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Avdragsrättens inträde i momssammanhang är föremål för skattemyndigheternas 
uppmärksamhet och som jag nämnde i nr 8 1998 och nr 1 1999 har jag gjort ett överklagande 
i frågan och avvaktar om Regeringsrätten skall ge prövningstillstånd. Som jag nämnt skrev 
jag första gången i frågan i SN 7-8/1996 (s. 471-474) ur ett skattetilläggsperspektiv. Nu kan 
jag ge det glädjande beskedet att Regeringsrätten 1999-03-25 avkunnade fyra domar från det 
perspektivet, där SKM får bakläxa. I korthet kan man säga att det för frågan om ett avdrag 
skett i rätt redovisningsperiod nu är klarlagt att god redovisningssed avgör och att begreppet 
skall prövas i varje enskilt fall. Det är fel såsom vissa SKM anfört under några år på nittiotalet 
att fakturans ankomstmånad skulle vara den rätta månaden i vilken att redovisa ingående 
skatt. Du kan gå över till Artiklar och läsa mina kommentarer i artikeln Avgör inköpsfakturas 
utseende alltid rätten till avdrag för moms?, avsnitt 2.2.1. Den artikeln är avsedd att bli 
publicerad i SN 5/1999 och bygger på mitt överklagande enligt ovan. 
 
Det som återstår nu att pröva för Regeringsrätten är enligt min mening vilka krav på själva 
underlaget som ML skall anses ställa för att den principiella avdragsrätten överhuvudtaget 
skall anses uppkomma. I ”mitt” fall har ju Kammarrätten i Stockholm (avd. 7) kommit till det 
för företagarna mycket farliga slutet att fakturans utseende måste vara helt i enlighet med vad 
som stipuleras om innehåll i en faktura eller motsvarande i 11 kap. 5 § ML. I annat fall anser 
nämnda KR att det inte uppkommer någon avdragsrätt, även om all bevisning i övrigt gör 
sannolikt eller till och med visar att ett materiellt sett riktigt avdrag har yrkats. Jag 
återkommer om hur det går med överklagandet. 
 
Förkortningar: KR=kammarrätten; ML=mervärdesskattelagen; SKM=skattemyndigheten; 
SN=SkatteNytt 


