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Sammandrag: 

Kommuner beviljas en återbäring av mervärdesskatt som ingår i skattepliktiga anskaffningar för kommunens 

mervärdesskattefria verksamhet (MSL 130 §). Dessutom beviljas kommunerna även en återbäring på den 

kalkylerade skatten (5 % av anskaffningspriset) som ingår i anskaffningar av mervärdesskattefri social-, hälso- 

och sjukvård (MSL 130a §). Privata aktörer beviljas inte dessa återbäringar utan den ingående mervärdesskatten 

för anskaffningar till skattefri verksamhet förblir en kostnad för de privata aktörerna.  

 

Avhandlingen undersöker huruvida den ovan beskrivna regleringen snedvrider konkurrensen mellan privata och 

offentliga aktörer och privata aktörer sinsemellan inom sådana mervärdesskattefria välfärdstjänster där både 

kommunala och privata aktörer är verksamma. Avhandlingen behandlar fenomenet både ur ett skatte- och 

statsstödsrättsligt perspektiv. Dessutom presenterar avhandlingen också mervärdesskattesystem inklusive 

avdragsrätter och kompensationsscheman på området i vissa andra länder.  

 

Avhandlingens slutsats är att den nuvarande regleringen ger rum för konkurrenssnedvridningar. Dessa 

konkurrenssnedvridningar förekommer särskilt inom social- och hälsovårdssektorn. Mervärdesskatteregleringen 

är dock inte den enda eller största orsaken av konkurrenssnedvridningar på området. Dessutom lyfter 

avhandlingen upp olika konkurrensvrängande avtalsarrangemang där både privata och offentliga aktörer är 

involverade. Sådana förekommer bl.a. inom fastigheter för socialvården och matservice för skolor och 

socialvård.  Konkurrenssnedvridningar förekommer både mellan privata och offentliga aktörer och privata 

aktörer sinsemellan.  

 

Avhandlingen åberopar att åtgärda de konkurrensvrängande effekterna genom att införa mervärdesskatteplikt 

med sänkt skattesats så att konsumentpriserna inte skulle stiga inom de berörda verksamhetsområdena, dvs.  

välfärdstjänsterna. Detta skulle förutsätta en mervärdesskattereform på EU-nivå. Mindre åtgärder är även möjliga 

på nationell nivå. Ett bra sammanhang för att genomföra en nationell reform är landskapsreformen som har som 

ett mål att skapa konkurrens på lika villkor mellan olika verksamhetsutövare och som oberoende kommer att 

medföra förändringar i mervärdesbeskattningen för de skattefria välfärdstjänsterna.  

Nyckelord: kommunåterbäring, konkurrensneutralitet, mervärdesskatt, statsstöd, socialvård, sjuk- och hälsovård 
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1.  Inledning 

1.1. Frågeställning och syfte 

 

Fungerande konkurrens är en förutsättning för en effektiv resursallokering, innovationer och 

ekonomisk tillväxt.1 Konkurrenshinder mellan den offentliga och den privata sektorn har en 

omfattande samhällspåverkan. Det handlar inte enbart om en effektiv användning av 

skattemedel och högklassig produktion av välfärdstjänster utan också om såväl lokala som 

internationella investeringsbeslut och –strukturer, vilka påverkar sysselsättningen och 

makroekonomin i övrigt.2  Med konkurrensneutralitet avses att ingen aktör eller potentiell 

aktör ska obefogat gynnas eller tilldelas tyngande skyldigheter på marknaden. Även 

konkurrenssituationen mellan de offentliga och de privata aktörerna3 bör vara rättvis.4 Ett 

konkurrensneutralt mervärdesskattesystem är en förutsättning för en fungerande konkurrens 

på marknaden men dock ett område som fått ytterst blygsam uppmärksamhet i 

samhällsdebatten.  

Avhandlingens syfte är att undersöka huruvida återbäringsreglerna för kommunerna inom 

mervärdesbeskattningen (MSL 130 § och 130a §) påverkar konkurrensen mellan kommuner 

och privata aktörer och privata aktörer sinsemellan. I samband med frågeställningen 

analyseras också huruvida den nuvarande lagstiftningen utgör ett förbjudet statsstöd. 

Avhandlingen presenterar också utvecklingsalternativ för mervärdesskatteregleringen på 

området. Avhandlingen har fokus på Finlands reglering och den tar ställning i 

forskningsfrågorna för Finlands del. Reglering som med mindre modifikationer motsvarar det 

finska återbäringssystemet förekommer även i andra EU-medlemsländer, varför svaren kan ge 

vägledning vid analys av frågan på internationellt plan.5 

Eftersom frågorna är nära sammankopplade med skattefriheterna för den offentliga sektorn, 

analyseras även grunderna för skattefrihet för offentlig, särskilt kommunalt bedriven 

                                                 
1 Jordahl – Stenkula 2009, s. 4. 
2 Finansdepartementet 2011, s. 3. 
3 Med ”privata aktörer” avses icke-offentligrättsliga verksamhetsutövare. I avhandlingen används 
begreppen ”privat verksamhetsutövare”, ”privat tjänsteproducent”, ”privat näringsidkare”, ”privat entreprenör”, 
samt ”privat leverantör” som synonyma begrepp för privata aktörer. 
4 Valkama 2004, s. 60. 
5 Dessa länder är Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Storbritannien, och Österrike. Länderna 
har i sin nationella reglering infört föreskrifter om kompensationer av ingående mervärdesskatt till kommuner 
och regionalförvaltning. Då avhandlingen specifikt hänvisar till det finska systemet används 
begreppet ”återbäring”, vid hänvisning till Sverige ”ersättning”: Begreppet ”kompensation” används vid 
hänvisning till övriga länder eller utan anknytning till ett specifikt land. 
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verksamhet. Att verksamhet av allmännyttig karaktär som bedrivs av den offentliga sektorn är 

skattefri kan motiveras med bl.a. välfärdssamhällets uppgifter och avsaknaden av syfte till 

ekonomisk vinning. Konkurrensneutraliteten och en adekvat organisation av 

välfärdssamhällets tjänster är dock inget som utesluter varandra. De flesta anhängare av 

marknads- eller blandekonomi torde stödja konkurrensneutralitet. Vad konkurrensneutralitet 

innebär och genom vilka medel konkurrensneutralitet uppnås är däremot frågor som delar 

åsikter.  

De analyserade frågorna är såväl huruvida kommuner uppnår konkurrensfördelar genom att 

producera nyttigheter själv eller via bolag som ingår i kommunkoncernen istället för att 

upphandla dem av den privata sektorn som omständigheter som påverkar kundens val mellan 

en privat och kommunalt producerad nyttighet. Fastighetsinvesteringar och -skötsel har en 

central roll i kostnadsstrukturen för all verksamhet, varför också 

mervärdesskattebehandlingen av fastighetsrelaterade kostnader behandlas. Avhandlingen 

lyfter även fram exempel på avtalsarrangemang som ur konkurrenssynpunkt kan betraktas 

problematiska.    

Detaljerna inom landskapsreformen som innebär en heltäckande omorganisering av 

kommunal service särskilt inom sjuk-, hälso- och socialvården har inte ännu fastställs. Bland 

annat de mervärdesskatterelaterade frågorna står ännu öppna. Reformen kommer oberoende 

att ha en stor inverkan på de servicesektorer som avhandlingen behandlar, varför även 

reformens inverkan på området tas upp.  

Avhandlingen har avgränsats att behandla de främsta välfärdstjänsterna såsom sjuk-, hälso- 

och socialvård, utbildning, mat och renhållning. Därför har en del av kommunalt bedrivna 

verksamheten såsom t.ex. markanvändnings- och parkeringstjänster avgränsats utanför 

avhandlingen. Avhandlingen har även avgränsats till mervärdesbeskattningen varför 

eventuella konkurrensvrängande faktorer inom andra skatteslag lämnas utanför avhandlingen.  

 

1.2. Metod och källor 

 

Rättsekonomin är en metod som analyserar vilken verkan eller konsekvenser ett visst rättsligt 

fenomen har medfört. 6  Man brukar säga att rättsekonomin analyserar rättsnormer ur ett 

                                                 
6 Oker-Blom 2011, s. 7. 
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ekonomiskt perspektiv eller i allmänhet att rättsekonomin undersöker växelverkan mellan 

rätten och ekonomin. Rättsekonomin kan vara antingen positiv, dvs. undersöka hur någonting 

är eller normativ, dvs. undersöka hur det borde vara, tex. genom att analysera regleringens 

ändamålsenlighet och utvecklingsbehov.7 Med rättsekonometri avses att man med hjälp av 

statistiska metoder undersöker lagstiftningens effekter.8 Även Myrsky lyfter fram skatterättens 

funktion att reglera ekonomiska fenomen och åberopar större vikt för de reala argumenten vid 

tolkning och tillämpning av skatterätten.9 

Med rättsdogmatisk forskning avses forskning i gällande rätt. Rättsdogmatikens syfte är att 

tolka och systematisera ikraftvarande rättsnormer.10 Lag, sedvanerätt, rättspraxis och doktrin 

är de viktigaste rättskällorna i den gällande skatte- och konkurrensrätten. Kännetecknande för 

beskattning är att all beskattning enligt grundlagen bör grunda sig på lag (GL 81 och 121 §§). 

Särskilt inom mervärdesskatterätten har även EU-rättslig reglering en central betydelse.11 Lag 

och sedvanerätt är starkt bindande rättskällor. Svagt förpliktande rättskällor såsom förarbeten 

och rättspraxis kännetecknas av att avvikelser är tillåtna men måste motiveras. Rättsdoktrinen, 

reala argument och rättsprinciper tillhör de tillåtna rättskällorna.12   

Med prejudikat avses ett förhandsgörande. Ett rättsfall skiljer sig från prejudikat genom att ett 

rättsfall kan förutom prejudikat även utgöra andra avgöranden av domstolar och myndigheter. 

Som prejudikat uppfattas i allmänhet enbart vissa avgöranden av högsta domstolen och högsta 

förvaltningsdomstolen, men även avgöranden av centralskattenämnden eller 

förvaltningsdomstolar kan betraktas som prejudikat.13 Rättslitteraturen har en central uppgift 

vid tolkning av gällande rätt. Rättslitteraturens syfte är inte att påvisa huruvida ett 

tolkningsalternativ är riktigt eller felaktigt utan att avväga argument mot varandra.14  

Avhandlingens kärna är att utreda huruvida det gällande rättsläget i Finland vad avser 

kommuners rätt till återbäring av ingående mervärdesskatt med stöd av MSL 130 § och 130a 

§ de facto gynnar kommunerna på privata näringsidkarnas bekostnad. Frågan kunde granskas 

ur ett rent rättsdogmatiskt perspektiv eller ett rent ekonomiskt perspektiv. En ändamålsenlig 

tolkning av rättsläget är att lagstiftningens definition av snedvriden konkurrens sammanfaller 

med den faktiska ekonomiska definitionen av snedvriden konkurrens. Därför är en 

                                                 
7 Oker-Blom 2011, s. 18. 
8 Oker-Blom 2011, s. 15. 
9 Myrsky 2004, s. 53. 
10 Aarnio 1989 s. 48. 
11 Myrsky 2004, s. 39-55 och Myrsky 2002, s. 18 – 23. 
12 Myrsky 2004, s. 41. 
13 Myrsky 2004, s. 48. 
14 Myrsky 2004, s. 51-53. 
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rättsekonomisk metod med en stark rättsdogmatisk prägel den mest ändamålsenliga och också 

den som används i avhandlingen.  

I avhandlingen tas ställning såväl till hur det är, dvs förekommer konkurrensstörningar och 

hur det borde vara, dvs. hur regleringen borde utvecklas. Således kan avhandlingen beskrivas 

som både positiv och normativ. Forskningsfrågan analyseras i början av avhandlingen ur ett 

positivt perspektiv men i de två sista kapitlen ges den normativa metoden en starkare prägel. 

Avhandlingen bygger i huvudsak på rättsdogmatisk forskning och är skriven ur ett skatte- och 

konkurrensrättsligt perspektiv. Förutom nationell, europeisk och utländsk lagstiftning används 

även sedvanerätt, förarbeten och rättspraxis som källor. Det finns få prejudikat som skulle 

behandla avhandlingens kärnfrågor. Därför har även opublicerade rättsfall använts som källor 

i avhandlingen. Den utländska lagstiftningen används i syfte att analysera och förstå 

fenomenet bättre och i diskussionen om alternativa modeller för öka konkurrensneutraliteten i 

vårt mervärdesskattesystem. Även om skillnader i lagstiftning mellan olika länder emellertid 

framhävs, kan avhandlingen inte betraktas som någon egentlig rättskomparativ forskning. För 

att åskådliggöra de ekonomiska verkningarna av tillämpnings- och tolkningsalternativ 

används även reala argument som kan stödja sig på ekonomisk forskning.15 En del av frågorna 

som behandlas kan uttryckas matematiskt, varför formler används för att åskådliggöra dessa 

fenomen tydligare.  

 

1.3. Avhandlingens uppbyggnad och struktur 

 

Avhandlingen är uppdelad i åtta huvudkapitel och inleds med att i det andra kapitlet 

presentera den EU-rättsliga definitionen på begreppet förbjudet statsstöd och vilken relevans 

förbudet har vad avser kommunernas rätt till kompensation av den ingående mervärdesskatten. 

I det tredje kapitlet behandlas mervärdesskatteplikten och -friheterna både ur den europeiska 

och finländska regleringens synvinkel. I kapitlet behandlas även resultaten av Europeiska 

kommissionens utfrågning gällande konkurrensneutralitet inom mervärdesbeskattningen för 

offentligt bedriven verksamhet.  

Det fjärde kapitlet är avhandlingens huvudkapitel och behandlar kommunernas avdrags- och 

återbäringsrätt. Även mervärdesskattereglering som gäller fastigheter tas upp i kapitlet. 

Kapitlet presenterar bl.a. olika avtalsarrangemang mellan kommunala och privata 
                                                 
15 Oker-Blom 2011, s. 18. 



 

5 
 

verksamhetsutövare där kommunernas återbäringsrätt av den ingående mervärdesskatten 

(MSL 130 §) eller kalkylerade skatten (MSL 130a §) har utnyttjats på ett sätt som ur en 

konkurrenssynpunkt kan ifrågasättas. 

Det femte kapitlet redogör för kommunernas mervärdesbeskattning i vissa andra länder. 

Länderna som behandlas i kapitlet har antingen ett kompensationssystem för den ingående 

skatten såsom Sverige, Danmark och Norge eller en bred skattebas där den offentliga sektorn 

inklusive kommunerna jämställs i mervärdesbeskattning med privata aktörer antingen i någon 

mån såsom i Kanada eller helt såsom i Nya Zeeland som infört full skatteplikt. Även 

Australiens system med en vidsträckt nollbeskattning presenteras. Landskapsreformen och de 

förslag om ändringar i återbäringen för ingående mervärdesskatt vad avser i skrivande stund 

kommunalt bedrivna välfärdstjänster presenteras i det sjätte kapitlet. Det sjunde kapitlet 

redogör för olika lösningsmodeller för att avskaffa de konkurrensvrängningar som behandlats 

i avhandlingen.  

Avhandlingens slutledningar presenteras i det åttonde och sista kapitlet. Där tas ställning till 

forskningsfrågan om huruvida konkurrensstörningar förekommer och huruvida dessa utgör ett 

förbjudet statsstöd. Dessutom presenteras åtgärder för att avhjälpa de 

konkurrenssnedvridningar som avhandlingen åskådliggör.   

 

2. EU-rättens förbud mot statsstöd och krav på konkurrensneutralitet  

2.1. Med stöd av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förbjudna statsstöd 

 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) 107 artikeln definierar som oförenliga 

med den inre marknaden sådana stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga 

medel som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag 

eller viss produktion i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.16 I 

artikeln finns även uppräknade undantag som p.g.a. skäl som främst hänför sig till 

                                                 
16 Motsvarande bestämmelse fanns även i 87 artikeln i fördraget om Europeiska gemenskapen. Artikelns första 
stycke definierar följande slag av stöd som oförenliga med den inre marknaden; Om inte annat föreskrivs i 
fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som 
snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt 
med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 
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samhällsnyttan är eller kan anses vara förenliga med den inre marknaden.17 Motsvarande 

reglering fanns även i 61 artikeln i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

Samtliga förutsättningar såsom att stödet beviljas från statliga resurser, påverkar handeln 

mellan medlemsstater och att mottagaren bör få en fördel som snedvrider konkurrensen bör 

uppfyllas för att en reglering eller praxis ska betraktas som ett förbjudet statsstöd. 18 Med 

statliga medel avses även andra offentliga, t.ex. kommunala medel.19  Begreppet företag i 

artikel 107 (1) EUF omfattar enligt EU-domstolen varje enhet som utövar ekonomisk 

verksamhet, oavsett rättslig form och sättet för finansiering.20 Begreppet företag tillämpas 

även på kommuner om kommunen utövar ekonomisk verksamhet.21 Begreppet ekonomisk 

verksamhet har inte definierats i fördragen, men begreppet har i avgörandet EUD C-35/96 

definierats att utgöra all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss 

marknad.22 Europeiska kommissionen har fastslagit kriterier för bra statsstöd. Ett bra statsstöd 

kännetecknas av ett samhälleligt godtagbart syfte, att det åstadkommer en förbättring som 

marknaden inte klarar av att åstadkomma utan stödet, det ska utgöra det rätta sättet att uppnå 

syftet och vara transparent, orsaka en förändring på stödmottagarens förfarande, vara så litet 

som möjligt som krävs att uppnå syftet och dess negativa verkningar på konkurrensen mellan 

medlemsstaterna ska vara begränsade.23 

För att uppfylla kravet om att påverka handeln mellan medlemsstaterna förutsätts inte att 

mottagarföretaget bedriver internationell handel. Om ett statligt stöd förstärker ett företags 

ställning i förhållande till andra konkurrerande företag i handeln inom gemenskapen, ska 

stödet anses påverka denna handel.24 I prövningen bör beaktas att verksamheten kan vara 

gränsöverskridande på annat håll inom gemenskapen. 25  Inget EES-medlemsland har en 

                                                 
17 Artikelns andra stycke definierar stöd av social karaktär till konsumenter, under förutsättning att stödet ges 
utan diskriminering med avseende på varornas ursprung och stöd för att avhjälpa skador som orsakats av 
naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser som förenliga med den inre marknaden. Dessutom finns en 
punkt som godkänner stöd som ges till näringslivet i vissa av de områden i Förbundsrepubliken Tyskland som 
påverkats genom Tysklands delning. 
Enligt det tredje stycket kan även vissa stöd för regioner med låg levnadsstandard, särskilda lägen eller terräng, 
för att främja projekt av gemensamt europeiskt intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en 
medlemsstats ekonomi,   stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner eller 
främja kultur och bevara kulturarvet, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider 
mot det gemensamma intresset anses vara förenliga med den inre marknaden. Rådet kan även genom beslut på 
förslag av kommissionen godkänna andra slag av stöd. 
18 Englisch 2013, s. 71. 
19 Steiner-Forsberg, DL 2006 s. 988. 
20 EUD C-41/90 och EUD C-35/96. 
21 Henkow 2013, s. 114. 
22 Se även SOU 2015:93, s. 252. 
23 Rauhanen 2017, s. 45. 
24 EUD C-222/04. Se även SOU 2015:93, s. 253-254. 
25 Henkow 2013, s. 122. 



 

7 
 

isolerad marknad. Åtgärder som direkt påverkar enbart den nationella marknaden, påverkar 

även indirekt marknaden inom den övriga gemenskapen. Det är emot andemeningen i 

regleringen att anse att en reglering eller ett förfaringssätt som snedvrider konkurrensen kunde 

vara europarättsligt accepterad med motivering att snedvridningen enbart sker på den 

nationella marknaden. 26  Mervärdesskatten får inte heller vara diskriminerande vad avser 

konkurrensen på den inhemska marknaden.27  

Ett förbjudet statsstöd måste förstärka en verksamhetsutövares verksamhetsförutsättningar.28 

Det finns inte gränser som skulle definiera hur stor inverkan bär vara, men stödet kan vara 

förbjudet även då beloppet är lågt eller mottagaren av stödet är en liten verksamhetsutövare.29 

Förbudet mot statsstöd har inte avsikt att ingripa i reglering eller förfaringssätt som prima 

facie är selektiva och diskriminerande men som kan betraktas som en naturlig del eller 

inneboende karaktär av det nationella skattesystemet.30 Det har förekommit en viss motvilja 

att granska den indirekta beskattningen från statsstödssynpunkt. Myndigheterna har även 

börjat se över nationell skattereglering och -praxis inom indirekta beskattningen först långt 

senare än den direkta beskattningen. Det har även ansetts att de sänkta 

mervärdesskattesatserna inte omfattas av EUF 107 artikel. Däremot har EU-domsten en 

omfattande rättspraxis om definitionen av tillämpningsområdet för skattefrihet.31 Att återbära 

ingående mervärdesskatt är en utmärkande avvikelse från den genomsyrande systematiken i 

det europeiska mervärdesskattesystemet.32 

 

2.2. Skyldigheten hos offentliga samfund att iaktta förfaringssätt som inte snedvrider 

konkurrensen 

 

I Europeiska kommissionens brev till Finland som behandlade konkurrensfördelar hos 

kommunala affärsverk fästes uppmärksamhet till kommunåterbäringen vid skolbespisningen 

och socialtjänster. I och med att skolbespisningen är mervärdesskattefri har privata 

                                                 
26  Se dock t.ex. Pekkala mm. 2009, s. 50 som tar upp konkurrenssnedvridningar bl.a. inom 
mervärdesbeskattningen som kunde förekomma även enbart inom den nationella marknaden.  
27  Proposal for a second Council directive for the harmonization among Member States of turnover Tax 
legislation, concerning the form and methods of application of the common system of taxation on value added, 
Explanatory memorandum 14 of April 1965. Se även Sonnerby 2010, s. 72 och 74. 
28 EUD C-372/97. Vid tolkningen av fallet bör beaktas att fallet gällde lokala städ på transportsektorn och 
avviker därmed väsentligt från den typ av stöd som granskas här.  
29 Henkow 2013, s. 126. 
30 Englisch 2013, s. 72.  
31 Englisch 2013 s. 69-70. Se också Aldestam 2005 s. 156.  
32 Henkow 2013, s. 124. 
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verksamhetsutövare ingen avdragsrätt av ingående skatt medan de kommunala 

verksamhetsutövarna har rätt till återbäring med stöd av MSL 130 §. Kommunåterbäringen 

har enligt kommissionens brev tillsammans med vissa andra stöd som kommunala 

affärsverken ansetts få ett i 107 (1) artikeln EUF förbjudet statsstöd. 33  Till följd av 

kommissionens brev och kommissionens beslut 2008/765/EY 274 infördes 2a § (626/2013) i 

kommunallagen (365/1995) som förpliktar kommunerna att bolagisera verksamhet som 

konkurrerar på marknaden.34  Reformen trädde ikraft 1.9.2013. 

Konkurrens- och konsumentverket ska undanröja förfaranden eller verksamhetsstrukturer i 

den ekonomiska verksamhet som bedrivs eller genom ägande kontrolleras av den offentliga 

sektorn som snedvrider eller hindrar en sund och fungerande konkurrens på marknaden eller 

står i strid med kravet på marknadsmässig prissättning i 66 a § i kommunallagen (365/1995) 

(konkurrenslag 30a §). Det nya kapitlet i konkurrenslagen trädde ikraft 1.9.2013 till följd av 

skyldigheten att bolagisera kommunernas ekonomiska verksamhet. Syftet med regleringen är 

att övervaka konkurrensneutraliteten i situationer där den offentliga sektorn och företag inom 

den privata sektorn samtidigt är eller kan vara närvarande på marknaden men kan behandlas 

olika. 35   Vad som föreskrivs i lagrummet tillämpas inte om förfarandet eller 

verksamhetsstrukturen direkt följer av lagstiftningen (konkurrenslag 30b §). Med detta avses 

att 30a § i konkurrenslagen inte ger behörighet att ändra någon annan lagstiftning.36  

 

I Sverige har konkurrensverket på regeringens uppdrag år 1998 inventerat och beskrivit olika 

skattereglers inverkan på konkurrensen.  Inom arbetet har bl.a. klagomål inom området 

analyserats. Vad som gällde konkurrenssnedvridande skatteregler utgjorde klagomål inom 

mervärdesskatten den klart övervägande delen. Av klagomålen inom mervärdesskatten avsåg 

den största enskilda gruppen av klagomål på mervärdesskatteregler inom sjukvård, tandvård 

och undervisning hänförliga till undantagen från skatteplikt. Särskilt det svenska 

kompensationssystemet, dvs. kommunkontosystemet utgjorde en av de största 

konkurrenssnedvridande skattereglerna enligt utredningen.37 

 

 

 
                                                 
33 Europeiska kommissionens brev 14/04/2010*D/6678, punkt 10 – 15. 
34 Se Europeiska kommissionens beslut 2008/765/EY 274, 280 och 289 punkten, Europeiska kommissionens 
brev 14/04/2010*D/6678 10-15 punkten och RP 32/2013 s. 1 och 19. 
35 RP 40/2013, s. 22-23. 
36 RP 40/2013, s. 39. 
37 SOU 1999:133, s. 99-100. 



 

9 
 

2.3. Definitionen av ett neutralt mervärdesskatteskattesystem 

 

Kännetecknande för ett välplanerat skattesystem är dess neutralitet, enkelhet och stabilitet. Ett 

neutralt skattesystem påverkar inte aktörernas beteende på marknaden.38 Företagen betalar 

mervärdesskatt i genomsnitt 3,2 % av sin omsättning. Variationerna är dock stora, allt från 

negativ mervärdesskatt på exportbranscher till mer än 10 % av omsättningen.  För att 

garantera marknadens funktion och att nya aktörer ska kunna träda in på marknaden är det 

även viktigt att verksamhet av den offentliga sektorn inte får skattefördelar som snedvrider 

marknaden.39 EU-domstolen har i fallet EUD C-37/95 fastställt att all verksamhet som är 

underkastad mervärdesskatt garanteras en fullständig neutralitet avseende skattebördan. 40 

Neutraliteten bör ses som en utgångspunkt och syfte i det gemensamma 

mervärdesskattesystemet.41 Neutraliteten inom mervärdesskatterätten kan ha olika aspekter 

beroende på ur vilket hänseende man granskar fenomenet, t.ex. gränsöverskridande 

transaktioner, skedet av produktionskedjan eller juridiska formen av verksamhetsutövare. 

Begreppet är även beroende av de synvinklar och begränsningar som systemet ställer.42 

Mervärdesskatteprincipen utgör en del av den interna neutraliteten. Med 

mervärdesskatteprincipen avses att enbart mervärdet som skapas genom en verksamhet bör 

beskattas i och med att den skattskyldiga har rätt att dra av ingående skatt för sina förvärv för 

skattepliktig verksamhet. Nära mervärdesskatteprincipen är även reciprocitetsprincipen, med 

vilket avses att den utgående skatten hos säljaren motsvarar den ingående skatten hos 

köparen.43 I avgörandet EUD C-216/97 godkändes inte olika behandling av en verksamhet 

som bedrevs som ”partnership” vad avser skattskyldigheten p.g.a. neutralitetsskäl. Alhager 

tolkar avgörandet som att det finns en objektiv och subjektiv sida av skatteneutraliteten. Med 

den objektiva sidan avses neutralitet gällande skatteobjektet och transaktioner medan den 

subjektiva sidan avser neutralitet mellan skattesubjekt, dvs. de aktörer som vid skatteplikt är 

betalningsskyldiga oavsett verksamhetens syften och eftersträvade resultat.44 Med den externa 

neutraliteten avses neutralitet mellan medlemsländerna. Med detta aves att 

gränsöverskridande transaktioner ska behandlas lika som nationella transaktioner.45 

                                                 
38 Rauhanen 2017, s. 34. 
39 Halonen – Rauhanen – Siivonen 2010, s. 9-11.                            
40 EUD C-37/95, p. 15. 
41 SOU 2002:74. 
42 Saukko 2006, s. 313. 
43 Alhager 2001, s. 69. 
44 Alhager 2001, s. 70. 
45 Alhager 2001, s. 75. 
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Sonnerby har sammanfattat mervärdesskatteneutralitetens innebörd i följande; att 

skattebördan inte får vara beroende av hur långt en nyttighet kommit i produktions- och 

distributionskedjan, att likande varor ska beskattas på samma sätt, att skatten ska vara lätt att 

övervältra till konsumenterna och att den ska vara lätt att hantera för företagen. Undantag av 

ekonomiska och sociala skäl är dock möjliga. 46  Alhager menar att neutraliteten ligger i 

mervärdesskattens karaktär. Med den interna neutraliteten avser hon att mervärdesskattens 

uppbyggnad syftar att beskatta konsumenten, att beskattningen ska ske enbart en gång och att 

den bör vara generell.47 

I avhandlingen undersöks hur den subjektiva neutraliteten, dvs. neutraliteten mellan olika 

typer av skattesubjekt som bedriver samma slag av verksamhet förverkligas.  

 

2.4. Mervärdesskattens kostnadseffekt på upphandlingsbeslut 

 

Genom formler kan man uttrycka kostnadseffekten av mervärdesskatten för verksamhet som 

utövas av privata verksamhetsutövare enligt följande: 

1) FCps = (1 + VAT %) * NCps 

2) NCps = Pps  +  VAps  

                                                 
46 Sonnerby 2010, s. 72-73. Se även Mollers gruppering av neutralitetsbegreppet i tio aspekter enligt följande;   
a) Vertikal- eller fördelningsneutralitet med vilket avses att en persons ställning inte ska påverkas av att personen 
har en viss skatteförmåga eller inkomst.  
b) Faktorallokeringsneutralitet, med vilket avses att beskattningen inte påverkar priserna på marknaden, vilket 
innebär att produktionsmedlen allokeras så effektivt som möjligt. 
c) Motivneutralitet, med vilket avses att beskattningen inte ska påverka den skattskyldiges handlingsval. 
d) Omkostnadsneutralitet med vilket avses att en verksamhet bör bekosta de omkostnaders som den belastar 
samhället med. 
e) Neutralitet mellan olika grupper eller opartiskhet med vilket avses att alla skattskyldiga ska behandlas lika i 
mervärdesskattehänseende. Detta innebär bl.a. att ingen skattskyldig ska ånjuta särskilda fördelar, t.ex. genom att 
undantas mervärdesskatt. 
f) Horisontell neutralitet med vilket avses en likhetsprincip i den bemärkelse att reglerna används på ett likadant 
sätt. 
g) Juridisk neutralitet med vilket avses att mervärdesskatten ska kunna övervältras. En kumulativ mervärdesskatt 
skulle bli oberäknelig. Det har även tvistats om det verkligen förekommer en juridisk neutralitet som inte är 
relaterad till den ekonomiska neutraliteten.  
h) Extern neutralitet med vilket avses att mervärdesskatten inte ska påverka skatten mellan länder.  
i) Konkurrensneutralitet med vilket aves det allmänna målet inom EU och som genomsyrar flera artiklar i 
Romfördraget. 
j) Rent fiskal neutralitet med vilket avses att mervärdesskattens enda syfte är att samla in pengar i statskassan. 
Mervärdesskatten ska därför t.ex. inte användas i syfte att omfördela resurser. Moller 1967, s. 349-356. 
47 Alhager 2001, s. 66. Neutralitet har bl.a. behandlas i avgörandena EUD C-268/83, EUD C-230/94 och EUD C-
37/95.  
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De slutliga kostnaderna för att upphandla av den privata sektorn (FCps) består av 

nettokostnaderna för den privata sektorn (NCps) utökade med mervärdesskattesatsen (VAT %).  

Nettokostnaden (NC) för den privata sektorn utgör kostnaden av anskaffningen av 

nyttigheterna (Pps) adderat med värdeökningen (VAps).  

Kostnaderna av en verksamhet som utövas av den offentliga sektorn (FCpa) kan uttryckas 

enligt följande: 

3) FCpa= (1 + VAT %) * Ppa + VApa 

Differensen mellan (1) och (3) är effekten av kostnaderna för mervärdesskatten på 

värdeökningen av den privata aktören. Ifall jämförelsen visar att verksamheten som bedrivs 

av den privata aktören är förmånligare väljer offentliga aktören att upphandla nyttigheten  

4)  FCps < FCpa 

(1 + VAT %) * (Pps + VAps) < (1 + VAT %) * Ppa + VApa 

Om vi föreställer att kostnaderna för anskaffning av nyttigheterna är lika på den privata och 

offentliga sektorn, kommer det offentliga organet att upphandla nyttigheten från en privat 

aktör ifall kostnaden för mervärdesskatten hos den privata aktören är lägre än kostnaden för 

det offentliga organet dividerat med mervärdesskattesatsen. Ifall den privata aktören och det 

offentliga organet har en lika stor värdeökning, bör priset för den privata nyttigheten vara 

betydligt lägre för att kunna konkurrera med den offentligt producerade nyttigheten. Utöver 

detta beror prisskillnaden på storleken av värdeökningen. 

