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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
5635-06
meddelad i Stockholm den 4 mars 2008

KLAGANDE
Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt, 578000-9956
Box 1046
721 26 Västerås
MOTPART
Skatteverket
171 94 Solna
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Stockholm dom den 21 juli 2006 i mål nr 2854-04
(bilaga)
SAKEN
Återbetalning av mervärdesskatt för redovisningsperioderna januari –
oktober 1995 m.m.
___________________
YRKANDEN
Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt (bolaget) yrkar att
Regeringsrätten, med ändring av kammarrättens dom, medger
återbetalning av ingående mervärdesskatt avseende skadereglering med
8 614 957 kr. Bolaget yrkar vidare ersättning för biträdeskostnader i
länsrätten med 45 125 kr, i kammarrätten med 50 000 kr och i
Regeringsrätten med 35 000 kr.
Skatteverket tillstyrker att bolaget beviljas ersättning för
biträdeskostnader med 10 000 kr men har i övrigt inget att anföra.
Dok.Id 48334

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 5

Expeditionstid
09:00-12:00
13:00-15:00

Telefon
08-561 676 00
Telefax
08-561 678 20
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SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt tillhandahåller sakförsäkringar
till privatpersoner och företag. Den del av verksamheten som riktar sig
till privatpersoner är indelad i verksamhetsgrenarna olycksfall, hem och
villa samt motorfordon.
Bolaget har begärt återbetalning av mervärdesskatt hänförlig till
skadereglering till följd av försäkringsavtal som ingåtts med
privatpersoner.
Regeringsrätten har i dom den 19 oktober 2007 i mål nr 3771-05 funnit
att skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänster i 3 kap. 10 §
första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) samt att avdragsförbudet för personbilar och motorcyklar, men inte avdragsförbudet för
stadigvarande bostad, utgör hinder för återbetalning av den ingående
mervärdesskatt som är hänförlig till skaderegleringen. Det saknas
anledning att göra en annan bedömning i förevarande fall varför bolagets
yrkande delvis ska bifallas. Bolaget ska därvid medges återbetalning av
den ingående mervärdesskatt som är hänförlig till skadereglering med
undantag för den skatt som avser förvärv av personbilar och motorcyklar
eller med (8 614 957 kr - 4 532 660 kr = ) 4 082 297 kr.
Bolaget har vunnit delvis bifall till sin talan och har därför rätt till
ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden
och mål om skatt, m.m. för de kostnader som skäligen behövts för att ta
till vara dess rätt. Ersättning för kostnader uppkomna under målets
handläggning i underinstanserna har redan beviljats med 2 500 kr för
biträde i länsrätten och 15 000 kr för biträde i kammarrätten. Bolaget får
anses skäligen tillgodosett med redan beslutade belopp. Ersättning för
kostnader för biträde i Regeringsrätten bör beviljas med skäliga 5 000 kr.
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten bifaller, med ändring av kammarrättens dom, delvis
överklagandet och förklarar att Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt
är berättigat till återbetalning av mervärdesskatt med 4 082 297 kr
avseende skadereglering.
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Regeringsrätten avslår yrkandet om ytterligare ersättning för kostnader i
underinstanserna.
Regeringsrätten beviljar Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt
ersättning av allmänna medel med 5 000 kr för kostnader i
Regeringsrätten.
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