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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av mervärdesskattelagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att mervärdesskat-
telagen ska ändras så att vissa tjänster som 
sammanslutningar sålt till sina medlemmar 
mot varje medlems andel av de gemensamma 
kostnaderna ska undantas från skatt. Undan-
tagen ska enligt förslaget gälla sammanslut-
ningar vars medlemmar bedriver skattefri 
verksamhet eller annan än affärsverksamhet. 
Befrielse från skatt ska inte tillämpas om det 
kan vara ägnat att orsaka snedvridning av 
konkurrensen.  

Också personal som tillhandahålls av reli-
giösa eller filosofiska institutioner i syfte att 
ge andlig vård i samband med hälso- och 
sjukvård, utbildning och socialvård ska un-
dantas från skatt. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen avses träda i kraft i början av 2014. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Europeiska unionens lagstiftning och 
rättspraxis 

Bestämmelser om det mervärdesskattesy-
stem som ska tillämpas inom EU finns i rå-
dets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt (nedan mervär-
desskattedirektivet) som utfärdades den 28 
november 2006. 

 
Sammanslutning 

Enligt artikel 132.1 f i mervärdesskattedi-
rektivet ska i medlemsstaterna undantag från 
skatteplikt göras i fråga om tillhandahållande 
av tjänster av fristående grupper av personer 
vilka bedriver en verksamhet som är undan-
tagen från mervärdesskatt eller för vilken de 
inte är en beskattningsbar person, i syfte att 
tillhandahålla medlemmarna av dessa grup-
per tjänster som är direkt nödvändiga för att 
bedriva denna verksamhet, om grupperna en-
dast begär ersättning av sina medlemmar för 
deras andel av gemensamma utgifter, förut-
satt att undantaget inte kan befaras vålla 
snedvridning av konkurrensen. 

Europeiska unionens domstol konstaterar i 
punkt 37 i sin dom av den 11 december 2008 
i mål C-407/07 Stichting Centraal Beglei-
dingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing 
mot Staatssecretaris van Financiën om syftet 
med led f i ovannämnda artikel följande: ”… 
vilket är att inrätta ett undantag från mervär-
desskatteplikt för att undvika att den person 
som erbjuder vissa tjänster ska vara tvungen 
att betala denna skatt även då personen sett 
sig föranlåten att samarbeta med andra verk-
samhetsutövare genom att skapa en gemen-
sam organisation som övertar den verksam-
het som är nödvändig för att tillhandahålla 
tjänsterna.” I punkt 118 i generaladvokatens 
förslag till avgörande av den 3 oktober 2002 i 
mål C-8/01 Assurandør-Societetet, som före-
träder Taksatorringen mot Skatteministeriet, 
konstateras i fråga om syftet med ovannämn-
da bestämmelse att ” Undantaget har uppen-
barligen införts för att undvika att de tjänster 

som gemenskapslagstiftaren av olika legitima 
skäl har velat undanta från skatteplikt ändå 
beläggs med mervärdesskatt på grund av att 
denna aktör för att kunna erbjuda den ifråga-
varande tjänsten – och som sannolikt även på 
grund av företagets storlek tvingas till detta – 
ser sig föranlåten att samarbeta med andra 
yrkesutövare som säljer samma tjänst genom 
att skapa en gemensam organisation som står 
för viss verksamhet som är nödvändig för att 
tillhandahålla tjänsten”. Det är sålunda möj-
ligt att med skattefriheten förbättra mervär-
desskattesystemets neutralitet. 

Skattefriheten förutsätter ändå att den inte 
kan befaras vålla snedvridning av konkurren-
sen. Enligt punkt 2 i EU-domstolens dom av 
den 20 november 2003 i det ovannämnda 
målet C-8/01 Assurander-Societetet, som fö-
reträder Taksatorringen mot Skatteministeri-
et, ska led f i den sagda artikeln ”… tolkas på 
så sätt att en sammanslutning, vilken uppfyl-
ler bestämmelsens alla övriga villkor, skall 
nekas ett undantag från mervärdesskatteplikt 
med stöd av nämnda bestämmelse om det fö-
religger en verklig risk för att undantaget i 
sig, för närvarande eller i framtiden, kan vål-
la snedvridning av konkurrensen”.  