5) Pps = Ppa 

6) (1 + VAT %) * VAps < VApa  

VAps < VApa  / (1 + VAT %) 

Prisskillnaden kunde åtgärdas antingen genom att utvidga mervärdesskatteplikten till 

verksamhet som står utanför mervärdesskattepliktens tillämpningsområde samt till 

mervärdesskattefri verksamhet. 48 

 

 

 

                                                 
48 Wassenaar – Gradus 2004, s. 382-383. 
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3. Mervärdesbeskattning av den offentliga sektorn  

3.1. Skattskyldighet för ekonomisk eller rörelsemässig verksamhet 

 

Grunden för den finska mervärdesbeskattningen är reglerad på europeisk nivå. Staten och 

kommunerna är mervärdesskattepliktiga för rörelsemässig försäljning av varor och tjänster i 

Finland såsom privata aktörer som bedriver motsvarande verksamhet (MSL 1 och 6§§). Med 

försäljning av vara avses överlåtelse av äganderätten till en vara mot vederlag och med 

försäljning av tjänst avses utförande eller annan överlåtelse av en tjänst mot vederlag (MSL 

18 §). Neutralitetsprincipen har en viktig roll vid prövningen av gränsfall. 49 

Neutralitetsprincipen är så stark att ett avgörande kan grundas på den ifall de övriga 

kännetecknen för rörelsemässig verksamhet ens i någon mån uppfylls. 50  I den finska 

mervärdesskattelagen används begreppet ”rörelsemässig verksamhet” medan i rådets direktiv 

2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt används begreppet ”ekonomisk 

verksamhet”.51 Begreppet rörelsemässig verksamhet omfattar fler former av verksamhet än 

begreppen ”näringsverksamhet” eller ”affärsverksamhet” i inkomstbeskattningen. 52 

Kännetecknande för rörelsemässig verksamhet är att verksamheten konkurrerar på 

marknaden.53 Likaså förekomsten av sedvanlig företagsrisk kännetecknar rörelsemässighet.54 

Om en kommunal verksamhet inte är myndighetsutövning och om försäljningen sker till 

självkostnadspris är verksamheten i regel rörelsemässig och således skattepliktig.55  

 

Definitionen på begreppet ekonomisk verksamhet är bredare inom mervärdesskattedirektivet 

än inom konkurrensrätten. Inom konkurrensrätten anses att utövande av offentlig makt i sig 

kännetecknar att en verksamhet saknar relevans i vad som avser konkurrens. 56  För den 

offentliga sektorn är kännetecknande att ett direkt samband mellan vederlaget och 

prestationen ofta saknas. Emellertid kan också sambandet kännetecknas av mer regulativ 

karaktär istället för ett avtalsrättsligt förhållande. 57  En stor del av den verksamhet som 

offentliga sektorn bedriver faller utanför begreppet ekonomisk verksamhet. En betydande del 

                                                 
49 Tannila 2003, s. 168. 
50 Tannila 2003, s. 176-177. 
51 Även i den svenska mervärdesskattelagen används begreppet ”ekonomisk verksamhet” (SvMSL 4 kapitel 1 §). 
52 Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 26. 
53 HFD: 30.8.2000 T 1754. Se även Äärilä – Nyrhinen – Hyttinen – Lamppu 2017, s. 36. 
54 RP 88/1993, s. 17. 
55 Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 81. 
56 Kokott 2006, punkt 61-62. 
57 Aujean – Jenkins – Poddar 1999, s. 146. 
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av verksamheten är även uttryckligen med stöd av lag befriad från skatt, såsom social- och 

hälsovård och utbildning. Utpräglande för begreppet ”ekonomisk verksamhet” inom 

mervärdesbeskattningen är att det finns ett samband mellan vederlaget och prestationen.58 

Regeringspropositionen förutsätter att den skattepliktiga verksamheten sker i förvärvssyfte. 

Vid offentlig verksamhet förutsätts då att verksamheten bedrivs till självkostnadspris. Om 

priset på nyttigheten är klart lägre än kostnaderna för att produsera den, finns inte 

förutsättningar för skatteplikt.59 

 

Rättshjälpstjänster som erbjuds av statliga rättshjälpsbyråer och där klienten beviljas juridiska 

tjänster med självriskandel som betalas av klienten och tjänsten till resterande del finansieras 

genom statlig finansiering är mervärdesskattefria (HFD 18.11.2004 T 2960) medan tjänster 

som erbjuds av privata aktörer och klienten beviljas rättshjälp med självriskandel är 

mervärdesskattepliktiga. Tjänster som erbjuds av rättshjälpsbyråer där kunden betalar hela 

arvodet med egna medel är såsom verksamhet som bedrivs av privata aktörer skattepliktiga.60 

Huruvida verksamheten utövats som myndighetsutövning eller orsakat betydande 

snedvridning av konkurrensen var inte relevant i avgörandet.61 Avgörandet HFD 18.11.2004 T 

2960, liksom ett senare avgörande av EU-domstolen EUD C-246/08 har motiverats med syftet 

med tjänsten samt att vederlaget inte hade direkt samband med tjänsten utan med kundens 

inkomster och övriga ekonomiska förhållanden.  

 

Skattepliktens inverkan på konkurrensen har tagits upp exempelvis i avgörandena HFD 

29.12.1995 T 5435 och HFD 6.10.1995 T 4028 där produkter som tillverkats som elevarbeten 

sålts till utomstående. Verksamheten var mervärdesskattepliktig trots att inkomsterna som 

försäljningen inbringade inte täckte dess utgifter. Även inom kommunal verksamhet har lagts 

vikt på konkurrensförhållanden.62 Likaså inom vattenrening, -hantering och -försäljning och 

avloppsverk har beaktats att verksamheten påverkat konkurrensen och fastställts därför vara 

skattepliktig. 63  En stor del av den kommunala idrotts- och kulturverksamheten är inte 

                                                 
58 Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 22-23. 
59 RP 88/1993, s. 18. 
60 Se Honko – Pajukangas – Saunamäki 2014, s. 26. Även i Sverige har skattfrihet för t.ex. kommunala social-, 
hälso- och tandvårdstjänster motiverats bl.a. med att tjänsterna är gratis eller vederlaget saknar direkt samband 
med prestationen. SOU 2015:93 s. 37-38 ja 242. 
61 Äärilä – Nyrhinen – Hyttinen – Lamppu 2017, s. 90. 
62  Se t.ex. HFD 30.11.1995 T 4976 och HFD 26.9.1996 T 3012 där försäljningen av produkter under 
självkostnadspris av kommunala arbetsverkstäder för ungdomar respektive stödsysselsatta var skattepliktig med 
hänsyn till konkurrensförhållanden och allmän kundkrets.  
63 HFD 30.12.1994 T 6704 och CSN 261/1994. 
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mervärdesskattepliktig p.g.a. att verksamheten inte är rörelsemässig. 64  Dock har 

simhallsverksamhet samt deltagaravgifter för simskolor ansetts vara mervärdesskattepliktiga 

med stöd av verksamheten varit fortgående, riktat mot en obegränsad mängd kunder samt 

skett på en konkurrensutsatt marknad.65  

 

 

3.2. Offentlig verksamhet 

3.2.1. Verksamhet som bedrivs av offentligrättsliga organ och som utgör 

myndighetsutövning 

 

Myndighetsutövning är skattefri med stöd av 6 § i mervärdesskattelagen. Skattefriheten 

baserar sig på 13 (1) artikeln 1 stycket i Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 

system för mervärdesskatt enligt vilken stater, regionala och lokala myndigheter och övriga 

offentligrättsliga organ inte ska anses som beskattningsbara personer när det gäller 

verksamheter som de bedriver eller transaktioner som de utför i sin egenskap av offentliga 

myndigheter, även om de i samband härmed uppbär avgifter, arvoden, bidrag eller 

betalningar. 66  Den svenska versionen av direktivet uttrycker att organen bör vara 

offentligrättsliga, medan den engelska versionen förutsätter att organet ska vara 

offentligrättsligt styrda. Det är skäl att notera nyansskillnaden mellan den svenska och 

engelska versionen av momentet.67 Ordalydelsen i den engelska versionen uttrycker tydligare 

än den svenska versionen förutsättningen att verksamheten styrs eller administreras 

offentligrättsligt.68 Den tyska och den finska versionens ordalydelse motsvarar den svenska. 

Mervärdesskattedirektivet förutsätter att verksamheten är reglerad och styrd offentligrättsligt 

och att verksamheten bedrivs av en offentlig myndighet. Båda förutsättningarna bör uppfyllas 

                                                 
64 Työryhmämuistio 3/2001 s. 5. 
65 CSN 005/1996. Samma princip har gällt vid användning av kommunens utrymmen för idrottsverksamhet som 
inte täckt verksamhetens utgifter. Se Nylands länsrätt 30.11.1995 T:1129/4, Nylands länsrätt 13.6.1995 T 693/4 
och Nylands länsrätt 11.4.1996 T 209/4. Däremot har kulturtjänster vars avgifter inte täckt kostnaderna ansetts 
skattefria (HFD 1996-B-558). Se även HFD 12.4.1999 T 712 som har motiverats med att kulturtjänsten erbjuds 
av offentligrättsliga samfund som definierats i mervärdesskattedirektivet. 
66  Normen motsvarar tidigare i 4.5 artikeln i Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter. 
67 Den engelska versionen lyder “States, regional and local government authorities and other bodies governed by 
public law shall not be regarded as taxable persons in respect of the activities or transactions in which they 
engage as public authorities, even where they collect dues, fees, contributions or payments in connection with 
those activities or transactions”.  
68 Henkow 2013, s. 38.  
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för att verksamheten ska vara befriad från mervärdesskatt.69 Skattefriheten gäller inte för en 

verksamhet som utövas av ett offentligrättsligt styrt organ ifall verksamheten styrs av ett 

privaträttsligt regelverk.70 Enbart faktumet att det offentliga har ensamrätt att bedriva en viss 

verksamhet är inte en tillräcklig förutsättning för att förutsättningarna för skattefriheten i 

mervärdesskattedirektivet skulle uppfyllas, även om detta är en central delfaktor vid 

prövningen. Detta har inneburit att exempelvis samtliga köptjänster är skattebelagda förutsatt 

att verksamheten inte med stöd av ett annat lagrum är befriad från skatt.71  Ifall en kommun 

bolagiserar verksamheten och verksamheten utövas av ett kommunägt bolag, är verksamheten 

inte skattefri myndighetsutövning. 72  Vägtullar och parkeringsavgifter kan regleras både 

privaträttsligt och offentligrättsligt. I prövningen är avgörande huruvida just den 

ifrågavarande verksamheten styrs av ett offentligrättsligt eller privaträttsligt ramverk.73 EU-

domstolen har i sitt avgörande C-446/98 fastställt att ett offentligrättsligt organ utövat 

uthyrning av parkeringsplatser i egenskap av en myndighet ifall verksamheten utövats inom 

ramen av en reglering som berör offentligrättsliga samfund. Så är fallet ifall verksamheten 

innebär utövande av offentlig makt. 

Enligt skatteförvaltningens anvisningar bör faktorer som huruvida en verksamhet kan läggas 

ut till en privat aktör och om det är möjligt att konkurrensen snedvrids om den skulle ses som 

skattefri myndighetsverksamhet utgöra vägledning vid prövningen huruvida en verksamhet 

utgör skattefri myndighetsutövning. Även om konkurrens inte förekommer för närvarande 

eller inom vissa områden, hindrar möjligheten att verksamheten konkurrerar med en privat 

aktör i framtiden eller inom ett annat område att verksamheten anses som skattefri 

myndighetsverksamhet.74 

I avgörandet EUD C-235/85 ansågs verksamhet som bedrevs av självständiga 

verksamhetsutövare för att uträtta juridiska formaliteter som motsvarade notarietjänster och 

utmätning vara mervärdesskattepliktig.75 Fallet har ansetts klargöra att en verksamhets som 

utövas av en privat verksamhetsutövare inte kan omfattas av mervärdesskattedirektivets 13 (1) 
                                                 
69 De la Feria 2009, s. 149. Se även Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 78. 
Mervärdesskattelagen trädde i kraft då det sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG var ikraft. 4.5 artikeln i 
första stycket i sjätte direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 
ska tolkas på så sätt att verksamheter som utövas "i egenskap av offentliga myndigheter" är sådana verksamheter 
som utövas av offentligrättsliga organ inom ramen för den särskilda rättsliga reglering som gäller för dessa, med 
uteslutande av verksamheter som de utövar på samma rättsliga villkor som privata näringsidkare.  
70 Henkow 2013, s. 41 och Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 78. Se även EUD 
231/87, EUD 129/88, EUD C-358/97 och EUD C 408/97. 
71 De la Feria 2009, s. 150-151.  
72 Rother 2003, s. 341. 
73 EUD C-276/97, EUD C-358/97, EUD C-408/97, EUD C-260/98. Se även Henkow 2013, s. 42-43. 
74 Skatteförvaltningens anvisningar 21.12.2016, Diarienummer: A94/200/2016. 
75 Den engelska benämningarna ”bailiff ” och ”notary” anvädes i fallet.  
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artikel.76 I domskälen nämndes som relevanta omständigheter som stödde skattskyldighet bl.a. 

att tjänsterna erbjöds till privata aktörer mot vederlag, att verksamheten bedrevs till egen 

räkning och ansvar, att verksamhetsutövarna inte var administrativt bundna till en offentlig 

verksamhetsutövare eller myndighet. Avgörande i prövningen var huruvida verksamheten 

bedrevs av organ som var offentligrättsligt styrda och bundna till myndigheter som utövade 

offentlig makt. En skattefri myndighetsutövning kan inte vara driven av privata aktörer eller 

vara vinstbringande. Att verksamheten reglerades med stöd av lag, att den övervakades och att 

vederlagen var fastställda var irrelevant i prövningen. Skattefriheten är möjlig enbart till organ 

som tillhör offentliga myndigheter och även då inom verksamhet som utgör offentlig 

myndighetsutövning. Att en verksamhet drivs offentligrättsligt innebär inte automatiskt att 

den skulle vara befriad från mervärdesskatt. 77  Det har dock förekommit synpunkter som 

stöder att den juridiska formen av verksamhetsutövaren inte skulle ha betydelse och att t.ex. 

offentligt ägda bolag som styrs offentligrättsligt kunde ånjuta skattefrihet. Den relevanta 

faktorn är dock huruvida organet agerat självständigt från det offentliga organet eller inte.78 

Vad som avses med myndighetsutövning och offentlig verksamhet inom mervärdesskatten 

definieras utifrån medlemsländernas nationella lagstiftning och rättspraxis.79 Då rättssystemen 

i grunderna är olika, bör man notera att samtliga medlemsländer överhuvudtaget inte följer en 

motsvarande uppdelning i privat- och offentlig rätt såsom i Finland.80 Framför allt i länder 

med en common law-rättskultur saknas en tydlig distinktion i privat- och offentlig rätt.81 Detta 

har lett till att definitionen på offentlig verksamhet och tillämpningen av 

mervärdesskattedirektivet varierar kraftigt olika EU-medlemsstater emellan. Vissa organ 

såsom stater och kommuner har dock behandlats som offentliga organ i samtliga 

medlemsstater. Emellertid kan även privata aktörer jämställas med de offentliga aktörerna 

inom mervärdesbeskattningen. 82  Att offentlig verksamhet definieras olika i EU-

medlemsländernas nationella lagstiftning har kritiserats p.g.a. hämmad konkurrens. 83  En 

                                                 
76 Henkow 2013, s. 38. 
77 Se EUD C-235/85. 
78 SOU 2002:74, s. 100, EUD C-235/85 och 202/90. 
79 Se EUD C-231/87, EUD C-129/88 och EUD C-4/89. Se även Työryhmämuistio 3/2001, s. 8. 
80 Se Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s.71. 
81 De la Feria 2009, s. 149. 
82 Se Aujean – Jenkins – Poddar 1999, s. 145. Exempelvis säkerhetskontrolltjänster vid flygfält har i vissa 
medlemsstater privatiserats och inte i andra. Se även  Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand 
Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 55 och 68-70.   
83 Henkow 2013, s. 131. Kritik som riktar sig till den oklara definitionen lyfts även fram i University of Palmas 
(s. 8-9), Universita di Parmas (s. 3 och 6) och Deutsche Hochschulmedizin e.V.:s (s. 3-4) svar till kommissionens 
utfrågning om mervärdesskatteregleringen avseende offentliga organ samt mervärdesskattefriheten inom 
allmännyttiga branscher. Många instanser som svarade på kommissionens utfrågning såg dock inte några 
problem i mervärdesskattedirektivet vad avser behandlingen av kommuner. Exempelvis European Confederation 
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harmonisering av begreppet myndighetsutövning inom mervärdesbeskattningen inom EU 

skulle hindra olika behandling och avskaffa konkurrenssnedvridningar mellan olika 

medlemsstater. 84  Genom tiden har tillämpningen av regleringen gått till en mer 

konkurrensfrämjande riktning. Exempelvis i Tyskland frångick man år 1982 från 

skattefriheten för ett offentligt organ som utövade markregistreringstjänster till den del samma 

tjänster erbjöds av privata skattskyldiga verksamhetsutövare.85  

Vissa medlemsstater har definierat begreppet ”offentliga organ” medan andra, såsom Finland 

har använt sig av en definition som finns på annat håll i lagstiftningen.86 I Finland har man 

avsett med myndighetsutövning sådana offentligrättsliga prestationer som definieras 3 § 2 

punkten i lagen om grunderna för avgifter till staten. Med en offentligrättslig prestation avses 

enligt 3 § 2 punkten i lagen om grunderna för avgifter till staten en sådan prestation av en 

statlig myndighet vars efterfrågan grundar sig på lag eller förordning och som myndigheten 

har faktisk ensamrätt att utföra. Exempel på skattefria prestationer är t.ex. 

registreringsavgifter hos Patent- och registerstyrelsen, avgifter för handlingar som utfärdas av 

polismyndigheten, såsom körkort och pass samt avgifter som hänför sig till rättegångar, såsom 

stämning och lagfart.87 Om enheten inte har faktisk ensamrätt att utöva verksamheten avgörs 

prövningen utifrån den allmänna definitionen på näringsverksamhet.88  

I Sverige har myndighetsutövning definierats som beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck 

för samhällets maktbefogenheter och som kommer till stånd och får rättsverkningar för eller 

emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler och inte på grund av avtal eller i övrigt 

regler av privaträttslig natur. Att en författning ålägger ett statligt eller kommunalt monopol 

på en verksamhet eller ålägger en plikt att bedriva verksamheten innebär inte per se att 

                                                                                                                                                         
of Independent Trade Unions ansåg att den nuvarande EU-regleringen beträffande mervärdesskattefrihet på vissa 
sektorer är ändmålsenlig och att 13 artikeln i mervärdesskattedirektivet är formulerad så att 
konkurrenssnedvridningar undgås. Se European Confederation of Independent Trade Unions svar till 
kommissionens utredning om mervärdesbeskattningen på den offentliga sektorn 2014, s. 5-6. European Centre of 
Employers and Enterprises Providing public Services ser inte heller konkurrensstörningar i det nuvarande 
mervärdesskattesystemet. European Centre of Employers and Enterprises Providing public Services svar till 
kommissionens utredning om mervärdesbeskattningen på den offentliga sektorn 2014, s. 2-3. 
84 Henkow 2013, s. 182-183. 
85 Henkow 2013, s. 36. 
86 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 70-
71. Exempelvis Malta har definierat begreppet ”offentliga organ”  i sin mervärdesskattelag  (Chapter 406 Value 
Added Tax Act 1.1.1999) enligt följande ” public authority" means the Government of Malta, a department or 
division of the Government of Malta, a local council set up in accordance with the Local Councils Act, an 
authority vested with distinct personality set up by an Act of Parliament or a corporation constituted by an Act of 
Parliament. 
87 Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 78 och Äärilä – Nyrhinen – Hyttinen – 
Lamppu 2017, s. 91. 
88 Äärilä – Nyrhinen – Hyttinen – Lamppu 2017, s. 91. 
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verksamheten i fråga skulle utgöra myndighetsutövning.89  I Sverige har man utgått från att 

definiera ”statliga myndigheter” i mervärdesbeskattningen utifrån samma begrepp som i 

grundlagarna och förvaltningslagen.90 

I äldre avgöranden av centralskattenämnden har även inspektioner av gasflaskor som utförts 

av en näringsidkare varit skattefri då verksamheten utförts genom befullmäktigande och 

tillsyn av tekniska kontrollcentralen.91 Högsta förvaltningsdomstolen har även i sitt avgörande 

HFD 10.4.1995 T 1534 ansett att avgifter som ett ministerium uppburit för kopiering av 

handlingar som ministeriet haft skyldighet ge med stöd av lagen om offentlighet av 

myndigheternas verksamhet varit skattefria. Avgörandet motiverades med att försäljning av 

kopior och utdrag av handlingar med stöd av lag inte ansågs utgöra myndighetsutövning men 

verksamheten skedde inte på en konkurrensutsatt marknad och var inte rörelsemässig. 

Kommunens planläggning som baserar sig på lag och samhällsbyggande som utförs för att 

förverkliga planen har betraktats som kommunal myndighetsutövning. Markägarna är 

skyldiga att delta till kostnaderna samhällsbyggande. Avgifterna som markägarna betalat med 

stöd av markanvändningsavtal har ansetts som offentligrättsliga avgifter och kommunens 

verksamhet har därmed inte ansetts rörelsemässig i enlighet med MSL 1 §.92 I avgörandet 

HFD 1995-B-551 var en kommun skyldig att betala mervärdesskatt för de ersättningar 

kommunen fått av justitieministeriet i asylärenden och skuldsaneringar. Däremot var 

försäljningen till klienterna som delvis erlade arvodet genom egna medel samt arvoden som 

motparten betalade skattefria.  

 

3.2.2. Förbud mot skattefrihet på den offentliga sektorn som skulle leda till en 

betydande snedvridning av konkurrensen 

 

Enligt 13 artikeln i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt 

är offentligrättsliga organ inte skattepliktiga för verksamheter som de utför i sin egenskap av 

offentliga myndigheter, även om de i samband härmed uppbär avgifter. Verksamheten är dock 

enligt andra stycket skattepliktig om den skulle leda till en betydande snedvridning av 

konkurrensen ifall de behandlades som icke beskattningsbara personer. I artikelns tredje 
                                                 
89 Regeringens proposition 1989/90:111 s. 209 
90 SOU 2002:74 s. 108.  
91 CSN 28.10.1996 nr 276. Avgörandet har handlagts i HFD men inte till den del den gäller prövningen av 
definitionen på myndighetsutövning. Se HFD 5.9.1997/2129. 
92 CSN 57/2004. 
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stycke klargörs att vissa sektorer är mervärdesskattepliktiga då verksamheten utövas av den 

offentliga sektorn oberoende av om kriterierna i första och andra momentet uppfylls. 93 Det 

ikraftvarande mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG använder ordalydelsen ”betydande 

snedvridning av konkurrensen” medan mervärdesskattedirektivets 77/388/EEG tröskel går 

vid ”konkurrenssnedvridning av viss betydelse”. 94  Det är även skäl att uppmärksamma 

ordalydelsen i de olika språkvarianterna. På engelska används orden ”significant”, på 

finska ”huomattava”, franska ”d’une certaine importance”, tyska ”größeren”, portugisiska och 

spanska ”significativas” 95  och italienska ”di una certa importanza” medan andra 

språkversioner sätter ribban vid ”konkurrenssnedvridning av viss betydelse” (danska ”af en 

vis betydning”; nederländska ”van enige betekenis”). Medlemsstaterna är emellertid inte 

                                                 
93 Stater, regionala och lokala myndigheter och övriga offentligrättsliga organ skall inte anses som 
beskattningsbara personer när det gäller verksamheter som de bedriver eller transaktioner som de utför i sin 
egenskap av offentliga myndigheter, även om de i samband härmed uppbär avgifter, arvoden, bidrag eller 
betalningar. 
När de bedriver sådana verksamheter eller genomför sådana transaktioner skall de dock ändå anses som 
beskattningsbara personer med avseende på dessa verksamheter eller transaktioner om det skulle leda till en 
betydande snedvridning av konkurrensen ifall de behandlades som icke beskattningsbara personer. 
Offentligrättsliga organ skall i vart fall anses som beskattningsbara personer när det gäller de verksamheter som 
anges i bilaga I, såvida dessa inte bedrivs i försumbart liten skala. Medlemsstaterna är dock inte skyldiga att 
införliva normen som utesluter verksamhet som bedrivs i liten skala i sin nationella lagstiftning. Se även 
Henkow 2013, s. 48. 
Förteckningen i bilagan inbegriper telekommunikation, tillhandahållande av vatten, gas, elektricitet och 
värmeenergi, varutransport, hamn- och flygplatstjänster, persontransport, leveranser av nya varor tillverkade för 
försäljning, transaktioner som interventionsorgan för jordbruksprodukter genomför i enlighet med förordningar 
om en gemensam organisation av marknaden för dessa produkter, anordnande av handelsmässor och 
utställningar av kommersiell art, lagringsverksamhet, verksamhet i kommersiella reklamföretag, 
resebyråverksamhet, drift av personalmatsalar, personalbutiker, kooperativ och liknande inrättningar. samt 
verksamhet i radio- och televisionsföretag såvida denna inte är undantagen från skatteplikt i enlighet med artikel 
132.1 q. Henkow anser att förteckningen borde utvidgas och tydliggöras för att minska 
konkurrenssnedvridningar. Se Henkow 2013, s. 184. 
Enligt 13 artikeln 2 stycket får medlemsstaterna betrakta verksamheter som bedrivs av offentligrättsliga organ 
och som är undantagna från skatteplikt i enlighet med artiklarna 132, 135, 136, 371, 374–377, 378.2, 379.2 eller 
artiklarna 380–390 som verksamheter som dessa organ bedriver i egenskap av offentliga myndigheter. I de 
hänvisade artiklarna nämns de nyttigheter som är undantagna skatteplikt såsom det offentliga postväsendet, sjuk-
hälso- och socialvård, människoorgan, -mjölk och -blod, utbildning, finans- och försäkringstjänster samt 
försäljning och uthyrning av fast egendom. Huruvida en nyttighet är befriad från skatt eller undgår skatt till följd 
av att nyttigheten utgör offentligrättslig myndighetsutövning kan ha inverkan på skattebehandlingen vid import. 
Se Henkow 2013, s. 52. 
94 Se 4 artikeln 5 stycket i Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
rörande omsättningsskatter som lyder ”Stater, regionala och lokala myndigheter och övriga offentligrättsliga 
organ anses inte såsom skattskyldiga när det gäller verksamhet eller transaktioner som de utför i sin egenskap av 
offentliga myndigheter, även om de i samband härmed uppbär avgifter, arvoden, bidrag eller inbetalningar. När 
de genomför sådana verksamheter eller transaktioner, skall de dock ändå betraktas som skattskyldiga personer 
med avseende härpå, om det skulle leda till konkurrenssnedvridning av viss betydelse, ifall de behandlades som 
icke skattskyldiga personer.” 
Dessa organ skall i vart fall betraktas som skattskyldiga personer när det gäller de verksamheter som är 
förtecknade i bilaga D, såvida de inte genomförs i försumbart liten skala. 
Medlemsstater kan betrakta sådana verksamheter av dessa organ som är undantagna enligt artikel 13 eller 28 
såsom verksamheter som de bedriver i egenskap av myndigheter. 
95 Spanien ”gravas” i rådets direktiv 77/388/EEG. 
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skyldiga att ordagrant införliva detta kriterium med nationell rätt eller att fastställa precisa 

kvantitativa gränser för behandlingen som icke skattskyldig person.96 

För att säkerställa skattemässig neutralitet, bör de offentligrättsliga organen åläggas 

skatteplikt för aktiviteter som de utför i egenskap av myndigheter, när dessa aktiviteter kan 

komma att bedrivas i konkurrens med privaträttsliga organ. Detta gäller aktiviteter som utförs 

med stöd av privaträttslig reglering eller administrativa tillstånd och där offentligrättsliga 

organs skattefrihet kan leda till snedvriden konkurrens.97 Det är oklart huruvida det krävs att 

snedvridningen av konkurrensen uppnår en viss omfattning eller räcker det att påverkan inte 

är obetydlig.98 Offentligrättsliga organ behöver i varje fall inte behandlas som skattskyldiga 

för verksamhet som är av ringa karaktär. Däremot bör verksamhet som bedrivs i en 

omfattande skala inom en konkurrensutsatt bransch vara skattskyldig även för 

offentligrättsliga organ. 99  Vad som avses med begreppet ”betydande snedvridning av 

konkurrensen” har varit oklart och skillnader i tolkningen mellan olika EU-medlemsstater 

förekommer.100  

Den europeiska mervärdesskatteregleringen har på internationellt plan kritiserats för sin 

bristande konkurrensneutralitet vad avser den offentliga sektorn. Regleringen har ansetts 

ineffektiv och otillräcklig att komma åt snedvridning av konkurrensen.101 EU-domstolen har 

ålagt på nationella domstolarna att fastställa huruvida en betydande snedvridning av 

konkurrensen förekommer eller inte. Någon form av ekonomisk bedömning bör föreligga, 

men EU-domstolen har inte i sin praxis tagit noggrannare ställning till vilka faktorer ska ligga 

till grund för bedömningen.102 Syftet med regleringen är att garantera fiskal neutralitet.103 EU-

domstolen har i avgörandet EUD C-430/04 tagit ställning för att en privat skattskyldig vars 

verksamhet konkurrerar med offentlig verksamhet kan i en inhemsk domstol direkt åberopa 

normer i direktivet som reglerar offentligrättsliga organs myndighetsutövning, för att hävda 

att dess rättigheter kränkts då den verksamhet som det offentliga organet förblir utanför 

                                                 
96 EUD C-231/87, EUD C-129/88 och EUD C-446/98.  Se även De la Feria 2009, s. 151. 
97 SOU SOU 2002:74, s. 103-104.  
98 Henkow 2013, s. 44. 
99 Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 79. 
100 Aujean – Jenkins – Poddar 1999, s. 145.  
101 Gendron 2013, s. 129. Se även svaren till kommissionens utredning om mervärdesbeskattningen på den 
offentliga sektorn av Federation of European Accountants 2014, s. 5 och KPMG AG 2014, s. 1-3. 
102 Henkow 2013, s. 44-45. 
103 Kokott 2006, punkt 79. 
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skattskyldigheten eller beskattas lättare.104 Däremot kan en privat skattskyldig inte på denna 

grund kräva en lättare behandling inom sin egen beskattning.105  

I avgörandet C-288/07 ansåg EU-domstolen att begreppet ”betydande snedvridning av 

konkurrensen” bör bedömas utifrån verksamheten i sig och att bedömningen inte får 

begränsas till en viss begränsad marknad. Med detta avses att i bedömningen inte enbart bör 

beaktas de lokala omständigheterna utan också verksamhetens allmänna karaktär. Dessutom 

bör ordalydelsen ”skulle leda till” tolkas att inte enbart en existerande konkurrens utan också 

en potentiell konkurrens ifall det finns en faktisk och inte enbart en hypotetisk möjlighet att 

privata aktörer träder in på marknaden. Med ”betydande” avses att en potentiell snedvridning 

av konkurrensen bör vara mer än ringa. 106  Att även potentiellt framtida snedvridning av 

konkurrensen uppfyller förutsättningarna för förbjuden snedvridning av konkurrensen framgår 

även av avgörandet EUD C-288/07. Möjligheten till framtida konkurrens ska vara verklig och 

inte endast hypotetisk. Snedvridningen av konkurrensen bör även vara av viss betydelse. Med 

detta avses att omfattningen av konkurrenssnedvridningen måste vara mer än försumbar.107 

Kokott har i sin kommentar till avgörandet EUD C-284/04 som handlade om huruvida 

frekvensrätter som såldes av offentliga till privata verksamhetsutövare och hade en 

eftermarknad bland privata konstaterat att konkurrens på marknaden måste finnas vid dagen 

för transaktionen. 108  Med en verklig möjlighet att det skulle förekomma konkurrens i 

framtiden avses att det ska vara möjligt att konkurrenter träder in på marknaden. Detta är inte 

möjligt om lagstiftningen helt och hållet hindrar utövandet av en viss typ av verksamhet.109 

Kokott har även betonat att snedvridningen av konkurrensen bör vara betydande. En 

snedvridning av konkurrensen är betydande åtminstone då när slutkonsumenten som saknar 

avdragsrätt i vissa situationer blir tvungen att betala nyttighetens pris tillsatt med 

mervärdesskatt och i andra situationer slipper betala mervärdesskatt.110 Om skatten såsom i 

fallet EUD C-284/04 kan direkt dras av eller återbärs inom en kort tidsperiod, förekommer 

inte en betydande snedvridning av konkurrensen.111 

 

                                                 
104 Se även de la Feria 2009, s. 151. 
105 Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 75. 
106 Se även EUD C-08/01. 
107 EUD C-288/07, punkt 79. På engelska är frågan uttryckt med ”more than negligible”, på tyska ” mehr als 
unbedeutend” medan på finska ”enemmän kuin vähäistä”. 
108 Kokott 2006, punkt 128-129. 
109 Kokott 2006, punkt 130-131. 
110 Kokott 2006, punkt 136-137. 
111 Kokott 2006, punkt 138. 
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3.2.3. Den offentliga sektorns skydd mot förbudet mot snedvridning av konkurrensen 

 

I avgörandet EUD C-102/08 har behandlats frågan huruvida ett offentligt organ kan skyddas 

av förbudet mot konkurrenssnedvridningar av viss betydelse samt om medlemsstaterna måste 

anta en uttrycklig bestämmelse om att vissa verksamheter som bedrivs av offentligrättsliga 

organ i egenskap av myndigheter bör vara befriade från mervärdesskatt. 112  Avgörandet 

behandlade ett bolag som hade ingått ett fastighetsleasingavtal om att uppställa en 

kontorsbyggnad med källargarage till ett offentligt organ under en 27 år lång hyresperiod. Det 

offentliga organet använde en del av lokalerna i sitt eget bruk medan en del hyrdes ut till 

mervärdesskattepliktiga utomstående. Källargaraget hyrdes ut långfristigt till dem som hyrde 

kontorslokalerna medan de platser som blev överflödiga hyrdes ut kortfristigt till övriga.  

