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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 januari 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen.  
 
1. Sammanfattning 
 
De i promemorian föreslagna ändringarna i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, 
baseras huvudsakligen på den s.k. tillämpningsförordningen (Europeiska unionens råds 
antagna genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013).  
 
Några genomförandeåtgärder beträffande EU-förordningar får normalt inte vidtas. 
Däremot förutsätts i vissa fall att nationella bestämmelser införs för att förordningens 
bestämmelser ska kunna tillämpas. Nationell rätt kan även behöva anpassas för att 
säkerställa att den svenska regleringen inte innehåller bestämmelser som antingen medför 
dubbelreglering eller som hamnar i konflikt med bestämmelserna i förordningen. Om en 
konflikt ändå skulle inträffa, har EU-förordningar företräde. 
 
En anpassning av definitionen för begreppet ”fastighet” i mervärdesskattelagen till 
förordningens ordalydelse, med borttagande av hänvisning till jordabalken (JB), får enligt 
Advokatsamfundets mening anses medföra fördelar vad gäller tydliggörandet av att det 
rör sig om ett gemenskapsrättsligt fastighetsbegrepp frikopplat från nationella 
bestämmelser.  
 
Advokatsamfundet noterar emellertid att utredningens analys, vad gäller konsekvenserna 
av att begreppet ”fastighet” kommer att frikopplas från nationella regler, i flera delar 
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skulle ha kunnat vara mer utförlig och med ytterligare exemplifiering. Det är olyckligt att 
ytterligare ett fastighetsbegrepp tillkommer som innebär att en fastighet i civilrättsligt 
avseende inte är detsamma som en fastighet i mervärdesskatterättsligt avseende. 
Advokatsamfundet har förståelse för att utredningen inte vill äventyra förslagets innehåll i 
förhållande till EU-rätten, men konsekvenserna blir bristande förutsebarhet och en 
försvårad tillämpning.  
 
Advokatsamfundet vill framhålla att det föreligger vissa brister i utredningens förslag, 
som behandlas i det följande.  
 
2. Utredningens förslag 
 
2.1 Definitionen ”fastighet” i 1 kap. 11 § ML 
 
I utredningen föreslås att begreppet ”fastighet” bestäms genom hänvisning till artikel 13b i 
genomförandeförordningen. Med hänsyn till att ändringar i genomförandeförordningen 
inte per automatik leder till ändring i den svenska lagtexten, av anledning som framgår 
ovan, anser Advokatsamfundet att det bör övervägas att begreppet ”fastighet” i 1 kap. 11 § 
ML i stället definieras genom att ta in förordningstexten direkt i paragrafen. Det skulle 
underlätta förståelsen av lagtexten och skulle dessutom göra bestämmelsen mer 
lättillgänglig. Vidare säkerställer en sådan lagstiftningsteknik att ändringar i artikel 13b 
genomförandeförordningen, som påverkar definitionen av ”fastighet”, medför en ändring 
av paragrafen i mervärdesskattelagen.  
 
2.2 Övergångsbestämmelserna 
 
På sidan 30 i utredningen framgår att bedömningen av vilka maskiner, utrustning m.m. 
som omfattas av jämkningsreglerna för andra investeringsvaror än fastigheter, bör göras 
enligt de bestämmelser som gällde då förvärvet av varan skedde. Detta ska gälla ”även om 
överlåtelsen eller ändrad användning sker efter ikraftträdandet”.  
 
Advokatsamfundet noterar att punkt 2 i övergångsbestämmelsen anger att äldre 
bestämmelser om jämkning av ingående skatt ska gälla för förvärv som gjorts före 
ikraftträdandet. Dock framgår det inte av punkt 2 i övergångsbestämmelsen att äldre 
bestämmelser också ska gälla även om det sker en överlåtelse eller ändrad användning 
efter ikraftträdandet. Detta behöver förtydligas i övergångsbestämmelserna, särskilt som 
en ”överlåtelse” normalt medför ett förvärv hos förvärvaren, vilket skulle medföra att de 
nya reglerna skulle bli tillämpliga hos förvärvaren.  
 
2.3 Områden där Advokatsamfundet identifierat behov av kompletterande analys 
 
2.3.1 Tolkning av begreppet ”fastighet” i andra EU-länder 
 
I promemorian görs inte någon närmare jämförelse med hur fastighetsbegreppet tolkas i 
andra EU-länder. Framför allt vore det av intresse att en analys görs vad gäller fastighets- 
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och byggnadstillbehören, eftersom tillbehörsbegreppen inte har någon motsvarighet i 
genomförandeförordningen.  
 
Det är vidare allmänt känt att vad som ”normalt” anses tillhöra en fastighet skiljer sig 
mellan EU-länderna. Som exempel kan ges vitvaror som bedöms olika. Advokat-
samfundet hade gärna sett en kompletterande redogörelse och analys av vad effekten blir 
av att tolkningen kan komma att variera mellan länderna fram till det att EU-domstolen, 
genom sin praxis, ger begreppet en mer enhetlig tolkning.  
 
