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Hej Jan och Jeanette,

Enligt överenskommelse översänder vi härmed vår PM avseende möjligheterna för

Sverige att införa ett kvalificerat undantag från moms på försäljningen av tidningar.

Vår PM har baserats på nu gällande lagar, föreskrifter och rättspraxis.

Kontakta oss gärna vid frågor med anledning av rapporten.

Ernst & Young AB

Peter Iwarsson Martin Carlsson Klara Kvarnung
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1 Bakgrund

Vid Sveriges inträde i EU fick Sverige bl.a. behålla rätten att undanta

försäljning av tidningar från moms samtidigt som säljaren gavs full

avdragsrätt för ingående moms på kostnader (ett s.k. kvalificerat undantag).

Vid inträdet i EU hade Sverige ett kvalificerat undantag för allmänna

nyhetstidningar. Sverige kunde med stöd av anslutningsfördraget med EG

(numera implementerat i artikel 111 b) i direktiv 2006/112/EGi

(momsdirektivet)) låta detta kvalificerade undantag leva kvar.

Relativt kort tid efter Sveriges inträde i EU, införde Sverige dock den s.k.

”kulturmomsen”, d.v.s. 6 procent moms på bl.a. böcker och tidningar. I

samband med detta, avskaffade Sverige det kvalificerade undantaget för

allmänna nyhetstidningar.

2 Uppdrag

TU service AB har bett EY att så långt möjligt utreda den legala möjligheten

för Sverige att, med stöd av artikel 111 b), återinföra ett kvalificerat

undantag för dagspressen.

3 Utredning

3.1 Lagstiftningshistoriken i korthet

I samband med Sveriges inträde i EU (dåvarande EG) förhandlade Sverige sig

till ett antal undantag från EU:s gemensamma regler. Ett av dem var att

Sverige fick ha kvalificerade undantag för tidningar (Finland, Sverige och

Österrikes anslutningsfördragii, IX Beskattning, artikel 2. z)):
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”Vid tillämpningen av artikel 28.2 a får Sverige under den övergångstid som

anges i artikel 281 ha sådana skattebefrielser — genom återbetalning av skatt

som tagits ut i tidigare led — som står i överensstämmelse med

gemenskapsrätten, som uppfyller villkoren i artikel 17 sista strecksatsen i

rådets andra direktiv av den 11 april 1967 och som avser tillhandahållande

av tidningar, inklusive radio- och kassettidningar för synskadade, av

läkemedel till sjukhus eller av receptbelagda läkemedel eller framställning av

tidskrifter för ideella föreningar eller tjänster som har samband med sådan

framställning.”

Undantaget infördes i momsdirektivet artikel 111 b) (dåvarande sjätte

direktivetiii artikel 28.2 c)):

”Undantag från skatteplikt med rätt till avdrag för mervärdesskatt som

betalats i det föregående ledet får på de villkor som anges i artikel 110 andra

stycket fortsätta att tillämpas i följande fall:

b) Av Sverige, på leveranser av tidningar, inklusive radio- och kassettidningar

för synskadade, av läkemedel till sjukhus eller av läkemedel som säljs mot

recept eller framställning av tidskrifter för ideella organisationer eller

tjänster som har samband med sådan framställning.”

Sverige hade redan innan EU-inträdet ett kvalificerat undantag för allmänna

nyhetstidningar och för vissa tidningar till ideell sektor. Övriga tidningar och

tidskrifter var föremål för moms med normalskattesatsen 25 procent.

Sverige avskaffade det kvalificerade undantaget för allmänna

nyhetstidningar 1996 och införde en skattesats om 6 procent på

försäljningen av tidningar i allmänhet (se prop. 1995/96:45). Undantaget för

periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter

avskaffades dock inte.
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Med allmänna nyhetstidningar avsågs publikationer av dagspresskaraktär

som normalt utkommer med minst ett nummer i veckan (se nu mer upphävda

2 kap. 12 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML).