Bolaget ansåg sig ha avdragsrätt med stöd av den tyska mervärdesskattelagen för all ingående 

mervärdesskatt. Skattemyndigheten ansåg däremot att avdragsrätt förekom enbart till den del 

som garageplatserna hyrdes kortfristigt. Den övriga användningen av det offentliga organet 

var skattefri uthyrning av fast egendom som inte var mervärdesskattepliktig i och med att 

uthyrningen inte hade skett i egenskap av näringsidkare i den mening som avsågs i den tyska 

mervärdesskattelagen. 

 

Finanzgericht Düsseldorf (Skattedomstolen i Düsseldorf) biföll bolagets överklagan. Enligt 

avgörandet hamnade det offentligrättsliga organet i en sämre position än sina privata 

konkurrenter på den aktuella marknaden om den inte ansågs ha ställning som näringsidkare, 

genom att den fråntogs möjligheten att välja att betraktas som skattskyldig och, följaktligen, 

möjligheten att göra avdrag för ingående mervärdesskatt. Detta kan leda till en 

sådan ”konkurrenssnedvridning av viss betydelse” som artikel 4.5 första stycket andra 

meningen i sjätte direktivet hade syftet att förhindra. Skattemyndigheten överklagade 

avgörandet av Finanzrericht Düsseldorf till Bundesfinanzhof. Skattemyndigheten ansåg att det 

framgår av domstolens rättspraxis att begreppet ”konkurrenssnedvridning av viss betydelse” 

enbart avser att skydda den privata sektorn, det vill säga privata näringsidkare som är 

skattskyldiga till mervärdesskatt, mot konkurrens från offentligrättsliga organ som inte är 

skattskyldiga till mervärdesskatt. En tillämpning av denna bestämmelse till fördel även för 

offentligrättsliga organ stred följaktligen mot bestämmelsens syfte. 
 

Bundesfinanzhof ställde följande tolkningsfråga till EU-domstolen: 

                                                 
112 På fallet tillämpades Rådets sjätte mervärdesskattedirektiv direktiv 77/388/EEG och dess 4.5 artikel. 
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Kan ’konkurrenssnedvridning av viss betydelse’ i den mening som avses i artikel 4.5 [tredje 

stycket, jämfört med första stycket andra meningen i sjätte direktivet] … endast föreligga när ett 

offentligrättsligt organ behandlas som icke skattskyldigt och detta leder till 

konkurrenssnedvridning av viss betydelse till nackdel för konkurrerande skattskyldiga 

privaträttsliga subjekt, eller även när ett offentligrättsligt organ behandlas som icke skattskyldigt 

och detta leder till konkurrenssnedvridning av viss betydelse till nackdel för organet självt?” 

 

EU-domstolen konstaterade att lagregelns ordalydelse inte definierar vilka som ska skyddas 

mot snedvridningen av konkurrensen och att regeln inte ska tolkas snävt. Det finns vidare 

heller ingenting som tyder på att bestämmelsen syftar till att låta offentligrättsliga organ ta 

konsekvenserna av de konkurrenssnedvridningar av en viss betydelse som kan uppstå för att 

de behandlas som icke skattskyldiga. EU-domstolen konstaterade vidare i avgörandet att det 

inte kan uteslutas att det förhållandet att offentligrättsliga organ emellertid inte är 

mervärdesskatteskyldiga och därmed inte har rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt 

kan ha återverkningar i kedjan av leveranser av varor och tjänster till nackdel för en privat 

verksamhetsutövare som är skattskyldig. EU-domstolen konstaterade att 

konkurrenssnedvridningen i mervärdesskattedirektivet även avser konkurrenssnedvridning till 

nackdel för offentligrättsliga organ.113 

 

3.3. Skattefri verksamhet 

3.3.1. Skattefrihet i mervärdesskattedirektivet 

 

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt har en avdelning 

som reglerar skattefriheter. Under rubriken Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till 

allmänintresset följer 132 artikeln som föreskriver om verksamheter som medlemsstaterna ska 

undanta skatteplikt. Bland de uppräknade transaktionerna nämns bl.a. sjuk-, hälso- och 

socialvårdstjänster. Då tjänsterna som bedrivs av den offentliga sektorn är skattefria, är den 

ingående skatten enligt huvudregeln inte avdragbar.114  Även i avgörandet EUD C-107/84 

hänvisades till att syftet för skattefriheten var att hindra prishöjning för viss verksamhet med 

ett särskilt allmänintresse.  

                                                 
113 EUD C-102/08, punkt 65, 68, 69, 73 och 75. 
114 De la Feria 2009, s. 149. 
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Artikel 133 föreskriver vidare att medlemsstaterna får, när det gäller andra organ än 

offentligrättsliga organ, i varje enskilt fall göra undantagen i artikel 132 som gäller bl.a. sjuk-, 

hälso- och socialvård beroende av att ett eller flera i artikeln nämna villkor är uppfyllda. I 

villkoren för skattefriheten i artikel 133 förutsätts att organen i fråga inte får ha som mål att 

systematiskt sträva efter att uppnå vinst, och vinster som ändå uppstår får inte delas ut utan 

ska användas för att bibehålla eller förbättra tjänsterna. Verksamheten ska ledas på 

huvudsakligen frivillig basis av personer som inte har något direkt eller indirekt intresse av 

verksamhetens resultat. Prissättningen bör vara godkänd av de offentliga myndigheterna och 

inte överstiga sådana priser eller vara lägre än de priser som debiteras för liknande tjänster av 

kommersiella och mervärdesskattepliktiga företag. Som sista förutsättning nämns vidare att 

undantagen får inte befaras vålla snedvridning av konkurrensen till skada för dessa 

kommersiella och därmed mervärdesskattepliktiga företag. Åtminstone i norden har denna 

artikel inte implementerats i den nationella lagstiftningen, utan all verksamhet som t.ex. 

nämns i artikeln är befriad från skatt.  

Enligt mervärdesskattedirektivets 13.2 artikel får medlemsstaterna betrakta verksamheter som 

bedrivs av offentligrättsliga organ och som är undantagna från skatteplikt med stöd av 

artiklarna 132, 135, 136, 371, 374–377, 378.2, 379.2 eller artiklarna 380 – 390 som 

verksamheter som dessa organ bedriver i egenskap av offentliga myndigheter. I artikeln 

uppräknas de verksamheter som är skattebefriade med stöd av mervärdesskattedirektivet. 

Artikeln har inte tillämpats i Finland.  

Frågan har dock behandlats i avgörande EUD 247/95 (Tyskland) som gällde huruvida 

uthyrningen var skattepliktig då en kommun som uthyrde en lokal till ett företag som bedrev 

en restaurang i lokalen samt huruvida den ingående skatten för uppförande av byggnaden var 

avdragbar. EU-domstolen ansåg att utöver de verksamheter av offentligrättsliga organ som 

inte är skattskyldiga med stöd av första stycket i 4.5 artikeln i mervärdesskattedirektivet 

77/388/EEG kan verksamheter som är undantagna enligt artikel 13 i samma direktiv betraktas 

såsom verksamheter som dessa organ bedriver i egenskap av myndigheter och följaktligen 

undanta offentligrättsliga organ från skatteplikt avseende dessa verksamheter.115 

Eftersom artikel 4.5 inte gjorde någon åtskillnad mellan dessa verksamheter, hade 

medlemsstaterna rätt att anse att offentligrättsliga organ som bedriver någon av de i artikel 13 

i samma direktiv undantagna verksamheterna inte är skattskyldiga, även om verksamheterna 

                                                 
115 Vi prövningen var mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG ikraft. Artiklarna i avgörandet motsvarar artikel 13 i 
det ikraftvarande mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).  
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bedrivs som motsvarande verksamhet bedriven av ett privat företag. Artikel 4.5 tolkades så, 

att medlemsstaterna kan betrakta de i artikel 13 i samma direktiv angivna verksamheterna 

såsom verksamheter som offentligrättsliga organ bedriver i egenskap av myndigheter, även 

om verksamheterna bedrevs som motsvarande verksamhet bedriven av ett privat företag.116 I 

den finska mervärdesskattelagen har inte gjorts en distinktion mellan sådan verksamhet som 

är skattefri p.g.a. den utgör offentligrättslig myndighetsutövningen och verksamhet som 

föreskrivits skattefri, såsom sjuk- och hälsovård och utbildning. De verksamheter som är 

befriade från skatt är uttryckligen skattebefriade oberoende om verksamheten bedrivs av en 

privat eller offentligrättslig aktör. Många av verksamheterna är dock sådana att de inte över 

huvudtaget skulle utgöra rörelsemässig verksamhet.  

Föreskrifterna om skattefrihet i mervärdesskattedirektivet har kritiserats för att de tär på 

skattebasen och att de inte tjänar sitt syfte i det nutida samhället. Tillämpningsområdet för 

skattefriheten har även ansetts svårdefinierad. 117 Syftet med skattefriheten är att öka 

konsumtionen av välfärdstjänster och att minska på regressiviteten på konsumtionsskatter.118 

De la Feria har lyft fram att det förblivit oklart huruvida syftet förverkligas och 

mervärdesskattefriheten i verkligheten påverkat konsumentpriserna. Det har dock inte visats 

att lämnandet av viss verksamhet som bedrivs av de offentligrättsliga organen utanför 

mervärdesbeskattningen skulle förverkliga de sociala och ekonomiska syftena som står bakom 

regleringen.119 Såväl Mirrlees som De la Feria har överlag ansett mervärdesbeskattningen 

som en dålig metod att förverkliga omfördelning av ekonomiska resurser i socialpolitiska 

syften. 120  Även kommissionen har ifrågasatt huruvida alla skattefriheter inom 

mervärdesbeskattningen fortsättningsvis är relevanta. 121  Rauhanen har även kritiserat 

mervärdesskattedirektivets artikel 133 som möjliggör att ställa vidare kriterier för 

skattefriheten för ineffektivitet.122 

 

 

 

 

                                                 
116 EUD C-247/95. 
117 Regerinsgkansliet 2011, s. 9. 
118 De la Feria 2009, s. 148. 
119 De la Feria 2009, s. 157. 
120 Mirrlees mfl. 2012, s. 658 och de la Feria 2009, s. 160-161. 
121 Finansdepartementet 2011, s. 3.  
122 Rauhanen KAK 2015, s. 31. 
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3.3.2. Skattefri verksamhet med stöd av mervärdesskattelagen 

 

Social-, hälso- och hälsovård är befriad från mervärdesskatt (MSL 34 och 37 §§).123 För att 

socialvården ska vara skattefri förutsätts att verksamheten bedrivs av staten, kommunen eller 

av någon annan producent av socialvårdstjänster under övervakning av socialmyndigheterna, 

då verksamheten har till syfte att sörja för vården om barn och ungdomar, barndagvården, 

åldringsvården, omsorgen om utvecklingsstörda, andra tjänster och stödåtgärder för 

handikappade, missbrukarvården samt annan motsvarande verksamhet (MSL 38 §§). 

Lagstadgad utbildning och nyttigheter förknippade till utbildning är skattefria med stöd av 

MSL 39 § och 40 §. 

För skattefrihet förutsätts av hälso- och sjukvårdstjänsterna att åtgärderna vidtas för att 

bestämma en människas hälsotillstånd samt funktions- och arbetsförmåga eller för att 

återställa eller upprätthålla hennes hälsa samt funktions- och arbetsförmåga, om det är fråga 

om vård vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som upprätthålls av staten eller 

kommunen eller vård som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård, vård som ges av en 

sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bedriver sin verksamhet med 

stöd av lagstadgad rätt eller som enligt lag är registrerad (MSL 35 §).  

Mervärdesskatt betalas inte heller på försäljning av sådana varor och tjänster såsom 

sjuktransporter, undersöknings- och laboratorietjänster i anslutning till hälso- och sjukvården, 

tandproteser som säljs av tandläkare eller tandtekniker eller specialtandtekniker och 

tandtekniska arbeten på dem, modersmjölk, blod, organ och vävnader av människa, varor och 

tjänster som används direkt i hälso- och sjukvård och som den som tillhandahåller hälso- och 

sjukvårdstjänster enligt lagen om privat hälso- och sjukvård eller en yrkesutbildad person 

inom hälso- och sjukvården enligt 35 § 2 punkten inom ramen för denna sin verksamhet 

överlåter till någon annan som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster eller till en 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (MSL 36 §).  

Samhällsomfattande posttjänster är även befriade från mervärdesskatt (MSL 33b §). 124 

Offentligt utövade posttjänster har ansetts få en väsentlig konkurrensfördel av 

skattefriheten. 125  I avgörandet i ärendet EUD C-107/84 fastställdes att skattfrihet för 

transportföretag inte var enhetlig med gemenskapsrätten utan skattfriheten förutsatte att 
                                                 
123 Skattfriheten grundar sig på artikel 132.1 b-e-punkterna i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt. 
124 Skattfriheten grundar sig på artikel 132.1 a-punkten i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system 
för mervärdesskatt. 
125 Tait 1988, s. 77. 
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verksamheten utövas av en allmän postleverantör. Det har funnits förslag att avskaffa 

skattefriheten för de samhällsomfattande posttjänsterna men dessa har stannat i politisk 

ovilja.126 Exempelvis i Sverige har avskaffande av mervärdesskattefriheten för posttjänsterna 

fått stöd.127 Eftersom posttjänster inte i Finland handhas av kommuner, lämnas behandlingen 

av dessa utanför denna avhandling. 

 

3.4. Är mervärdesskattedirektivet konkurrensneutralt – sammanfattning av svar på 

kommissionens utfrågning 

 

Kommissionen har gjort en utfrågning om mervärdesskatteregleringen avseende offentliga 

organ samt mervärdesskattefriheten inom allmännyttiga branscher. I förfrågan utvärderades 

det nuvarande systemet och frågades huruvida systemet uppfattas snedvrida konkurrensen. 

Dessutom presenterades olika alternativ till förändringar, såsom att införa skatteplikt, att 

skapa gemensamma kompensationssystem för kommuner inom EU och avskaffande av artikel 

13 i mervärdesskattedirektivet, olika sektorspecifika varianter samt frivillig skattskyldighet.128 

 

Bland svar av instanser som representerade den offentliga sektorn ansågs inte att någon 

snedvridning av konkurrensen skulle förekomma eller vidare något behov att se över 

skattefriheterna. 129  Motsättning för skatteplikt förekom även bland svar som uppvisade 

missnöje med det nuvarande systemet. 130  I allmänhet förekom inte önskemål att reglera 

kompensationssystem av ingående skatt till offentliga organ på europeisk nivå.131  En del 

organisationer oroade sig över att ett kompensationssystem för den ingående skatten skulle 

skapa administrativa utmaningar i stater där offentlig service produceras på olika 

förvaltningsnivåer, såsom statlig, regional och lokal nivå 132  men det även stöd för en 

harmonisering av kompensationssystem förekom.133 Inom en del svar förekom även stöd för 

att nollbeskatta allmännyttig verksamhet medan frivillig skattskyldighet ansågs komplicerat 
                                                 
126 De la Feria 2009, s. 163 och Patterson – Hughes 2003, s. 2. 
127 Regeringskansliet 2011, s. 9. 
128 Se Consultation paper Review of existing VAT legislation on public bodies and tax exemptions in the public 
interest.  
129  Se t.ex. European Centre of Employers and Enterprises Providing public Services 2014, s. 2-3, 
Kommunförbundet 2014, s. 3, European Confederation of Independent Trade Unions 2014, s. 5-6, European 
Hospital and Healthcare Federation 2014, s. 3 och UK Local Authorities 2014, s. 13-14. 
130  Association of Italian Chiropractors 2014, s. 2 och 5 och European Foundation Centre 2014, s. 3.  
131 Council of European Municipalities and Regions 2014, s. 3 och 5 och Kommunförbundet 2014, s. 1 och 3. 
132 European Centre of Employers and Enterprises Providing public Services 2014, s. 2-3. och Konferenz der 
Landesfinanzminister 2014, s. 5. 
133 European Hospital and Healthcare Federation 2014, s. 3 och UK Local Authorities 2014, s. 13-14. 
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och oförutsägbart.134  

 

Konkurrensstörningar och missnöje med det nuvarande systemet lyftes däremot upp i svar 

bland organisationer som representerade näringslivet. Bland svaren förekom stöd för såväl 

full beskattning, sänkt skattesats, nollbeskattning och avskaffande av 13 artikeln i 

mervärdesskattedirektivet.135 Både snedvridning av konkurrensen vad gäller skatteplikten och 

avdragsrätten lyftes upp.136 Även problemet att offentliga organ initieras att producera tjänster 

själv istället för att upphandla dem av privata aktörer uppmärksammades och bl.a. den 

finländska kompensationsmodellen ansågs som en alternativ lösningsmodell. 137  Bland 

näringsgrenar som särskilt belastas av den snedvridna konkurrensen nämndes avfalls- och 

vattenhantering, skolbespisning och parkeringsbranschen. 138  Kompensationssystem 

åberopades som lösning i en del av svaren men kompensationsrätt krävdes både till offentliga 

och privata aktörer.139 Frågan om kompensationsätten var dock tudelad och det förekom även 

motstånd mot införande av en kompensation av ingående skatt. 140  Inom vissa svar 

framställdes även åsikten att avdragsrätt skulle vara effektivare än särskilda 

kompensationssystem som befarades administrativt tunga och sakna transparens.141   

 

Även en del myndigheter och universitet fann hot om konkurrensstörningar och åberopade 

förändringar i det nuvarande mervärdesskattesystemet för välfärdssektorn.142 Inom vissa svar 

lyftes fram skillnaderna i syften och egenskaper i privat och offentlig verksamhet. Att 

offentliga och privata aktörer behandlas olika inom mervärdesbeskattningen ansågs i vissa 

svar inte i sig utgöra omfattande problem men ändå något som kan förekomma.143 Vidare tog 

en del svar inte direkt ställning huruvida det nuvarande mervärdesskattesystemet snedvrider 

konkurrensen. 144  Bland annat svårigheterna att definiera begreppen ”offentliga organ” 

                                                 
134 UK Local Authorities 2014, s. 13-14. 
135 Se, tex. E3PO 2014, s. 4-5 och  9-10, Federation of European Accountants 2014, s. 3, FoodServicesEurope 
2014, s. 1-8, Confederación Española de Organizaciones Empresariales 2014, s. 3-6. Confédération Fiscale 
Européenne 2014, s. 4. Businesseurope 2014, s. 2-3 och KPMG AG 2014, s. 3-4. 
136 Federation of European Accountants 2014, s. 3 och FoodServicesEurope 2014, s. 1-8 och Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales 2014, s. 3-6. 
137 FoodServicesEurope 2014, s. 1-8. 
138 E3PO 2014, s. 4-5 och 9-10 och FoodServicesEurope 2014, s. 1-8. 
139 Se tex. FoodServicesEurope 2014, s. 1-8, Federation of European Accountants 2014, s. 6. Confédération 
Fiscale Européenne 2014, s. 4 och Española de Organizaciones Empresariales 2014, s. 3-6. 
140 E3PO 2014, s. 4-5 och 9-10,  
141 Businesseurope 2014, s. 2-3. 
142 Se t.ex. University of Palma 2014, s. 3-6 och 20-22 och Universita di Parma 2014 s. 3-5 och 7-8 och Spanish 
Tax Agency 2014, s. 3-4 och 7 
143 Spanish Tax Agency 2014, s. 3-4 och 7. 
144 Deutsche Hochschulmedizin e.V. 2014, s. 7-8. 
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och ”offentlig verksamhet” inom gemenskapen, samt dess följd att emellertid kan verksamhet 

som bedrivs av offentliga organ vara skattefri medan motsvarande verksamhet som bedrivs av 

privata aktörer vara skattebelagd. Av näringsgrenar uppmärksammades särskilt 

konkurrensstörningar bland postväsendet, sjuk- och hälsovård, verksamhet som är nära 

förknippade till social välfärd, såsom, utbildning, kultur, avfallshantering och mässor.145 Även 

olika behandling av välfärdstjänster som följer av att enbart de socialtjänster som beviljas 

med stöd av lag och bedrivs inom ramen av ett särskilt avtal är skattefria togs upp.146 Som 

lösning föreslogs avskaffande av skattefriheterna för välfärdstjänsterna i 

mervärdesskattedirektivet och de offentliga tjänsterna som befriats med stöd av 13 artikeln 

och införande av nollbeskattning eller en sänkt skattesats.147 Kompensationssystem inom de 

sektorer där ingen konkurrens med privata sektorn förekommer fick även understöd. 148 

Däremot ansågs en kompensation som enbart skulle rikta sig till offentliga sektorn snedvrida 

konkurrensen.149  

 

Svaren till frågan om snedvridning av konkurrensen inom mervärdesbeskattningen för 

välfärdsservice präglade kraftigt intressena för den grupp organisationen bakom svaret 

representerade. Däremot var svaren vad gäller införande av kompensationssystem mer 

mångfasetterade och stöd och motstånd förekom både bland svar av representanter av 

offentliga som privata tjänsteproducenter.  

 

4. Kommuners rätt till avdrag och återbäring av ingående mervärdesskatt  

4.1. Regleringen om kommuners rätt till avdrag och återbäring av ingående 
mervärdesskatt 
 

Om en verksamhet är skattepliktig är den ingående skatten för nyttigheter som skaffats för att 

bedriva verksamheten avdragsgill med stöd av MSL 10 kapitlet. För en nyttighet som den 

skattskyldige har anskaffat till användning som delvis berättigar till avdrag, får avdrag göras 

endast till den del nyttigheten används för det avdragsilla ändamålet (MSL 117 §). Den 

ingående skatten kan enbart dras av i beskattningen hos den skattskyldige vars 

                                                 
145 Se, te.x. University of Palma 2014, s. 3-6 och 20-22 och Universita di Parma 2014 s. 3-5 och 7-8, 
146 University of Palma 2014, s. 12-14. 
147 University of Palma 2014, s. 25 och Spanish Tax Agency 2014, s. 3-4 och 7. 
148 University of Palma 2014, s. 3-6 och 20-22 och Universita di Parma 2014 s. 3-5 och 7-8,  
149 Se t.ex. University of Palma 2014, s. 10 och Spanish Tax Agency 2014, s. 3-4 och 7. 
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näringsverksamhet nyttigheterna har direkt samband med.150 Kommunerna har rätt att dra av 

mervärdesskatten för inköp till sin skattepliktiga verksamhet eller verksamhet med s.k. 0 % 

skatt med stöd av MSL 102 §.151  

Största delen av den kommunala verksamheten t.ex. social- och hälsovård, utbildning och 

myndighetsutövning är befriad från mervärdesskatt. Kommunen är inte skattskyldig då den 

producerar dessa nyttigheter själv för sin egen skattefria verksamhet. I anskaffningspriset på 

nyttigheter som köps från en utomstående ingår däremot mervärdesskatt som med stöd av de 

allmänna reglerna om avdragsrätten i MSL 10 kapitlet inte får dras av och skulle förbli en 

kostnad för kommunen. I MSL 130 § har kommunerna beviljats en återbäring vars syfte är att 

neutralisera denna mervärdesskatt som privata aktörers tjänster belastas av. Ifall 

mervärdesskatten för anskaffningar till den skattefria verksamheten inte återbars till 

kommunerna, skulle det vara förmånligare för kommunerna att producera dessa tjänster och 

varor själva i stället för att upphandla dem av privata aktörer.152  

Kommunerna har rätt till återbäring av mervärdeskatt enligt MSL 10 kapitlet som ingår i en 

anskaffning och från vilken avdrag inte får göras eller för vilken inte betalas återbäring enligt 

131 § om utrikeshandel. Återbäring fås även av skatt som betalas på understöd eller bidrag 

som avses i MSL 79 § 1 mom. (MSL 130 § 1 mom.). Återbäringen beviljas både för 

anskaffningar gjorda av näringsidkare och icke-näringsidkare, t.ex. aktörer vars verksamhet 

finansieras med hjälp av bidrag.153 

Vad som i mervärdesskattelagen föreskrivs om avdragsgill användning och avdragbar skatt 

tillämpas också på sådan användning som berättigar till återbäring och skatt som skall 

återbäras med stöd av MSL 130 § (MSL 133 §). Detta innebär att den verksamhet som bedrivs 

av kommuner har motsvarande förmåner såsom avdragsgill verksamhet.154 Återbäringsrätten 

gäller enbart inhemsk mervärdesskatt. Med stöd av 63 § i MSL faller dock de flesta 

försäljningarna av verksamhetsutövare från andra medlemsstater inom tillämpningsområdet 

för den nationella mervärdesskatten. Enbart i fall att en kommun gör anskaffningar utomlands 

är den ingående skatten inte avdragbar, vilket kunde vara i strid med gemenskapsrätten.155 

                                                 
150 Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 636. 
151 Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 795. 
152 RP 130/2001, s. 2 och Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 800–801. 
153 Äärilä – Nyrhinen – Hyttinen – Lamppu 2017, s. 111. 
154 Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 812. 
155 Wassenaar – Gradus 2004, s. 392-393 och Suorto 2012, s. 228. Inte heller Sverige, Norge, Danmark eller 
Storbritannien tillåter återbäring av ingående mervärdesskatt från andra medlemsstater. Däremot tillåter 
mervärdesskatteregeleringen i Nederländerna även återbäring till kommunen av ingående mervärdesskatt i en 
annan medlemsstat. Se Wassenaar  –  Gradus 2004, s. 390. 
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Inte heller anskaffningar av utländska tillhandahållare av sjuk-, och hälso- eller 

socialvårdstjänster berättigar till återbäring med stöd av MSL 130a §.156 

Motsvarande återbäringsrätt gäller även för samkommuner (MSL 8 §). Kommunen har i 

princip alltid rätt till avdrag eller återbäring oberoende om verksamheten är skattepliktig eller 

inte.157 Enbart privat konsumtion, avdragsbegränsningarna med stöd av MSL 114 och 114a §§ 

samt anskaffningar för uthyrning av fastigheter faller utanför tillämpningsområdet för 

avdrags- och återbäringsrätten (MSL 130 4 mom., 102, 114 och 114a §§). Kommunen måste 

dock betala skatt för eget bruk med stöd av MSL 21 § och 22 § ifall nyttigheten vars skatt har 

dragits av eller återburits används i verksamhet som inte berättigar till avdrag eller 

återbäring.158 

För anskaffningar av skattefri sjuk-, hälso- och socialvård beviljas kommunerna med stöd av 

MSL 130a § en återbäring för den kalkylerade skatten, även kallade dolda skatten, vars syfte 

är att ersätta den skatt som den privata verksamhetsutövaren inte kunnat dra av i sin 

verksamhet.159 Återbäring för den kalkylerade skatten beviljas för hälso- och sjukvårdstjänster 

i enlighet med MSL 34 § och i nämnda lagrum avsedda tjänster och varor som ingår i vården, 

de hälsovårdsrelaterade tjänster och varor som definieras i MSL 36 § 1–4 punkten samt 

tjänster eller varor i form av socialvård i enlighet med MSL 37 §. Kommunerna har rätt till 

återbäring även för understöd eller bidrag till en verksamhetsutövare för sådan verksamhet 

som avses i föregående sats. Den kalkylerade skatten är 5 procent av inköpspriset på en tjänst 

eller vara, av den i 9 kapitlet i MSL avsedda skattegrunden för en importerad vara eller av 

understödets eller bidragets belopp. Återbäring fås inte för anskaffningar från en kommun 

eller för understöd eller bidrag till en kommun eller för ersättningar som betalas på basis av 

anställningsförhållande (MSL 130a § 1-4 mom.).  

Återbäring betalas alltid på det belopp som kommunen betalar till tjänsteproducenten. Om 

kommunen betalar till exempel en bruttoersättning för upphandlad service, beräknas 

återbäringen utifrån bruttoersättningen. Om kommunen betalar enbart en partiell ersättning till 

tjänsteproducenten och denne tar ut klientavgifter hos klienterna, beräknas återbäringen enbart 

                                                 
156 Suorto 2012, s. 75-76. 
157 Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 795. Jmf. Yang 2005, s. 346 som anser att 
den finska återbäringsrätten är en korrigeringsrat mellan statliga och kommunala medel och att 
mervärdesskattesystemet ger ett felaktigt intryck om att återbäringen skulle innebära att kommunerna skulle ha 
avdragsrätt av den ingående mervärdesskatten för sin mervärdesskattefria verksamhet. 
158 Suorto 2012 s. 20-21. 
159 RP 130/2001, s. 7. 
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utifrån den partiella ersättningen. Samma princip gäller då kommunen köper service med 

servicesedlar eller betalningsförbindelser.160  

 

4.2. Bakgrund och tidigare rättsläge 

 

Återbäringen av ingående mervärdesskatt till kommuner med stöd av MSL 130 § kom till då 

mervärdesskatten i sin nuvarande form infördes år 1994.161 Fram till år 2002 återkrävde staten 

kommunernas återbäring av mervärdesskatten. Återkravet baserade sig enligt 2 § i lagen om 

återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna på kommunens invånarantal. 

Återkravet av återbäringen var sålunda inte beroende av de återbäringar som kommunen 

fått. 162  Kommunerna var skyldiga att återbetala mervärdesskatt till staten oberoende om 

kommunen hade fått återbäringar under året. Detta ledde till att särskilt återkrav av 

återbäringarna till samkommuner var oförutsägbara. Att återkravet baserade sig på 

invånarantalet ledde till oproportionella återkrav eftersom samkommunens 

medlemskommuner kunde använda samkommunens tjänster i en annan proportion än enligt 

invånarantalet och kommuner kunde även köpa tjänster av varandra. 163  Då lagen om 

återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna upphävdes kompenserades 

återkravet genom justering av kommunens andel av samfundsskattemedlen så att 

kommunernas andel sänktes medan staten andel höjdes.164 

Kommunerna kan se till att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter genom att upphandla 

skattefria tjänster från en privat tjänsteproducent. Återbäringsrätten för den s.k. kalkylerade 

mervärdesskatten i köptjänster inom social- och hälsovården trädde ikraft 2002 i samma 

reform då återkravet av återbäringen upphävdes. Innan reformen återbars endast den 

mervärdesskatt som har lagts på priset på skattepliktiga nyttigheter till kommunerna. Det 

fanns inget förfarande som skulle ha bidragit till förvärvsneutralitet vid anskaffningen av 

skattefria tjänster. 165 Sedermera har statsminister Vanhanens II regeringsprogram tagit upp 

                                                 
160 Finansutskottets betänkande 33/2001. 
161 RP 130/2001 s. 2. 
162 RP 130/2001 s. 3. 
163 Aaltonen 1998, s. 277-278. 
164 RP 130/2001 s. 10. 
165 RP 130/2001 s. 6-7. 
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utredningsbehovet av snedvridning av konkurrensen som förorsakas av den dolda 

mervärdesskatten hos privata tjänsteproducenter på social- och hälsovårdsbranschen.166  

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt innehåller inte 

föreskrifter om återbäring av mervärdesskatt till kommuner. I flera EU-medlemsländer såsom 

Finland, Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Storbritannien, och Österrike 

har dock i sin nationella reglering infört föreskrifter om kompensationer av mervärdesskatt till 

kommuner eller regionalförvaltning. Även i Norge finns ett kompensationssystem för 

ingående mervärdesskatt för välfärdstjänster. I en del av länderna omfattas kompensationen av 

såväl verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatten och 

verksamhet som undantagits skatteplikt, medan i en del länder omfattas kompensationsrätten 

enbart av endera kategorin av de sistnämnda. Exempelvis Frankrike hör till de länder som gör 

skillnad vid kompensationsrätten huruvida verksamheten är utanför 

mervärdesskattskyldighetens tillämpningsområde. 167  I Storbritannien, Österrike och Norge 

omfattas kompensationsrätten för ingående skatt till viss del även privata aktörer. 

