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F öretagare eller konsument? Det är den frågeställning som utgör huvudfrå-
gan i denna bok. I första hand behandlas huvudregeln för bestäm-
ningen av skattesubjektet enligt mervärdesskattelagen (1994:200). 

Analysen gäller huruvida den bestämningen är EU-konform. Problemet som 
föreligger därvidlag är att mervärdesskattelagen och huvudregeln, 4 kap. 1 §, 
hänvisar för bestämningen av yrkesmässig verksamhet till begreppet närings-
verksamhet i inkomstskattelagen (1999:1229). Är det förenligt med innehål-
let i huvudregeln i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) för bestäm-
ningen av beskattningsbar person, artikel 9.1 första stycket? Inom ramen för 
denna huvudfråga förekommer två underfrågor angående begreppet verk-
samhet och angående eventuell påverkan för huvudfrågan från regler om 
bestämningen av skatteobjektet.

Två bifrågor berörs också, vilka sätter huvudfrågan i ett bredare perspek-
tiv, nämligen beträffande begreppet skattskyldighet. Yrkesmässig verksamhet 
korresponderar med mervärdesskattedirektivets beskattningsbar person, 
medan skattskyldighet förutsätter att det har konstaterats att skattepliktiga 
transaktioner företagits. De båda bifrågorna behandlar frågeställningarna 
huruvida det är EU-konformt att skattskyldighet används i mervärdesskatte-
lagen för bestämningen av uppkomsten av avdragsrätt för ingående moms 
och för bestämningen av skyldigheten att momsregistrera sig, medan mer-
värdesskattedirektivet i dessa hänseenden använder beskattningsbar person i 
huvudregeln för avdragsrättens uppkomst och räckvidd, artikel 168 a), och i 
artiklarna 213-216 angående registrering i stället för betalningsskyldighet 
(vilket skulle utgöra motsvarigheten till skattskyldighet). Den senare av de 
båda bifrågorna undersöks i första hand avseende kontrollproblem orsakade 
av att det svenska skattesystemet använder det allmänna skatteregistret eller 
momsregistret för beskattningsbara personer, beroende på om deras transak-
tioner är beskattningsbara eller inte mervärdesskatterättsligt sett.

Författaren är advokat och boken är en akademisk avhandling för erhållande 
av juris licentiatexamen vid Örebro universitet.
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