EU:s medlemsstater har satt artikel 132.1 f 
i mervärdesskattedirektivet i kraft nationellt 
på olika sätt. En del av medlemsstaterna har i 
sin nationella lagstiftning eller i bestämmel-
ser med stöd av den begränsat tillämpnings-
området för skattefriheten utgående från 
tjänsternas art. Medlemsstaterna har i all-
mänhet skrivit in villkoret gällande snedvrid-
ning av konkurrensen i sin lagstiftning an-
tingen som sådant eller i preciserad form. I 
praktiken är bestämmelsens tillämpningsom-
råde i allmänhet snävt i medlemsstaterna. 

 
Andlig vård 

Enligt artikel 132.1 k i mervärdesskattedi-
rektivet ska tillhandahållande av personal av 
religiösa eller filosofiska institutioner för de 
verksamheter som avses i b. g. h och i, i syfte 
att ge andlig vård undantas från skatteplikt i 
medlemsstaterna. 
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Enligt artikel 132.1 b i mervärdesskattedi-
rektivet ska sjukhusvård och sjukvård samt 
transaktioner nära knutna till dessa, som ut-
förs av offentligrättsliga organ eller under 
jämförbara sociala betingelser av sjukhus, 
centrum för medicinsk behandling eller dia-
gnos och andra i vederbörlig ordning erkända 
inrättningar av liknande art undantas från 
skatteplikt i medlemsstaterna. 

Enligt artikel 132.1 g i mervärdesskattedi-
rektivet ska tillhandahållanden av tjänster 
och leveranser av varor med nära anknytning 
till hjälparbete eller socialt trygghetsarbete, 
däribland sådana som görs av ålderdomshem, 
av offentligrättsliga organ eller av andra or-
gan som av medlemsstaten i fråga är erkända 
som organ av social karaktär undantas från 
skatteplikt i medlemsstaterna. 

Enligt artikel 132.1 h ska tillhandahållan-
den av tjänster och leveranser av varor med 
nära anknytning till skydd av barn och ung-
domar vilka görs av offentligrättsliga organ 
eller andra organ som av medlemsstaten i 
fråga är erkända som organ av social karaktär 
undantas från skatteplikt i medlemsstaterna. 

Enligt artikel 132.1 i i mervärdesskattedi-
rektivet ska undervisning och fostran av barn 
och ungdomar, skolundervisning, universi-
tetsutbildning, yrkesutbildning och fortbild-
ning samt tillhandahållande av tjänster och 
leverans av varor med nära anknytning där-
till, som utförs av offentligrättsliga organ 
med detta syfte eller av andra organ som av 
medlemsstaten i fråga är erkända som organ 
med liknande syften undantas från skatteplikt 
i medlemsstaterna. 

 
1.2 Lagstiftningen i Finland 

Någon bestämmelse som motsvarar artikel 
132.1 f i mervärdesskattedirektivet finns inte 
i mervärdesskattelagen (1501/1993). Det har 
inte ansetts nödvändigt att skriva in bestäm-
melsen i mervärdesskattelagen eftersom la-
gens övriga bestämmelser har ansetts vara 
tillräckliga för att täcka skattefrihetens snäva 
tillämpningsområde. 

I mervärdesskattelagen finns inte heller nå-
gon bestämmelse som motsvarar artikel 
132.1 k i mervärdesskattedirektivet. Be-
stämmelser motsvarande mervärdesskattedi-
rektivets artikel 132.1 b, g, h och i finns i 

34-40 § i mervärdesskattelagen. Det har inte 
ansetts nödvändigt att ta in bestämmelsen i 
mervärdesskattelagen eftersom andlig vård 
inte heller för närvarande anses skattepliktig 
till följd av bestämmelserna i mervärdesskat-
telagen om allmännyttig verksamhet eller för 
att de som vederlagsfri verksamhet faller 
utanför mervärdesskattelagens tillämpnings-
område. 

