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LAGRÅDET 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-12 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Severin Blomstrand 

samt justitierådet Margit Knutsson. 

 

Begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av 

mervärdesskattelagen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 28 februari 2013 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

 

1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200), 

2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), 

3. lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning 

och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Ann  

Linders. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Lag om ändring i mervärdesskattelagen 

 

2 a kap. 7 § 

 

I paragrafens första stycke behandlas när en vara ska anses förvär-

vad enligt 2 § 3. Så anses idag vara fallet om ”den som för över va-

ran bedriver yrkesmässig verksamhet i ett annat EU-land”. I remissen 

föreslås att de citerade orden byts mot ”den som för över varan är en 

beskattningsbar person som bedriver verksamhet i ett annat EU-

land”. Förslaget innebär att den verksamhet som bedrivs i ett annat 

EU-land, och som idag måste vara yrkesmässig, dvs. av ekonomisk 

art, i framtiden kan vara av annan art. Frågan om ändringen är av-

sedd att vara semantisk eller reell återkommer i den andra strecksat-

sen i samma stycke i vilket orden ”överföringen görs för denna verk-

samhet”, dvs. yrkesmässig verksamhet i ett annat EU-land, föreslås 

bytas mot ”överföringen görs för dennes verksamhet”, dvs. den be-

skattningsbara personens verksamhet, som enligt ordalagen kan 

vara av annan än ekonomisk art och inte nödvändigtvis vara bedri-

ven i ett EU-land.  

 

Denna osäkerhet om vad förslaget är avsett att innebära bör undan-

röjas under den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet. 

 

9 § 

 

Samma osäkerhet om avsikten med den föreslagna ändringen som 

påtalats ovan beträffande 7 § inställer sig vid läsningen av den sista 

strecksatsen i 9 §. Där föreslås nämligen att orden ”varan inte härrör 

från en yrkesmässig verksamhet som man bedriver i det landet” byts 

mot ”varan inte härrör från en verksamhet som den beskattningsbara 

personen bedriver i det landet”. Huruvida avsikten är att den verk-

samhet som den beskattningsbara personen bedriver ska vara av 
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ekonomisk art eller om vilken verksamhet som helst duger för att va-

ran ska anses förvärvad enligt 2 § 4 kan inte utläsas av den före-

slagna lagtexten.  

 

Denna osäkerhet om vad förslaget är avsett att innebära bör undan-

röjas under den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet. 

 

9 a kap. 1 § 

 

Lagrådet noterar att första stycket 5 har omformulerats på ett sätt 

som avviker från det uttryckssätt som valts i 2 a kap. 3 § första 

stycket 3. Lagrådet konstaterar att den nya formuleringen innebär en 

saklig ändring i förhållande till nuvarande lydelse trots vad som sägs i 

författningskommentaren.  

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 


