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SOU 2020:31 En ny mervärdesskattelag 
 
Finansbolagens förening har inbjudits att lämna synpunkter på det rubricerade betänkandet. 
Yttrandet nedan begränsar sig till ett par frågor av särskilt intresse för föreningens medlems-
företag. 
 
Finansbolagen är principiellt positiv till förändringar som innebär en tydligare mervärdes-
skattelag. Finansbolagen finner det anmärkningsvärd att utredningen under en utredningstid 
på fyra år inte lyckats genomföra den målsättningen vad gäller undantaget för finansiella 
tjänster. Undantaget för finansiella tjänster är mycket svårbedömt särskilt som skatteverket 
driver långtgående tolkningar av EU-domstolens i domar utifrån fiskala intressen snarare än 
från rättssäkerhets- och objektivitetsprinciper - som skulle kunna bidra till en praxis som är 
enhetlig, rimlig och förutsebar för de skattskyldiga i Sverige. Ofta förbises det förhållandet 
att EU-domarna är av in casu karaktär, där domstolen tagit ställning till en annan faktisk och 
legal kontext än de som är aktuella i Sverige. Finansbolagen anser mot denna bakgrund att 
undantaget bör bli föremål för ny och allsidig utredning. En sådan utredning bör även 
omfatta vilka materiella ändringar som behövs för att tillgodose behovet av rättssäkerhet 
och förutsebarhet. Några lagändringar i denna del bör mot denna bakgrund inte genomföras 
på nuvarande underlag. 
 
Finansbolagen finner även brister vad gäller s.k. blandad verksamhet. I utredningsuppdraget 
ingick att ta fram förslag samt metoden för att beräkna ingående skatt vid s.k. blandad 
verksamhet. Det förslag som lämnas i denna del minskar emellertid inte tillämpnings- och 
tolkningssvårigheterna på ett godtagbart sätt. Också i denna del behövs en ny och mer 
allsidig utredning där även behovet av materiella ändringar utreds. Lagändringar bör mot 
denna bakgrund inte genomföras på nuvarande underlag.  
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