 
2  Föreslagna ändringar 

Mervärdesskattelagen föreslås bli ändrad så 
att den bättre motsvarar bestämmelserna i 
mervärdesskattedirektivet genom att en be-
stämmelse som motsvarar artikel 132.1 f i 
mervärdesskattedirektivet skrivs in i mervär-
desskattelagen. 

Under vissa förutsättningar ska enligt för-
slaget skatt inte behöva betalas för en fristå-
ende sammanslutnings försäljning av tjänster 
till sina medlemmar. Genom sammanslut-
ningen kan medlemmarna gemensamt till-
handahålla vissa tjänster som är nödvändiga 
för deras verksamhet med samma skattetryck 
som om var och en själv skulle tillhandahålla 
tjänsterna. Härigenom kan till exempel såda-
na små aktörer som inte har möjlighet att 
själva tillhandahålla tjänsterna i fråga till-
handahålla dem via sammanslutningen utan 
att skattetrycket blir större än för en stor ak-
tör som själv tillhandahåller tjänsterna.  

Med sammanslutning avses i beskattningen 
en från medlemmarna fristående näringsidka-
re oberoende av dess juridiska form. 

Undantagen från skatteplikt gäller sam-
manslutningar vars medlemmar består av 
minst två personer som bedriver skattefri 
verksamhet eller verksamhet som faller utan-
för mervärdesskattens tillämpningsområde. 
Exempelvis personer som utövar skattefri 
hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 
eller någon verksamhet som med stöd av be-
stämmelserna om allmännyttiga organisatio-
ner är undantagen från skatteplikt kan sålun-
da vara medlemmar i sammanslutningen. 
Också näringsidkare som idkar skattefri fi-
nansierings- eller försäkringsverksamhet kan 
vara medlemmar. Aktörer som bedriver nå-
gon ovannämnd verksamhet kan vara med-
lemmar i sammanslutningen oberoende av 
deras juridiska form. Även kommuner kan 
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vara medlemmar i sammanslutningen. Förut-
sättningen för att de ska vara undantagna från 
skatteplikt är att sammanslutningen i ersätt-
ning för en tjänst som den sålt till sina med-
lemmar endast tar ut ett belopp som motsva-
rar kostnaderna för tjänsten utan någon vinst-
andel. 

Undantagen från skatteplikt gäller endast 
tjänster som är direkt nödvändiga för den 
skattefria verksamhet eller den verksamhet 
som faller utanför mervärdesskattens till-
lämpningsområde som sammanslutningens 
medlemmar bedriver. Principen att mervär-
desskatten ska vara neutral kräver att ovan-
nämnda tjänster definieras snävt. Som direkt 
nödvändiga för verksamheten betraktas tjäns-
ter som har ett direkt sammanhang speciellt 
till medlemmarnas skattefria verksamhet el-
ler verksamhet som faller utanför tillämp-
ningsområdet och som är nödvändiga för 
verksamheten. Exempelvis städtjänster och 
datatekniska tjänster av allmän natur, juridisk 
rådgivning och skatterådgivning och andra 
motsvarande allmänna tjänster är inte undan-
tagna från skatteplikt med stöd av bestäm-
melsen. 

Tjänster som sammanslutningar säljer till 
sina medlemmar befrias från skatt bara under 
förutsättning att skattefriheten inte kan vålla 
snedvridning av konkurrensen. Neutralitetet 
kan således förbättras endast inom gränser i 
vilka det är möjligt att konkurrensen på 
marknaden för inköpet inte snedvridas. En-
ligt EU-domstolens ovannämnda dom i mål 
C-8/01 Assurandør-Societetet osv. ska faran 
för snedvridning vara faktisk. I praktiken ska 
det i varje enskilt fall särskilt utredas om 
villkoret gällande snedvridning av konkur-
rensen uppfylls. Skattskyldiga personer kan 
använda allmänna medel i mervärdesbeskatt-
ning för att erhålla rättskydd på förhand. 

Mervärdesskattelagen ändras så att den 
bättre motsvarar bestämmelserna i mervär-
desskattedirektivet genom att en bestämmel-
se som motsvarar artikel 132.1 k skrivs in i 
lagen. 