Kompensationssystem för dold mervärdesskatt finns dock förutom i Finland enbart i Sverige 

och Danmark.168 Det har uppskattats att bruttonationalprodukten inom EU skulle kunna stiga 

med 0,01 procent, dvs. ca 1 miljard årligen ifall kompensationssystemet skulle införas för hela 

EU.169 

Det finska systemet med återbäring av ingående mervärdesskatt har uppmärksammats även 

internationellt. Yang har framhävt särdraget i det finska systemet med att en slags 

korrigeringsrat mellan statens och kommunernas tillgångar har införts i 

mervärdesskattelagstiftningen och –systematiken. Yang har sett korrigeringen som en 

korrigeringspost och ansett att införandet av återbäringen som en del av 

mervärdesskattesystemet ger ett felaktigt intryck om att återbäringen skulle innebära att 

kommunerna skulle ha avdragsrätt av den ingående mervärdesskatten för sin 

mervärdesskattefria verksamhet.170  

 

                                                 
166 Statsminister Matti Vanhanens II regeringsprogram 2007, s. 53. 
167 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 94-
96. 
168 SOU 2015:93, s. 244-245. Om erättning av mervärdesskatt för bl.a. kommuner i Sverige föreskrivs i lagen 
(2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och 
samordningsförbund. 
169 Lejeune – Daou 2014, s. 469. 
170 Yang 2005, s. 346. 
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4.3. Fastigheter 

 

De mest centrala mervärdesskatterättsliga specialreglerna för fastigheter är frivillig 

skattskyldighet av överlåtelsen av nyttjanderätten till fastighet (MSL 30 §), beskattning av 

eget bruk av fastighetsinnehav (MSL 32 §) och justering av avdrag som gäller 

fastighetsinvesteringar (MSL 11 kapitel).  

Överlåtelse av nyttjanderätt, såsom hyresrätt till fastighet är befriad från mervärdesskatt (MSL 

27 §), vilket innebär att även skatten som ingår i anskaffningar för hyresverksamheten inte 

avdragbar. Den som överlåter nyttjanderätten till en fastighet kan ansöka om att bli frivilligt 

skattskyldig för överlåtelsen av nyttjanderätten. Skattskyldigheten förutsätter att fastigheten 

fortlöpande används för verksamhet som berättigar till avdrag eller att fastigheten används av 

staten, av ett universitet, eller av ett yrkeshögskoleaktiebolag. Ifall hyresgästen överlåter 

nyttjanderätten vidare måste samtliga deltagare i överlåtelsekedjan ansöka om frivillig 

skattskyldighet och verksamheten som bedrivs av den slutliga användaren av fastigheten 

måste berättiga till avdrag (MSL 30.1-2 §).171 Den skattskyldiga hyresgästen har rätt att dra av 

skatten på hyran. Den som överlåter nyttjanderätten har å sin sida rätt att dra av skatten för 

anskaffningar för fastigheten. 172  Det är möjligt att ansöka om frivillig skatteplikt med 

avdragsrätt redan under byggnadsskedet. I praktiken kräver skatteförvaltningen utredning om 

fastighetens kommande bruk.173 

Kommunerna har inte rätt till återbäring för anskaffningar för uthyrning av fastigheter (MSL 

130 § 2 mom.). Detta gäller också vatten, el, värme, avfallshantering och motsvarande 

nyttigheter i samband med fastighetsuthyrning.174  Då en kommun av en utomstående hyr 

fastigheter för verksamhet som berättigar till återbäring, t.ex. förvaltning, daghem, sjukvård 

eller skolor, kan hyresvärden ansöka om frivillig skattskyldighet med stöd av MSL 30 § för 

överlåtelse av nyttjanderätten till fast egendom och kommunen har rätt till återbäring av den 

ingående skatten. Om hyresavtalet har ingåtts utan mervärdesskatt, har kommunen rätt till 

avdrag av energinyttigheter som ingår i hyran med stöd av MSL 111 §. Ifall kommunen äger 

fastigheten som används till verksamhet som berättigar till återbäring, har denne rätt till 

återbäring av skatten på tjänster som relaterar till fastigheten.175  

                                                 
171 Se även Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 241 och Kukkonen – Tamminen, 
2007.  
172 Juanto – Saukko 2014, s. 80. 
173 HFD 31.12.1995 T 4065 och Kallio – Lindholm – Nielsen – Ojala – Sääskilahti – Takalo 2017, s. 239. 
174 Skatteförvaltningens anvisningar 21.12.2016, Diarienummer: A94/200/2016. 
175 Tuononen 2008, s. 197. 
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Då en kommun lägger ut sin verksamhet på externa tjänsteproducenter är det möjligt att verk-

samheten bedrivs på en fastighet som ägs av kommunen. I sådana fall bör man vid prövningen 

av återbäringsrätten lägga vikt på om fastigheten de facto överlåtits mot vederlag för besitt-

ning av tjänsteproducenten eller om fastigheten fortfarande är i kommunal användning. Hyran 

som tjänsteproducenten betalar kommunen kan vara i penningform eller t.ex. utgöra en sänk-

ning av priset på en utlagd tjänst på grund av att kommunen ställer fastigheten till förfogande 

för producenten av den utlagda tjänsten. Enbart omständigheten att ett hyresavtal upprättas 

eller inte upprättats definierar inte om fastigheten ska anses vara i användning i uthyrnings-

verksamhet. Ifall tjänsteproducenten inte har ensam besittning av fastigheten så att varje an-

nan person utestängs från denna rätt, att enbart verksamhet som berättigar till återbäring bed-

rivs på fastigheten och kommunen inte tar ut vederlag för tjänsteproducenten är känneteck-

nande för användning som berättigar till återbäring.176 Däremot om kommunen hyr ut en fas-

tighet till ett aktiebolag eller stiftelse som bedriver lagstadgad utbildning, kan kommunen inte 

ansöka om frivillig skattskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet.177  

Tjänster som avser fastighetsinnehav är byggtjänster som definieras i MSL 31 §, renhållning 

och annan skötsel av fastigheten samt ekonomiska och andra administrativa tjänster som hän-

för sig till fastigheten. Tjänster som avser fastighetsinnehav är inte tjänster som avser maski-

ner, utrustning eller inventarier som används för en särskild verksamhet som bedrivs på en 

fastighet. En tjänst som avser fastighetsinnehav anses ha tagits i eget bruk när fastighetens 

ägare eller innehavare själv utför den tjänst som avser fastigheten om fastigheten används för 

något annat syfte än ett sådant som berättigar till avdrag. Fastighetens ägare eller innehavare 

behöver inte betala skatt om lönekostnaderna och socialkostnader för de tjänster som avser 

fastighetsinnehav som utförts under ett kalenderår inte överstiger 50 000 euro (MSL 32 §). 

Skatt på eget bruk av byggtjänster är ett särdrag som kännetecknar Finland och Sverige.178 

Kommunerna är inte skyldiga att betala skatt för eget bruk av tjänster som avser fastighetsin-

nehav (MSL 32 §) om fastigheten används för bruk som berättigar till återbäring. 179 Kommu-

nen bör betala skatt för eget bruk av fastighetsinnehav för fastigheter som används för hyres-

lägenheter, representation, rekreation till anställda eller hyrs ut utan mervärdesskatt, t.ex. till 

utövare av privata hälsovårdstjänster.180 

                                                 
176 Skatteförvaltningens anvisningar 21.12.2016, Diarienummer: A94/200/2016. 
177 Tuononen 2008, s. 198. 
178 Cnossen 2013, s. 234.  
179 Äärilä – Nyrhinen – Hyttinen – Lamppu 2017, s. 114 och Juanto – Saukko 2014, s. 89. 
180 Tuononen 2008, s. 200. 
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Med fastighetsinvestering avses köp eller eget utförande av byggtjänster i samband med ett 

nybygge eller ombyggnad av en fastighet. Med fastighetsinvestering avses även anskaffning 

av en fastighet på vars överlåtelse har tillämpats skattskyldigheten för eget bruk av fastighets-

innehav då en näringsidkare på ett markområde som han innehar uppför eller låter uppföra en 

byggnad eller bestående konstruktion för försäljning (MSL 31 § 1mom 1 punkten), eller då en 

näringsidkare, staten eller en kommun i andra fall än de som avses i 31 § 1 mom. 1 punkten 

överlåter fastigheten innan den tas i bruk efter det att byggtjänsten har utförts (MSL 33 §) 

(MSL 119 §). Mervärdesskatten vid fastighetsinvesteringar ska justeras om det förekommer 

ändringar i den skattepliktiga användningen av fastigheten. Justeringen görs då den mervär-

desskattepliktiga användningen minskar eller ökar från utgångsläget, fastigheten avförs från 

rörelsetillgångarna, fastigheten överlåts, om fastighetsinvesteringen har gjorts för ett ändamål 

som helt eller delvis berättigar till avdrag och det inte avtalas att justeringsrätten övergår till 

köparen eller då skattskyldigheten upphör. En förutsättning för justeringen är att näringsidka-

ren har gjort fastighetsinvesteringen för rörelse eller att det är en kommun som har gjort fas-

tighetsinvesteringen. Ingen justering ska göras när en fastighet rivs, brinner upp eller i övrigt 

förstörs på ett sådant sätt att den inte längre kan användas (MSL 120 §). Justeringsperioden är 

10 år (MSL 121a §) och inleds från att investeringen blivit klar och byggnaden godkänts för 

att tas ibruk.181 MSL 133 § där verksamhet som berättigar till återbäring med stöd av MSL 

130 § jämställs med avdragsgill verksamhet tillämpas MSL 11 som gäller justering av mer-

värdesskatt på fastighetsinvesteringar.182 

En kommun som ordnar tjänster och stödboende med stöd av socialvårdslagen eller special-

grupper som rörelsebegränsade eller utvecklingsstörda enligt vederbörande lagstiftning klassi-

ficeras boendet som socialvård i enlighet med MSL 37 § och 38 §. Kommunen har därför rätt 

till återbäring med stöd av MSL 130 § av anskaffningar som hänförde sig till dessa byggna-

der. Däremot hyran för rum av stödfamiljer till barn i behov av stöd enligt barnskyddslagen är 

skattefri överlåtelse av hyresrätt till fastighet i enlighet med MSL 27 § och rätt till återbäring 

av anskaffningar med stöd av MSL 130a § föreligger inte.183 Även om boendet i åldrings- 

eller andra serviceboenden baserar sig på hyresavtal mellan kommunen och kunden har verk-

samheten klassificerats som skattefri socialvård om socialmyndigheten väljer de personer som 

får en boendeplats och dessa har rätt till åldrings-, handikapp- eller andra stödtjänster.184 Där-

                                                 
181 Suorto 2008. 
182 Äärilä – Nyrhinen – Hyttinen – Lamppu 2017, s. 114. 
183 CSN 80/2002. 
184 Tuononen 2008, s. 198. 
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emot om kommunen har låtit utföra bygg- eller ombyggnadsarbete på en fastighet och seder-

mera hyr ut fastigheten till en privat producent av social- hälsovårdstjänster som kommunen 

upphandlar dessa tjänster av, bör kommunen justera återbäringen till följd av att byggnaden 

överförts till skattefri verksamhet.185 

Om ett ny- eller ombyggnadsarbete gjorts i syfte att byggnaden ska användas till skattefri 

verksamhet och sedermera t.ex. hyrs ut till kommunen och vidare av kommunen till kunden 

för en socialvårdstjänst justeras mervärdesskatten som ingått i byggkostnaderna. Justeringen 

görs årligen så att den som berättigas till justeringen erhåller årligen i tio års tid från juste-

ringsperiodens början en återbetalning på 1/10 av den skatt som ingått i kostnaderna för fas-

tighetsinvesteringen. På den justerade skatten betalas ingen ränta. Om kommunen däremot 

låter bygga eller hyr av en utomstående en byggnad vars justeringsperiod inte ännu inletts, 

kan hela skatten på en gång återbäras eller dras av.186   

Ifall ny- eller ombyggnaden gjorts för att bedriva skattepliktig verksamhet och byggnaden 

under den tio år långa justeringsperioden tas helt eller delvis i skattefritt bruk bör även juste-

ringen göras så att skatt för byggkostnader som dragits av betalas tillbaka till staten. Inflation-

en orsakar att realvärdet för skattens belopp är högre vid ingången av justeringsperioden än 

vid justeringstidpunkten i framtiden, vilket orsakar en fördel ifall byggnaden har byggts eller 

ombyggts i syfte att inleda skattepliktig verksamhet eller verksamhets som berättigar till åter-

bäring. Nedgången av realvärdet av den justerade skatten år n kan uttryckas enligt följande 

formel;   

a) A = (bS(1/10)) – ((bS(1/10)) (1+p-t), 

där A = nedgången av realvärdet av den justerade skatten för år n, t=tiden i år mellan 0 

och n som kan vara ett tal mellan 1 och 10, S = den totala skattens belopp vid ingången av 

justeringsperioden, b = förändringen av andelen som byggnaden används till skatte-

fri/skattepliktig verksamhet år n beroende på till vilken riktning ändringen avser och bör 

anges som ett decimaltal mellan 0,00 och 1,00 och p = den genomsnittliga inflationen un-

der den förflutna justeringsperioden t uttrycket i decimaltal.  

                                                 
185 Kallio – Korpelainen – Nielsen 2015, s. 154. Se mer stycket 4.4.2.2. om mellanuthyrning. 
186 Suorto 2008. Se t.ex. MSL 120 och 121 b §§. Se även HFD 2012 T 2649 där ändringssökande tog upp de 
mervärdesskattefördelar en anbudsgivare som låter bygga nya byggnader för verksamheten får. Då besväret gällt 
andra frågor har Högsta förvaltningsdomstolen inte analyserat konkurrensfördelen som mervärdesskatten orsakar. 
Ombygge jämställs med nybygge vid justeringen. 
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För att få den totala nedgången av realvärdet av justeringen bör nedgången av realvärdet för 

justeringen räknas skilt för varje justeringsår. Då blir det sista justeringsåret t=10.  Variabeln b 

kan årligen variera utgående från förändringen i andelen som byggnaden används i skattefritt 

eller skattepliktigt bruk. Summan av nedgången av realvärdet på de årliga justeringarna blir 

den totala nedgången av realvärdet på justeringarna.  

Exempel:  

En fastighetsinvestering utgör en miljon euro tillsatt med mervärdesskatt på 24 %, vilket utgör 

240 000 euro. Investeringen görs i syfte att bedriva skattepliktig verksamhet, men vid in-

gången av andra året ändras verksamheten till 50 % skattefri verksamhet. Under det sista året 

används fastigheten till 80 % skattefri verksamhet. Den årliga inflationen är 2 %.  

Svar:  

År 1: Det första året görs ingen justering. 

År 2: ½ (240 000) (1/10) -  ½ (240 000) (1/10) (1 +0,02-2) 

12 000 - 12 000 (0,96) = 465,97 

Realvärdet för justeringen under det andra året har sjunkit med 465,97 euro. 

År 10:  

0.8 (240 000) (1/10) – 0,8 ((240 000) (1/10)) (1,02-10) 

19 200 – 19 200 * 0,82 = 3 449,31  

Realvärdet på den sista justeringen har således sjunkit med 3 449,31 euro.  

Samma formel är användbar oberoende om användningen av skattefri verksamhet har ökat 

eller minskat. Den justerade skattens realvärde sjunker i båda fallen; om den skattepliktiga 

eller den återbäringsberättigade användningen ökar tillfaller det sjunkna värdet den skattskyl-

dige till last och om den skattepliktiga eller den återbäringsberättigade användningen har 

minskat staten till last. Att verksamhet som bedrivs av den offentliga sektorn behandlas som 

avdragsgill verksamhet orsakar därmed en konkurrensfördel till förmån för den offentliga 

sektorn och de privata verksamhetsutövare som låter upprätta ny- eller ombygge för att bygg-
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naden ska börja användas i ett bruk som berättigar till återbäring eller genom ett mellanuthyr-

ningsarrangemang till ett socialt boende. Skatten för byggkostnaderna förblir till last för en 

privat utövare av socialvård som inte är involverad i ett mellanuthyrningsarrangemang med 

kommunen. Likaså uppkommer en fördel ifall byggnaden som avsetts användas av kommu-

nen eller i en skattepliktig verksamhet en kort tid efter en ny- eller ombyggnad tas i skattefritt 

bruk eftersom mervärdesskatten betalas till staten i efterskott och utan ränta. 

 

4.4. Kommuners rätt till återbäring och snedvridning av konkurrens 

4.4.1. Allmänt om kommuners rätt i återbäring och snedvridning av konkurrens 
 

Huruvida kommunåterbäringen verkligen påverkar konkurrensen har delat åsikterna bland 

ekonomer och rättslärda. Den kommunala återbäringsrätten har syftet att eliminera att 

kommunerna gynnas av att producera nyttigheter själva istället för att upphandla dem av 

privata aktörer. Detta gäller särskilt då den upphandlade tjänsten eller varan används i 

kommunens bruk eller överlåts av kommunen vidare till en kund. Däremot då kunderna fattar 

sitt val mellan privat och offentligt producerade nyttigheter orsakar MSL 130 § och 130a § att 

de kommunala nyttigheterna får en fördel. Eftersom de offentliga hälso- och 

socialvårdstjänsterna är kraftigt subventionerade har man dock ansett att den 

konkurrensnackdel som privata sektorn har är av ringa betydelse för kundens val. 187 

Synpunkten att ett neutralitetsproblem finns, men att problemet är inom de flesta branscherna 

av en ringa betydelse delas också av Valkama.188 Detta synsätt kunde kritiseras eftersom då en 

konkurrensnackdel finns, höjs priset på de privat producerade tjänsterna ännu mer jämfört 

med de offentliga tjänsterna, vilket orsakar att de privata tjänsterna faller utom räckhåll för 

allt fler potentiella kunder.  

Däremot har Äärilä och Koski i sin rapport bedömt att den konkurrensstörning som orsakas av 

återbäringen med stöd av MSL 130 § och 130a § är betydande och att kommunalsektorn får 

en klar konkurrensfördel. 189  Äärilä och Koski anser att en av de största 

mervärdesskatterättsliga problemen som belastar de privata verksamhetsutövarna inom hälso- 

och socialvårdsbranschen utgörs av den s.k. dolda mervärdesskatten då kommunerna får den 
                                                 
187 Työryhmämuistio 3/2001, s. 12 - 15.  
188 Valkama 2004, s. 113 och 115. Se även Lejeune och Daou som har disktuterat huruvida skattefrihet hos 
offentliga aktörer och skatteplikt hos privata aktörer kan påverka konsumenternas val. Se Lejeune – Daou 2014, 
s. 469. 
189 Äärilä – Koski 2007, s. 5-7. 
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ingående mervärdesskatten ersatt genom återbäringarna i MSL 130 § och 130a §. Den dolda 

skatten kan det emellertid sänka initiativet hos privata aktörer att utlokalisera verksamheten 

genom köptjänster istället för att sköta all verksamhet själv eller organisera verksamheten i en 

koncernstruktur. För privata aktörer är det dessutom dyrare att hyra fastigheter än för 

kommuner eftersom hyresvärden blir skyldig att justera med stöd av MSL 11 kapitlet det 

eventuella avdraget av den mervärdesskatten som ingått fastighetsinvesteringen. Den privata 

hyresvärden har vidare inte heller möjlighet att ansöka om frivillig mervärdesskattskyldighet 

med stöd av 30 § i MSL.190 

Även intressebevakare för näringslivet har lyft fram konkurrensstörningar som följer av att 

privata aktörer inte berättigas återbäring av den kalkylerade skatten. 191  Bland annat har 

Arbets- och Näringsministeriet fört fram näringslivets oro för snedvridning av konkurrensen 

inom social- och hälsovården som orsakas av den dolda mervärdesskatten.192 Bland annat 

konkurrensstörningar inom skolbespisningen orsakade av kommunernas återbäringsrätt tagits 

upp av Arbets- och Näringsministeriets promemoria. 193  Likaså har finansutskottet i sitt 

betänkande lyft fram beaktansvärda konkurrensstörningar vid tjänster i samband med 

skolbespisningen.194  

Reglering som berör mervärdesbeskattningen för offentliga aktörer har inte enbart väckt kritik 

i Finland utan även mervärdesskattedirektivet och olika återbärings-, och 

kompensationsscheman har ifrågasatts också internationellt. En del forskare har t.o.m. ansett 

att kompensationssystem för ingående skatt till offentliga sektorn kan till och med förvärra 

konkurrenshindren.195 Gendron har ansett att offentlig och annan allmännyttig verksamhet 

kan vara mervärdesskattepliktig och därmed inneha rätten att dra av den ingående skatten. 

Alternativt kan verksamheten vara befriad från mervärdesskatt och då även sakna rätten att 

dra av ingående skatt. Av socialpolitiska skäl förekommer det i de flesta länder dock 

varierande befrielser och lättnader inom mervärdesbeskattningen för allmännyttig och 

offentlig verksamhet. Lättnader och befrielser kan såväl snedvrida konkurrensen om de 

                                                 
190 Äärila – Koski 2007, s. 1 och 9. I rapporten nämns även mervärdesskatterättsliga problem som förekommit 
avseende köpta läkarbemanningstjänster. Behandlingen av bemanningstjänster avseende sjuk- och 
hälsovårdspersonal har dock senare fastställts utgöra skattefri sjuk- och hälsovård (HFD 7.3.2013 T 819). 
Däremot anses uthyrning av bemanningstjänster för socialvårdspersonal tolkats att falla utanför 
tillämpningsområdet för mervärdesskattefria hälsovårdstjänster. Se t.ex. CSN 53/2014. Även Arbets- och 
Näringsministeriet har hänvisat till Äärilä – Koskis prememoria, se Pekkala mm. 2009, s. 46. 
191 Ekström – Pohjonen – Haavisto 2008, s. 28. 
192 Pekkala mm. 2009, s. 26 och 28. 
193 Pekkala mm. 2009, s. 31-32. 
194 Finansutskottets betänkande 33/2001. 
195 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 127 
och Aujean 2008, s. 76. 
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påverkar olika de offentliga och privata verksamhetsutövarna och även öka 

transaktionskostnader till följd av utökad administrativ börda.196  Kompensationssystem inom 

mervärdesbeskattningen kan enligt Gendron även utgöra även ett EU-rättsligt förbjudet 

statsstöd. 197  Gendron har förespråkat full skatteplikt och avdragsrätt som den mest 

konkurrensneutrala lösning ur mervärdesskattesynvinkel.198 

Det har ansetts att konkurrensstörningarna härstammar i att alla medlemsländer inte har 

tillämpat 13 artikeln gällande offentliga sektorns skattfrihet på ett korrekt sätt. Vissa 

verksamhetsformer har beviljats skattfrihet då de bedrivs av den offentliga sektorn. Då den 

offentliga sektorn dessutom fått den ingående skatten kompenserad har 

konkurrensstörningarna ökat.199De la Feria är en forskare som förhåller sig särskilt kritiskt till 

mervärdesskattedirektivet och de befrielser från mervärdesskatt som den offentliga 

verksamheten i 13 artikeln och vissa verksamheter i 132 artikeln åtnjuter. De la Feria anser 

att mervärdesskattedirektivet är problematiskt sett både ur en juridisk och en ekonomisk 

synvinkel. Med det avser hon att regleringen lämnar rum för varierande tolkningar och 

orsakar konkurrensstörningar.200 Hon anser också att då enbart en del av medlemsstaterna har 

kompensationssystem blir företagen som säljer sina nyttigheter till olika stater i en ojämlik 

konkurrensposition.201 Frågan huruvida en kompensation av mervärdesskatt till kommuner är 

enhetlig med mervärdesskattedirektivet har ställts den Europeiska kommissionen. 

Kommissionen har i sitt svar betraktat återbäringen av mervärdesskatt till kommuner som ett 

finansieringsarrangemang offentliga samfund emellan. Kommissionen ansåg att en 

kompensation av ingående mervärdesskatt till kommuner inte strider mot 

mervärdesskattedirektivet och tillhör vidare de frågor som medlemsstaterna har behörighet att 

besluta nationellt.202  

 

 

 

                                                 
196 Gendron 2013, s. 103–104. 
197 Gendron 2013, s. 130. 
198 Gendron 2013 s. 133. I Nya Zeeland är så gott som all offentlig verksamhet skattebelagd och ingående skatt 
avdragbar. Gendron påpekar dock att synpunkten har uttalats enbart ur mervärdesskatterättslig syn och i en 
helhetsbedömning bör avvägas för- och nackdelar även ur andra synpunkter. 
199 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 105. 
200 De la Feria 2009, s. 157. 
201 De la Feria 2009, s. 162. 
202 Työryhmämuistio 3/2001 s. 11. EGT Nr C 225E 8.8.2000 s. 211.  Kommissionen har även gjort en utfrågning 
om mervärdesskatteregleringen avseende offentliga organ samt mervärdesskattefriheten inom allmännyttiga 
branscher. Se kapitel 3.4. 
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4.4.2. Problematiska avtalsarrangemang 

4.4.2.1. Skatteplanering trots bolagisering av offentlig verksamhet: Kommunen köper 

nyttigheter och ett bolag förädlar dem 

 

Skyldigheten att bolagisera verksamhet som konkurrerar på marknaden med stöd av 

kommunallagen är en följd av att EU kommissionen ansett att befrielsen från samfundsskatt 

och konkursskydd som offentligt bedriven näringsverksamhet åtnjutit har ansetts utgöra ett 

förbjudet statsstöd.203 Trots bolagisering av verksamhet som konkurrerar på marknaden kan 

kommunerna ingå avtal som möjliggör att återbäringsrätten med stöd av MSL de facto 

bibehålls.  

Centralskattenämnden har i sitt opublicerade avgörande 24/2012 ansett att kommunen var 

berättigad till återbäring med stöd av MSL 130 § för de anskaffningar av nyttigheter, bl.a. 

råvaror, då nyttigheterna hade skaffats i kommunens namn och då nyttjanderätten överläts 

utan vederlag till ett bolag som ägdes av kommunen. Verksamheten hade tidigare bedrivits i 

form av ett kommunalt affärsverk som producerade mat-, renhållnings- -och 

fastighetsservicetjänster bl.a. till skolor, sjukhus samt dag- och åldringshem. Kommunen hade 

avsikten att omstrukturera affärsverket till ett aktiebolag vars aktiestock skulle till 100 % ägas 

av kommunen. Bolaget hade avsikten att debitera kommunen för tillverknings-, serverings- 

och cateringstjänster och beställa råvarorna och andra nyttigheter i kommunens namn. 

Kommunen betalade råvarorna och de andra nyttigheterna och krävde inte att bolaget betalade 

hyra för lokalerna till den del lokalerna användes för tillverkning av mat till elever. 

Mattjänsterna skulle användas av elever, läroanstaltens personal samt utomstående. Frågan för 

förhandsavgörandet gällde tillämpningen av MSL 130 § på råvarona, dvs. huruvida 

kommunen hade rätt till återbäring på sina anskaffningar då nyttjanderätten till 

anskaffningarna överläts utan vederlag till bolaget. Centralskattenämnden ansåg att 

kommunen hade rätt till återbäring med stöd av MSL 130 § till den del som råvarorna och de 

övriga nyttigheterna användes till mattjänster som användes av elever men inte till den del 

tjänsterna utnyttjades av läroanstaltens personal eller utomstående. Rätten till återbäring i 

enlighet med MSL 130 § gällde uttryckligen råvarorna, inte tillverknings-, duknings- eller 

cateringtjänsterna som debiterades av bolaget. Avgörandet motiverades med att 

anskaffningarna egentligen var kommunens och inte bolagets anskaffningar och hänvisade till 

                                                 
203 RP 32/2013, s. 1. 
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regeringspropositionen (RP 88/1993) för MSL enligt vilken kommunen hade rätt till 

återbäring i enlighet med MSL 130 § för anskaffningar till sin skattefria verksamhet.  

Man kunde uppfatta händelseförloppet så att kommunen först köpte råvarorna och senare en 

förädlingstjänst där råvarorna som ägs av kommunen förädlas av bolaget till matportioner 

som serveras till elever. Avgörandet kunde kritiserats för att bolaget verkade ha fått 

äganderätten till råvarorna genom möjligheten att använda råvarorna även till andra ändamål 

såsom att sälja matportioner till läroanstaltens personal och utomstående.204 

Centralskattenämnden har varit av samma ståndpunkt i ett nyare avgörande CSN 10/2016 där 

kommunen köpte av en samkommun varor och mediciner som användes vid vård som 

bedrevs av ett bolag. Äganderätten till varorna och medicinerna bibehölls hos kommunen och 

överläts till kommunmedlemmar i samband med att bolaget handhade hälso- och 

socialvårdstjänster som tillhörde kommunens uppgifter. 

Skatteförvaltningen har i de detaljerade skatteanvisningarna tagit ställning till dylika 

arrangemang. Enligt anvisningarna kan en kommun lägga ut sin verksamhet till ett bolag som 

kommunen antingen själv äger eller till en utomstående aktör på så sätt att kommunen trots 

utläggningen köper vissa varor och tjänster som anknyter till verksamheten och överlåter dem 

till tjänsteproducentens användning.  Om tjänsteproducenten använder dessa varor eller 

tjänster för verksamhet som uteslutande omfattas av kommunens ansvar att ordna tjänster utan 

att ta ut ett vederlag i någon form för överlåtelsen, handlar det om kommunal upphandling 

som berättigar till återbäring. Om en kommun tar ut vederlag för anskaffning av en vara eller 

en tjänst, ska mervärdesskatt betalas på vederlaget och den mervärdesskatt som ingår i 

varornas eller tjänsternas anskaffningspris är avdragbar för kommunen. 205  Då varorna i 

avgörandet CSN 24/2012 inte uteslutande användes till kommunens bruk, torde således ett 

likadant fall numera eventuellt avgöras annorlunda.  

                                                 
204 Se mer Penttilä – Ruohonen – Uoti – Vahtera 2015, s. 134 som ansett att äganderätten till varorna inte 
övergått till bolaget. I avgörandet EUD C-165/86 var avdragsrätten för anskaffningar som en arbetare gjort för 
arbetet och till arbetsgivarens räkning bundna till nyttigheterna användes enkom till arbetsgivarens behov. 
Överlåtelsen var bunden till huruvida nyttan eller skadan av värdefluktueringar överförts eller inte. I ett annat 
avgörande ansågs inte vara avgörande huruvida äganderätten överlåtits ur en civilrättslig bedömning. Se EUD C-
320/88 som gällde överlåtelse av fastighet och den svenska Alhagers analys av avgörandet se, Alhager 2001, s. 
163-165. I avgörandet HFD: 1996-B-574 ansågs kommunen ha rätt till återbäring med stöd av MSL 130 § för 
både de nyttigheter som kommunen anskaffat och överlåtit vidare till kunder för socialvården och de nyttigheter 
som kommunen betalat med stöd av betalningsförbindelse till leverantörer med vilka kommunen haft 
upphandlingsavtal. Kunden inom socialvården hade avhämtat nyttigheterna från leverantören. Däremot 
fastställde avgörandet HFD 21.6.1999 T 1652 att kommunen inte hade rätt till återbäring i enlighet med MSL 
130 § för den mervärdesskatt som ingick i fakturor som kommunen betalade som socialvårdsåtgärd till kunder 
inom socialvården. Betalning av fakturor ansågs vara en form av stöd i pengar som inte berättigade till återbäring.  
205 Skatteförvaltningens anvisningar 21.12.2016, Diarienummer: A94/200/2016. 
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En kommun är mervärdesskattepliktig vid försäljning av såväl anläggningstillgångar som 

goodwill vid omstrukturering av ett kommunalt affärsverk till aktiebolag som inte utövar 

skattepliktig verksamhet. Fallet HFD 2014:67 gällde en samkommun som hade genom ett 

affärsverk bedrivit laboratorietjänster. Affärsverket skulle omstruktureras till ett aktiebolag 

som saknade avdragsrätt. Såväl de anläggningstillgångar som överfördes genom transaktionen 

liksom också värdet av goodwill var mervärdesskattepliktig. Transaktionen kunde inte undgå 

mervärdesskatt med stöd av 19a § i MSL eftersom mottagaren saknade avdragsrätt. Högsta 

förvaltningsdomstolen ansåg att goodwill skulle anses som en tjänst som utgjorde 

rörelsemässig försäljning. 