2.3.2 Analys av begreppet ”anläggning” i förhållande till ”konstruktion” 
 
Begreppet ”anläggning”, som i dag används i mervärdesskattelagen och jordabalken, 
kommer att ersättas av begreppet ”konstruktion” i mervärdesskattelagen. Härvid vill 
Advokatsamfundet framhålla att det är viktigt att utrymmet för frivillig skattskyldighet i 
3 kap. 3 § andra stycket ML inte minskar på grund av att det nya begreppet ”konstruktion” 
införs. 
 
2.3.3 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn 
 
Vad som omfattas av omvänd skattskyldighet när tjänster omsätts inom byggsektorn, 
kommer att förändras i och med att begreppet ”fastighet” ändras och orden ”byggnad eller 
anläggning” i 1 kap. 2 § andra stycket ML slopas. Av utredningens promemoria framgår 
att föreslagen ändring inte bör innebära några större förändringar. Samtidigt framhåller 
utredningen att omfattningen av omvänd skattskyldighet vad gäller vissa installations- och 
monteringstjänster kan komma att förändras, eftersom byggnadstillbehör faller utanför 
medan industritillbehör, som tidigare inte ansetts vara fastighet, kommer att inkluderas i 
begreppet ”fastighet”. Vissa exempel ges i utredningen.  
 
Med hänsyn till att den omvända skattskyldighetens omfattning kan vara svår att bedöma 
och nu riskerar att bli än mer svårbedömd vad gäller tjänster som omfattas, ser 
Advokatsamfundet ett värde i att ytterligare exemplifieringar ges för att ge vägledning för 
de skattskyldiga som ska tillämpa reglerna.  
 
2.3.4 3 kap. 2 § ML andra stycket ML tas bort  
 
Bestämmelsen i 3 kap. 2 § ML om att undantaget från skatteplikt även omfattar gas, 
vatten, el, värme samt nätutrustning för radio- och tv-sändningar slopas enligt 
utredningens förslag. Slopandet motiveras av en önskan om att undvika 
tillämpningssvårigheter. Advokatsamfundet kan dock konstatera att utifrån befintlig 
praxis från EU-domstolen synes det finnas betydande oklarheter inom EU hur 
tillhandahållandena ska tolkas och särskilt om det ska vara fråga om ett eller flera 
tillhandahållanden.  
 
Även här bör det övervägas en djupare analys av om slopandet medför att 
tillämpningssvårigheter undviks. Om analysen utvisar att så inte är fallet bör det 
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övervägas att låta bestämmelsen kvarstå, eftersom denna ändring inte föranleds av 
genomförandeförordningen. 
 
2.3.5 Jämkningsreglerna 
 
Utredningens förslag kommer att medföra betydande ändringar vad gäller de s.k. 
jämkningsreglerna. Detta genom att begreppet ”verksamhetstillbehör” tas bort och 
”maskiner och utrustning som utgör fastighet” ska jämkas som inventarier dvs. på fem år 
i stället för tio år, som gäller för fastighet och med beloppsgräns 50 000 kronor (per 
inventarium) i stället för 100 000 kronor (som kan omfatta flera åtgärder).  
 
Enligt genomförandeförordningen omfattar begreppet ”maskiner och utrustning” inte bara 
varaktigt installerat material (artikel 13b p. d), utan även föremål som ingår som en 
integrerad del av en byggnad utan vilken byggnaden är ofullständig, t.ex. dörrar, fönster 
tak, trappor och hissar (artikel 13b p. c). Av de icke bindande riktlinjerna från 
momskommittén från 2011 anges vidare viss isolering, innerväggar, tapeter och innergolv 
liksom el-, sanitets-, ventilations- och värmeinstallationer såsom innefattandes i ”maskiner 
och utrustning”.  
 
Utifrån dessa exempel framstår det som i allmänt tal anses utgöra fastighet i framtiden, 
kommer att jämkas såsom inventarier och inte såsom fastighet. Advokatsamfundet anser 
att det för förutsebarheten är av stor vikt att denna fråga analyseras ytterligare. Advokat-
samfundet noterar vidare att beloppsgränsen om 50 000 kronor i ingående moms per 
inventarium sannolikt medför att ”maskiner och utrustning som utgör fastighet” faller 
utanför jämkningssystemet. 
 
Enligt övergångsbestämmelserna ska tidigare bestämmelser gälla vid jämkning av 
investeringsvaror som förvärvats före ikraftträdandet. Här är det dock oklart när 
”förvärvet” anses ska ha skett. Exempelvis är det oklart vad som gäller om den 
installation, som efter lagändringen kommer att omfattas av begreppet ”maskiner och 
utrustning som utgör fastighet”, förvärvas före år 2017, men fastigheten slutbesiktigas och 
tillträds först år 2017. Även i denna del ser Advokatsamfundet att det finns ett behov av 
ytterligare analys och förtydliganden i propositionen för att få en ökad förutsebarhet och 
enhetlig tillämpning.  
 
Beträffande övergångsbestämmelserna finns även behov av förtydliganden av 
bestämmelserna i punkt 2 (se ovan under avsnitt 2.2). 
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