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EUROPEISKA KOMMISSIONEN 
ORIGINAL 

Bryssel den 7 oktober 2011 
SJ.J(2011)1157844  

TILL ORDFORANDEN OCH LEDAMÖTERNA AV EUROPEISKA UNIONENS 

DOMSTOL 

SKRIFTLIGA SYNPUNKTER 

överlämnade, enligt artikel 23 andra stycket i protokollet om stadgan för domstolen, av 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN, företrädd av ombuden Lidia Lozano Palacios och 

Johan Enegren, med tjänsteadress hos Antonio Aresu, Bâtiment BECH, 11 rue Α. 

Wecker, 2721 Luxemburg 

i förenade målen 318/11 och 319/11 

Daimler m.fl. 

i vilket förvaltningsrätten i Falun har begärt ett förhandsavgörande enligt artikel 267 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Ref. Ares(2011)1066926 - 07/10/2011
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Kommission överlämnar härmed följande synpunkter till domstolen. 

INLEDNING 

1. Förvaltningsrätten i Falun har anhållit om förhandsavgörande avseende tolkningen 

av direktiv 2006/112 om ett gemensamt system för mervärdesskatt 

(mervärdesskattedirektivet), rådets åttonde direktiv (79/1072/EEG) om 

harmonisering av medlemsstatemas lagstinning rörande omsättningsskatter och 

rådets direktiv 2008/9 om fastställande av närmare regler om återbetalning av 

mervärdesskatt när det gäller återbetalning av mervärdesskatt till personer som inte 

är etablerade i den återbetalande medlemsstaten. Frågorna har uppkommit i två mål i 

vilka företag med säte i Danmark respektive Tyskland för talan mot Skatteverkets 

beslut att inte medge återbetalning av svensk mervärdesskatt. 

FAKTISKA OMSTÄNDIGHETER OCH FÖRFARANDET 

Mål C-318/11 

2. Ett tyskt bolag Daimler AG har, med stöd av reglerna om återbetalning av 

mervärdesskatt till utländska näringsidkare, ansökt om återbetalning av svensk 

ingående skatt om sammanlagt 73 597 119 kr avseende år 2008 samt perioden 

oktober - december 2009 och som hänför sig till förvärv i verksamhet som omfattar 

vintertester av bilar vid testanläggningar i norra Sverige. Sätet för bolagets 

ekonomiska verksamhet är förlagt till Tyskland och Daimler anser att bolaget inte 

har något fast etableringsställe i Sverige. Bolaget har ett helägt dotterbolag i Sverige 

som tillhandahåller lokaler, testbanor och tjänster som har samband med 

testverksamheten. Daimler har dock ingen egen personal stationerad i Sverige och 

förfogar inte heller över någon avancerad teknisk utrustning där. Bolaget har 

uppgett att aktiviteterna i Sverige består av testverksamhet som är nödvändig för 

den bilförsäljning som Daimler bedriver i Tyskland och att förvärven inte använts 

för någon mervärdesskattepliktig verksamhet i Sverige. 

3. Skattverket har beslutat att inte medge Daimler återbetalning av svensk 

mervärdesskatt med motivering att bolaget har ett fast etableringsställe i Sverige. 



4. Daimler har överklagat Skatteverkets beslut med motiveringen att bolaget saknar 

en fast etablering i Sverige. Skatteverket har bestritt överklagandet. 

5. Förvaltningsrätten i Falun har den 21 juni 2011 beslutat inhämta förhandsavgörande. 

Mål C-319/11 

6. Ett danskt bolag Widex A/S har, med stöd av reglerna om återbetalning av 

mervärdesskatt till utländska näringsidkare, ansökt om återbetalning av svensk 

ingående skatt om 109 023 kr som inbetalats under år 2008 och som hänför sig till 

utgifter för hyra, utbildning och teknisk apparatur avseende verksamhet som bedrivs 

på Widex forskningsavdelning i Stockholm. Sätet för bolagets ekonomiska 

verksamhet är i Danmark och Widex anser att bolaget inte har något fast 

etableringsställe i Sverige. 

7. Skatteverket har beslutat att inte medge Widex återbetalning av skatten med 

motiveringen att bolaget har ett fast etableringsställe i Stockholm. 

8. Widex har överklagat skatteverkets beslut till förvaltningsrätten i Falun och 

åberopat i huvudsak följande. Bolaget, en av världens ledande tillverkare av 

hörapparater, förfogar över en avdelning i Sverige som ägnar sig åt forskning inom 

audiologi. Det sker ingen försäljning, marknadsföring eller service vid denna 

avdelning. 

