1 (3)

REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
756-09

meddelad i Stockholm den 28 oktober 2009
KLAGANDE
Home Safely Stockholm AB, 556719-4716
Tomträttsvägen 7
129 31 Hägersten
MOTPART
Skatteverket
171 94 Solna
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Skatterättsnämndens beslut den 30 december 2008 i ärende Dnr 22-08/I, se bilaga
SAKEN
Förhandsbesked angående mervärdesskatt
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

YRKANDEN M.M.

Home Safely Stockholm AB (bolaget) yrkar att Regeringsrätten, med ändring av
Skatterättsnämndens förhandsbesked, förklarar att den av bolaget tillhandahållna
tjänsten ska anses utgöra personbefordran som omfattas av skattesatsen sex
procent. Bolaget anför bl.a. följande. Skatterättsnämnden bygger sin bedömning
på EG-domstolens dom i mål C-83/99, Kommissionen mot Spanien, som
behandlar tillhandahållande av vägnät mot betalning. Den domen bör inte kunna
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tillmätas avgörande betydelse vid bedömning av bolagets verksamhet, som utgör
ett alternativ till att åka taxi eller kommunalt. EG-domstolen tog i sin dom inte
ställning till frågan om en förutsättning för att ett tillhandahållande ska anses
utgöra en persontransport är att ett transportmedel faktiskt tillhandahålls av den
som utför tjänsten. Om Regeringsrätten ändå skulle finna att det föreligger ett
sådant krav måste detta krav anses uppfyllt i bolagets fall genom att kundens bil
omfattas av bolagets försäkring, att bolaget har dispositionsrätt över bilen under
hela tillhandahållandet och att bolaget står för alla kostnader vid en eventuell
olycka. – Begreppet personbefordran definieras varken i mervärdesskattelagen
(1994:200) eller i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). En språklig tolkning
av begreppet personbefordran ger vid handen att det ska vara fråga om en
förflyttning av en person. Då det huvudsakliga syftet med bolagets körningar är
att transportera kunderna från en plats till en annan måste den av bolaget
tillhandahållna tjänsten anses utgöra sådan persontransport som omfattas av
skattesatsen sex procent. En tillämpning av normalskattesatsen på bolagets
tillhandahållanden samtidigt som reducerad skattesats tillämpas på taxibolags
tillhandahållanden medför att en snedvriden konkurrens uppkommer på ett sätt
som inte är förenligt med gemenskapsrätten.

Skatteverket anser att Regeringsrätten ska fastställa förhandsbeskedet.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Den av bolaget tillhandahållna tjänsten anges i det kundavtal som ingetts i
samband med ansökan som ”hemkörning av kunden med chaufför samt kundens
bil till en förutbestämd adress”. Som en förutsättning för ansökan om
förhandsbesked måste det därför antas att kunden medfört sin bil till den adress
från vilken bolaget tillhandahåller sin tjänst. Att kunden väljer att utnyttja bolagets
tjänst och inte sådana tjänster som tillhandahålls genom kollektivtrafik eller taxi
beror på behovet att transportera bilen. Den tjänst som kunden huvudsakligen
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efterfrågar får enligt Regeringsrättens mening anses avse denna transporttjänst.
Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget.
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