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Nu har det hänt! En skattemyndighet (RIKS Stockholm) har i en process om momsavdrag och 
skattetillägg bytt fot i samband med yttrande till LR, och stöder sig inte längre enbart på 
fakturans utseende enligt 11 kap. 5 § ML för att hävda att oriktig uppgift i sak skall anses 
föreligga. Det är till och med så att RIKS talar om en principiell avdragsrätt enligt 8 kap. 3 § 
ML och att grunden för skattetillägg numera i den aktuella processen skall anses vara att 
något förvärv inte har skett. I sitt ursprungliga beslut talade SKM bara om 8 kap. 5 § ML och 
dess hänvisning via 8 kap. 17 § ML till 11 kap. 5 § ML och punkterna däri som skall vara 
uppfyllda. Indirekt sade SKM då – liksom fallet är med SKMer i alla liknande pågående 
processer som jag känner till – att saken är dokumentets (fakturans) utseende. Genom att 
SKM i sitt yttrande numera säger ”Det är således inte fråga om endast ett ofullständigt 
underlag i sig utan om en oriktig uppgift i sak” har SKM alltså – åtminstone i sin 
argumentation – utmönstrat dokumentets (fakturans) utseende i sig som den materiella saken. 
Detta hedrar SKM RIKS och inställningen är förenlig med den jag har framfört i SN 7-8 
1996, sid. 471-474. Även om SKM RIKS i det aktuella fallet vidhåller sin inställning om 
vägrat avdrag och skattetillägg, har det ett värde att konstatera att det kan finnas en 
uppfattning inom skatteförvaltningen som inte innebär att några alternativ till bevisning enligt 
11 kap. 5 § ML inte skulle finnas. Det blir mycket intressant att följa utvecklingen och jag får 
säkert anledning att återkomma. 
 
Byter fot gör för övrigt jag från och med 1999 års Nyhetsbrev, och går helt över till att ge ut 
detta via min hemsida på internet www.forssen.com 
 
Tanken är att hemsidan i framtiden skall fungera som en koordinator av mina produkter i 
form av nyhetsbrev, artiklar och böcker så att Du har tillgång till ”verktyg” att använda själv 
eller erbjuda Din klient. I nr 4 1998 har Du redan läst om mina idéer om en VAT Audit-
metod. På hemsidan kan Du också köpa en Grundkurs i moms som kan sägas ligga på 
ekonomiassistentsnivå. Kursen motsvarar Momsnyckeln (se under Böcker) innehållsmässigt. 
Kursen ges helt via internet, och det Du behöver skall Du få upp på skärmen. Jag kommer 
gärna och talar om ”totalkonceptet”, t.ex. om Ditt företag har någon form av info för 
medarbetare och eventuellt kundföretag. 
 
Förkortningar: LR=länsrätten; ML=mervärdesskattelagen; SKM=skattemyndigheten; 
SN=SkatteNytt 