9. Skatteverket har bestritt överklagandet och gjort gällande att forskningsavdelningen 

utgör ett fast etableringsställe, eftersom verksamhet har bedrivits vid denna 

avdelning under ett antal år samtidigt som avdelningen har tillgång till personella 

och tekniska resurser samt har en potential att tillhandahålla eller konsumera varor 

och tjänster. 

10. Förvaltningsrätten i Falun har den 21 juni 2011 beslutat inhämta förhandsavgörande. 

11. Domstolens ordförande har i beslut den 4 augusti 2011 förordnat att de två målen 

ska förenas vad gäller det skriftliga och muntliga förfarandet och domen. 



DEN NATIONELLA DOMSTOLENS FRÅGOR 

Mål C-318/11 

12. 1. Hur ska begreppet fast etableringsställe frän vilket affärstransaktioner 
genomförts tolkas vid en prövning mot nu aktuella unionsrättsliga bestämmelser? 

2. SL· en beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomisL· verfaamhet i 
en annan medlemsstat och vars verhamhet i huvudsak består av tillverkning och 
försäljning av bilar, som har utfört vintertester på bilmodeller vid anläggningar i 
Sverige, anses ha haft ett fast etableringsställe här frän vilket affärstransaktioner 
genomförts när personen förvärvat varor och tjänster som tagits emot och 
använts vid testanläggningar här utan att ha egen personal som är permanent 
stationerad i Sverige och då testverhamheten är nödvändig för fullgörandet av 
personens ekonomisL· verksamhet i en annan medlemsstat? 

3. PåverL·s svaret på fråga 2 om den beskattningsbara personen har ett helägt 
svenskt dotterbolag vars syfte nästan uteslutande är att tillhandahålla personen 
olika tjänster för den aktuella testverksamheten? 

Mål C-319/11 

1. Hur ska begreppet fast etableringsställe frän vilket affärstransaktioner 
genomförts ro/łas vid en prövning mot nu aktuella unionsrättsliga bestämmelser? 

2. Ska en beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomisL· verksamhet i 
en annan medlemsstat och vars verhamhet bland annat består av tillverkning 
och försäljning av hörapparater, genom att bedriva forskning i audiologi från en 
forskningsavdelning i Sverige, anses ha haft ett fast etableringsställe här från 
vilket affärstransaktioner genomförts när personen förvärvat varor och tjänster 
som tagits emot och använts vidden aktuella forskningsavdelningen i Sverige? 

TILLÄMPLIGA EU-RÄTTSLIGA BESTÄMMELSER 

13. Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt. 
(EUT L 347, 11.12.2006, s. 1; direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 
2010/88/EU av den 7 december 2010, EUT L 326, 10.12.2010, s. 1). 

Artikel 170 
De bestøtningsbara personer som i enlighet med artikel 1 i direktiv 
86/560/EEG), artikel 2.1 och artikel 3 i direktiv 2008/9/EG och artikel 171 i detta 
direktiv inte är etablerade i den medlemsstat där de köper varor eller tjänster 
eller importerar varor som belastats med mervardesstøt har rätt till 
återbetalning av den erlagda mervärdesskatten i den mån varorna och tjänsterna 
används för 



a) de transaktioner som avses i artikel 169, 
b) transaktioner för vilka mervärdesskatten endast skall betalas av förvärvaren i 
enlighet med artiklarna 194-197 och 199. 

Artikel 171 

1. Återbetalning av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är 
etablerade i den medlemsstat där de köper varor och tjänster som belastats 
med mervärdesskatt eller importerar varor som är belagda med 
mervärdesskatt, men som är etablerade i en annan medlemsstat, ska ske i 
enlighet med genomförandereglerna i rådets direktiv 79/1072/EEG. 