Med eget bruk av en vara avses att en näringsidkare tar en vara för privat konsumtion, 

överlåter en vara utan vederlag eller överför eller på något annat sätt tar en vara i annan 

användning än sådan som enligt 10 kapitlet i MSL berättigar till avdrag. Vad som föreskrivs 

om varor i eget bruk tillämpas endast om avdrag har kunnat göras för varan eller om varan har 

tillverkats i samband med den skattskyldiges rörelse (MSL 21 §). Centralskattenämnden har i 

avgörandet CSN 31/2010 ansett att en kommun hade rätt till återbäring med stöd av MSL 130 

§ och att denne inte skulle betala skatt för eget bruk då kommunen omstrukturerat sina 

utbildningstjänster som avsåg yrkesutbildning på vilka MSL 40 och 130 §§ tillämpats genom 

att bilda ett aktiebolag tillsammans med en annan kommun, en samkommun och en fjärde 

aktör och i samband med omstruktureringen överlåtit nyttjanderätten av anläggningstillgångar 

utan vederlag till bolaget. Det mottagande bolaget drev inte verksamhet i vinstsyfte och 

delade inte ut en dividend. Huruvida den fjärde aktören som var aktieägare i bolaget var 

offentlig eller privat framgår inte av avgörandet. Bolagets aktieägare hyrde ut de behövliga 

fastigheterna till bolaget. Äganderätten för anläggningstillgångarna kvarstod kommunen och 

nyttjanderätten överläts bolaget med ett avtal som avskilts från hyresavtalet gällande 

fastigheterna. Centralskattenämnden ansåg att anläggningstillgångarna kvarstod i bruk som 

berättigade till återbäring i enlighet med MSL 130 § och att kommunen därför inte behövde 

betala skatt för eget bruk med stöd av MSL 21.1 1 eller 3 punkterna.206  

                                                 
206 Centralskattenämnden reflekterade även tillämpningen av MSL 6.3 § enligt vilken en kommun är skyldig att 
betala skatt på försäljning av varor som skaffats för anläggningstillgångar och för sådan användning som 
berättigar till återbäring enligt 130 §, även då försäljningen inte är rörelsemässig. Denna fråga har inte ställts 
centralskattenämnden varefter centralskattenämnden inte har direkt tagit ställning till den. I rättspraxis som berör 
den privata sektorn har även fästs vikt huruvida överlåtelsen utan vederlag ingår i eller har nytta för bolagets 
ordinarie verksamhet.  Se avgörandet HFD 20.5.1997 T 1235 som handlade om ett bolag vars verksamhet gick ut 
på att publicera en dagstidning. Bolaget publicerade annonser för ett företag som det ägde tillsammans med 25 
andra förlag och vars verksamhet gick ut på att sälja och marknadsföra annonsutrymmen i dagstidningar som 
dess ägarföretag erbjöd. Överlåtelsen av reklam- och annonsutrymmen utgjorde inte tagande av tjänst i privat 
bruk, bruk som inte berättigar till avdrag eller bruk som skulle sakna samband med näringsverksamheten. Då 
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HFD har tagit fasta på överlåtelsepriset vid prövning huruvida kommunen haft skatteplikt för 

eget bruk vid överlåtelser till verksamhetsutövare utanför kommunkoncernen. I avgörandet 

HFD 9.11.1995 T 4574 erbjöd kommunen vattenreningstjänster till ett företag utan vederlag. 

Kommunen var skyldig att erlägga skatt för eget bruk. Kommunen erbjöd 

vattenreningstjänster även till ett annat företag till ett lägre pris med hänsyn till kvaliteten och 

mängden vatten. Priset baserade sig på ett avtal mellan kommunen och företaget. Eftersom 

priset inte var väsentligt lägre en gängsevärdet och då vattenreningstjänsterna hänförde sig till 

företagets skattskyldiga näringsverksamhet ansågs verksamheten utgöra skattskyldig 

försäljning och kommunen var inte skyldig att erlägga skatt för eget bruk. 

 

4.4.2.2. Mellanuthyrning 

 

Om en privat anordnare av socialvård hyr ut lägenheter till personer med rätt till stödboende 

enligt sociallagstiftningen betraktas uthyrningen som skattefri socialvård. Den privata 

verksamhetsutövaren har följaktligen inte rätt till avdrag från ingående mervärdesskatt för 

byggkostnader eller övriga utgifter som relaterar till fastigheten.207 Med mellanuthyrning208 

avses ett arrangemang där kommunen hyr lägenheter av ett bolag som antingen ägs av 

kommunen eller av andra, t.ex. privata aktörer. Hyresvärden är frivilligt skattskyldig med stöd 

av MSL 30 § och anskaffningar för hyresverksamheten och investeringskostnader är 

avdragsgilla. Kommunen får den mervärdesskatt som ingår i hyran återburen med stöd av 

MSL 130 §. Kommunen hyr lägenheterna vidare utan mervärdesskatt som socialvård, t.ex. till 

personer som är i behov av äldre- eller annat stödboende.209 Dessutom kan kommunen hyra 

de delar av byggnaderna som inte används till boende till en tjänsteproducent.210 Uthyrning av 

mark och byggnader faller utanför tillämpningsområdet av lagen om offentlig upphandling 

och konkurrensutsätts inte genom offentlig upphandling med stöd av någon 

speciallagstiftning.211 

Mervärdesskattefördelarna som kan följa av mellanuthyrning har emellertid lyfts upp i besvär 

                                                                                                                                                         
bolaget som fick annonsutrymmet i bruk som berättigade till avdrag, innebar verksamheten inte tagande av tjänst 
i eget bruk med stöd av MSL 22 §. Vid prövningen beaktades ordalydelsen och syftet med 
mervärdesskattedirektivets (77/388/ETY) 6 artikel 2b punkt.  
207 Sisä-Suomen yritysverotoimisto Dnr 26.2.2010 Nr 10OHYO0.  
208 fri översättning av det finska ordet ”välivuokraus”. 
209  Eskola 2012, s. 34. Ett mellanuthyrningsarrangemang har beskrivits även i avgörandet Sisä-Suomen 
yritysverotoimisto 29.10.2009 Nro 09OHY078. 
210 Tuorila 2014, s. 42. 
211 Eskola 2012, s. 44. Se även lagen om offentlig upphandling 9 § 1 momentet 1 punkten. 
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till offentliga upphandlingar. I avgörandet HFD 2012 T 2649 tog ändringssökanden i sitt 

besvär till högsta förvaltningsdomstolen upp mervärdesskattefördelar som en anbudsgivare 

som låter bygga nya byggnader för verksamheten får i och med att kommunen som 

upphandlande enhet har rätt till kommunåterbäring och att anbudsgivaren kan ansöka om 

frivillig skattskyldighet och därmed berättigas avdragsrätt av den mervärdesskatt som ingår i 

byggnadskostnaderna. Mervärdesskattefrågan hade inte handlagts i marknadsdomstolen och 

högsta förvaltningsdomstolen tog inte ställning till frågan. Den upphandlande enheten ansåg 

att mervärdesskatten inte hade betydelse vid beslutet om upphandlingen. I 

marknadsdomstolens avgörande i ärendet MD 2013/14 hade en till den sökande 

anbudsgivaren konkurrerande anbudsgivare tidigare haft ett hyresavtal gällande en byggnad 

med den upphandlande kommunen. Den konkurrerande anbudsgivaren kunde ansöka om 

frivillig skattskyldighet och berättigas till avdrag av mervärdesskatten som ingått i 

byggkostnaderna. Sökanden ansåg att den konkurrerande anbudsgivaren hade därför fått ett 

stöd av den upphandlande enhet som gynnade den konkurrerade anbudsgivaren i 

upphandlingen. Samtidigt behandlades även frågan huruvida ARA-stöd som berättigats vid 

det tidigare bygget borde beaktas. Marknadsdomstolen ansåg att det inte förekom ett stöd av 

den upphandlande enheten som skulle beaktas vid jämförelse av anbud med stöd av 64 § i 

lagen om offentlig upphandling (348/2007). Marknadsdomstolen ansåg att mellanuthyrningen 

inte påverkade upphandlingen av tjänsterna utan enbart de hyror som uppbars av de 

kundernas på boendet.  

 

I Sverige berättigar anskaffningar för stadigvarande bostad som beviljas den boende med stöd 

av socialtjänstlagen (2001:453)212 eller för funktionshindrade med stöd lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (1993:387)213 till ersättning av ingående mervärdesskatt 

och dold mervärdesskatt (lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, 

landsting, kommunalförbund och samordningsförbund 4 § och förordning om ersättning för 

viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund 1 

§). Lagstiftningen har ändrats från och med 1.1.2017 så att även boende som bedrivs av 

kommunen i familjehem, hem för vård eller boende och stödboenden berättigas ersättning av 

ingående mervärdesskatt. Innan reformen berättigades ersättningen enbart om kommunen 

                                                 
212 Se 5 kap. 5 § andra stycket, 7 § tredje stycket och 6 kap. 2 § i socialtjänstlagen som avser åldringar, personer 
med funktionshinder och barn. 
213 Se av 9 § 8 och 9 punkten i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som avser boende i 
familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 
familjehem, hem för vård eller boende och stödboenden samt bostad med särskild service eller anpassning för 
vuxna. 
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upphandlade boendetjänsten av utomstående. Kommunerna beviljades i Sverige år 1998 rätt 

till ersättning för ingående mervärdesskatt och för dold mervärdesskatt hänförlig till 

boendeformer som betraktas som tillhandahållande av stadigvarande bostad enligt de sociala 

boendeformer som definierats ovan förutom familjeboende som avses i 6 kap 2 § i 

socialtjänstlagen. Skälen till förändringen år 1998 var att gränsdragningen mellan lokaler för 

stadigvarande bostad och lokaler för vård och omsorg hade visat sig svår att göra, och att det 

var komplicerat för kommunerna att göra korrekta uppskattningar av hur stora ytor som 

användes för vård och omsorg respektive för stadigvarande bostad. Rätt till ersättning borde 

föreligga oavsett om verksamheten i dessa boenden var att betrakta som social omsorg eller 

som tillhandahållande av stadigvarande bostad. 214  

 

Enbart omständigheten att ett stadigvarande boende riktar sig till åldringar medför dock inte 

att kommunen skulle ha rätt till ersättning av ingående skatt och fastighetsägaren rätt att 

ansöka om frivillig skattskyldighet.215 Att bostaden är särskild anpassad till åldringar, t.ex. 

ingående trygghetsalarm och hemtjänst innebär inte att en bostad betraktas som socialvård i 

mervärdesskattehänseende. 216  Ifall boendet klassificeras som social- och hälsovård kan 

fastighetsägaren i Sverige ansöka om frivillig skattskyldighet och kommunen har rätt till 

ersättning av skatten som ingår i hyran.217 Behandlingen av de gemensamma utrymmen har 

varierat i rättspraxis även efter reformen år 1998, t.ex. korridorer och andra gemensamma 

utrymmen har behandlats på ett likartat sätt, medan behandlingen av t.ex. kök, allrum, 

spelrum, soprum etc. har varierat beroende på boendeanläggningens art.218   

 

Kommunerna hade vedertaget inte rätt ersättning av ingående skatt på äldreboenden till den 

del byggnadens yta utgjorde bostad för den boende fram till år 1998. Detta fastställdes i 

avgörande innan den nuvarande lagstiftningen om ersättning av ingående skatt RÅ 1993 ref. 

                                                 
214 Prop. 2016/17:1, s. 483-484.  
215 Prop. 1997/98:153, s. 14. 
216 Prop. 1997/98:153, s. 11. 
217 Prop. 1997/98:153, s. 14. Se också Prop. 2016/17:1, s. 484. 
218 Se, t.ex. HFD 2016 ref. 51 där kök med matplats, allrum och tv-rum, teknikrum och fastighetsförråd beviljade 
frivillig skattskyldighet. Samma slutsats förekommer även i avgörandet av HFD mål nr 1113-15, RÅ 2003 ref. 
100 I och II, där i den mån en byggnad eller en byggnadsdel har anpassats för verksamheten och är klart avskild 
från bostadsdelen kunde frivillig skattskyldighet beviljas. Se även Skatterättsnämndens förhandsbesked 2013-02-
06 (dnr 7-12/I), där uthyrning av lokaler till en kommun för vård- och omsorgsverksamhet har till den del 
verksamheten avser de boendes vårdrum inte ansetts skattepliktig då rummen ansetts utgöra stadigvarande 
bostad. I Skatterättsnämndens i förhandsbeskedet 2013-02-06 (dnr 20-11/I) har ansetts att den omständigheten att 
omvårdnaden i det enskilda fallet är betydande och att boenderummen inte stod till förfogande för alla eller 
kunde användas av den boende på samma sätt som lägenheter på den allmänna bostadsmarknaden inte var 
avgörande för bedömningen av ersättningsrätten. Däremot är rum utan kök där missbrukare kunde övernatta 
enbart en natt i sänder inte stadigvarande bostad i mervärdesskattehänseende, se HFD mål nr. 6743-15. 
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30 som gällde servicelägenheter om 1-3 rum och kök och gruppbostäder för senildementa. 

Boendetjänsterna erbjöds till följd av kommunens skyldighet att bereda äldre och 

handikappade ett boende som i största möjliga utsträckning med hänsyn till deras särskilda 

behov skulle motsvara ett sedvanligt boende. Rummen uppläts med hyresrätt och användes av 

de boende på samma sätt som lägenheter på den allmänna bostadsmarknaden. 

Omständigheten att lägenheterna bl.a. var särskilt handikappanpassade och fördelades med 

särskilt beaktande av tillsyns- och vårdbehovet eller att anläggningen av tillsynsskäl hölls låst 

påverkade inte bedömningen. Att omvårdnaden i det enskilda fallet kunde vara betydande och 

utgjorde sådan social omsorg som var undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen 

ansågs inte medföra att lägenheterna eller gruppbostäderna skulle anses utgöra särskilt 

inrättade vårdplatser i omsorgsverksamheten. 219  Trots reformen år 1998 har Högsta 

förvaltningsdomstolen även i avgörandet HFD 2015 not. 56 ansett uthyrning av boenderum 

för ensamkommande flyktingbarn, utgjort uthyrning av stadigvarande bostad och att 

kommunen inte hade rätt till ersättning för dold mervärdesskatt. Efter avgörandet HFD 2016 

not. 51 förtydligades regleringen i Sverige genom den lagstiftning som trätt ikraft vid 

ingången av år 2017.220 Det sociala boendet har varit föremål för avtalsarrangemang även i 

Storbritannien som har liknande regler för kompensation av ingående mervärdesskatt för 

kommunala aktörer.221 

 

Eskola har fört fram att mellanuthyrningen kan orsaka konkurrensstörningar till följd av andra 

omständigheter än mervärdesbeskattningen, såsom vid upphandlingsförfarandet. Eskola har 

dock medgett att mervärdesbeskattningen kan uppmuntra kommuner att styra kunder för 

socialvården till en mellanuthyrd fastighet eftersom kommunen har rätt till återbäring med 

stöd av MSL 130 §. Eskola har vidare åberopat att kommunerna borde ha klara riktlinjer vid 

beslut om att välja mellanuthyrda fastigheter.222 Mellanuthyrningen har även ansetts vara ett 

medel som gör det möjligt att kommunen väljer att hyra fastigheterna och köpa 

socialtjänsterna från olika aktörer. Att upphandlingen uppdelas i delar underlättar särskilt 

mindre aktörer att delta i upphandlingen.223 På den kommunala sidan har mellanuthyrning 

emellertid ansetts nödvändigt för att kunna dra av den ingående skatten från utgifter som 

uppkommer vid byggskedet och användning av byggnaderna. I en rapport av tjänstemän från 

                                                 
219 RÅ 1993 ref. 30.  
220 Prop. 2016/17:1, s. 483-484. 
221 Se Value Added Tax Act 1994 33 § och ICAS Budget Representation, 2017, s. 6. 
222 Eskola 2012, s. 54.  
223 Tuorila 2014, s. 43. 
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Joensuu har t.o.m. skrivits ut att genom mellanuthyrning uppnås lägre boende- och 

socialutgifter.224 I sådana fall blir en privat utövare av socialvård i ett sämre konkurrensläge.  

 

4.4.2.3. Avtalsarrangemang inom catering och annan matservice 

 

I skattepraxis gällande catering och annan matservice för klienter inom på socialservice och 

utbildning är principen att servicen är skattefri då en kommun producerar catering eller andra 

mattjänster som överlåts direkt till klienten. Om catering- eller mattjänsten däremot överlåts 

till en privat anordnare av socialtjänster är tjänsten enligt huvudregeln skattepliktig.225 Om 

den privata socialvårdsarrangören uppfyller kraven för anordnandet av socialvårdsservice som 

definierats i då ikraftvarande anvisningar av skatteförvaltningen och förbinder sig att överlåta 

cateringtjänsterna till klienten, är tjänsten också skattefri.226  

Ur ordalydelsen i MSL 130 § kan inte hittas ett hinder till kommunens rätt till återbäring för 

den ingående skatt för de nyttigheter som anskaffats för att producera de skattefria catering- 

och de övriga mattjänsterna då en privat verksamhetsanordnare som uppfyller vederbörande 

krav förbinder sig att överlåta catering- eller mattjänsterna till kunden för socialservice eller 

skoleleven. I en sådan situation får kommunen som producent av skattefria tjänster en fördel i 

jämförelse med privata aktörer som skulle bedriva tjänsterna antingen skattepliktigt eller 

skattefritt men utan avdragsrätt. Kommunåterbäringen har dock inte behandlats i 

Skatteförvaltningens ovan hänvisade avgöranden. 

Förutom catering och övriga mattjänster har avtalsarrangemang ingåtts bl.a. inom 

tidsreserverings- och rådgivningstjänster. Exempelvis i avgörandet av Savo-Karjalan 

verovirasto Nr 050H28J / 25.4.2005 har ett bolag sålt tidsreserverings- och 

rådgivningstjänster till en samkommun med skatteplikt enligt den allmänna skattesatsen. Då 

samkommunen som var berättigad till återbäring av den ingående skatten sålde tjänsterna 

vidare till kommuner ansågs tjänsterna vara skattefri hälso- och sjukvård. I avgörandet 

ställdes inte frågan huruvida man kunde anse att denna verksamhet kunde utgöra skattefri 

hälsovård.227  

                                                 
224 Kosonen – Kurki – Masalin http://webdynasty.jns.fi/djulkaisu/kokous/2015728-8-4.PDF.  
225 Se Pohjois-Suomen Yritysverotoimisto Päätös 17.8.2010 Nro 10OH44, Pohjois-Suomen Yritysverotoimisto 
Päätös 18.3.2011 Nro 11OHO015 och Verohallinto Päätös 10.4.2012 Nro 12OHO015J Dnro A23043011/2012. 
226 Verohallinto Päätös 10.4.2012 Nro 12OHO015J Dnro A23043011/2012. 
227 Savo-Karjalan verovirasto Nr 050H28J / 25.4.2005.  

http://webdynasty.jns.fi/djulkaisu/kokous/2015728-8-4.PDF
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5. Rättsläget i vissa andra länder  

5.1. Sverige 

5.1.1. Kommuners position på den svenska marknaden 

 

Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar 

till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. 

(SvKommunallag 2:7). 228  Kommuner kan utöva vinstbringande verksamhet men 

verksamheten får inte ha vinstsyfte.229 Möjligheten att driva verksamhet som konkurrerar med 

den privata sektorn är ytterst begränsad. Näringsverksamheten som kommunen bedriver 

behöver inte falla inom kommunens uppgifter men bör ha en tillräckligt nära anknytning till 

de kommunala uppgifterna. Med stöd av anknytningsprincipen kan t.ex. ett biokraftverk eller 

en hamn ägas av en kommun eller ett café i samband med en simhall kan upprätthållas av 

kommunen.230 Det är även tillåtet att sälja tillfällig överkapacitet på den öppna marknaden.231 

Kommuners näringsverksamhet har reglerats särskilt till vad som kommer verksamhet för 

funktionsnedsatta, åldringar och inom turismen.232 I Sverige finns en särskild lag, lagen om 

kommunala befogenheter som reglerar kommuners verksamhet och befogenheter. Med stöd 

av lagens 5 kapitel kan kommuner även i vissa fall driva export. Verksamheten bör dock vara 

allmännyttig och all spekulativ verksamhet är förbjuden för kommuner.233  

I Sverige har den kommunala näringsverksamheten indelats i ”sedvanlig kommunal 

näringsverksamhet”234 och ”egentlig näringsverksamhet”.235 En kommun kan bedriva sådan 

verksamhet av vilkas form inte är särskilt reglerats, i bolagsform, som stiftelse eller som 

enskild person. Även en privat aktör kan bedriva kommunal verksamhet (SvKommunallag 

10:1). 236 Kommunen får i sådant fall inte ge förbjudet ekonomiskt stöd till företaget. 237 

Verksamheten som kommuner utövar i bolagsform har enligt en undersökning av Svenskt 

                                                 
228 Motsvarande regelring fanns även i den upphävda SvKommunallagen (1991:900) 2:7. 
229 Regeringens proposition 1990/91:117 s. 34, Se även Indén 2008 s. 47. 
230 Bohlin 2010, s. 105 och Indén 2008 s. 47. 
231 Bohlin 2010, s. 107. Se SOU 2011:69. 
232 Indén 2008, s. 51. 
233 Bohlin 2010, s. 103. 
234 Till denna grupp hör t.ex. trafik och energiproduktion. 
235 Regeringens proposition 1990/91:117 s. 33. 
236 Motsvarande reglering fanns också i den upphävda SvKommunallagens 3:16. 
237 Bohlin 2010, s. 65. Om förbjudet stöd, se även 2:8 i SvKommunallagen. 
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Näringsliv ansetts äventyra konkurrensen på marknaden. 238  Ett aktiebolag som ägs av 

kommunen får inte bedriva verksamhet som kommunen inte fick bedriva själv.239 I rättspraxis 

har t.ex. inte godkänts att en kommun grundar ett bolag för att bedriva verksamhet att erbjuda 

personer med nedsatt arbetsförmåga en möjlighet att arbeta då verksamheten varit 

vinstbringande.240 Numera regleras förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet i syfte 

att erbjuda personer med funktionhinder möjlighet till anställning i 3:1 i lagen om vissa 

kommunala befogenheter.  

 

5.1.2. Behandlingen av offentliga samfund i Sveriges mervärdesbeskattning 

 

Verksamhet som bedrivs av staten, ett statligt affärsverk eller en kommun anses inte som 

ekonomisk verksamhet om den ingår som ett led i myndighetsutövning, eller avser bevis, 

protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning (SvMSL 4 kap. 6 §). Den 

föreskrivna mervärdesskattefriheten tillämpas inte om det skulle leda till betydande 

snedvridning av konkurrensen. Omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar 

samt avloppsrening anses som ekonomisk verksamhet ifall verksamheten utförs mot 

ersättning (SvMSL 4 kap. 7 §). Vidare är verksamhet som bedrivs av ett statligt affärsverk 

skattepliktigt (SvMSL 6 kap. 6 §). I Sverige har mervärdesskattedirektiven tolkats kraftigt 

utgående från konkurrensneutralitetssynpunkt och så att även tämligen blygsamma aktiviteter 

är tillräckliga för att verksamheten ska bedömas som ekonomisk verksamhet. Prövningen 

huruvida en verksamhet är ekonomisk verksamhet bedöms utifrån objektiva kriterier. 

Verksamhetens syfte och resultat har ansetts sakna betydelse i bedömningen.241  

 

5.1.3. Ersättning av den ingående skatten till kommunalsektorn och privata anordnare 

av vård  

 

Sverige utvidgade sin mervärdesskattebas år 1991. För att undvika att kommunerna skulle 

gynnas av att utöva mervärdesskattefri verksamhet i egen regi, gavs kommunerna en generell 

                                                 
238 Laurent 2007, s. 7. 
239 Bohlin 2010 s. 64. Ks. myös RÅ 1977 ref. 15, där ett aktiebolag som ägdes av kommunen inte fick bevilja en 
borgensförbindelse som kommunen själv inte fick bevilja.  
240 RÅ 1965 ref 17. 
241 Ståhl – Persson-Österman s. 198. 
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avdragsrätt av den ingående skatten. Systemet befarades vara i strid med 

mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG och avlägsnades därför vid Sveriges inträde i EU 1995. 

Den dolda mervärdesskatten återbetalades genom en lag (1990:578) om särskilt bidrag till 

kommuner.242 

 

I Sverige regleras numera kompensationen av mervärdesskatt till kommuner i lagen om 

ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och 

samordningsförbund (2005:807). Om en ersättning som motsvarar återbäringen med stöd av 

130 § i MSL föreskrivs i lagens 2 §. Om en motsvarighet till återbäring för den kalkylerade 

skatten med stöd av MSL 130a § föreskrivs i förordningen om ersättning för viss 

mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund 

(811/2005). Ersättningen beviljas av 6 % av kostnaden för upphandling av sjukvård, tandvård, 

social omsorg och utbildning samt 18 % av kostanden för hyra av lokal för vissa 

äldreomsorgs- och andra boendeformer för personer som p.g.a. vissa hälsorelaterade behöver 

särskilt stöd (Förordning om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, 

kommunalförbund och samordningsförbund 1 § och lag om ersättning för viss mervärdesskatt 

för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund 5 §). Ersättningen bör 

justeras om en investeringsvara som ersättning beviljats för sedermera överlåts vidare inom 

korrigeringstiden. Justeringen ska göras med ett belopp som motsvarar den ingående skatt 

som avser återstoden av korrigeringstiden (Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för 

kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund 6a – c §).  

För att landstingen inte pga. gällande mervärdesskattereglering ska få fördelar gentemot 

privata vårdgivare har flera landsting, t.ex. Halland, Stockholm, Uppsala och Västmanland 

gått in för att kompensera den ingående mervärdesskatten till de privata vårdgivarna inom 

vårdvalssystem i enlighet med landstingens schablonersättning från staten.243 I landstinget för 

Uppsala län är kompensationen till privata vårdgivare tre procent av faktureringsunderlaget 

och kan vid en individuell prövning höjas upp till sex. procent.244 

 

 

 

                                                 
242 SOU 2015:93, s. 40-42. 
243 Jönsson – Nilsson – Sagebro – Weber Person 2009, s. 57. 
244 Förfrågningsunderlag: Regelbok för barnavårdscentral fastställd av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015, s. 17. 
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5.1.4. Diskussion om konkurrensstörningar inom mervärdesbeskattningen för offentligt 

bedrivna näringsgrenar 

 

Även i Sverige har den konkurrensstörning som kan orsakas av ersättningen av den ingående 

skatten till kommunerna för skattefri verksamhet och schablonersättningen för social- och 

hälsovårdstjänster och utbildning väckt diskussion.245 Bland annat i SOU 2002:74 har ansetts 

att en konkurrensfördel förekommer för de statliga myndigheter som bedriver 

konkurrensutsatt avgiftsbelagd verksamhet och omfattas av ersättningssystemet men 

verksamheten inte är skattepliktig, eftersom myndigheten men inte det privata företaget får 

ersättning för ingående mervärdesskatt. 246  Det påstås att privata vårdgivare får högre 

kostnader än landstinget vid inköp av varor och tjänster, eftersom de inte på motsvarande sätt 

som kommuner och landsting har rätt att dra av kostnaden för ingående skatt. Att kommuner 

och landsting får en ersättning på ingående skatt avlägsnar inte konkurrensvrängningen. Om 

vederlaget i ett vårdvalssystem är densamma för såväl offentliga som privata vårdgivare, 

uppkommer en konkurrensfördel för kommunen eller landstinget eftersom denne inte behöver 

bära kostnaden för den ingående skatten i verksamheten.247 Jordahl och Stenkula har ansett att 

beläggande av social- och hälsovårdstjänsterna med mervärdesskatt i enlighet med den 

allmänna mervärdesskattesatsen skulle vara en effektiv metod att åtgärda problemet. 248  I 

Sverige är vuxentandvården konkurrensutsatt så att både offentliga och privata aktörer 

bedriver vuxentandvård. De offentliga aktörerna får följaktligen en fördel genom att få den 

ingående mervärdesskatten ersatt via kommunkontosystemet.249 Även Henkow har ansett att 

konkurrensen snedvrids till följd av ersättningen av ingående mervärdesskatt till kommuner. 

Han nämner dock inte konkreta exempel på detta.250 Konkurrensnackdelar har rapporterats 

särskilt för företag som bedriver geologiska och arkeologiska undersökningar, 

idrottsverksamhet samt utstakning och säljer sina tjänster till den offentliga sektorn.251  

Svenskt Näringsliv har i sitt svar till kommissionens utredning om mervärdesbeskattningen på 

den offentliga sektorn ansett att mervärdesskattedirektivets artikel 13 bör begränsas så att 

offentliga organ undantas skatteplikt endast vid utövning av offentlig makt. En annan viktig 

reformåtgärd är att införa återbetalnings- eller avdragsrätt för företag inom de skattefria 

                                                 
245 Jordahl – Stenkula , s. 15-16 och  Jönsson – Nilsson – Sagebro – Weber Person 2009, s. 56-57. 
246 SOU 2002:74, s. 117. 
247 Jönsson – Nilsson – Sagebro – Weber Person 2009, s. 56-57. 
248 Jordahl – Stenkula 2009, s. 19. 
249 SOU 1999:133, s. 107-108. 
250 Henkow 2013, s. 106. 
251 SOU 2002:74, s. 118-119 och 121. 
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näringsgrenarna. Svenskt Näringsliv anser att frivillig skattskyldighet med nollskattesats eller 

en reducerad skattesats borde föredras framför separata kompensationssystem. Svenskt 

Näringsliv åberopar även gemensam reglering på området EU-nivå. 252   

Svenskt Näringsliv lyfter även fram avsaknaden av möjlighet till s.k. gruppregistrering. En 

gruppregistrering innebär att alla de företag som ingår i gruppen betraktas som ett och samma 

företag i mervärdesskattehänseende och att ingen mervärdesskatt faktureras mellan 

medlemmarna i gruppen. Regler om gruppregistrering finns för företag bl.a. inom 

finanssektorn. För företag utan avdragsrätt och utan möjlighet till gruppregistrering innebär 

det en väsentlig kostnadsökning om företaget väljer att organisera verksamheten i olika 

koncernbolag. Vidare lyfter organisationen upp problemen med att mervärdesskattefri 

verksamhet inte berättigar till att hyresvärden beviljas frivillig skattskyldighet för hyran till 

lokaler och att den ingående skatten för kostnader relaterade till byggnader som används till 

stadigvarande bostad saknar avdragsrätt. Omsorgsboenden har trots inslag av sjukvård ansetts 

utgöra stadigvarande bostad.253 

 

5.2. Danmark 

 

I Danmark är återbäring av ingående mervärdesskatt till kommuner sammankopplad till 

kommunernas redovisning. Den ingående skatten bokas på ett skilt redovisningskonto. 

Kommunerna har rätt till kompensation av den ingående skatt som inte berättigar till avdrag. 