Skattefriheten ska enligt förslaget gälla 
andlig vård som religiösa och filosofiska in-
stitutioner i vissa situationer ger mot veder-

lag och även i övrigt idkar i form av affärs-
verksamhet. Som religiösa institutioner be-
traktas t.ex. den evangelisk-lutherska kyrkan, 
det ortodoxa kyrkosamfundet eller andra re-
ligiösa samfund och deras församlingar. Med 
filosofiska institutioner avses institutioner 
som ger andlig vård av motsvarande art. 
Skattefriheten gäller endast andlig vård som 
tillhandahållits i samband med skattefri häl-
so- eller sjukvård, socialvård eller utbildning. 

 
3  Proposit ionens konsekvenser 

De föreslagna ändringarna anses inte ha 
några större ekonomiska konsekvenser.  

Tillämpningsområdet för bestämmelsen om 
sammanslutningar bedöms vara snävt i prak-
tiken. Skattefriheten blir tillämplig bara un-
der exakt avgränsade omständigheter och 
under förutsättning att den inte vållar sned-
vridning av konkurrensen. 

Att ge andlig vård anses med stöd av mer-
värdesskattelagens bestämmelser om allmän-
nyttig verksamhet eller för att den som ve-
derlagsfri verksamhet faller utanför mervär-
desskattens tillämpningsområde inte heller 
för närvarande vara skattepliktig verksamhet.   

 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänstearbete 
vid finansministeriet och bl.a. Skatteförvalt-
ningen, Justitieministeriet, Social- och hälso-
vårdsministeriet, Undervisnings- och kultur-
ministeriet, Finlands Kommunförbund rf, 
Evangelisk-lutherska kyrkostyrelsen, Orto-
doxa kyrkostyrelsen, Filosofiska Föreningen 
i Finland r.f., Skattebetalarnas Centralför-
bund rf, organisationer för skatte- och bokfö-
ringsexperter, Finansbranschens Centralför-
bund samt andra viktiga näringslivsorganisa-
tioner har hörts om den. 

 
5  Samband med andra proposit io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslaget  

40 a §. I lagen skrivs in en ny 40 a § som 
innehåller en bestämmelse som motsvarar ar-
tikel 132.1 k i mervärdesskattedirektivet. 

Mellanrubriken ”Andlig vård” skrivs in 
före paragrafen. Enligt paragrafen betalas 
skatt inte för personal som religiösa eller fi-
losofiska institutioner tillhandahåller i syfte 
att ge andlig vård i samband med sådan verk-
samhet som avses i 34, 37 eller 39 §. 

60 a §. I lagen skrivs in en ny paragraf un-
der mellanrubriken ”vissa andra varor och 
tjänster” som innehåller en bestämmelse som 
motsvarar artikel 132.1 f i mervärdesskattedi-
rektivet. 

Enligt 1 mom. i paragrafen betalas skatt 
inte för tjänster som en fristående sam-
manslutning säljer till sina medlemmar förut-
satt att villkoren i 1-3 punkten i momentet 
uppfylls. Enligt 1 punkten i momentet är en 
förutsättning för skattefrihet att medlemmar-
na idkar verksamhet som inte berättigar till 
avdrag eller verksamhet som inte bedrivs i 
form av affärsverksamhet. Bara personer som 
idkar sådan verksamhet som avses i 1 mom. 
1 punkten kan vara medlemmar i sam-
manslutningen, men dessa kan också idka 
annan verksamhet. Även personer som inte 
har sin hemort eller ett fast driftställe i Fin-
land kan vara medlemmar i sammanslutning-
en. 

Enligt 2 punkten gäller skattefriheten en-
dast tjänster som är direkt nödvändiga för 
medlemmarnas verksamhet enligt 1 punkten. 
Sammanslutningen kan utöver den skattefria 
försäljningen av tjänster till medlemmar be-
driva också annan verksamhet, exempelvis 
skattepliktig verksamhet som riktar sig till 
medlemmar eller utomstående. 

