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Skatteverket 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 maj 2012 i mål nr 9699-11, 

se bilaga A 

SAKEN 

Ingående mervärdesskatt avseende förvärv av personbilar m.m. 

Ersättning för kostnader  

_________________________ 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

1. Kammarrätten avvisar yrkandet om avdrag för ingående

mervärdesskatt avseende leasing av personbilar.

2. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.

3. Kammarrätten avslår yrkandet om ersättning för

kostnader.

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

X AB (bolaget) yrkar att kammarrätten ska, med ändring av 

förvaltningsrättens dom, upphäva Skatteverkets omprövningsbeslut den  

24 februari 2011 och medge bolaget fullt avdrag för ingående 

mervärdesskatt vid förvärv samt leasing av personbilar. Bolaget yrkar även 

ersättning för ombudskostnader med 15 000 kr.  

Till stöd för sin talan åberopar bolaget vad som tidigare har anförts med 

bl.a. följande tillägg. Vad som avses med yrkesmässig uthyrning är inte 

klart definierat. Det finns ingenting i förarbetena som utesluter att även 

sådan verksamhet som bolaget bedriver ska kunna omfattas av undantaget. 

I takt med att nya affärsidéer och verksamheter utvecklas och startas måste 

också lagens tillämpningsområde förändras så att dessa verksamheter inte 

drabbas av orättvisa konkurrensnackdelar. När det gäller uthyrnings-

verksamhet finns också större utrymmen för olika slags uthyrning, vilket 

inte kan sägas när det gäller försäljning av personbilar. Det går därför inte 

att dra de paralleller mellan dessa verksamheter som förvaltningsrätten har 

gjort.  

Skatteverket bestrider bifall till överklagandet samt yrkandet om ersättning 

för kostnader.  

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Tillämplig bestämmelse 

Tillämplig bestämmelse framgår av förvaltningsrättens dom. 
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Prövningsramen 

Bolaget har bl.a. yrkat att kammarrätten ska medge bolaget fullt avdrag för 

ingående mervärdesskatt avseende förvärv samt leasing av personbilar. 

Kammarrätten konstaterar härvid att prövningen i förvaltningsrätten – i 

enlighet med bolagets överklagande i denna instans – endast omfattade 

frågan huruvida bolaget ska medges avdrag för ingående mervärdesskatt 

som är hänförlig till förvärv av personbilar. Enligt instansordningsprincipen 

är kammarrätten förhindrad att pröva en fråga som inte har ingått i 

förvaltningsrättens prövning av det överklagade beslutet. Kammarrätten kan 

därför inte pröva om bolaget ska medges avdrag för ingående 

mervärdesskatt som är hänförlig till leasing av personbilar och detta 

yrkande ska således avvisas.   

Ingående mervärdesskatt avseende förvärv av personbilar 

Vad bolaget har anfört i kammarrätten och vad som i övrigt har förekommit 

i målet föranleder inte kammarrätten att göra en annan bedömning än den 

som förvaltningsrätten gjort. Överklagandet ska därför avslås i denna del. 

Ersättning för kostnader 

Förutsättningar för att bevilja ersättning för kostnader i målet saknas och 

yrkandet härom ska därför avslås.  

_________________________ 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). 

Kenneth Sundlöf Patricia Schömer Gunilla Berendt 

f.d. kammarrättsråd       kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande referent 

Föredragande har varit Ann-Britt Bäck. 
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