På grund av konkurrensskäl har dock vissa branscher, såsom kollektivtrafik och uthyrning av 

fast egendom dock inte rätt till återbäring. Däremot finns kompensationsrätten inom hälsovård 

och utbildning. Skatteneutraliteten har inte heller i Danmark ansetts vara helt garanterad.254 

 

 

 

 

 

 

                                                 
252 Svenskt Näringslivs svar på kommissionens utredning om mervärdesbeskattningen på den offentliga sektorn 
2014, s. 1-4. 
253 Svenskt Näringslivs svar på kommissionens utredning om mervärdesbeskattningen på den offentliga sektorn 
2014, s. 4. 
254 Henkow 2013, s. 84-89. Det bör beaktas att kollektivtrafiken i Danmark är befriad från mervärdesskatt. 
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5.3. Norge 

5.3.1. Kompensation av ingående skatt 

 

I Norge regleras kompensationen av den ingående mervärdesskatten i loven om kompensasjon 

av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven). 

Verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som hör till kommunernas skyldighet har rätt 

till kompensation. Sådana verksamhetsutövare kan vara t.ex. kommuner, regionala enheter 

och samkommuner, privata och ideella verksamhetsutövare som bedriver hälso-, omsorgs-, 

sociala-, eller utbildningstjänster samt barnträdgårdar då verksamheten bedrivs med stöd av 

tillstånd eller påförande av en kommun eller en regional enhet, dock inte privata läkare och 

fysioterapeuter. Även vissa kyrkliga tjänster och vissa skolinternat har rätt till kompensation 

(merverdiavgiftskompensasjonsloven 2 §). I lagens 4 § finns begränsningar för anskaffningar 

till bl.a. fast egendom, privat användning samt ekonomisk verksamhet som bedrivs av 

kommuner eller regionala enheter som konkurrerar med verksamhet som inte berättigar till 

kompensation.255 Henkow anser att den norska modellen är en möjlighet att bli kvitt med den 

snedvridning av konkurrensen som kompensationssystem av ingående mervärdesskatt orsakar 

och att modellen borde implementeras till andra länder.256  

EFTA:s övervakningsmyndighet har ansett att det norska systemet för kompensation av 

ingående mervärdesskatt utgör ett förbjudet statsstöd. De norska myndigheterna försvarade 

sig med motiven att den faktiska konkurrensen mellan mottagarna av kompensationen och 

aktörer från andra EES eller EU länder var marginell. EFTAs övervakningsmyndighet ansåg 

att den faktiska omfattningen eller effekten av konkurrensvrängningen inte hade någon 

avgörande verkan i prövningen.257 De norska myndigheterna ansåg även att kompensationen 

främjade det inneboende kravet på neutralitet i mervärdesbeskattningen medan EFTA:s 

övervakningsmyndighet ansåg att kompensationen stred emot den inneboende systematiken i 

mervärdesskattesystemet. 258  Försvaret för det norska kompensationssystemet vidhöll att 

kompensation av ingående mervärdesskatt inte skulle skilja sig från att bevilja det offentliga 

organet mer direkt ekonomiskt stöd.259 Vid analys av avgörandet bör man beakta att även 

privata aktörer och icke-vinstdrivande företag hade rätt till återbäringen av mervärdesskatten 

                                                 
255 Se även Henkow 2013, s. 111 
256 Henkow 2013, s. 131-132 och 185. 
257 EFTA Surveillance Authority decision 155/07/COL. 
258 Henkow 2013, s. 125. 
259 Millar 2013, s. 172. 
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inom social- och hälsovården samt utbildningsbranschen ifall verksamheten var en lagstadgad 

skyldighet för statliga eller kommunala myndigheter.  

 

5.3.2. Budgetförfarande för icke-vinstdrivande organisationer 

 

Fram till år 2001 beskattades enbart de verksamhetsformer som explicit nämnts i 

mervärdesskattelagen. Därefter har en allmän skattebas tillämpats och lagen har explicit 

uteslutit vissa verksamheter från skatt. Detta orsakade även att allt fler verksamhetsformer 

såsom konsult-, juridik- och redovisningstjänster ålades skatteplikt och beviljades därmed 

även rätt att dra av skatten som ingick i anskaffningar för verksamheten. Utbildning, social- 

och hälsovård och kulturrelaterade tjänster förblev skattefria efter reformen, vilket innebar att 

t.ex. biljetter till konserter, biografer, teatrar, nöjesparker och idrottsanläggningar förblev 

skattefria oberoende om verksamheten bedrevs i vinstsyfte eller inte. Givetvis förekom ingen 

rätt att dra av den ingående skatten på anskaffningar för dessa verksamheter. För att 

kompensera detta beviljades icke-vinstdrivande organisationer möjligheten att få en 

kompensation ur statsbudgeten. Att genomföra kompensationen genom ett budgetförfarande 

har ansetts utgöra en politisk linjedragning. Systemet möjliggör att årligen justera 

kompensationens belopp eller avskaffa den helt genom budgetbeslut, vilket är smidigare än att 

ändra mervärdesskattelagen.260 

 

I början ansökte organisationerna om kompensationen av skattemyndigheterna genom ett 

enkelt regelverk som gick ut på att identifiera de anskaffade nyttigheter som påförts 

skatteplikt i reformen år 2001. Sedermera överfördes principerna för fastställande av 

kompensationen till Frivillighetens Samarbeidsorgan men återbetalningen utfördes av 

skattemyndigheterna. Efter reformen blev det svårare för organisationer som inte baserade sig 

på frivilligarbete, medlemskap och demokratisk organisation att beviljas kompensation. Allt 

mer av kompensationen beviljades även till kulturverksamhet och allt mindre till utbildning. 

Verksamhetens totala kostnader, andelarna av betalt och frivilligt arbete, medlemsantal och 

löner beaktades, vilket gjorde ansökningsförfarandet mer komplicerad för organisationerna. 

Vissa organisationer hade även beviljats en större kompensation än de i verkligheten belastats 

av att en större omfattning av anskaffade nyttigheter belastats av mervärdesskatt.261 

                                                 
260 Gjems-Onstad, 2004, s. 244.  
261 Gjems-Onstad, 2004, s. 245. 
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5.4. Kanada 

5.4.1. Allmänt om Kanadas mervärdesbeskattning 

 

I Kanada kallas den skatt som motsvarar mervärdesskatten för ”goods and services tax” 

(GST). Den allmänna skattesatsen är 5 %. Dessutom påför en del provinser en ytterligare 

försäljningsskatt som kallas ”harmonized sales tax” (HST), vilket höjer den totala 

skattebördan. Den ingående skatten är avdragbar, men begränsningarna för avdragsrätten är 

mer omfattande än i Finland, exempelvis är rätten till avdrag begränsad för medlemsavgifter 

till föreningar vars syfte är att erbjuda restaurang, rekreation eller idrott samt 

passagerarfordon vars värde överskrider ett visst belopp. Av måltids- och 

underhållningstjänster är enbart 50 % av skatten är avdragbar.262 

Till de nollbeskattade nyttigheterna tillhör förutom internationella anskaffningar även 

baslivsmedel, mediciner, vissa jordbruksprodukter och leveranser till provinsernas 

myndigheter. Den ingående skatten är avdragbar för dessa nyttigheter. Till den 

mervärdesskattbefriade gruppen hör till stor del motsvarande tjänster som i Finland såsom fast 

egendom, finansiella tjänster, social –och hälsovård, utbildning, rättshjälp, väg-, bro- och 

färjetullar samt verksamhet som bedrivs av allmännyttiga samfund och vissa instanser på den 

offentliga sektorn som inte konkurrerar med den privata sektorn.  Ingående skatten för dessa 

nyttigheter saknar avdragsrätt.263 Det förekommer dock i vissa provinser olika behandlingar 

mellan aktörer på basen av dess olika juridiska form.264 Förfaranden där vissa nyttigheter i 

leveranskedjan är befriade från skatt t.ex. hälsovårdstjänster, och vissa nollbeskattade, leder 

lätt till komplicerade situationer.265  

 

 

 

                                                 
262 Gendron 2013, s. 105,  Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – 
Mekonnen 2013,  s. 113. Se Excise Tax Act IX kapitlet. Om rätten hos offentliga och andra allmännyttiga 
aktörers rätt till återbäring föreskrivs i Public Service Body Rebate (GST/HST) Regulations. 
263 Gendron 2013, s. 108 och Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk , Winiarczyk – Möller 
– Mekonnen 2013, s. 114. 
264 Gendron 2013, s. 118-119. 
265 Gendron 2013, s. 109. 
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5.4.2. Mervärdesbeskattning för den offentliga sektorn och andra anordnare av 

välfärdstjänster i Kanada 

 

I Kanada kallar man offentliga organ, icke-vinstbringande organisationer och 

välgörenhetsorganisationer för PNC-sektorn.266 Verksamheten på PNC-sektorn kan antingen 

vara skattbelagd, s.k. 0 % -verksamhet eller skattefri. Skatten för inköpta nyttigheter är 

avdragbar för skattebelagd och för s.k. 0 % verksamhet, men inte för skattefri verksamhet. 

Den ingående skatten för skattefri verksamhet kan återbäras genom en särskild kompensation 

till offentliga organ (PSB-bodies). Med PSB-bodies avses såväl icke-vinstbringande 

organisationer, välgörenhetsorganisationer, skol- och hälsovårdsmyndigheter och offentliga 

högskolor.267  Bland annat fribrandkårer och privata vattenleverantörer (icke flaskvatten) hör 

också till denna kategori. Att en aktör ska behandlas som en ”kommunal aktör” inom 

mervärdesbeskattningen förutsätts ett godkännande av en myndighet. 268  Merparten av 

verksamheten som bedrivs av offentligrättsliga organ är befriad från mervärdesskatt.269 Om 

den ingående skatten kompenseras, motsvarar verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv 

nollbeskattad verksamhet.270  

Offentliga organ, organ som bedriver offentlig service, kvalificerade icke-vinstdrivande 

organisationer samt utvalda organ som bedriver offentlig service är berättigade en särskild 

kompensation. Med offentliga organ avses välgörenhetsorganisationer, skolmyndigheter, 

sjukhusmyndigheter, offentliga läroinstitut och universitet. Med organ som bedriver offentlig 

service avses förutom de ovan nämnda även icke-vinstdrivande organisationer. Med 

kvalificerade icke-vinstdrivande organisationer avses icke-vinstdrivande organ som får minst 

40 procent av sin finansiering genom offentliga medel. Med utvalda organ som bedriver 

offentlig service avses skolmyndigheter, läroinstitut eller universitet som verkar utan 

vinstsyfte, sjukhusmyndigheter, kommuner, anläggningsadministratörer eller utomstående 

leverantörer. För kommuner, välgörenhetsorganisationer och icke-vinstdrivande 

organisationer är vissa särskilt definierade nyttigheter skattefria och de övriga skattepliktiga 

med 5, 12, 13 eller 0 procents skattesats. Alla nyttigheter som offentliga organ eller 

välgörenhetsorganisationer exporterar berättigar till kompensation av ingående skatt. 271 

                                                 
266  Gendron 2013, s. 103. PNC står för Public-sector bodies, non-profit organizations och charitable 
organizations. 
267 Gendron 2013, s. 108-109. PSB står för Public sector bodies 
268 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s.115. 
269 De la Feria 2009, s. 161.  
270 Aujeans – Jenkins – Poddar 1999, s. 148. 
271 Gendron 2013, s. 112-113. Se även Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk 
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Kompensationen förutsätter inte att verksamhetsutövaren har registrerat sig som 

mervärdesskattskyldig. Kompensationen kan beviljas även för vissa försäljningsskatter som 

provinserna ålägger. Vissa nyttigheter har lämnats utanför tillämpningsområdet för 

kompensationen såsom medlemskap i måltidsklubbar, rekreations- och idrottsklubbar, 

tobaksprodukter och vissa kostnader som hänför sig till bostadslägenheter. Kommunerna får 

skatten helt och hållet kompenserad, utbildnings- och hälsovårdsanstalter till en större del och 

välgörenhetsorganisationer och icke-vinstdrivande organisationer till 50 %. Kompensationen 

berättigas även för HST-skatten som en del provinser påför.272  

Anskaffningar av PNC-sektorn som inte får offentliga bidrag behandlas som den privata 

sektorn i allmänhet. Lättnader och subventioner bör tillsättas vederlagen för fastställande av 

mervärdesskatten. 273  Välgörenhetsorganisationer är mervärdesskatteskyldiga ifall deras 

omsättning överskrider en gräns för små verksamhetsutövare. Då verksamheten är skattbelagd 

är även den ingående mervärdesskatten avdragbar. Dessa har möjlighet till en s.k. 

nettoskatteberäkning. Vid tillämpningen av denna nettoskatteberäkning behöver 

välgörenhetsorganisationen enbart betala 60 % av mervärdesskatten. Vid tillämpning av 

nettoskatteberäkningen finns även begränsningar i avdragsrätten för den ingående skatten.274 

Anskaffningar gjorda av statliga myndigheter i Kanada är mervärdesskattebelagda. 

Provinserna är befriade att betala skatt för sina anskaffningar, men en del av provinserna har 

samtyckt att betala mervärdesskatt för sina anskaffningar. Leverantörerna till de befriade 

provinserna debiterar inte mervärdesskatt men har rätt att dra av den ingående skatten.275 

Den kanadensiska modellen har mycket gemensamt med den finska återbäringen och svenska 

ersättningen för ingående mervärdesskatt. Modellen har beskrivits som en kompromiss mellan 

en skattefri och fullt beskattad offentlig sektor. Modellen har dock inte uppnått neutralitet 

mellan den privata och offentliga sektorn utan offentliga sektorn anses få en fördel i 

mervärdesbeskattningen.276 

 

                                                                                                                                                         
– Möller – Mekonnen 2013, s. 115-116. 
272 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 116-
117. 
273 Gendron 2013, s. 119-120. 
274 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 115-
116. 
275 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 114-
115. 
276 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 117-
118. 
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5.5. Australien 

 

Australien införde ”goods and services tax” som motsvarar mervärdesskatten år 2000.277 

Skattesatsen är 10 procent men beräkningssättet skiljer dock från det europeiska systemet 

(Australiens Goods and Services Tax Act, hädanefter AGSTA 2 kapitel 9-70 och 9-75 

division). Offentliga bidrag som inte utgör vederlag ingår inte i mervärdesskattebasen.278  

Det australiensiska systemet gör en distinktion mellan nollbeskattad verksamhet som 

inbegriper rätt att dra av ingående skatt och skattefri verksamhet utan rätt att dra av ingående 

skatt. 279  Exempelvis internationell handel, livsmedel, vatten, hälsovård, kompletterande 

naturlig hälsovård, hälsofrämjande produkter och mediciner, förstahjälpskurser, bilar för 

funktionsnedsatta, transport, barndagvård, utbildning, vuxenutbildning, religiösa aktiviteter, 

jordbruksmark samt icke-kommersiell verksamhet av välgörenhetsorganisationer är beskattat 

med noll procent (AGSTA 3 kapitel 38 division). Dessa är till en stor del samma verksamhet 

som är mervärdesskattbefriad inom EU. Till skillnad från EU, är ingående skatten från dessa 

avdragbar (AGSTA 3 kapitel 38-1 division). Finansiella tjänster, uthyrning och försäljning av 

bostadslägenheter, ädelmetaller, vissa skolkantiner samt penninginsamling för 

välgörenhetsorganisationer är befriad från mervärdesskatt och den ingående skatten är således 

inte avdragbar (AGSTA 3 kapitel 40 och 40-1 division). Däremot faller verksamhet som 

bedrivs utan vederlag t.ex. brandkårer utanför tillämpningsområdet för 

mervärdesskattelagstiftningen. Detta innebär att den ingående skatten inte är avdragbar. 

Därför kan man säga att problemet med att offentliga sektorn gynnas av att producera sina 

nyttigheter själva är även i Australien enbart delvis löst.280 

Offentliga organ har möjlighet men inte skyldighet att registrera sig som 

mervärdesskattskyldiga. Om ett offentligt organ är registrerat som mervärdesskattskyldigt 

tillämpas motsvarande mervärdesskattregler som för privata aktörer (AGSTA 4 kapitel 149 1- 

10 division). Beskattning av den offentliga sektorn har ansetts som en av styrkorna i det 

australienska mervärdesskattesystemet. Då den offentliga och privata sektorn behandlas lika 

finns inga motiv som lockar offentliga sektorn att producera tjänster själv istället för att 

upphandla dem eller som tvärtom skulle orsaka motvilja till självproduktion. Konsumenterna 

bär den slutliga bördan av mervärdesskatten. Systemet är även administrativt enkelt då 

                                                 
277 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 118. 
278 Millar 2013, s. 158-159 
279 Se mer Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, 
s. 118-119. 
280 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 122. 
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tolknings- och tillämpningsproblem av offentliga organ, offentlig verksamhet, skattefrihet och 

kompensationssystem uteblir.281  

 

5.6. Nya Zeeland 

 

Nya Zeeland har en av världens bredaste skattebaser inom mervärdesbeskattningen. Den 

Nyzeeländska mervärdesskattemodellen har även ansetts vara den mest konkurrenseffektiva i 

världen. Den offentliga sektorn ges ingen särbehandling, PNC-sektorn är skattskyldig och den 

ingående skatten är avdragbar. För offentliga sektorn beräknas skattebasen utgående från 

verksamhetens budgetanslag och användaravgifter. 282  Likaså för den privata sektorn 

inkluderas understöd i skattebasen tillsammans med användaravgifter. Lokala myndigheterna 

behandlas i det stora hela lika som näringsdrivande företag. Även för lokala myndigheter 

ingår understöd och användaravgifter i skattebasen.283 En bred skattebas hör ihop med en 

omfattande definition på begreppet ”vederlag”. Som vederlag beaktas samtliga betalningar, 

oberoende om de är frivilliga eller ofrivilliga eller om betalaren även är mottagare av den 

överlåtna nyttigheten. Vederlag är dock inte ovillkorliga betalningar till icke-vinstdrivande 

organ (Nya Zeelands Goods and Services Tax Act 1985 No 141 2(1), hädanefter NZCSTA).284 

Detta innebär att det inte till skillnad från det europeiska mervärdesskattesystemet behöver 

förekomma ett direkt samband mellan prestation och vederlag.285 

Skattesatsen är antingen 15 eller 0 procent (NZGSTA 8 (1)).286 Tillämpningsområdet för den 

nollbeskattade verksamheten är snäv. Dit hör enbart vissa internationella transaktioner, vissa 

transaktioner gällande mark, immateriella rättigheter, finansiella tjänster (NZGSTA 11 och 

11A). Dessutom är vissa mark- och petroleumtransaktioner med de lokala myndigheterna 

nollbeskattade (NZGSTA 11 B). Till den mervärdesskattbefriade verksamheten hör bl.a. de 

finansiella tjänster som inte är nollbeskattade, hyra och försäljning av bostadslägenheter, 

                                                 
281 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 121 
-122 och 124. 
282 Gendron 2013, s. 126. Dock är t.ex. icke-vinstbringande verksamhet som bedrivs med hjälp av donationer 
befriad från mervärdesskatt.  
283 Millar 2013, s. 153. Se mer NZGSTA 5:6 och 6(1)(b). 
284 consideration, in relation to the supply of goods and services to any person, includes any payment made or 
any act or forbearance, whether or not voluntary, in respect of, in response to, or for the inducement of, the 
supply of any goods and services, whether by that person or by any other person; but does not include any 
payment made by any person as an unconditional gift to any non-profit body (NZCSTA 2 (1)) 
285 Jfr. EUS C-246/08. Se även Henkow 2013, s. 180. 
286 Millar 2013, s. 144. 
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anskaffning av donerade nyttigheter till icke-vinstdrivande organisationer samt 

dröjsmålsräntor (NZGSTA 14).  

 

6. Landskapsreformens inverkan på mervärdesbeskattningen   

6.1. Allmänt 

 

Kommunerna har hittills haft hand anordnandet av bassjuk-, hälso- och socialvårdstjänsterna. 

Enligt den föreslagna landskapsreformen ska landskapet istället för kommunerna åta sig 

uppgifterna inom bassjuk-, social- och hälsovården och räddningsväsendet, utvecklingen av 

regionens näringar, såsom anordnandet av företags-, arbets- och näringstjänsterna och 

främjandet av kultur, motion och integration inom landskapet. Landskapet ska även sköta 

planeringen av områdesanvändningen och planläggningen, trafiksystemets funktion och 

trafiksäkerheten, väghållningen, samt uppgifter inom vattentjänsterna, vatten- och 

havsskyddet. Verksamheten som landskapet bedriver är till stor del annan än skattepliktig 

rörelse, såsom myndighetsverksamhet eller skattefri hälso- och sjukvård eller socialvård. För 

att säkerställa en neutral beskattning ska landskapet betala skatt för rörelsemässig verksamhet 

enligt de allmänna mervärdesskattereglerna. Verksamheten anses vara rörelsemässig under 

samma förutsättningar som verksamheten i andra offentliga samfund. Ett landskap är i regel 

skattskyldigt på eget bruk i enlighet med lagens allmänna principer.287  

 

Nettokostnaderna för social- och hälsovården och räddningsväsendet var enligt 

finansministeriets kalkyl ca 17,6 miljarder euro år 2016. Av detta bestod ca 17,2 miljarder 

euro av social- och hälsovårdskostnader och ca 410 miljoner euro av räddningsväsendets 

kostnader. Dessutom överförs andra uppgifter för ca 1,3 miljarder euro till landskapen. 

Ansvaret för finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår från 

kommunerna till staten. Statens skatteinkomster bör utökas för att finansiera verksamheten 

och kommunalskatten minskas i motsvarande mån. Till följd av överföringen av uppgifterna 

och egendomsarrangemangen övergår sjukvårdsdistriktens, specialomsorgsdistriktens och 

landskapsförbundens samkommunsandelar samt sådant lösöre som hör till social- och 

hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna till landskapen och deras 

                                                 
287 RP 15/2017, s. 206 och 614.  
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servicecenter.288 Reformen har planerats träda ikraft vid ingången av år 2020.289 

 

Reformen innebär att social- och hälsovårdstjänster kommer produceras av landskapens 

affärsverk och när det gäller tjänster som konkurrerar på marknaden, av bolag som ägs av 

landskap, privata bolag och organisationer och självständiga yrkesutövare. Uppgifter som 

innebär betydande utövning av offentlig makt eller uppgifter som inte kan ges till någon 

annan än en myndighet sköts av landskapet och landskapets affärsverk. Ökningen av antalet 

tjänsteproducenter torde öka konkurrensen mellan producenterna och därigenom bl.a. göra 

verksamheten mer kundinriktad samt förbättra dess produktivitet och kvalitet.290  

 

6.2. Valfrihetsmodellen 

 

Som en del av social- och hälsovårdsreformen införs en valfrihetsmodell inom hälso- och 

sjukvården. 291  I valfrihetsmodellen föreslås att kunden ska välja (1) en producent av 

direktvalstjänster292, en separat producent av mun- och tandvårdtjänster, samt rätt att välja 

tjänsteproducent utifrån en kundsedel som beviljats av en producent av direktvalstjänster, (2) 

efter prövning av servicebehovet en producent som tillhandahåller icke-brådskande vård mot 

kundsedel eller enligt en personlig budget i enlighet med socialvårdens kundplan och (3) 

affärsverk i landskapet och det verksamhetsställe som tillhandahåller tjänster. Dessutom ska 

rätten att välja yrkesutbildad person enligt hälso- och sjukvårdslagen kvarstå inom den ram 

som fastställs i lagen och rätten utvidgas för socialvårdens del. Landskapet ska dessutom 

införa en personlig budget för personer med rätt till social- och hälsovårdstjänster med stöd av 

äldreomsorgslagen, handikappservicelagen eller specialomsorgslagen.293  

 

Kunden ska kunna välja en tjänsteproducent från den offentliga, privata eller tredje sektorn.294 

Tjänsteproducenter som ingår i valfrihetssystemet ska vara införda i ett särskilt register som 

avses i lagen om produktion av social- och hälsotjänster och vara registrerade som användare 

av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i lagen om elektronisk behandling 
                                                 
288 RP 15/2017, s. 16-17. 
289 Beredningen och genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen  
290 RP 15/2017, s. 18.  
291 RP 15/2017, s. 313. 
292 Med direktvalstjänster avses icke-brådskande tjänster och inom ramen för social- och hälsocentralens eller 
mun- och tandvårdsenhetens öppettider och brådskande tjänster, dvs. akutmottagning och vård samt 
hälsorådgivning, hälsokontroller och medicinska rehabiliteringstjänster. Se RP 47/2017, s. 71-72. 
293 RP 47/2017, s. 71. 
294 RP 47/2017, s. 6.  
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av klientuppgifter inom sjuk-, hälso- och socialvården. Landskapet ska godkänna producenter 

av direktvalstjänster och producenter av tjänster mot kundsedel genom ett 

anmälningsförfarande och ingå avtal med producenterna av direktvalstjänsterna. Om 

anmälningsförfarandet inte leder till ett tillräckligt utbud av direktvalstjänster, kan landskapet 

besluta att skaffa tjänsterna genom offentlig upphandling. 295  Landskapet ska besluta om 

ersättningarna till producenterna av direktvalstjänster. 296  Kundavgifterna är lika för alla 

kunder eller fastställs i nivåer enligt olika kundgrupper.297  

 

Verksamhet som bedrivs i konkurrensläge på marknaden bör bedrivas i bolagsform på 

motsvarande villkor som kommuner i nuläget är skyldiga att bolagisera verksamhet som 

bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. 298  Förslaget strävar att säkerställa 

konkurrensneutraliteten genom ett bolagiseringskrav och gemensamma spelregler på 

marknaden, såsom registrering eller grunder för betalda ersättningar, vilka är lika för alla 

tjänsteproducenter och för samma tjänster i hela landskapet. Landskapets affärsverk kan inte 

själv producera direktvalstjänster eller tjänster som tillhandahålls mot kundsedel. Om 

landskapet vill producera dessa direktvalstjänster, ska det grunda ett bolag eller en 

sammanslutning för att producera tjänsterna. I sista hand ges Konkurrens- och 

konsumentverket med stöd av 4a kapitlet i konkurrenslagen rätten att ingripa i verksamhet 

som strider mot konkurrenslagen.299 

 

Genom valfrihetsmodellen skapas olika marknader för social- och hälsovårdstjänster. 

Valfriheten genomförs genom direktvalstjänster, kundsedlar och personliga budgeter. Tröskeln 

för inträde på marknaden kommer att bli högre för direktvalstjänster vid social- och 

hälsocentraler än för tjänster som tillhandahålls mot kundsedel eller enligt personlig budget, 

vilket beror på tjänsteutbudets omfattning, tillhörande kapitalbehov och risker i anslutning till 

det övergripande ansvaret för verksamheten.300 

 

 

                                                 
295 RP 47/2017, s. 74.  
296 RP 47/2017, s. 75.  
297 RP 47/2017, s. 116. 
298 RP 15/2017, s. 426. Se även förslaget till lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården 52 §, RP 
47/2017, s. 300-301. 
299 RP 47/2017, s. 115. Se även förslaget till lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården 60 §, RP 
47/2017, s. 304. 
300 RP 47/2017, s. 108. 



 

65 
 

6.3. Mervärdesbeskattningen 

 

När landskapet övertar ansvaret för att ordna de tjänster som ingår i social- och hälsovårds- 

och regionförvaltningsreformen, skulle den mervärdesskattekostnad som ingår i anskaffningar 

för denna verksamhet utan införande av något specialförfarande föranleda ett motsvarande 

neutralitetsproblem som inom den kommunala och statliga tjänsteproduktionen. Detta skulle 

leda till att det vore förmånligare för landskapet att själv producera de nyttigheter som 

används i verksamheten än att skaffa dem av utomstående.301 

 

Avsikten är att mervärdesbeskattningen av den verksamhet som överförs till landskapets 

organiseringsansvar genomförs inte bara på ett neutralt sätt utan också administrativt så enkelt 

som möjligt. Landskapets serviceproduktion ordnas delvis vid ett affärsverk i landskapet som 

juridiskt och mervärdesskatterättsligt utgör en del av landskapet. Överlåtelser av varor och 

tjänster mellan landskapet och affärsverket betraktas således som den skattskyldiges interna 

överlåtelser. För att säkerställa en neutral beskattning ska landskapet betala skatt för 

rörelsemässig verksamhet enligt de allmänna mervärdesskatterättsliga reglerna. Verksamheten 

anses vara rörelsemässig under samma förutsättningar som verksamheten i andra offentliga 

samfund. Verksamheten i ett landskap är dock i allmänhet annan än skattepliktig rörelse, 

såsom myndighetsverksamhet eller skattefri hälso- eller sjukvård eller socialvård. 302  

 

För att trygga anskaffningsneutraliteten i landskapens verksamhet ersätts landskapen för den 

mervärdesskattekostnad som ingår i anskaffningar som gjorts för den skattefria verksamhet 

och den verksamhet som står utanför tillämpningsområdet för mervärdesbeskattningen på ett 

motsvarande sätt som för kommunerna och staten. Det kommer att införas ett nytt statligt 

budgetförfarande genom vilket skattens inverkan på valet av anskaffningsform elimineras. 

Skatten kunde även ersättas inom mervärdesskattesystemet. Eftersom landskapens 

verksamhet helt och hållet finansieras med statliga medel, föranleder finansieringen inte enligt 

regeringspropositionen något behov av att använda annan än direkt statlig finansiering för att 

ersätta mervärdesskattekostnaden. Enligt regeringspropositionen är fördelarna med att 

ersättningen sker inom ramen för statens budgetförfarande transparens, rättssäkerhet samt 

övervakningsmässiga fördelar och att systemet vid behov flexibelt kan anpassas till olika 

strukturer för tjänsteproduktion. Ett centralt mål för social- och hälsovårdsreformen i fråga 

                                                 
301 RP 15/2017, s. 146. 
302 RP 15/2017, s. 206. 
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om den verksamhet som hör till området för valfrihet är att landskapets tjänsteproducenter 

och privata tjänsteproducenter, inklusive tjänsteproducenter inom den tredje sektorn, ska vara 

jämbördiga som tjänsteleverantörer. För att säkra konkurrensneutraliteten ska 

budgetförfarandet därför inte tillämpas på tjänster som säljs inom konkurrensutsatta områden. 

När det gäller tjänster som hör till området för valfrihet och ska bolagiseras förutsätter målen 

för reformen och beaktandet av konkurrensneutralitet att mervärdesskattekostnaden är lika 

stor både för landskapens tjänsteproducenter och för de privata tjänsteproducenterna. Denna 

verksamhet ska därför stå utanför tillämpningsområdet för det föreslagna 

budgetförfarandet.303 

 

Offentlig verksamhet som bedrivs genom en privaträttslig organisationsform, t.ex. genom ett 

aktiebolag kan vara skattefri, t.ex. verksamhet inom social- och hälsovården, och ska även i 

andra avseenden än i fråga om anskaffningsneutraliteten skattemässigt behandlas på samma 

sätt som motsvarande skattefri verksamhet som bedrivs av en privat aktör. Exempelvis rätten 

att ansöka om att bli skattskyldig för överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet gäller inte 

en fastighet som ett landskapsägt bolag använder uteslutande för social- och 

hälsovårdsverksamhet och som omfattas av området för valfriheten och inte ger rätt till 

avdrag för ingående skatt.304 

 

Ett landskap ska i regel vara skyldigt att betala skatt på eget bruk i enlighet med de allmänna 

reglerna. Landskapet ska således betala skatt på eget bruk t.ex. för överföring av varor eller 

tjänster från skattepliktig rörelse till att användas för något annat ändamål än inom en rörelse 

eller till att användas inom en skattefri rörelse. Landskapet ska i likhet med övriga offentliga 

samfund betala skatt på eget bruk för överlåtelse av restaurang- och cateringtjänster till 

personalen även när tjänsten inte överlåts i samband med den skattepliktiga rörelsen och 

motsvarande tjänster inte säljs till utomstående samt byggtjänster som enligt 33 § tagits i eget 

bruk även då överlåtelsen av fastigheten inte är rörelsemässig.305  

 

Beskattningen av överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet ändras så att fastigheter som 

används av landskapen jämställs med fastigheter som används av kommunerna eller av staten. 