Enligt 3 punkten förutsätter skattefriheten 
att vederlaget som tas ut för försäljningen av 
tjänster endast utgörs av varje medlems andel 
av de gemensamma kostnaderna. Sam-
manslutningen kan inte inbegripa en andel av 
vinsten i det belopp som den tar ut av med-
lemmarna. Sammanslutningen kan fastställa 
lämpliga grunder för fördelningen kostnader-
na. Vederlaget som tas ut av varje medlem 

ska motsvara nyttan som medlemmen har av 
tjänsten. 

Sammanslutningen ska i beskattningen 
vara en från dess medlemmar fristående när-
ingsidkare. Sammanslutningens och dess 
medlemmars avdragsrätt bestäms enligt de 
allmänna bestämmelserna i mervärdesskatte-
lagen.  

Enligt EU-domstolens dom i mål C-407/07 
Stichting osv. ska artikel 132.1 f ”…tolkas på 
så sätt att, under förutsättning att övriga vill-
kor i denna bestämmelse är uppfyllda, tjäns-
ter som fristående grupper tillhandahåller 
sina medlemmar kan undantas från skatte-
plikt i den mening som avses i denna be-
stämmelse, även om dessa tjänster tillhanda-
hålls endast en eller några av dessa medlem-
mar.” I punkt 35 i domen föreskrivs att ”När 
en fristående grupp består av många med-
lemmar med olika behov, är det på samma 
sätt fullt möjligt att de tjänster som gruppen 
tillhandahåller dessa medlemmar inte syste-
matiskt är desamma.” Medlemmarnas behov 
kan alltså variera från en taxeringsperiod till 
en annan och punkt 42 föreskriver att ”Tjäns-
ter som en fristående grupp tillhandahåller 
sina medlemmar under olika taxeringsperio-
der, eller som denna grupp tillhandahåller 
endast en eller vissa av sina medlemmar un-
der en och samma taxeringsperiod, ska alltså 
kunna undantas från skatteplikt i enlighet 
med denna bestämmelse”. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om villko-
ret gällande snedvridning av konkurrensen. 
Även om de villkor för skattefrihet som an-
ges i 1 mom. uppfylls ska en sammanslutning 
betala skatt för försäljningen av tjänster till 
sina medlemmar om skattefriheten kan vålla 
snedvridning av konkurrensen. Enligt punkt 
59 i dom C-8/01 Assurandør Societet osv. 
”Om grupperna är garanterade att behålla 
medlemmarna som kunder – oberoende av 
huruvida skatteplikt eller undantag från skat-
teplikt föreligger – kan det, såsom general-
advokaten har påpekat i punkt 131 i sitt för-
slag till avgörande, inte anses att det är det 
undantag från skatteplikt som de beviljas 
som utestänger oberoende aktörer från mark-
naden”. Enligt 2) punkten i ovannämnda do-
men ska sammanslutningens verksamhet så-
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ledes anses vara skattepliktig om, med beak-
tande av den ovannämnda motiveringen till 
punkt 59 i domen, skattefriheten faktiskt kan 
befaras vålla snedvridning av konkurrensen 
antingen omedelbart eller i framtiden. 

133 §. Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. 
enligt vilket den skattefrihet för sammanslut-
ningar som avses i den nya 60 a § kan tilläm-
pas på sådan kommunal verksamhet som be-
rättigar till återbäring enligt 130 §.  

Kommunerna är inte berättigad till återbä-
ring som avses i 132 § för den skattefria ans-
kattningen från sammanslutningens. 

Samverkan av kommuner ska vidare falla 
utanför mervärdesskattelagens tillämpnings-
område om det inte är rörelsemässig. 

Paragrafens nuvarande 2—5 mom. blir nya 
3—6 mom. 

 
2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 
2014. 

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala 
skatt för försäljning av tjänster har uppstått 
efter det att lagen har trätt i kraft. Lagen till-
lämpas således inte på vederlag eller delar av 
vederlag som uppkommit innan lagen har 
trätt i kraft. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

Lag  

om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till mervärdesskattelagen (1501/1993) en ny 40 a § och en ny mellanrubrik före den, 

till lagen en ny 60 a § samt till 133 §, sådan den lyder i lagarna 940/1999, 1457/2001 och 
686/2010, ett nytt 2 mom. varvid de nuvarande 2-5 mom. blir 3-6 mom., som följer: 

 
Andlig vård 

40 a § 
Skatt betalas inte för personal som religiösa 

eller filosofiska institutioner tillhandahåller i 
syfte att ge andlig vård i samband med sådan 
verksamhet som avses i 34, 37 eller 39 §. 