3.2 Artikel 111 b)

3.2.1 Artikelns utformning och frågeställningar

Enligt artikel 111 b) i momsdirektivet får Sverige fortsätta att tillämpa

kvalificerade undantag för bl.a. leveranser av tidningar.

(Det bör noteras att ”leverans” i detta sammanhang är ett

mervärdeskatterättsligt begrepp som betyder ”överlåtelse av rätten att

förfoga över en vara såsom ägare”. Ur medvärdesskattesynpunkt är det

nämligen denna överlåtelse som utlöser ev. beskattning, inte

äganderättsövergången).

Begreppen ”fortsätta att tillämpa” och ”tidning” är avgörande för tolkningen

av artikel 111 b). Enligt vår mening kan två, för bedömningen avgörande,

huvudsakliga frågeställningar identifieras:

1) Vilken omfattning har Sveriges rätt till kvalificerade undantag för

tidningar?

2) Har Sverige rätt att införa kvalificerade undantag för tidningar som har

avskaffats eller som tidigare inte har existerat?

De två huvudsakliga frågeställningar är inte exklusiva utan är delvis beroende

av varandra.

När det gäller omfattningen av det kvalificerade undantaget finns det, enligt

vår mening, två möjliga tolkningar av artikel 111 b):
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i) att Sverige får fortsätta att ha de specifika kvalificerade undantag

som Sverige hade vid EU-inträdet avseende i artikel 111 b)

uppräknande varorna och tjänsterna,

ii) att Sverige får fortsätta att ha kvalificerade undantag rörande de i

artikel 111 b) uppräknande varorna och tjänsterna,

Tolkning i) medför att Sverige har rätt att fortsätta kvalificerat undanta

leveranser av allmänna nyhetstidningar från moms, medan tolkning ii)

medför att Sverige har rätt att kvalificerat undanta leveranser av alla typer

av tidningar, d.v.s. även sådana tidningar som inte omfattades av ett

kvalificerat undantag vid Sveriges inträdet i EU. Tolkning ii) medför vidare att

den huvudsakliga frågeställningen 2) blir obsolet.

3.2.2 Artikelns ordalydelse

”Fortsätta att tillämpa” kan vid första anblicken tolkas som att endast redan

existerande kvalificerade undantag avses. Det bör dock beaktas att ”fortsätta

att tillämpas” kan läsas som att Sverige, i kontrast till momsdirektivets

bestämmelser, får fortsätta att tillämpa kvalificerade undantag för tidningar,

d.v.s. oaktat om undantaget existerade vid inträdet till EU.

Att den svenska versionen av artikel 111 b) inte är inskränkt till just

”allmänna nyhetstidningar” utan endast nämner tidningar, talar, enligt vår

mening, för att Sverige har rätt att införa kvalificerade undantag även för

andra typer av tidningar än allmänna nyhetstidningar.

Härvidlag bör man dock notera att momsdirektivets lydelse på engelska

anger att artikel 111 b) ger Sverige rätt att kvalificerat undanta

”newspapers”. Enligt den tyska lydelsen har Sverige rätt att undanta

”Zeitungen” och enligt den franska har Sverige rätt att undanta ”journaux”.

Det är således svårt att, endast baserat på ordalydelsen, kunna bestämma

omfattningen av 111 b).
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Enligt vår mening ger en rent språklig tolkning inte något klart svar på hur

artikel 111 b) ska tolkas.

3.2.3 Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden har i ett fall uttalat sig om artikel 111 b) (se

Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 43-12/I). Den aktuella frågan

rörde leveranser av periodiska medlemsblad. Leveranser av periodiska

medlemsblad var undantagna från moms i Sverige. Undantaget var inte

kvalificerat. Sökanden frågade om artikel 2.1 a i momsdirektivet hade direkt

effekt och om leveranserna av tidningar därför var momspliktiga.

Vad gäller artikel 111 b) i momsdirektivet konstaterade Skatterättsnämnden

kortfattat att leveranser av periodiska medlemsblad inte var kvalificerat

undantagna från moms och tillade:

”En tillämpning av artikel 111 b) i mervärdesskattedirektivet, som avser

en rätt för Sverige att fortsätta att tillämpa vissa i artikeln angivna

kvalificerade undantag, aktualiserades därmed inte.”