Rätten att ansöka om att bli frivilligt skattskyldig för överlåtelse av nyttjanderätten till en 

fastighet föreslås gälla även fastigheter som används av landskapen. Skyldigheten att betala 
                                                 
303 RP 15/2017, s. 206-208. 
304 RP 15/2017, s. 208. 
305 RP 15/2017, s. 614-615. 
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skatt på eget bruk när en fastighet som är föremål för nybygge eller ombyggnad överlåts 

innan den tas i bruk efter det att byggtjänsten har utförts ska likaså gälla även för landskap. I 

och med budgetförfarandet ska ett landskap dock inte betala skatt på eget bruk av en tjänst 

som avser fastighetsinnehav i MSL 32 §. På fastigheter som ägs eller används av landskapet 

eller någon annan enhet i landskapet, t.ex. ett nationellt servicecenter för lokal- och 

fastighetsförvaltning tillämpas förfarandet för justering av fastighetsinvesteringar enligt 

samma regler som på privata aktörer. Rättigheten och skyldigheten att justera avdrag överförs 

även när en fastighet överlåts till ett landskap. Överlåtaren behöver inte veta vilket ändamål 

landskapet skaffar fastigheten för. De föreslagna bestämmelserna motsvarar därmed de 

bestämmelser som gäller staten och kommunerna. Om ett landskap överlåter en fastighet eller 

nyttjanderätten till en fastighet, överförs rättigheten och skyldigheten att justera avdrag endast 

när fastigheten har använts för landskapets rörelse. De föreslagna bestämmelserna motsvarar 

därmed de bestämmelser som gäller staten.  306 

 

I och med det nya budgetförfarandet kommer tillämpningsområdet för återbäringen av den 

ingående mervärdesskatten för kommunernas skattefria anskaffningar inom hälso- och 

sjukvård eller socialvård med stöd av MSL 130a § att inskränkas. Kommuner på fastlandet 

eller samkommuner som bildats av kommuner på fastlandet behöver inte längre återbäringen 

eftersom de nämnda uppgifterna överförs på landskapets organiseringsansvar. Rätten till 

återbäring föreslås därför i huvudsak gälla endast landskapet Åland och de kommuner som 

tillhör till landskapet Åland. En kommun på fastlandet ska fortfarande ha rätt till återbäring 

för den kalkylerade skatten för dagvård som avses i lagen om småbarnspedagogik (36/1973). 

Rätten till återbäring ska på samma sätt som tidigare tillämpas på de anskaffningar avseende 

dagvården som uppfyller de förutsättningar för skattefrihet som anges i 37 och 38 § i 

mervärdesskattelagen. Budgetförfarandet kommer att beredas närmare i samband med 

beredningen av ett allmännare system för landskapens ekonomiska uppgifter.307  

 

För mervärdesskatt som ingår i de konkurrensutsatta områdena kommer att eventuellt att 

införas en motsvarighet till kommunåterbäringen. Regeringspropositionen nämner vidare att 

om företag som producerar social- och hälsotjänster med offentlig finansiering inte får 

motsvarande återbäring, eller om motsvarande belopp inte återförs till landskapets budget på 

                                                 
306 RP 15/2017, s. 206-207 och 615-616. 
307 RP 15/2017, s. 206-207, 277 och 617. 



 

68 
 

andra sätt, ökar detta kostnaderna för produktionen av social- och hälsovårdstjänster. 308 

Huruvida förutom återbäringen med stöd av MSL 130 § även återbäringen med stöd av MSL 

130a § skulle införas i den nya modellen är oklart. 

 

7. Alternativa lösningsmodeller 

7.1. Vidareutveckling av det nuvarande systemet 

 

Vid beredningen av MSL 130a § framfördes synpunkter att återbäringen borde uppgå till åtta 

procent och att den borde utsträckas att gälla även skattefri utbildning. Ett annat förslag som 

förts fram var att återbäring inte skulle beviljas om kommunens verksamhet uppfyller 

kriterierna för affärsverksamhet eller att kommunerna bör bolagisera sin affärsverksamhet. I 

kommunernas tjänsteproduktion är prissättningen till underpris utifrån 

klientsavgiftslagstiftningen i sig en större konkurrensvrängande faktor än mervärdesskatten. 

Försäljning till marknadspris förekommer enbart i en snäv omfattning. Därför bör man beakta 

vid analysen av den kommunala mervärdesskattekompensationen att ingen äkta konkurrens 

råder inom kommunernas basserviceutbud.309 Numera har kommunerna dock skyldighet att 

bedriva i bolagsform sådan verksamhet som konkurrerar på marknaden.310  

Det har förekommit förslag att bevilja återbäringen till samtliga utövare av de i 

mervärdesskattedirektivet skattebefriade verksamheterna. Ett annat förslag har varit att på 

privata sektorn göra skillnad huruvida verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller 

inte. 311 Elinkeinoelämän valtuuskunta har framställt som lösningsmodell att bevilja 

återbäringen till den privata tjänsteproducenten istället för kommunen.312 Äärilä och Koski har 

framfört att konkurrensstörningen skulle åtgärdas effektivast genom att privata aktörerna 

skulle beviljas motsvarande återbäringar av ingående skatt som kommunalsektorn. De har 

dock bedömt att en återbäring för den privata sektorn som motsvarar MSL 130 § skulle 

sannolikt strida emot gemenskapsrätten men har inte ansett att en återbäring som skulle 

                                                 
308 RP 47/2017, s. 125. 
309 Finansutskottets betänkande 33/2001. 
310 Se 126 § och 127 § i kommunallagen. Lagreformen trädde ikraft 1.9.2013 (se kommunallagen 365/1995 2a §) 
och bolagiseringsplikten var belagd med en övergångsperiod fram till utgången av år 2014 förutom arbetspolitisk 
vuxenutbildning där övergångsperioden sträcker sig till utgången av år 2016.  
311 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 32-
33. 
312 Ekström – Pohjonen – Haavisto 2008, s. 30. 
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motsvara 130a § skulle göra detsamma.313 Förutom avdrags- eller återbäringssystem till den 

som hamnat i en ofördelaktig position till följd av olika behandling inom 

mervärdesbeskattningen är det möjligt att skapa en kompensation som står utanför den 

egentliga mervärdesbeskattningen.314  

I Sverige har diskuterats alternativet att ersättningen för den ingående mervärdesskatten skulle 

utgå från de faktiska kostnaderna för de privata aktörerna alternativt så att den skulle betalas 

till det offentliga organet eller på ett administrativt enklare sätt, direkt till den privata 

verksamhetsutövaren. Oberoende av vilket av alternativen valdes, skulle den administrativa 

bördan vara märkbart större än ett system som baserar sig på en schablonersättning. Även i 

Sverige konstaterades att ett system att återbära skattens andel till privata aktörer som 

bedriver verksamhet som är undantagen skatteplikt skulle strida mot 

mervärdesskattedirektivet och skulle således kräva åtgärder på unionsnivå.315 Att ersätta den 

ingående mervärdesskatten för den privata aktören kunde vid försäljning till offentliga aktörer 

ekonomiskt sett jämställas med nollbeskattad försäljning såsom reglerats för de kanadensiska 

provinserna.  

 

7.2. Skatteplikt med sänkt, allmän eller nollskattesats 

7.2.1. Allmänt om införande av skatteplikt  

 

Ett alternativ för att undanröja snedvridning av konkurrensen som orsakas av skattefriheterna 

i mervärdesbeskattningen är att se över de verksamheter som undantagits skatteplikt samt 

utvidga förteckningen i mervärdesskattedirektivets bilaga I för de verksamheter som måste 

åläggas skatteplikt. 316  Ifall skatteplikt infördes, skulle även den ingående skatten vara 

avdragbar.317 Införande av skatteplikt av de skattefria nyttigheterna skulle öka på staternas 

mervärdesskatteintäkter, vilket sannolikt kunde leda till sänkning på de allmänna 

skattesatserna.318 Skatteplikten skulle även vara administrativt enklare och öka transparensen 

                                                 
313 Äärilä - Koski 2007, s. 7-8.  
314 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 68-
69. 
315 SOU 2015:93, s. 270-274. 
316 Aujean 2008, s. 77. 
317 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 19 
och 31 och  
318 Lejeune – Daou 2014, s. 469. Inom EU har uppskattats att den årliga ökningen på mervärdesskatteintäkterna 
skulle uppgå till ca 195 miljarder. 
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för anordnandet av offentlig service.319 

 

Ett skattepliktigt förvärv förutsätter enligt den vedertagna europeiska synen att det finns ett 

vederlag och ett kontraktuellt förhållande mellan tjänsteleverantören och köparen. På 

offentliga sektorn baserar sig sambandet i allmänhet på ett en offentligrättsligt reglerad tjänst 

istället för ett privaträttsligt avtal. Då brukar man karaktärisera det offentliga organet som 

erbjuder tjänsten som slutanvändare istället för en mellanhand. Slutanvändaren torde dock 

systematiskt sett alltid vara en fysisk person. Nyttigheter som den offentliga sektorn eller 

privata företag använder torde alltid ses som beståndsdelar i en vidareförsäljning. Man kan 

också fråga sig från vilket belopp beräkningen av mervärdesskatten på offentliga sektorn 

borde utgå. I allmänhet beräknas mervärdesskatten på vederlaget. Då offentlig service ofta 

finansieras förutom genom användaravgifter, ofta till en stor del av offentliga medel, kan man 

fråga sig om mervärdesskatten i ett system som baserar sig på full beskattning borde utgå 

ifrån att även det offentliga stödets andel skulle ingå i mervärdesskattebasen. Ett dylikt system 

skulle inte vränga priskonkurrensen med den privata sektorn. Detta skulle innebära att t.ex. 

hälso- och socialvård, utbildning, barnuppfostran, post samt radio- och televisionsservice som 

anordnas av offentliga sektorn borde definieras som offentlig verksamhet och vara 

skattepliktigt med avdragbar ingående skatt. En verksamhet borde vara mervärdesskattepliktig 

enbart om användaren är betalningsskyldig enbart för utnyttjad service. Om samtliga 

människor är betalningsskyldiga oberoende om de använder servicen eller inte, skulle 

verksamheten inte vara mervärdesskattepliktig. 320  I Nya Zeeland som har den bredaste 

skattebasen för mervärdesskatten i världen, beräknas skattebasen för den offentliga sektorn 

utgående från verksamhetens budgetanslag och användaravgifter.321 

 

7.2.2. Beskattning med en sänkt skattesats 

 

Att belägga mervärdesskatt på de nu mervärdesskattebefriade nyttigheterna har motiverats 

med effektivitet, administrativ enkelhet och att modellen fungerar även vid förändringar i 

mervärdesskattesystemet. Största effektiviteten uppnås då all verksamhet beskattas och 

                                                 
319 Henkow 2013, s. 144. 
320 Aujeans – Jenkins – Poddar 1999, s. 146-147. Se även Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand 
Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 194. 
321 Gendron 2013, s. 126. Dock är t.ex. icke-vinstbringande verksamhet som bedrivs med hjälp av donationer 
befriad från mervärdesskatt.  
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beviljas samma avdragsrätt oberoende hur verksamheten finansieras. 322  Införande av 

mervärdesskatteplikt med en sänkt skattesats för såväl kommunal som privat verksamhet har 

ansetts som den mest effektiva lösningen att bli kvitt med de mervärdesskatterättsliga 

konkurrensstörningar mellan kommunal och privat verksamhet. Lösningsmodellen kan dock 

inte tas i bruk då rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt 

ålägger skyldighet att befria social-, hälso- och sjukvård samt utbildning från 

mervärdesskatt.323  

Olika forskare har fört fram olika skattesatser för den sänkta skatten. Meklin som har fört fram 

olika lösningsmodeller gällande konkurrensneutralitet vid anordnande av 

yrkeshögskoleutbildning och har föreslagit att den sänkta skattesatsen borde vara sex procent. 

Ett annat alternativ enligt honom skulle nollbeskattning av verksamheten.324 Andra förslag har 

varit skattesatser på fem eller tre procent.325 I Sverige har ansetts att t.ex. tandvården kunde 

enligt mervärdesskattedirektivet ur sociala hänsyn åläggas med en reducerad skattesats. Det 

har ansetts att en skattesats på 6 % vid tandvårdstjänsterna inte skulle orsaka prisskillnader för 

konsumenten i och med att den ingående skatten skulle bli avdragbar.326   

 

7.2.3. Beskattning med den allmänna skattesatsen  

 

Modellen skulle innebära att offentlig verksamhet beskattades med den allmänna skattesatsen. 

Vid offentlig verksamhet bör särskiljas verksamhet som bedrivs mot vederlag som t.ex. 

hälsovård och utan vederlag som t.ex. brandskydd. Verksamheten som bedrivs utan vederlag 

skulle förbli mervärdesskattefri även i de flesta modeller av ”full beskattning”.327 Alternativt 

skulle även vederlagsfri verksamhet vara skattepliktig och berättiga till avdrag.328  Katzmayr 

har summerat verkningarna med införandet av full beskattning med minskade 

konkurrensstörningar, lättare för nya aktörer att träda in på marknaden, att investeringar och 

anställningar förskjuts från den offentliga till den privata sektorn samt ökade skatteintäkter. 

Som direkta negativa effekter finner han ökade konsumentpriser på kortare sikt samt 
                                                 
322 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk , Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 49. 
323 Työryhmämuistio 3/2001, s. 41-42. Skatteplikt med den allmänna skattesatsen eller den lägsta skattesatsen har 
föreslagits på olika håll, se bl.a. Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – 
Möller – Mekonnen 2013, s. 32. 
324 Meklin 2000, s. 24 - 25. 
325 Aujeans – Jenkins – Poddar 1999, s. 148. 
326  SOU 1999:133, s. 127-128. Då gällde det 16 punkten i bilaga H i det sjätte mervärdesskattedirektivet 
77/388/EEG, som i det nu ikraftvarande mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG motsvarar punkt 17 i bilaga III. 
327 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 194. 
328 Ebrill – Keen – Bodin – Summers 2001, s. 92.  
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skattplikt för icke-vinstbringande välgörenhetsorganisationer. 329  Även Gendron stöder den 

Australiensk-Nyzeeländska modellen med en bred skattebas och likabehandling mellan 

offentliga och privata sektorn inom mervärdesskatten.330 Den Nyzeeländska modellen vinner 

stöd även bland andra forskare.331 

De la Feria har förespråkat modellen med stöd av dess administrativa enkelhet, avsaknad av 

transaktionskostnader eller förluster i skatteintäkter. Det förekommer dock enligt henne en 

politisk ovilja att införa full beskattning av den offentliga servicen.332 Även införande av 

nollbeskattning har ansetts politiskt svårt att genomföra. 333  Nackdelen med den allmänna 

skattesatsen är att priserna skulle stiga, vilket i allmänhet skulle belasta särskilt dem som 

använder mest av offentlig service. Även kostnaderna för sociala bidrag skulle öka. Att den 

ingående skatten skulle bli avdragbar skulle inte helt avskaffa trycket att höja priserna.334 De 

la Feria anser dock mervärdesskattefriheten som ett ineffektivt sätt att uppnå sociala mål och 

distribuera medel från de mer bemedlade till de mindre bemedlade. Hon anser att direkta 

understöd till de mindre medlade skulle vara ett effektivare sätt att uppnå social välfärd.335 

Även Mirrlees anser indirekta skatter som ett ineffektivt medel för omdistribuering av 

ekonomiska resurser och stöder avskaffning av skattefriheter inom mervärdesskatten.336 

Beskattning med den allmänna skattesatsen skulle även kunna uppmuntra till kringgående av 

skatt. Särskilt vid verksamhet som utövas utan vederlag och den ingående skatten inte är 

avdragbar finns en risk att verksamhetsutövare både inom den privata och offentliga sektorn 

byter nyttigheter med varandra för att undvika mervärdesskatt.337 Offentliga aktörer kan även 

på ett konstgjort sätt organisera verksamheten vederlagsfri så att skatteplikt undgås.338 

 

 

 

 

                                                 
329 Katzmayr 2015, s. 475-476. 
330 Gendron 2005, s. 525. 
331 Ebrill – Keen – Bodin – Summers 2001, s. 93 och Mirrlees mfl. 2012, s. 668. 
332 De la Feria 2009, s. 163. 
333 Henkow 2013, s. 176. 
334 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 207-
209. 
335 De la Feria – Krever 2013, s. 23. 
336 Mirrlees mfl. 2012, s. 661 och 663. 
337 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 210-
211 och Katzmayr 2015, s. 476. 
338 Katzmayr 2015, s. 476. 
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7.2.4. Beskattning med en nollskattesats 

 

Med beskattning med noll procents skattesats avses att skatteprocenten är noll men den 

skattskyldige har ändå avdragsrätt av den ingående skatten. Skatten åläggs inte heller på den 

slutliga privata konsumenten.339 Nollskattesats tillämpas i nuläget på export (MSL 70 §). I 

vissa länder utanför EU har t.ex. på finansiella tjänster föreskrivits en nollskattesats. Van der 

Corput har ansett att en nollskattesats för vissa tjänster kunde vara ändamålsenlig och 

efterlyst politiska beslut att se över mervärdesbeskattningen inom EU.340 Henkow anser att 

beskattning med nollskattesats borde införas för hälsovård, utbildning och vissa andra tjänster 

som utförs i allmänt intresse. Skattebasen kunde utgå ifrån marknadsvärdet även om detta inte 

beaktar skillnader i produktionseffektiviteten.341 

 

7.3. Beskattning av eget bruk  

 

Beskattning av eget bruk av den kommunala servicen har framställts som ett alternativ att 

åtgärda de konkurrensstörningar som mervärdesbeskattningen kan orsaka de näringar med 

kommunala aktörer på marknaden. Modellen skulle gå ut på att kommunen betalade skatt på 

eget bruk för alla de tjänster som den producerar för sin skattefria förvaltnings- och 

serviceverksamhet. Alternativet har dock ansetts vara administrativt tungt och orsaka ökade 

skattekostnader för kommunerna.342  Att räkna ut utgifterna och prisen på de kommunala 

nyttigheterna och fördela användningen av olika kommunala resurser till rätt nyttighet skulle 

även vara komplicerat att utföra.343 I Danmark var kommunerna skattepliktiga på sin egen 

produktion av nyttigheter mellan åren 1970 och 1984. Från och med år 1984 infördes ett 

kompensationssystem som är påminner om Finlands återbäringssystem. 344  Att beskatta 

kommunerna för eget bruk kunde jämföras med beskattning av eget bruk av vissa tjänster som 

har samband med fastigheter i enlighet med MSL 31-33 §§. 

 

 

                                                 
339 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk , Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 107. 
340 Van der Corput 2005, s. 93. 
341 Henkow 2013, s. 187-189. 
342 Työryhmämuistio 3/2001, s. 42 och RP 130/2001 s. 10. 
343 Työryhmämuistio 3/2001, s. 42 
344 Wassenaar – Gradus 2004, s. 385 och Henkow 2013, s. 187-189. 
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7.4. Jämförelse av anbudspris utan mervärdesskatt  

 

Att jämföra anbudspriserna utgående från priser utan mervärdesskatt har även framställts som 

ett medel att åtgärda de mervärdesskatterättsliga konkurrensstörningarna inom 

kommunsektorn.345 Även Meklin har vid sidan av andra alternativ föreslagit detta. Då skulle 

även anslagen budgeteras med belopp utan mervärdesskatt. 346  Fördelen med alternativet 

skulle vara dess administrativt enkla förverkligande samt minskad penningtrafik mellan 

kommunerna och staten. 347  Att jämföra anbudspriserna utgående från priser utan 

mervärdesskatt har å sin sida inte ansetts garantera förvärvsneutralitet i en tillräckligt stor 

utsträckning. 348  Den ingående ”dolda” mervärdesskatten för anskaffningar till skattefria 

nyttigheter skulle också belasta priserna av de privat framställda nyttigheterna i samma 

utsträckning som nu.349  Staten har inte rätt till avdrag eller återbäring av ingående skatt 

eftersom staten är mottagare av mervärdesskatten. För att undvika att egenproduktion främjas 

framför upphandling, ändrades statens budgetpraxis år 1994 så att mervärdesskatten inte 

förblir en kostnad vid anskaffningar som finansieras med budgetmedel. Däremot förblir 

mervärdesskatten en kostnad för de anskaffningar som görs från medel utanför statsbudgeten 

såsom genom gåvor eller bidrag.350 

I lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beaktas mervärdesskatten i 

priserna för privata utbildningsanordnare och museer, teatrar och orkestrar.351 Detta visar att 

det är möjligt att beakta den konkurrensnackdel som privata aktörer belastas av genom 

avsaknaden av avdrags- och återbäringsrätten. Alternativet kunde även modifieras så förutom 

att jämföra de skattefria anbudsprisen skulle för skattefria nyttigheter göras ett kalkylerat 

avdrag på t.ex. 5 procent som motsvarar den nuvarande kalkylerade återbäringen eller ett 

avdrag som skulle motsvara den verkliga mängden mervärdesskatt som ingått till 

produktionen av nyttigheten.  

 

 

                                                 
345 RP 130/2001 s. 10 och Työryhmämuistio 2001, s. 42-44. 
346 Meklin 2000, s. 24-25. 
347 Työryhmämuistio 3/2001, s. 44. 
348 RP 130/2001 s. 10. 
349 Työryhmämuistio 3/2001, s. 44. 
350 Äärilä- Nyrhinen 2013, s. 530-531 och Äärilä – Nyrhinen – Hyttinen – Lamppu 2017, s. 93-94. 
351 Se 32 och 35 §§ i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Vid ingången av år 2018 
omfattas även yrkesutbildningen av lagens tillämpningsområde, se lagen om ändring av lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet (16.6.2017/374) 32 §. 
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7.5. Återbäring till kunden 

 

En intressebevakningsbyrå ska enligt lagen om statens rättshjälps- och 

intressebevakningsdistrikt 4.5 § på begäran gottgöra huvudmannen det mervärdesskattebelopp 

som eventuellt ingår i ett arvode av distriktens rättshjälpsbyråer eller 

intressebevakningsbyråer. Mervärdesskattefrågan har inte behandlats i regeringspropositionen 

för lagen.  

Statliga intressebevakningstjänster där kunden betalar en del av arvodet själv utgående från 

sin betalningsförmåga är mervärdesskattefria. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i 

avgörandet HFD 16.4.2013/1279 att privata verksamhetsutövare som erbjöd 

intressebevakningstjänster inte var befriade från mervärdesskatt såsom de 

intressebevakningstjänster som erbjöds av statliga rättshjälpsbyråer. De privata 

intressebevakningstjänsterna ansågs varken utgöra skattefri socialvård med stöd av MSL 37 § 

och 38 § eller skattefri myndighetsutövning. Högsta förvaltningsdomstolen har i domskälen 

hänvisat till EU-domstolens avgörande EUD C-202/90 som fastställdes att 

mervärdesskattefriheten förutsätter att verksamheten utövas av ett offentligrättsligt organ och 

att verksamheten utövas av detta organ i dess egenskap av myndighet. Verksamhet som utövas 

av en privatperson är inte befriad från mervärdesskatt enbart på grund av att det är fråga om 

verksamhet som hör till den offentliga myndighetens behörighetsområde. 352 

Högsta domstolen har i avgörandet HD 2015:31 ansett att omständigheten att den statliga 

allmänna intressebevakaren hade alltför många intressebevakningsuppdrag och verksamheten 

skulle omorganiseras genom att vissa uppdrag skulle överföras till en privat 

intressebevakningsbyrå som den statliga rättshjälpsbyrån upphandlade 

intressebevakningstjänster av, inte var en godtagbar orsak att entlediga den statliga 

rättshjälpsbyråns allmänna intressebevakare och förordna en ny privat intressebevakare vars 

tjänster upphandlades av den statliga rättshjälpsbyrån. Avgörandet motiverades med att 

övervakningen av tjänsten var svagare när utövaren inte var en statlig tjänsteman men också 

med att klienten blev tvungen att betala ett högre arvode i och med att den privata 

intressebevakarens arvode innehöll mervärdesskatt. Detta utsatte klienterna för olika 

behandling.  

                                                 
352 Avgörandet gällde kommunala uppbördsmän med vilka avsågs personer vars uppgift var att uppbära skatter 
och som var underställda kommunen. Dessa anställde själva sin stödpersonal och hade egna kontorslokaler och 
vederlaget erlades av kommunerna. Verksamheten som uppbördsmännen bedrev ansågs inte vara befriad från 
mervärdesskatt. Se även EUD C-246/08.  
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Riksdagens justitieombudsman har år 2014 rekommenderat att staten ersätter 

mervärdesskatten till personer som har förordnats en intressebevakare från en privat 

intressebevakningsbyrå som de statliga rättshjälpsbyråerna upphandlat 

intressebevakningstjänsten av. Riksdagens justitieombudsman har motiverat sitt 

ställningstagande med att de människor som har förordnats en intressebevakare från en privat 

intressebevakningsbyrå som rättshjälpsbyråerna upphandlar intressebevakningstjänster utsätts 

för en olik behandling eftersom dessa blir tvungna att betala mervärdesskatt för 

intressebevakarens arvode. 353 Justitieministeriet har år 2015 gett anvisningar om återbäring 

av mervärdesskatten till de klienter som förordnats en intressebevakare från en privat 

intressebevakningsbyrå som en statlig rättshjälpsbyrå upphandlat intressebevakningstjänster 

av.354 De kunder som köper intressebevakningstjänster av verksamhetsutövare som inte har ett 

upphandlingsavtal med den statliga intressebevakningsbyrån beviljas dock ingen återbetalning.  

I princip kunde en motsvarande återbetalning beräknas och beviljas för den kalkylerade dolda 

skatten till personer som anlitar privata tjänsteleverantörer för att eliminera mervärdesskattens 

inverkan på tjänstens pris. Av avgörandena som berör intressebevakning kan frågas, huruvida 

man kunde öka effektiviteten och transparensen genom att behandla offentliga och privata 

verksamhetsutövare lika, istället för att skapa ett system för ersättning i syfte att eliminera av 

den konkurrensvrängande verkan av olika behandling.   

 

8. Slutledningar 

8.1. Orsakar återbäringsrätten konkurrenssnedvridningar?  

 

Konkurrensneutralitet inom mervärdesbeskattningen innebär att nyttigheter som likställs 

varandra ska behandlas lika.  Mervärdesbeskattningen är då inte beroende av t.ex. i vilken 

juridisk form en verksamhet bedrivs, dvs. frågan om den subjektiva neutraliteten eller hur den 

finansieras. En fundamental förutsättning för detta är att en viss kategori av aktörer eller 

verksamhet inte särbehandlas vare sig det gäller skattskyldighet eller avdragsrätt. Det ska inte 

heller uppkomma skattefördelar med att producera en nyttighet själv framom att upphandla 

den av en annan aktör.    

 

                                                 
353 Avgörande av riksdagens justitieombudsman Dnr 3108/2/12, punkt 3.2.4 och 4.  
354 Se OM 6/33/2015 2.6.2015 och 16.12.2015. 
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Frågeställningen om kompensationsrättens konkurrensvrängande verkan är nära 

sammankopplad med frågan om mervärdesskattefriheten för den offentliga verksamheten och 

den särskilt mervärdesskattebefriade verksamheten. Skattefriheten ska inte få orsaka en 

betydande snedvridning av konkurrensen.355 Därför bör först göras en bedömning huruvida 

verksamheten är mervärdesskatterättsligt ekonomisk verksamhet. Ifall verksamheten är 

ekonomisk, bedöms huruvida organet som bedriver verksamheten styrs offentlig- eller 

privaträttsligt. Slutligen prövas huruvida verksamheten styrs offentlig- eller privaträttsligt.356 

Mervärdesskattedirektivet kan med fog anses administrativt komplicerat. En forskningsgrupp 

av den Internationella Valutafonden, de la Feria, Henkow och även flera andra forskare, har 

stött införande av allmän skatteplikt och likabehandling mellan offentliga och privata 

aktörer.357  

 

Henkow är en av de forskare som anser att kompensationssystem för ingående mervärdesskatt 

snedvrider konkurrensen och åberopar åtgärder på EU-nivå. Enbart likabehandling av olika 

verksamhetsutövare kan skapa en fullständigt neutral utgång. 358  Även om ett 

kompensationssystem och ett nollbeskattningssystem skulle ekonomiskt leda till samma 

resultat är ett nollbeskattningssystem enklare att administrera. Oberoende om ett 

kompensationssystem eller ett system med full beskattning och avdrag infördes, borde 

regleringen styras på EU-nivå. 359  Att reglera kompensationssystemet och definitionen av 

begreppet ”myndighet” på EU-nivå kan dock vara utmanande i och med att förvaltningen är 

ordnad på olika sätt inom olika medlemsländer.360 

 

De la Feria har fört fram att skattefriheten med stöd av 132 artikeln i 

mervärdesskattedirektivet samt offentlig verksamhet med stöd av 13 artikeln i 

mervärdesskattedirektivet snedvrider konkurrensen på den gemenskapsinterna marknaden.361 

Dessutom får privata aktörer från medlemsstater med ett kompensationssystem en 

konkurrensfördel som gynnar dem framom aktörer i medlemsstater där ett 

kompensationssystem saknas. En stor del av den konkurrensvrängande effekten skulle utebli 

                                                 
355 Kokott 2006, punkt 136-137. 
356 Henkow 2013, s. 182. 
357 Ebrill – Keen – Bodin – Summers 2001, s. 93, De la Feria 2009, s. 157 och 161-162, Katzmayr 2015, s. 475-
476 Gendron 2005, s. 525 och Mirrlees mfl. 2012, s. 668. 
358 Henkow 2013, s. 134. 
359  Henkow 2013, s. 184. Skatteplikt med avdragsrätt istället för skilda kompensationssystem stöds av 
administrativa orsaker av flera forskare, se Ebrill – Keen – Bodin – Summers 2001, s. 93. 
360 Henkow 2013, s. 183 och 185. 
361 De la Feria 2009, s. 157 och 161-162.  
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om man på europeisk nivå föreskrev om gemensamma regler för kompensation av ingående 

mervärdesskatt. Införandet av ett gemensamt kompensationssystem inom EU skulle dock 

skapa en del konkurrensstörningar mellan offentliga och privata aktörer på nationell nivå. 362 

Även OECD har uppmärksammat att trots ett kompensationssystem råder bot på ojämlik 

konkurrens vid upphandlingar, snedvrider ett kompensationssystem konkurrensen mellan 

offentliga och privata aktörer.363 

Äärilä och Koski ser på fenomenet särskilt från det finländska perspektivet och anser att 

återbäringarna med stöd av MSL 130 § och 130a § orsakar en betydande konkurrensfördel till 

kommunsektorn och betonar då hälso-, sjuk- och socialvårdssektorn. De lyfter särskilt fram 

att det blir dyrare för de privata aktörerna än för kommunerna att hyra fastigheter eftersom 

hyresvärden blir skyldig att justera med stöd av MSL 11 kapitlet det eventuella avdraget av 

den mervärdesskatten som ingått fastighetsinvesteringen. Den privata hyresvärden har vidare 

inte heller möjlighet att ansöka om frivillig skattskyldighet med stöd av 30 § i MSL.364 

Svaren till förfrågan av Europeiska Kommissionen om snedvridning av konkurrensen inom 

mervärdesbeskattningen på välfärdssektorn präglade kraftigt intressena för den grupp 

organisationen bakom svaret representerade. Bland svar av opartiskt antagna instanser såsom 

universitet och myndigheter kan dock utläsas synpunkten att det nuvarande europeiska 

mervärdesskattesystemet saknar konkurrensneutralitet inom välfärdssektorn.  

 

Argumenteringen mot förekomsten av en konkurrenssnedvridande verkan har i huvudsak gått 

ut på att mervärdesskattens verkan på konkurrensen inom välfärdssektorn är ytterst liten och 

att andra faktorer, såsom subventionerade priser, har en betydligt större verkan.365 Ofta kan 

olika faktorer tillsammans eller var för sig bidra till samma verkan. Att andra faktorer 

påverkar eller åtminstone kan påverka konkurrensen ännu mer än mervärdesskatteregleringen 

kan inte anses som en hållbar orsak att förbise mervärdesskatteregleringens 

konkurrenssnedvridande verkan. Då mervärdesskatten påverkar konsumentpriset på t.ex. 

hälsovårdstjänster, påverkas konsumenternas val och t.ex. försäkringsbolagens 

ersättningsstrategier även om mervärdesskatten enbart är en liten del av de faktorer som 

påverkar konsumentpriset. Om konsumentpriset vore enbart lite lägre, skulle tröskeln att 

använda privata tjänster sjunka.  

 
                                                 
362 De la Feria 2009, s. 162. 
363 OECD 2014, s. 104. 
364 Äärilä – Koski 2007, s. 1, 5-7 och 9. 
365 Työryhmämuistio 3/2001, s. 12 – 15. 
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Den Europeiska Kommissionen har ansett kompensationsrätten utgöra en fråga om fördelning 

av medel mellan staten och lokala samfund och därför inte utgöra en konkurrensstörning.366 

Ur Finlands perspektiv bör man lyfta fram att det tidigare återkravet av kommunernas 

mervärdesskatteåterbäring inte motsvarade återbäringens storlek. 367  Återbäringen och 

samfundsskattemedlens storlek och kommunens andel av denna varken motsvarade varandra 

eller hade något samband med varandra.  

