mervärdesskatt redovisningsperioder janu-
ari-december 2005

12

1891-13

Bilaga i ingivet
material

; Bil A . ,

Bil E
BflH

Bil N

Summa nedsättning

Faktura nr

faktura 25.000

faktura 25 015
faktura~25 040.

faktura 25 059

Fakturabelopp
inkl. mervärdes-
skatt

, .-3343109kr.

7526523kr
708 316 kr

1 412 672 kr

av utgående mervärdesskatt 2005:

Nedsättning av
mervärdesskatt

" - 668 622 kr

1 505 305 kr
f • 141 663 kr '

282 534 kr
' " : ' , i

2 598 124 kr

Nedsättning av utgående mervärdesskatt redovisningsperioder janu-
ari-december 2006

Bilaga i ingivet Faktura nr
material

Bil F
Bil G
Bil H
Bill
Bil J
Bil L
Bil N

Bil P

Summa

faktura 26 014
faktura 26 015
faktura 26 016
faktura 26 025
faktura 26 026 •
faktura 26 043
faktura '26 054
faktura 26 064

Fakturabelopp
ink. mervärdes-
skatt

205-738 kr
205 738 kr
205 738 kr

1 295 211 kr
955 918, kr

1 849 480 kr
• 800 021 kr

659 651 kr

nedsättning av utgående mervärdesskatt 2006:

Nedsättning av
mervärdesskatt

•41 148 kr ,
41 148 kr
41148 kr

259 042 kr
191 184 kr .
369 896 kr

, 160004kr
131930kr

1 235 500 kr ,
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DOM

Nedsättning av utgående mervärdesskatt redovisningsperioder janu-
ari-december 2007

13

1891-13

Bilaga i ingivet Faktura nr
material

BilfA .
Bil B
Bil G
Bil H
Bil K
Bil L
Bil Q
BilR
BilS
Bil BB

; Bil DD

Summa

faktura 27 001 ,
faktura 27 003

• , . , , . .; faktura'27015
faktura 27 016

; " faktura 27 029
faktura 27 030

" , : faktura 27 053
faktura 27 054

,"• - " " faktura- 27 055 '
faktura 27 092
faktura 27 098

Fakturabelopp
inkl. mervärdes-
skatt

716250kr-
9 844 501 kr
1771125kr.
8 461 900 kr

250 000 kr
2 164 252 kr

" 3313 285 ¥r
828 125 kr

,10 646 250 -kr
1 384 039 kr

10 803 891 kr

nedsättning av utgående mervärdesskatt 2007:

Nedsättning av
mervärdesskatt

'

143250kr
1 968 900 kr

354225kr
1 692 380 kr

50 000 kr
432 850 kr
662657kr:
165 625 kr

2129,250kr
276 808 kr

, 2160778kr

10 036 723 kr
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| Bilaga 2

Beräkningsbilaga

Nedsättning av den ingående mervärdesskatten hänförlig till den nedsatta

utgående mervärdesskatten

Redovisningsperioder januari-december 2005

Nedsättning av utgående mervärdesskatt/yrkad utgående mervärdesskatt

(2 598 124 kr/9 521 743 kr) = 27,3%

27,3% av yrkad nedsättning av ingående mervärdesskatt 2 781 267 kr =

= 758 903 kr

.Redovisningsperioder januari-december 2006

Nedsättning av utgående mervärdesskatt/yrkad utgående mervärdesskatt

(l 235 500 kr/4 581 978 kr) = 26,9%

26,9% av yrkad nedsättning av ingående mervärdesskatt l 279 295 kr =

= 344 953 kr

Redovisningsperioder januari-december 2007

Nedsättning av utgående mervärdesskatt/ yrkad utgående mervärdesskatt

(10 036 723 kr/18 047 644 kr) = 55,6%

55,6 % av yrkad nedsättning av ingående mervärdesskatt 3 852 061 kr =

. = 2 142 223 kr



Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas titt kammarrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock
från den dag beslutet meddelades.

För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dag då han/hon fick del av
kammarrättens beslut Om klaganden fick del av kammarrättens besluttex. den 30 juni måste skrivelsen
med överklagande ha kommit in senast den 3 O augusti; Om klaganden fick del av beslutet tex. den 31
juli, som inte har någon motsvarighet två månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista
dag, dvs. i det här exemplet den 30 september. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag,
söndag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa
vardag.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs attprövningstillstånd
meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av
rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom
att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt
förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast Det är därför viktigt att det klart och
tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

Om en part har överklagat beslutet får även motparten ge in ett överklagande, trots att den gällande tiden
för överklagande gått ut Ett sådant (anslutnings-) överklagande ska ges in inom en månad räknat från
utgången av den tidigare.överklagandetiden. Ett anslutningsöverklagande förfaller om det första
överklagandet återkallas eller av annan anledning förfaller. Även när det gäller anslutningsöverklagande
krävs prövningstillstånd.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och. telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer tfll arbetsplatsen och eventuell annan
plats där klaganden kan nås for delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen for detta

5. de bevis som klaganden vill åberopa och.vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Formulär 3