Rådets åttonde direktiv av den 6 december 1979 om harmonisering av 
medlemsstatemas lagstinning rörande omsättningsskatter — Regler för 
återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom 
landets territorium (79/1072/EEG) 
(EGT L 331, 27.12.1979, s. 11; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s.84) 

Artikel 1 

I detta direktiv avses med skattskyldig som inte är etablerad inom landets 
territorium en sådan skatt skyldig som avses i artikel 4.1 i direktiv 77/388/EEG 
som under den period som avses i artikel 7.1 första stycket första och andra 
meningarna i det landet varken har haft sin näringsverhamhets säte eller ett fast 
driftsställe från vilket affärstransaktioner genomförs och inte heller, om säte eller 
fast driftsställe saknas, sin bosättning eller stadigvarande hemvist och som under 
samma period inte har tillhandahållit några varor eller tjänster som anses ha 
tillhandahållits i det landet, med undantag av: 

a) transporttjänster och därtill anknytande tjänster som är skattebefriade i 
enlighet med artikel 14.1 i, artikel 15 eller artikel 16.1 B, C och D i direktiv 
77/388/EEG, 

b) tjänster som tillhandahålls i fall där skatten skall betalas uteslutande av den 
person åt vilken de tillhandahålls, i överensstämmelse med artikel 21.1 b i 
direktiv 77/388/EEG. 

Artikel 2 

Varje medlemsstat skall till varje skattskyldig som inte är etablerad i dess 
territorium men som är etablerad i en annan medlemsstat, på de villkor som 
fastställs nedan, återbetala all mervärdeskatt som debiterats avseende tjänster 
eller lös egendom som tillhandahållits honom av andra skattskyldiga personer 
inom landets territorium eller som debiterats med anledning av import till landet, 
i den mån dessa varor och tjänster används för de transaktioner som avses i 
artikel 17.3 a och b i direktiv 77/388/EEG eller för tillhandahållande av sådana 
tjänster som avses i artikel 1 b. 

Dessa bestämmelser gäller for ansökan om återbetalning av mervärdesskatt som 
inlämnats före den 1 januari 2010. 



Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 febraari 2008 om fastställande av 
närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av 
mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den 
återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat. 

(EUT L 44, 20.2.2008, s. 23-28) 

Artikel 2 

I detta direktiv avses med: 

1. beskattningsbar person som inte är etablerad i den återbetalande 
medlemsstaten : en beskattningsbar person i den mening som avses i artikel 
9.1 i direktiv 2006/112/EG som inte är etablerad i den återbetalande 
medlemsstaten men som är etablerad inom en annan medlemsstats 
territorium. 

Artikel 3 

Detta direktiv ska tillämpas på varje beskattningsbar person som inte är 
etablerad i den återbetalande medlemsstaten som uppfyller följande villkor: 

a) Under återbetalningsperioden har personen, inom den återbetalande 
medlemsstatens territorium, varken haß sätet för sin ekonomiska verhamhet 
eller ett fast etableringsställe från vilket affärstransaktioner genomförts, eller 
i avsaknad av ett sådant säte eller fast etableringsställe, inte heller varit 
bosatt eller stadigvarande vistats där. 

Artikel 5 

Varje medlemsstat ska till en beskattningsbar person som inte är etablerad i 
den återbetalande medlemsstaten återbetala mervärdesskatt som debiterats 
för varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits till honom av 
andra beskattningsbara personer i denna medlemsstat eller för import av 
varor till denna medlemsstat, i den mån varorna och tjänsterna används för 
följande transaktioner: 

a) Transaktioner som avses i artikel 169 a och b i direktiv 2006/112/EG. 

b) Transaktioner till en person som i enlighet med artiklarna 194—197 och 
199 i direktiv 2006/112/EG, så som dessa tillämpas i den återbetalande 
medlemsstaten, är skyldig att betala mervärdesskatt. 

Utan att det påverkar artikel 6 ska vid tillämpningen av detta direktiv rätten 
till en återbetalning av ingående skatt fastställas i enlighet med direktiv 
2006/112/EG, så som detta tillämpas i den återbetalande medlemsstaten. 

Artikel 28 

1. Detta direktiv ska tillämpas på återbetalningsansökningar som 
lämnas in efter den 31 december 2009. 

2. Direktiv 79/1072/EEG upphör att gälla med verkan från och med den 1 
januari 2010. Bestämmelserna i direktivet ska emellertid fortsätta att vara 



tillämpliga på återbetalningsansökningar som lämnats in före den 1 januari 
2010. 

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska tolkas som hänvisningar till 
detta direktiv utom för återbetalningsansökningar som lämnats införe den 1 
januari 2010. 

TILLÄMPLIGA NATIONELLA BESTÄMMELSER 

14. Mervärdesskattelag (1994:200) 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Lagens tillämpningsområde 

15 § Med utländsk företagare förstås en näringsidkare som inte har sätet för 
sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe här i landet och inte 
heller är bosatt ellerstadigvarande vistas här. 

