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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
2640-08

meddelad i Stockholm 28 maj 2010

SÖKANDE
Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt
Box 1046
721 26 Västerås
MOTPART
Skatteverket
171 94 Solna
SAKEN
Resning
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten beviljar resning och förklarar, med ändring av Regeringsrättens
dom den 4 mars 2008 i mål nr 5635-06, att Länsförsäkringar Bergslagen
ömsesidigt är berättigat till återbetalning av mervärdesskatt för redovisningsperioderna januari – oktober 1995 med 8 478 370 kr avseende skadereglering.

Dok.Id 89591
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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BAKGRUND

Regeringsrätten fann i dom den 4 mars 2008 i mål nr 5635-06 att Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt (bolaget) för redovisningsperioderna januari –
oktober 1995 skulle medges återbetalning av den ingående mervärdesskatt som
var hänförlig till skadereglering till följd av försäkringsavtal med privatpersoner
med undantag för den skatt som avsåg förvärv av personbilar och motorcyklar.
Det belopp med vilket återbetalning skulle ske bestämdes till (8 614 957 –
4 532 660 =) 4 082 297 kr.

YRKANDE M.M.

Bolaget ansöker om resning och yrkar att återbetalning i stället ska medges
med 8 478 370 kr. Bolaget anför sammanfattningsvis följande. Bolagets totala
ingående mervärdesskatt avseende skadekostnader för privatpersoners
motorfordon uppgick till 2 659 987 kr, varav 136 587 kr avsåg förvärv av
personbilar och motorcyklar. Bolaget har därför rätt till återbetalning med
(8 614 957 – 136 587 =) 8 478 370 kr.

Skatteverket anför att det inte har några synpunkter på vad bolaget anfört om
beloppen.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Med hänsyn till vad som kommit fram i målet finner Regeringsrätten att det
finns skäl för resning i fråga om det belopp med vilket bolaget har rätt till
återbetalning. Det saknas anledning att ifrågasätta bolagets beräkning av den
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ingående mervärdesskatt som är hänförlig till förvärv av personbilar och
motorcyklar. Bolaget ska därför medges återbetalning med begärt belopp eller
med (8 614 957 – 136 587 =) 8 478 370 kr.
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