 

I samband med reformförslaget då återkravet av återbäringen med stöd av MSL 130 § 

avskaffades och återbäringen med stöd av MSL 130a § infördes, diskuterades alternativet att 

uppnå konkurrensneutralitet mellan privat och kommunalt producerade nyttigheter genom att 

införa skatt på eget bruk för kommuner. 368  Som ett av motargumenten förekom att 

kommunernas skatteutgifter skulle öka kraftigt. Även detta talar för att återbäringssystemet 

inte ger en verklig likabehandling och konkurrensneutralt utlopp för de privat och kommunalt 

producerade tjänsterna.  

 

I Sverige har en del landsting gått inför att kompensera den ingående mervärdesskatten för 

privata vårdgivare.369 Även i Norge beviljas vissa privata verksamhetsutövare kompensation 

av ingående mervärdesskatt för sina anskaffningar. Att sådana kompensationer införts stöder 

argumentet att kompensationsscheman av ingående mervärdesskatt för kommuner och 

regionala myndigheter kan orsaka konkurrensstörningar. I vissa kanadensiska provinser 

debiterar de privata leverantörerna till de mervärdesskattebefriade provinserna inte 

mervärdesskatt men har rätt att dra av den ingående skatten.370 I övrigt innehåller Kanadas 

mervärdesskattesystem olika kategorier av allmännyttiga verksamhetsutövare med en 

varierande skattebehandling och avdrags- eller kompensationsrätt för ingående skatt. I 

Australien är en stor del av s.k. välfärdsnyttigheterna nollbeskattade och offentliga organ har 

en möjlighet att ansöka om frivillig skattskyldighet medan Nya Zeeland har en ytterst bred 

skattebas och mervärdesskatteplikten omfattar även myndigheter. Den Nyzeeländska 

modellen har fått beröm för sin effektivitet och konkurrensneutralitet.371  

                                                 
366  EGT C 225E, 8.8.2000, s. 211. Även Yang ser kompensationen som en korrigeringspost mellan olika 
offentliga aktörer, se Yang 2005, s. 346. 
367 RP 130/2001 s. 3 och Aaltonen 1998, s. 277-278. 
368 RP 130/2001 s. 10 och Työryhmämuistio 3/2001, s. 42. 
369  Jönsson – Nilsson – Sagebro – Weber Person 2009, s. 57 och Förfrågningsunderlag: Regelbok för 
barnavårdscentral fastställd av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015, s. 17. 
370 Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, s. 114-
115. 
371 Gendron 2005, s. 525, Ebrill – Keen – Bodin – Summers 2001, s. 93 och Mirrlees mfl. 2012, s. 668. 
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De privata aktörerna inom icke-skattepliktiga sektorer utsätts för samma problem vid 

utlokaliseringar som de kommunala verksamheterna hade utan ett kompensationssystem. Om 

exempelvis städningen eller bokförings- och faktureringstjänsterna kan lösas inom företaget, 

behöver man inte betala mervärdesskatt på lönekostnaden. Då missgynnas all icke-

skattepliktig verksamhet vid anlitande av underleverantörer och utlokalisering. I Sverige har 

fenomenet där utlokalisering missgynnas kallats för att gynna inbyggda skalfördelar. Med 

detta avses att stora företag som kan rymma många olika stödverksamheter, t.ex. 

fastighetsskötsel, städning, matlagning, telefonväxel etc., gynnas på de mindre företagens 

bekostnad. Avsaknad på möjligheten till s.k. gruppregistrering inom mervärdesskatten såsom 

t.ex. inom finansbranschen (MSL 13a §) orsakar att även transaktioner inom samma koncern 

blir skattebelagda och därmed orsakar en konkurrensnackdel på marknaden.372 Eftersom det 

finns skalfördelar, så finns det också s.k. tröskeleffekter. Tröskeleffekterna är 

etableringshinder som försvårar nyetablering bland mindre företag. 373  Privata social- och 

hälsovårdsutövare har inte rätt till återbäringen med stöd av MSL 130a § vilket missgynnar 

även användning av underentreprenörer för att bedriva huvudverksamheten. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att olikabehandlingen mellan offentliga och privata 

aktörer inom mervärdesbeskattningen för välfärdssektorn är uppenbar. Sådan utredning som 

skulle kullkasta den forskning som påvisar förekomsten av konkurrenssnedvridningar och 

dess effekter förekommer inte. Den argumentering som talar för att någon snedvridning av 

konkurrensen inte förekommer, kan såsom ovan framställts, inte anses hållbar.  

 

8.2. Avtalsarrangemang i syfte att minimera mervärdesskattebördan inom 

välfärdssektorn 

 

Då en kommunal verksamhet börjar bedrivas i bolagsform, upphör rätten till återbäring av 

ingående mervärdesskatt. Trots bolagiseringsskyldigheten har olika avtalsarrangemang 

skapats för att kvarhålla fördelen av kommunåterbäringen. Det torde inte finnas skäl att ur 

                                                 
372 Se mer Jervelund – Ballebye Okholm – Naess-Schmidt – Sand Kirk - Winiarczyk – Möller – Mekonnen 2013, 
s. 11, 19 och 25. 
373 SOU 1999:133, s. 111-112. Se även t.ex. HFD 19.8.2016/3441 där tidsreserveringstjänster som ett bolag sålde 
till en utövare av privata hälsovårdstjänster ansågs som en skattepliktig verksamhet och inte som hälsovård även 
om företaget som erbjöd tidsbeställningstjänster hade nödvändigt myndighetstillstånd att bedöma vårdbehovet av 
patienterna.   
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konkurrenssynpunkt ifrågasätta förfaranden som beskrivits i centralskattenämndens 

avgöranden CSN 24/2012 och CSN 10/2016 i kapitlet 4.4.2.1. ifall upphandlingsannonsen har 

på ett tillräckligt tydligt sätt avgränsat och beskrivit de tjänster som upphandlats. Med andra 

ord skulle en fungerande konkurrens förutsätta att annonsen vid upphandlingen på ett 

förståeligt sätt förmedlar att upphandlingen innefattar en del som avser råvarorna (maten, 

hälsotillbehör, mediciner) och en annan del som avser tjänsten (matlagning, städning, 

hälsovård).  

 

Vid analys av avgörandet CSN 31/2010 som beskrivits noggrannare i kapitel 4.4.2.1., bör 

beaktas att åtminstone tre av fyra av bolagets aktieägare var offentliga aktörer, att bolaget 

varken drevs i vinstsyfte eller delade ut dividend och att det drev lagstadgad 

utbildningsverksamhet. Man kunde dock fråga sig huruvida det ur konkurrenssynpunkt är 

acceptabelt att offentliga sektorn tillåts förfaranden som troligen inom privata sektorn skulle 

medföra en tyngre skattebörda, i detta fall antingen skatt på eget bruk vid skattepliktig 

verksamhet eller avsaknad av avdragsrätt eller annan kompensation vid icke-skattepliktig 

verksamhet.  

 

Vid upphandlingar borde anbudspriserna alltid jämföras så att återbäringsrätten beaktas.374 I 

Sverige har noterats att så nödvändigtvis inte sker i mindre och snabba direktupphandlingar 

ifall upphandlaren inte är väl insatt i kommunens kompensationsrätt av ingående 

mervärdesskatt.375 I Finland har återbäringsrätten lyfts upp i besvär till marknadsdomstolen 

som gäller upphandlingsbeslut. I marknadsdomstolens avgörande MD 106/04 gällde en av 

besvärsgrunderna att den upphandlande enheten hade beaktat återbäringen med stöd av MSL 

130a § för det vinnande anbudet. Avgörandet baserade sig på andra grunder och 

problematiken gällande den här frågan analyserades inte.376   

 

Vid mellanuthyrning uppkommer skattefördelen genom att en privat aktör låter bygga 

byggnaderna som hyrs till kommunen som erbjuder socialvård som inkluderar boendeservice. 

Den privata aktören kan redan i byggnadsskedet ansöka om frivillig skattskyldighet och dra 

av den skatt som ingår i byggkostnaderna med stöd av MSL 30 §. Kommunen får den 

mervärdesskatt som ingår i hyran återburen med stöd av MSL 130 § och 131 §. I och med 
                                                 
374 Man kunde även fråga sig samma fråga hur mervärdesskatten påverkar statliga upphandlingar och priser på 
nyttigheter. Staten är mottagare av mervärdesskatten. Mervärdesskatten bokas inte som kostnad men effekten av 
den s.k. dolda mervärdesskatten kan påverka upphandlingsbeslut. Se, Henkow 2013, s. 133-134. 
375 SOU 1999:133, s. 102. 
376 Enligt HFD 7.3.2013 T 819 är överlåtelse av arbetskraft inom sjuk- och hälsovård skattefritt. 
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avsaknad av avdragsrätt blir de privata aktörer som erbjuder boendetjänster med stöd av 

sociallagstiftningen direkt till klienten i en avsevärt sämre position vad avser 

mervärdesskatten. Då förvärv eller hyra av mark, byggnader eller annan fast egendom eller 

upphandling av rättigheter till dessa ligger utanför upphandlingslagstiftningens 

tillämpningsområde och därmed inte nödvändigtvis konkurrensutsätts, finns förutsättningar 

att konkurrensstörningar uppkommer. Även om upphandlingen skulle konkurrensutsättas på 

ett sätt som skulle ge lika förutsättningar att delta i anbudstävlingen, får sådana 

verksamhetsutövare som gör omfattande ny- eller ombyggen en fördel genom att direkt då dra 

av all mervärdesskatt som ingår i byggnadskostnaderna.377 Om byggnaderna under 10 år efter 

byggtjänsterna tas i annat bruk än sådant som berättigar till avdrag eller återbäring, bör den 

privata aktören justera avdraget som gjorts. I det skedet har realvärdet för den i 

byggnadsskedet avdragna mervärdesskatten sjunkit, vilket skapar en konkurrensfördel för 

aktören. I allmänhet är hyresavtalen dock så långa att denna aspekt inte aktualiseras särskilt 

ofta.  

 

Dessa ovanstående exempel beskriver hur kompensationsrätten indirekt även skapar 

konkurrensvrängningar mellan privata aktörer. Motsvarande fördelar kan även uppkomma till 

kommunägda bolag.   

 

Kommunerna har tidigare genom affärsverken fungerat aktivt på marknaden, t.ex. inom 

laboratorietjänster. 378  Kommunerna har bl.a. sålt mattjänster som skattefri socialvård till 

privata aktörer som överlåtit matportionerna direkt till kunden.379 Ifall den privata aktören 

hade skaffat maten av en annan privat aktör, hade priset på den förstnämnda privata aktörens 

matservice belastats av den s.k. dolda mervärdesskatten från anskaffningen.  

Om ett förhållande eller en åtgärd har getts en rättslig form som inte svarar mot sakens egent-

liga natur eller syfte ska skatt påföras som om den riktiga formen hade iakttagits. Lagrummet 

förutsätter att den rättsliga form som har getts förhållandet eller åtgärden inte vidtagits i up-

penbart syfte att uppnå befrielse från skatt (Lag om beskattningsförfarandet beträffande skat-

ter som betalas på eget initiativ 10 §). Lagrummet har trätt ikraft vid ingången av år 2017. Det 

tidigare lagrummet 181.1 § i MSL tillämpades främst på förfaranden som utgjort brott, t.ex. 

                                                 
377 Sökanden har tagit upp denna aspekt i avgörandet HFD 2012 T 2649. 
378 Äärilä – Koski 2007, s. 4. 
379 Verohallinto Päätös 10.4.2012 Nro 12OHO015J Dnro A23043011/2012. 
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kvittenshandel och andra bedrägerier.380 Det är svårt att tänka att lagrummet kunde tillämpas 

på avtalsarrangemang inom den offentliga sektorn även om arrangemangets syfte skulle vara 

att minimera skattebördan. Man kunde o ena sidan fråga sig om inte komplicerade avtalsar-

rangemang i syfte att kommunen ska berättigas kommunåterbäring eller entreprenören av-

dragsrätt på ingående skatt som vederbörande inte utan arrangemanget skulle uppfylla kriteri-

erna för, är kringgående av skatt. Å andra sidan är det juridiskt oklart huruvida lagrummet 

uttryckligen förutsätter att befrielse från skatt eftersträvas. Ett konstgjort avtalsarrangemang 

som skapats i syfte att beviljas återbäring kunde anses att inte uttryckligen utgör befrielse från 

skatt. 

Hur som helst uppvisar behovet att skapa dylika avtalsarrangemang ett tecken på avsaknad av 

neutralitet i skattebehandlingen mellan offentliga och privata aktörer inom mervärdesbeskatt-

ningen på välfärdssektorn. För att kunna organisera verksamheten och affärsmodellerna så 

dessa fördelar uppkommer, krävs juridisk specialkunskap, vilket leder till en förhöjd tröskel 

för nya och mindre verksamhetsutövare att etablera sig på marknaden.  

 

8.3. Utgör kompensationsrätten ett statsstöd som är oförenligt med den inre marknaden? 

 

Kommunåterbäringen är ett stöd som beviljas av staten till kommunerna som bedriver samma 

verksamhet som privata aktörer. Återbäringen kan påverka marknaden även utanför det egna 

landets gränser. Kommunåterbäringen är inte förenlig med den inre marknaden med stöd av 

EUF 107.2 artikeln och tillhör inte heller kategorin av stöd som kan vara förenlig med den 

inre marknaden med stöd av fördragets 107.3 artikel. Kommunåterbäringen har detta till trots 

ett samhälleligt godtagbart syfte, det åstadkommer en förbättring som marknaden inte klarar 

av att åstadkomma utan stödet, är transparent, orsakar en förändring på kommunernas 

förfarande och dess negativa verkning på konkurrensen mellan medlemsstaterna är begränsad. 

Kommunåterbäringen kunde således anses som ett bra statsstöd som definierats i kapitel 2.1. 

Ur statsstödssynpunkt är frågan huruvida kommunåterbäringen snedvrider eller hotar att 

snedvrida konkurrensen och om kommunåterbäringen ska anses utgöra det rätta sättet att 

                                                 
380 Lassila 2010, s. s. 417-421. 
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uppnå sitt syfte samt huruvida det är så litet som möjligt som krävs att uppnå detta syfte. Ett 

förbjudet statsstöd behöver inte vara stort i belopp. 381  

Kommissionen har i sitt svar på frågan huruvida en kompensation av ingående mervärdesskatt 

till kommuner är enhetlig med mervärdesskattedirektivet betraktat kompensationen av 

mervärdesskatt till kommuner som ett finansieringsarrangemang offentliga samfund emellan. 

Kommissionen ansåg att en kompensation av ingående mervärdesskatt till kommuner inte 

strider mot mervärdesskattedirektivet och tillhör de frågor som medlemsstaterna har 

behörighet att besluta nationellt. 382  Varken i frågan eller i svaret har tagits upp om 

kompensationen kunde utgöra ett förbjudet statsstöd. Kommissionen har i svaret vidare inte 

heller beaktat att kompensationsrätten kan snedvrida konkurrensen förutom mellan privata 

och offentliga aktörer även konkurrensen mellan olika privata aktörer.  

Kompensationsrätten av ingående mervärdesskatt till offentliga organ kan anses tjäna sitt 

syfte då marknaden går ut på att kommunen står i valet mellan att upphandla tjänster eller 

producera dem själv. Ett praktiskt exempel på detta är avgörandet Savo-Karjalan verovirasto 

Nr 050H28J / 25.4.2005 som presenterats noggrannare i kapitel 4.4.2.3. Av avgörandet bör 

noteras att verksamhet behandlas på olika sätt utgående från huruvida verksamheten, dvs. 

tidsreserverings- och rådgivningstjänster bedrivits av en kommun eller av en privat aktör. Vid 

analys av avgörandet bör dock beaktas skedet i produktionsledet. Hälsocentralens 

tidreserverings- och rådgivningstjänster är en sådan karaktär av tjänster som inte skulle direkt 

säljas till slutanvändarna. Återbäringen av den ingående mervärdesskatten eliminerar, 

oberoende om samkommunen eller samkommunens medlemskommuner köpt tjänsterna av 

den privata aktören, betydelsen av skatteplikten hos den privata aktören. Då den privata 

aktörens verksamhet varit skattepliktig, har denne haft rätt till avdrag av den ingående 

mervärdesskatten, vilket ger en fördel till den privata aktören jämfört med att dennes 

verksamhet beaktats som skattefri hälsovård och därmed sakna avdragsrätt av ingående 

mervärdesskatt. 

 

Däremot uppkommer konkurrensstörningar då kunden står i ett val mellan en privat och 

offentlig aktör.383 EFTA:s Övervakningsmyndighet har i ett avgörande som gällt det norska 

kompensationssystemet för ingående skatt till kommuner och privata eller icke-

vinstbringande organisationer framhävt att enbart hot att snedvrida konkurrensen är tillräcklig 

                                                 
381 Henkow 2013, s. 126. 
382 EGT Nr C 225E 8.8.2000 s. 211.  
383 SOU 1999:133, s. 125, de la Feria 2009, s. 162 och OECD 2014, s. 104. 
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för att kravet för förbjudet statsstöd skulle uppfyllas.384 Beaktande att ett förbjudet statsstöd 

inte kräver att stödet har en omfattande inverkan, har även Henkow ansett att 

kompensationsscheman till kommuner snedvrider konkurrensen på ett sätt som strider mot 

107 EUF.385 Exempel på detta kunde vara mellanuthyrningsarrangemangen där kunden kan 

välja ett socialt boende som producerats av en kommun eller av en kommun som hyrt 

byggnaderna av en privat aktör jämfört med en privat arrangör av socialvårdstjänster som hyr 

bostaden som utgör socialvård direkt till slutanvändaren. Även om priserna av offentliga 

tjänster subventioneras med skattemedel förekommer effekten också vid hälsovårdstjänster. 

Det bör beaktas att då de privata hälsovårdstjänsterna subventioneras till en del genom FPA-

ersättningar och genom privata försäkringar, är nödvändigtvis prisskillnaden mellan privat 

och -offentlig hälsovård inte så stor som skillnaderna i försäljningspriserna antyder. 

 

Eftersom återbäringarna med stöd av MSL 130 § och 130a § följer av lagstiftningen kan 

konkurrensverket inte granska förfarandet med stöd av 4a kapitlet i konkurrenslagen 

(konkurrenslag 30b §). Kompensationsscheman tillsammans med skattefriheterna framkallar 

avtalsarrangemang särskilt inom hälso- och socialvården och skolbespisningen. Kommunala 

verksamhetsutövare har tidigare kunnat sälja nyttigheter på marknaden som konkurrerar med 

privata nyttigheter. Numera bör kommunerna bolagisera sådan verksamhet som konkurrerar 

med de privata aktörerna. Genom avtalsarrangemang kan de skattefördelar som kommunerna 

haft utnyttjas trots att ett bolag skulle bedriva verksamheten. Detta orsakar även särskilda 

fördelar till vissa aktörer vid ny- och ombyggen på fastigheter. Då även vissa privata aktörer 

genom upphandling kan uppnå nytta genom dessa arrangemang, uppkommer 

konkurrensvrängningar förutom mellan privata och offentliga aktörer, även privata aktörer 

sinsemellan.  

Kompensationsrätten tillämpas enbart på inhemsk mervärdesskatt, vilket orsakar 

konkurrenssnedvridningar i gränsöverskridande situationer. De la Feria har även allmänt lyft 

upp problemet i att företagen i medlemsstater med kompensationssystem gynnas framom 

företag i medlemsstater där kompensationssystem saknas.386 Särskilt i gränsområden är detta 

ett problem som har en omfattande verkan på marknaden.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att kompensationssystemet påverkar konkurrensen ur 

flera aspekter både på det nationella och gemenskapsinterna planet. Beaktande att den 

                                                 
384 EFTA Surveillance Authority decision 155/07/COL. 
385 Henkow 2013, s. 127 
386 De la Feria 2009, s. 162. 
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konkurrensvrängande verkan inte behöver vara stor och att enbart hot att snedvrida 

konkurrensen är tillräckligt för att kriterierna för ett förbjudet statsstöd ska uppfyllas, bör man 

anse att kompensationsscheman, åtminstone i den finländska varianten med återbäringarna 

med stöd av MSL 130 § och 130a §, anses utgöra ett statsstöd som är oförenligt med den inre 

marknaden.  

 

8.4. Landskapsreformens inverkan på kommunernas mervärdesskattebehandling  

 

Den stundande landskapsreformen strävar att trygga anskaffningsneutraliteten och eliminera 

skattens inverkan på valet av anskaffningsform i landskapens verksamhet genom att ersätta 

landskapen för den mervärdesskattekostnad som ingår i anskaffningar som gjorts för den 

skattefria verksamheten och den verksamhet som står utanför tillämpningsområdet för 

mervärdesbeskattningen genom att införa ett nytt statligt budgetförfarande. Det vore även 

möjligt att kompensera den ingående mervärdesskatten inom mervärdesskattesystemet. Enligt 

regeringspropositionen är fördelarna med att kompensationen sker inom ramen för statens 

budgetförfarande transparens, rättssäkerhet samt övervakningsmässiga fördelar och att 

systemet vid behov flexibelt kan anpassas till olika strukturer för tjänsteproduktion. För att 

säkra konkurrensneutraliteten ska förfarandet inte tillämpas på tjänster som säljs inom 

konkurrensutsatta områden eller de tjänster som hör till området för valfrihet.387  

 

Budgetförfarandet eller dess egenskaper har inte definierats noggrannare i beredningen av 

landskapsreformen. I regeringspropositionen poängteras systemets flexibilitet, men beaktas 

inte dess avsaknad av transparens. Ett belopp i statsbudgeten är lättare att justera och minska 

än att ändra på lagstiftning vilket även uppmärksammats då en modell av budgetförande 

tillämpades i Norge. 388  För mervärdesskatt som ingår i de konkurrensutsatta områdena 

kommer eventuellt att införas en motsvarighet till kommunåterbäringen. Huruvida förutom 

återbäringen med stöd av MSL 130 § även återbäringen med stöd av MSL 130a § skulle 

införas i den nya modellen är oklart. Regeringspropositionen nämner vidare att om företag 

som producerar social- och hälsovårdstjänster med offentlig finansiering inte får motsvarande 

återbäring, eller om motsvarande belopp inte återförs till landskapets budget på andra sätt, 

                                                 
387 RP 15/2017, s. 206-208. 
388 Gjems-Onstad, 2004, s. 244. 
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ökar detta kostnaderna för produktionen av tjänsterna. 389  Privata utövare av social- och 

hälsovårdstjänster utan offentlig finansiering har inte alls beaktats i beredningen av reformens 

mervärdesskatteaspekter. 

 

Skyldigheten att betala skatt på eget bruk när en fastighet som är föremål för nybygge eller 

ombyggnad överlåts innan den tas i bruk efter det att byggtjänsten har utförts ska likaså gälla 

även för landskap.390 Även på fastigheter som ägs eller används av landskapet eller någon 

annan enhet i landskapet, t.ex. ett nationellt servicecenter för lokal- och fastighetsförvaltning 

tillämpas förfarandet för justering av fastighetsinvesteringar enligt samma regler som på 

privata aktörer. Rättigheten och skyldigheten att justera avdrag överförs även när en fastighet 

överlåts till ett landskap.391 I dessa hänseende kommer inte förändringar till det nuvarande att 

planeras.  

 

Till följd av budgetförfarandet ska ett landskap inte betala skatt på eget bruk av en tjänst som 

avser fastighetsinnehav i MSL 32 §. 392 Däremot ska offentlig verksamhet som bedrivs genom 

en privaträttslig organisationsform, t.ex. genom ett aktiebolag, även i andra avseenden än i 

fråga om anskaffningsneutraliteten skattemässigt behandlas på samma sätt som motsvarande 

skattefri verksamhet som bedrivs av en privat aktör. Exempelvis rätten att ansöka om att bli 

frivilligt skattskyldig för överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet ska inte gälla en 

fastighet som ett landskapsägt bolag använder uteslutande för social- och 

hälsovårdsverksamhet och som omfattas av området för valfriheten. 393  Däremot kommer 

landskapet jämställas med kommuner och staten vad gäller beskattningen av överlåtelse av 

nyttjanderätten till en fastighet. Rätten att ansöka om att bli frivilligt skattskyldig för 

överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet föreslås således gälla även fastigheter som 

används av landskapen.394 Då landskapsägda bolag och landskapen behandlas olika vad avser 

möjligheten att ansöka om frivillig skattskyldighet finns en möjlighet att liknande 

avtalsarrangemang som förekommit inom den kommunala sektorn kommer att bildas även i 

fortsättningen.  

 

                                                 
389 RP 47/2017, s. 125. 
390 RP 15/2017, s. 616. 
391 RP 15/2017, s. 207. 
392 RP 15/2017, s. 206-208 och 616. 
393 RP 15/2017, s. 208. 
394 RP 15/2017, s. 206-207. 
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8.5. Reformförslag för en mer konkurrensneutral mervärdesbeskattning  
 

Inom ramen av det nuvarande mervärdesskattedirektivet skulle utvidgande av återbäringen på 

ett sätt som en del svenska landsting gjort inom vårdvalssystemet att även gälla privata 

verksamhetsutövare vara det mest effektiva sättet att åtgärda de konkurrensstörningar som 

uppkommer då kunden står i valet mellan en offentligt och privat producerad nyttighet. 

Allmänt har dock ansetts att utvidgande av kompensationer av ingående skatt till privata 

verksamhetsutövare strider emot gemenskapsrätten. Ifall återbäring beviljades för privata 

aktörer, skulle även återbäringsrätten med stöd av MSL 130a § kunna avskaffas, eftersom 

ingen dold skatt längre belastar de privat producerade nyttigheterna.  

 

Att ersätta den ingående mervärdesskatten för den privata aktören kunde ekonomiskt sett vid 

försäljning till offentliga aktörer jämställas med nollbeskattad försäljning såsom reglerats för 

de kanadensiska provinserna. Ett annat, men administrativt tyngre alternativ skulle vara att 

bevilja en ersättning till kunden på ett liknande sätt som för klienter till de privata 

intressebevakningsbyråerna. Möjlighet till registrering som frivilligt skattskyldig skulle även 

kunna förbättra verksamhetsförutsättningarna för privata verksamhetsutövare. Eftersom 

landskapsreformen har planerats att träda ikraft i början av år 2020, är det inte motiverat att 

införa reformer utan att beakta den stundande landskapsreformen.  

 

I samband med landskapsreformen finns en möjlighet att skapa ett förfarande som kunde 

förbättra konkurrensneutraliteten inom mervärdesbeskattningen för tidigare kommunalt 

bedrivna välfärdstjänster. Det verkar dock att konkurrensfrågorna vad avser 

mervärdesbeskattningen inte hittills fått någon stor prioritet i beredningen av 

landskapsreformen. Viktigt skulle vara att skatteplikten och avdrags- eller återbäringsrätten 

skulle vara lika för samtliga verksamhetsutövare inom de konkurrensutsatta områdena och att 

mervärdesskattefrågorna beaktas i upphandlingsannonserna så anbudsgivarna behandlas 

jämlikt i upphandlingen. Viktigt är även att offentliga organ inte ingår komplicerade 

avtalsarrangemang i syfte att uppnå skattefördelar och att de privata verksamhetsutövare som 

inte har samarbetsavtal med landskapen inte missgynnas. 

 

Genom nationella reformer kan uppnås märkbara förbättringar i konkurrensneutraliteten inom 

mervärdesbeskattningen för välfärdssektorn. En förutsättning att åtgärda 

konkurrensvrängningarna till grunden skulle dock vara att införa en heltäckande 
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mervärdesskattereform för välfärdssektorn inom EU. Inom reformen borde skattefriheter ses 

över och skattefri offentlig myndighetsutövning definieras.  

 

Att införa full skatteplikt eller nollbeskattning för välfärdstjänsterna skulle kraftigt påverka 

prissättningen och statsbudgeterna. Verkningarna för de olika länderna kunde även variera 

kraftigt. I Sverige har beräknats att för tandvården skulle en skattesats på 6 % inte orsaka ett 

behov att öka konsumentpriset i och med avdragsrätten för den ingående skatten.395   En 

allmän skatteplikt med sänkt skattesats och avdragsrätt som enligt beräkningar inte skulle 

påverka konsumentprisen skulle vara det administrativt enklaste och mest rättvisa sättet att bli 

kvitt med de konkurrensvrängningar som förekommer inom mervärdesskatten på 

välfärdssektorn.  

 

Utmaningen med att införa en lägre skattesats för välfärdstjänsterna skulle dock vara fastställa 

den lägre skattesatsen. Nivån på skattesatsen som inte skulle påverka konsumentprisen 

varierar mellan olika verksamheter och företag utgående från olika faktorer. 

Konsumentpriserna styrs även av den mervärdesskatt som ingår i byggkostnaderna, vilka kan 

variera kraftigt bl.a. beroende på åldern på byggnaderna och orten där byggnaderna är belägna. 

Detta kan betyda att t.ex. den skattesats som inte skulle påverka konsumentpriset skulle 

variera för t.ex. special- och annan sjukvård, tandvård, hälsovård och olika former av 

socialvård och utbildning. Att införa flera skattesatser ökar den administrativa bördan och kan 

därför knappast anses motiverat. Istället borde fastställas en skattesats som skulle särbehandla 

olika näringsgrenar och verksamhetsutövare så lite som möjligt, vilket i sista hand utgör ett 

politiskt beslut. Därutöver kunde det vara motiverat att enhetliga de lägre skattesatserna så att 

vissa verksamheter som nu föreskrivits en lägre skattesats i fortsättningen skulle föreskrivas 

samma lägre skattesats som välfärdstjänsterna.  

 

Den nuvarande återbäringen med stöd av MSL 130a § kan likaså som införandet av skatteplikt 

med en sänkt skattesats ge en under- eller överkompensation. I Sverige har diskuterats att 

ersätta den ingående skatten utgående från de faktiska kostnaderna som privata 

verksamhetsutövare haft vid upphandlingar av skattefria tjänster men konstaterats att ett 

sådant förfarande skulle vara administrativt betydligt tyngre än det nuvarande systemet med 

en schablonersättning.396 Det är omöjligt att skapa ett förfarande som inte skulle ha några 

                                                 
395 SOU 1999:133, s. 127-128.  
396 SOU 2015:93, s. 270-274. 
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brister, men fördelarna med en skatteplikt med sänkt skattesats skulle i varje fall klart 

övervinna nackdelarna. 

 

I samband med en heltäckande EU-reform av mervärdesbeskattningen på er den offentliga 

sektorn borde även begreppet för myndighetsutövning definieras. Genom skatteplikt med 

sänkt skattesats och avdragsrätt hos kommunen och regionalförvaltningen oberoende 

huruvida de anskaffade nyttigheterna används till verksamhet för vilken debiteras ett vederlag, 

skulle garantera anskaffningsneutraliteten mellan egenproduktion och utläggning även vid 

avgiftsfri service och myndighetsutövning. 

 

Emellertid har ansetts att det skulle vara utmanande att införa ett gemensamt 

kompensationssystem inom EU eftersom vissa länder har fler förvaltningsnivåer än andra.397 

Redan nu tillämpas kompensationsscheman både för lokal- och regionalförvaltning och i 

länder med olika antal förvaltningsnivåer. Därför torde det inte vara omöjligt att skapa ett 

förfarande som fungerar oberoende av mängden av förvaltningsnivåer. Det nya förfarandet 

borde beakta även gränsöverskridande situationer. Även ur den aspekten är införande av 

skatteplikt det administrativt enklaste sättet. Varje medlemsstat skulle själv fastställa nivån på 

den lägre skattesatsen.  

 

Särskilda kompensationsscheman är alltid administrativt tyngre än likabehandling av offentlig 

och privat verksamhet inom det ordinära avdragssystemet. Att skapa särskilda 

kompensationssystem såsom landstingen i Sverige eller för intressebevakningsklienterna i 

Finland som ekonomiskt leder till samma resultat som den allmänna skatteplikten och 

avdragsrätten kan därför inte anses motiverade. Andra alternativ såsom skatt på eget bruk för 

kommunerna eller ersättning till kunden kan leda ekonomiskt samma resultat som allmän 

skatteplikt men medför också en förhöjd administrativ börda. Även därför vore det mest 

ändamålsenliga att införa allmän skatteplikt med sänkt skattesats och full avdragsrätt för de 

nu skattefria välfärdstjänsterna.  

 

 

 

 

                                                 
397 European Centre of Employers and Enterprises Providing public Services 2014, s. 2-3. och Konferenz der 
Landesfinanzminister 2014, s. 5. 
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