10 kap. Rätt för vissa icke skattskyldiga till återbetalning av ingående skatt 

Återbetalning till utländska företagare 

Rätten till återbetalning 

1 § En utländsk företagare har på ansöL·n rätt till återbetalning av ingående 
skatt under förutsättning att 

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till 
omsättning i verksamhet utomlands, 

2. omsättningen, i det fall den görs inom EU, är skattepliktig eller medför 
återbetalningsrätt motsvarande den som avses ill eller 12 § i det land där 
omsättningen görs, och 

3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt enligt 
11 eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet. 

RÄTTSLIG BEDÖMNING 

Frågorna 1 och 2 i målen C-318/11 och C-319/11 

15. För att kunna bli klassificerad som en beskattningsbar person som inte är etablerad i 

den återbetalande medlemsstaten enligt artikel 1 i rådets åttonde direktiv (79/1072) 

eller artikel 3 i rådets direktiv 2008/9, och sålunda vara berättigad till återbetalning 

av mervärdesskatt, får ingen av de anknytningsfaktorer som anges i dessa 
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bestämmelser vara tillämplig på personen ifråga under perioden som 

återbetalningen avser. 

16. Bland sådana anknytningsfaktorer återfinns säte för näringsverksamheten, fast 

driftsställe från vilket affärstransaktioner genomförs och tillhandahållande av varor 

och tjänster i den återbetalande medlemsstaten. 

17. Såvitt kommissionen förstår är grunden för Skattverkets överklagade beslut att 

företagen ifråga haft ett fast etableringsställe i Sverige. Det förefaller inte som om 

Skatteverket åberopat någon annan anknytningsfaktor. 

18. Enligt fast rättspraxis på området mervärdesskatt innefattar begreppet fast driftställe, 

såvitt avser beskattning på platsen för tillhandahållandet av en tjänst, vissa 

minimikrav avseende stadigvarande personella och tekniska resurser. Det innebär att 

driftstället ska ha en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struktur avseende 

personella och tekniska resurser för att självständigt kunna tillhandahålla de avsedda 

tjänsterna.1 En fast inrättning som endast används för verksamhet av förberedande 

eller biträdande art, som till exempel personalrekrytering eller inköp av tekniska 

tillgångar som behövs för att fullgöra verksamheter i ett företag, utgör inte ett fast 

driftställe.2 

19. Partema i tvisterna vid den nationella domstolen förefaller ha inriktad 

argumenteringen på huruvida inrättningarna i Sverige kan anses utgöra fasta 

driftställen eller inte. Kommissionen vill i det sammanhanget erinra om att såväl det 

åttonde direktivet som direktiv 2008/9 innehåller krav på att en beskattningsbar 

person som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten ska varken haft sätet 

för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe från vilket 

affärstransaktioner genomförts i denna medlemsstat. I 1 kap. 15 § 

mervärdesskattelagen återfinns inte preciseringen att affärstransaktioner ska ha 

genomförts från det fasta etableringsstället. Med hänsyn till direktivens lydelse torde 

det inte finnas utrymme för en tolkning enligt vilken återbetalning av skatt inte 

medges om en fast etablering har potential att tillhandahålla eller konsumera varor 

eller tjänster (punkten 18 i begäran om förhandsavgörande). För att återbetalning av 

1 Se domstolens dom den 28 juni 2007 i mål C-73/06, Planzer Luxembourg Sari 
mot Bundeszentralamtfür Steuern; REG 2007, s. 1-5655, punkt 54 och där angiven 
rättspraxis. 

2 Planzer, punkt 56. 



skatt inte ska medges krävs tvärtom att det fasta etableringsstället faktiskt 

tillhandahåller varor eller tjänster. 

20. Det förefaller ostridigt att varken Daimler eller Widex genomför transaktioner i 

form av tillhandahållande av varor eller tjänster i Sverige från de fasta etableringar 

som företagen förfogar över i Sverige enligt Skatteverkets uppfattning. Redan av det 

skälet torde det stå klart att villkoren för att medge återbetalning enligt såväl det 

åttonde direktivet som direktiv 2008/9 är uppfyllda. 