Det är vanskligt att dra några långtgående slutsatser av

Skatterättsnämndens uttalande i detta fall. En hänvisning till de tjänster som

räknas upp i artikeln tyder dock på att Skatterättsnämnden anser att Sverige

har rätt att tillämpa kvalificerade undantag för alla varor och tjänster som

anses i artikel 111 b), d.v.s. ”andra tidningar än allmänna nyhetstidningar”.

3.2.4 Syftet med artikel 111 b)

Syftet med artikel 111 b) i momsdirektivet framgår, enligt vår mening, av

anslutningsfördraget (se Finland, Sverige och Österrikes anslutningsfördrag,

IX Beskattning, artikel 2. z) där det anges att Sverige får ha kvalificerade

undantag för tidningar. Det är mot denna bakgrund som artikel 111 b)
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tillkom. Begreppet ”fortsätta att tillämpa” bör enligt vår mening läsas i ljuset

att detta syfte. Vi anser därför att Sverige enligt artikel 111 b) kan införa

kvalificerade undantag för leveranser av tidningar, trots att det undantag

som fanns vid tiden för inträdet i EU har avskaffats.

När Sverige förhandlade sig till det aktuella undantaget i artikel 111 b) fanns

ett kvalificerat undantag för allmänna nyhetstidningar. Det är uppenbart att

Sverige önskade behålla detta kvalificerade undantag. Trots detta användes

det mer vida begreppet ”leverans av tidningar”. Artikel 111 b) innehåller ett

antal andra varor och tjänster som har definierats mer detaljerat (t.ex.

”kassettidningar för synskadade” och ”läkemedel som säljs mot recept”).

”Leverans av tidningar” är i jämförelse ett mycket vitt begrepp, framförallt

om syftet var att ge Sverige rätt att undanta leveranser av endast allmänna

nyhetstidningar.

3.3 Artikel 110

Enligt artikel 111 b) får kvalificerade undantag för de uppräknade varorna

och tjänsterna endast införas under de villkor som anges i artikel 110 andra

stycket.

Enligt artikel 110 andra stycket ska de kvalificerade undantagen stå i

överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen och ha antagits av väl

definierade sociala skäl och till förmån för slutkonsumenterna. Det är oklart

om ett kvalificerat undantag för andra tidningar än allmänna nyhetstidningar

kan anses antaget av väl definierade sociala skäl.

3.4 Jämförelse med artikel 176

Artikel 176 andra stycket i momsdirektivet ger medlemsstaterna rätt att

behålla vissa inskränkningar i avdragsrätten (för Sverige, begränsad rätt till

avdrag för ingående moms på representationskostnader) tills gemensamma

regler har införts i EU. Artikel 176 andra stycket har följande ordalydelse:
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”Till dess att de bestämmelser som avses i första stycket träder i kraft får

medlemsstaterna behålla alla de avvikelser som föreskrivs i deras nationella

lagstiftning den 1 januari 1979 eller, för de medlemsstater som anslutit sig

till gemenskapen efter den dagen, dagen för deras anslutning.”

Av EU-domstolens praxis framgår att artikel 176 andra stycket är en s.k.

stand-still klausul. Det medför att medlemsstaterna får behålla de

inskränkningar i avdragsrätten de hade 1979 eller annars vid inträdet i EU

men att dessa inskränkningar inte får utökas (se bl.a. mål C-37/07 ”Danfoss

och AstraZeneka”, C-414/07 ”Magoora”, C-124/12 ” AES-3C Maritza East 1

EOOD” och C-225/18 ” Grupa Lotos SA”).

Kammarrätten i Göteborg har i det s.k. Porsche-målet prövat betydelsen av

stand-still klausulen för svenskt vidkommande (se Kammarrätten i Göteborg

dom den 20 september 2013, mål nr 24-12). Domen handlade om Porsches

rätt till avdrag för representationskostnader i samband med vissa

bildemonstationer i norra Sverige.