 
60 a § 

Skatt betalas inte för tjänster som en fristå-
ende sammanslutning säljer till sina med-
lemmar förutsatt att  

1) medlemmarna bedriver verksamhet som 
inte berättigar till avdrag eller inte bedrivs i 
form av affärsverksamhet,  

2) tjänsterna är direkt nödvändiga för med-
lemmarnas verksamhet enligt 1 punkten, och  

3) vederlaget för tjänsterna utgörs av varje 
medlems andel av de gemensamma kostna-
derna. 

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte 
om skattefriheten kan vara ägnad att orsaka 
snedvridning av konkurrensen. 

 
133 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. tillämpas vad 

som i 60 a § föreskrivs om verksamhet som 
inte berättigar till avdrag också på i 130 § av-
sedd verksamhet som berättigar till återbä-
ring . 
— — — — — — — — — — — — — —  

———____ 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
Lagen tillämpas när skyldigheten att betala 

skatt för försäljning av tjänster har uppstått 
efter det att lagen har trätt i kraft. 

————— 
Helsingfors den 16 september 2013 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Finansminister Jutta Urpilainen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag  

om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till mervärdesskattelagen (1501/1993) en ny 40 a § och en ny mellanrubrik före den, 

till lagen en ny 60 a § samt till 133 §, sådan den lyder i lagarna 940/1999, 1457/2001 och 
686/2010, ett nytt 2 mom. varvid de nuvarande 2-5 mom. blir 3-6 mom., som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 Andlig vård 

40 a § 
Skatt betalas inte för personal som religiö-

sa eller filosofiska institutioner tillhandahål-
ler i syfte att ge andlig vård i samband med 
sådan verksamhet som avses i 34, 37 eller 39 
§. 

 
 60 a § 

Skatt betalas inte för tjänster som en fristå-
ende sammanslutning säljer till sina med-
lemmar förutsatt att  

1) medlemmarna bedriver verksamhet som 
inte berättigar till avdrag eller inte bedrivs i 
form av affärsverksamhet,  

2) tjänsterna är direkt nödvändiga för med-
lemmarnas verksamhet enligt 1 punkten, och  

3) vederlaget för tjänsterna utgörs av varje 
medlems andel av de gemensamma kostna-
derna. 
Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte om 
skattefriheten kan vara ägnad att orsaka 
snedvridning av konkurrensen. 

 
133 § 

Vad som i denna lag bestäms om avdrags-
gill användning och avdragbar skatt tillämpas 
också på sådan användning som berättigar till 
återbäring och skatt som skall återbäras, som 
avses i 130, 131 och 131 a §. 

 
 
 
 
 
Vad som i 21 och 22 § bestäms om varor 

133 § 
Vad som i denna lag bestäms om avdrags-

gill användning och avdragbar skatt tillämpas 
också på sådan användning som berättigar till 
återbäring och skatt som skall återbäras, som 
avses i 130, 131 och 131 a §. 

Med avvikelse från 1 mom. tillämpas vad 
som i 60 a § föreskrivs om verksamhet som 
inte berättigar till avdrag också på i 130 § 
avsedd verksamhet som berättigar till åter-
bäring . 

Vad som i 21 och 22 § bestäms om varor 
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som tillverkats eller tjänster som utförts i 
samband med en skattepliktig rörelse tilläm-
pas också på varor som tillverkats eller tjäns-
ter som utförts i samband med verksamhet 
som berättigar till återbäring enligt 131 och 
131 a §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

som tillverkats eller tjänster som utförts i 
samband med en skattepliktig rörelse tilläm-
pas också på varor som tillverkats eller tjäns-
ter som utförts i samband med verksamhet 
som berättigar till återbäring enligt 131 och 
131 a §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
Lagen tillämpas när skyldigheten att betala 

skatt för försäljning av tjänster har uppstått 
efter det att lagen har trätt i kraft. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