21. En sådan tolkning torde också bästa svara mot syftet med de nämnda direktiven, det 

vill säga att inrätta ett system för återbetalning av mervärdesskatt till utländska EU-

företag, som inte kan återfå betald mervärdesskatt på normalt sätt genom avdrag, 

eftersom de inte är skyldiga att inge deklaration enligt artikel 250 i direktiv 

2006/112 med hänsyn till att ingen beskattningsbar transaktion genomförts i den 

medlemsstat där mervärdesskatten påförts. En sådan beskattningsbar transaktion 

genomförs istället normalt i den medlemsstat där företaget är etablerat. Såvitt 

framgår av begäran om förhandsavgörande förefaller det som om både Daimler och 

Widex befinner sig i en sådan situation. 

22. Kommission vill för fullständighetens skull erinra om att innebörden av begreppet 

"fast etableringsställe" vid tillämpningen av artiklarna 44 (bestämmande av platsen 

för tillhandahållande av tjänster till en beskattningsbar person) och 45 

(bestämmande av platsen för tillhandahållande av tjänster till en icke 

beskattningsbar person) i direktiv 2006/112 har fastställts i rådets 

genomförandeförordning (EU) nr. 282/11. Enligt dess artikel 11 ska ett "fast 

etableringsställe" vid tillämpningen av artikel 44 ha en tillräcklig grad av 

varaktighet och en lämplig struktur avseende personella och tekniska resurser för att 

kunna ta emot och använda de tillhandahållna tjänsterna för sitt eget behov. Vid 

tillämpningen av artikel 45 ska ett fast etableringsställe uppfylla kriteriet att ha en 

tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struktur avseende personella och 

tekniska resurser för att kunna tillhandahålla de tjänster som det tillhandahåller. 

Denna bestämmelse utvecklar domstolens praxis, som hittills endast behandlat 

situationen som omfattas av artikel 45. Regeln i artikel 11 äger förstås ingen formell 

tillämpning i målen vid den nationella domstolen ratione temporis. 

23. Beträffande frågorna 1 - 2 i båda målen vill kommissionen avslutningsvis framhålla 

att det avgörande kriteriet för huruvida rätt till återbetalning föreligger är 
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förekomsten av affärstransaktioner i eller från Sverige. Enligt kommissionens 

mening har de berörda beskattningsbara personerna inte genomfört sådana 

transaktioner att döma av de faktiska omständigheterna såsom dessa redovisats av 

den nationella domstolen. 

Fråga 3 i mål C-318/11 

24. Det förhållandet att Daimler AG har ett helägt svenskt dotterbolag är enligt 

kommissionens uppfattning inte relevant för frågan huruvida Daimler AG har ett 

fast etableringsställe i Sverige. Dotterbolaget är en självständig beskattningsbar 

juridisk person och inte ett fast etableringsställe anknutet till Daimler AG. 

Affärstransaktioner mellan dotter- och moderbolag är mervärdesskattepliktiga. 

Motsatsvis är transaktioner mellan sätet för ett bolag och ett fast etableringsställe 

inom samma bolag inte skattepliktiga.3 

3 Se domstolens dom den 23 mars 2006 i mål C-210/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Agenzia delle Entrate motFCE Bank pie, REG 2006, s. 1-2803, punkt 41. 
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SLUTSATS 

Med hänsyn till det ovan anförda får kommissionen föreslå att den nationella 

domstolens frågor besvaras enligt följande. 

Artikel 1 i rådets åttonde direktiv (79/1072/EEG) av den 6 december 1979 om 

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningskatter - Regler 

för återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom 

landets territorium och artikel 3 i rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 

om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112 av 

mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den 

återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat ska tolkas så att 

begreppen "fast driftställe från vilket affärstransaktioner genomförs" och "fast 

etableringsställe från vilket affärstransaktioner genomförts" inte omfattar 

inrättningar i den återbetalande medlemsstaten som ägs av en beskattningsbar 

person med säte i en annan medlemsstat och som används för att utföra 

försöksverksamhet och forskning som ett förberedande led i affärstransaktioner som 

utförs i en annan medlemsstat än den återbetalande medlemsstaten. 

Denna tolkning påverkas inte av det förhållandet att den beskattningsbara personen 

har ett helägt dotterbolag med säte i den återbetalande medlemsstaten vars syfte så 

gott som uteslutande är att tillhandahålla den beskattningsbara personen olika 

tjänster som ett förberedande led i affärstransaktioner som utförs i en annan 

medlemsstat än den återbetalande medlemsstaten. 

Lidia LOZANO PALACIOS tohan ENEG№N 

Kommissionens ombud 