Kammarrätten kom fram till att Sverige hade försämrat rätten till avdrag för

ingående moms på representationskostnader i Sverige sedan inträdet i EU.

Detta stod i strid med stand-still klausulen och således skulle de regler som

gällde vid tillträdet tillämpas, oaktat att de svenska regler som gällde vid

inträdet till EU hade ändrats.

Det är i sammanhanget värt att notera att Sverige inte hade avskaffat

avdragsrätten utan endast inskränkt den (till skillnad från det kvalificerade

undantaget för nyhetstidningar som har avskaffats).

Artikel 176 i momsdirektivet anger tydligt att medlemsstaterna får behålla

de avvikelser de har vid en given tidpunkt, d.v.s. att de avsteg från direktivet

som medges under artikel 176 inte får ändras. Artikel 111 b) har inte

utformats på samma sätt utan medger att Sverige får fortsätta att ha

kvalificerade undantag för bl.a. leveranser av tidningar. Det förefaller logiskt

att utformningen indikerar en avsedd skillnad i tolkning.
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4 Slutsatser

Det saknas praxis och uttalanden i doktrin om artikel 111 b) och dess

tillämpning. Vi har därför baserat vår bedömning på reglernas ordalydelse

och syfte samt analoga jämförelser.

Enligt vår mening ska artikel 111 b) läsas i ljuset av det syfte som Sverige

hade med att inledningsvis behålla avvikelsen från momsdirektivets regler.

Enligt vår mening var syftet att Sverige skulle få ha kvalificerade undantag

för tidningar i allmänhet. Begreppet ”fortsätta att tillämpas” ska därför

förstås som att Sverige även fortsättningsvis har rätt att ha kvalificerade

undantag från moms för tidningar. Detta stödjs enligt vår mening av

anslutningsfördraget (se Finland, Sverige och Österrikes anslutningsfördrag,

IX Beskattning, artikel 2. z).

Användningen av det generella begreppet ”tidningar” står i kontrast till

övriga varor och tjänster som uppräknas i artikel 111 b). Vidare är det tydligt

att artikel 111 b) avviker från regleringen i artikel 176. Enligt vår mening

tyder därför utformningen av regleringen på att Sverige önskade säkerställa

rätten att införa kvalificerade undantag för även andra tidningar är endast

allmänna nyhetstidningar. Det är inte helt otänkbart att Sverige ville

säkerställa möjligheten att införa kvalificerade undantag för periodiska

medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter som idag är

undantagna från moms men inte kvalificerat undantagna (se 3 kap. 13 – 14

§§ ML).

De kvalificerade undantagen i artikel 111 b) måste dock uppfylla kraven i

artikel 110 andra stycket momsdirektivet, enligt vilken de kvalificerade

undantagen ska ”stå i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen och

ha antagits av väl definierade sociala skäl och till förmån för

slutkonsumenterna”. Dessa krav skulle kunna begränsa utrymmet för att

införa ett kvalificerat undantag för andra tidningar än allmänna

nyhetstidningar.
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Mot denna bakgrund drar vi slutsatsen att Sverige kan återinföra ett

kvalificerat undantag för leveranser av allmänna nyhetstidningar och att

Sverige eventuellt kan införa ett kvalificerat undantag som omfattar även

andra tidningar än allmänna nyhetstidningar.

Peter Iwarsson Martin Carlsson
Associate Partner Senior Manager
E-mail: peter.iwarsson@se.ey.com E-mail: martin.carlsson@se.ey.com
Telefon: +46 (0)72 525 63 90 Telefon: +46 (0)70 3018 97 79

Klara Kvarnung
Senior
E-mail: klara.kvarnung@se.ey.com
Telefon: +46 (0)70 546 77 28

i Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt.
ii Beslut av Europeiska unionens Råd av den 16 maj 1994 om Konungariket Norges,
Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges inträde i Europeiska
unionen.
iii Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för
mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund.


