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Högsta förvaltningsdomstolen ger Skanska rätt och anser inte att Skatteverket lyckats
visa att fördelningen mellan värdet för marken och tjänsterna i samband med
bostadsbyggen är felaktig. Därför var det fel att höja utgående moms och ta ut
skattetillägg.

Målen gäller moms vid omsättning av byggherre- och entreprenadtjänster i samband med uppförande
av flerbostadshus. Ett antal bostadsrättsföreningar förvärvade byggherre- och entreprenadtjänster
respektive mark för byggande av bostadsrättslägenheter från olika företag inom Skanska-koncernen. Ett
koncernbolag har alltså utfört byggherre- och entreprenadtjänsterna medan ett annat koncernbolag har
sålt fastigheter till föreningarna.

Omsättning av byggherre- och entreprenadtjänster är mervärdesskattepliktig medan omsättning av
fastigheter är undantagen från skatt. Bostadsrättsföreningar saknar avdragsrätt för ingående
mervärdesskatt vilket får till följd att ju större del av den sammanlagda ersättningen som avser de
skattepliktiga tjänsterna desto större blir den icke avdragsgilla skatten.

Det underlag som skatten tas ut på (beskattningsunderlaget) ska beräknas utifrån den ersättning som
säljaren erhållit eller ska erhålla. Undantagsvis kan detta beskattningsunderlag omvärderas och höjas
med den effekten att skatten i stället tas ut på marknadsvärdet. Omvärderingen förutsätter att säljare
och köpare är förbundna med varandra, att köparen inte har full avdragsrätt samt att ersättningen är
lägre än marknadsvärdet. Detta framgår av 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen (1994:200). Vad som anses
med marknadsvärde definieras i 1 kap. 9 § mervärdesskattelagen. Enligt den definitionen avses hela det
belopp som köparen av en tjänst, i samma försäljningsled och vid samma tidpunkt, i fri konkurrens
skulle få betala till en oberoende säljare inom landet för en sådan tjänst. Om ingen jämförbar omsättning
av tjänster kan fastställas utgörs marknadsvärdet av säljarens självkostnad.

I målen är det ostridigt att den sammanlagda ersättning som respektive förening har betalat för marken
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och för tjänsterna är marknadsmässig samt att ersättningen för tjänsterna inte understiger
självkostnaden. Skatteverket ansåg emellertid att den totala ersättningen snedfördelats på det sättet att
priset för tjänsterna satts för lågt och understeg marknadsvärdet. Även övriga förutsättningar för att
beräkna beskattningsunderlaget med utgångspunkt i marknadsvärdet bedömdes vara uppfyllda.
Myndigheten höjde därför den utgående mervärdesskatten.

Som motivering till att ersättningen för tjänsterna skulle anses understiga marknadsvärdet angav
Skatteverket att värdeökningen på respektive fastighet var orimlig. Komplexiteten i byggherre- och
entreprenadtjänsterna innebär att det i praktiken är omöjligt för Skatteverket att fastställa en jämförbar
omsättning. Det är enklare att beräkna marknadsvärdet för marken än tjänsterna. Marknadsvärdet för
tjänsterna ska därför vara det totala priset minskat med marknadsvärdet för marken.

Förvaltningsrätten i Stockholm fann att det som företagets momsgrupp anförde och åberopade inte
vederlade Skatteverkets metoder och beräkningar. Skatteverket ansågs ha visat att deras beslut ger ett
rimligt och lämpligt resultat. Överklagandena skulle därmed avslås i dessa delar.

Kammarrätten i Stockholm ändrade utgången och ansåg sammanfattningsvis att det som Skatteverket
hade fört fram inte visar att ersättningen för tjänsterna enligt uppdragsavtalen är lägre än vad en köpare,
i samma försäljningsled, vid samma tidpunkt och i fri konkurrens, skulle få betala till en oberoende
säljare inom landet för sådana tjänster. Skatteverket hade inte visat på omsättningar av tjänster som är
jämförbara med de tjänster som har tillhandahållits enligt uppdragsavtalen.

Skatteverket hade också fört fram att tjänsterna enligt uppdragsavtalen är så komplexa att det är svårt
eller omöjligt att hitta jämförbara omsättningar. Om ingen jämförbar omsättning kan fastställas utgörs
marknadsvärdet som, enligt kammarrätten, av ett belopp som inte understiger kostnaden för att utföra
tjänsten.

Det har inte kommit fram att ersättningen enligt uppdragsavtalen understiger momsgruppens kostnader
för att utföra de aktuella tjänsterna.

Eftersom Skatteverket följaktligen inte hade visat att ersättningen är lägre än marknadsvärdet hade
momsgruppen inte lämnat oriktiga uppgifter. Det fanns därmed inte förutsättningar för att
omvärderabeskattningsunderlaget eller ta ut skattetillägg. Överklagandet skulle alltså bifallas i dessa
delar.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att mervärdesskattelagens definition av begreppet
marknadsvärde gäller även vid tillämpning av omvärderingsreglerna. Av detta följer att en förutsättning
för att omvärdera beskattningsunderlaget är att en jämförbar omsättning kan fastställas. Skatteverket
har angett att myndigheten inte kan fastställa en jämförbar omsättning för de i målen aktuella
byggherre- och entreprenadtjänsterna. Det har därmed inte visats att den ersättning som har erhållits
från respektive förening för byggherre- och entreprenadtjänsterna är lägre än marknadsvärdet. Högsta
förvaltningsdomstolen avslår därför Skatteverkets överklagande.

Mikael Kindbom

Instans: Högsta förvaltningsdomstolen
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Juridisk nyhetsbevakning och rättsdatabas

Blendow Lexnova är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår bevakning innefattar rättsfall,

lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden. Genom skräddarsydda bevakningsprofiler

säkerställer du kontinuerlig uppdatering av rätt information och slipper nyhetsflöden som inte berör dig.

Läs mer på lexnova.se/nyheter
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