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Företagare eller konsument? Det är den frågeställning som utgör huvudfrågan i denna bok. I första hand
behandlas huvudregeln för bestämningen 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 näringsverksamhet i inkomstskattelagen (1999:1229). Är det förenligt med innehållet i

huvudregeln i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) för bestämningen av beskattningsbar person, artikel
9.1 första stycket? Inom ramen för denna huvudfråga förekommer två underfrågor angående begreppet

verksamhet och angående eventuell påverkan för huvudfrågan från regler om bestämningen av
skatteobjektet.Två bifrågor berörs också, vilka sätter huvudfrågan i ett bredare perspektiv, nämligen

beträffande begreppet skattskyldighet.

Banken som mellanhand vid förmedling av aktier 21 4 Mervärdesskatt och finansiella tjänster 23 4.1 Syftet
med undantaget för finansiella tjänster 23 4.2 Artikel 135.1 f mervärdesskattedirektivet 24 4.3 Undantaget i 3

kap. Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Begreppet verksamhetstillbehör i 1 kap.

Mervärdesskattelagen

bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet far göra avdrag för den. I licentiatavhandlingen låg fokus
på huvudregeln för att åtskilja skattesubjekten från konsumenterna. Klubbarnas intäkter granskas mot

bakgrund av kontoplanen kap 3 Ds 200958 allmänna påverkan på SGF och klubbarna behandlas i kap 4 Våra
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sammanfattande kommentarer presenteras i avsnitt 5 Gällande rätt behandlas i kap 6 Som ett led i denna
utredning föreslår vi även en analys av kostnaderna i . 1 mervärdesskattelagen Jure Förlag AB. 4 första

stycket 1 ML finns dock en särskild bestämmelse om avdrag för tidigare ägares förvärv för den som övertagit
en verksamhet. Säkerhet för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 27 Konsekvensanalys 27 . Skickas inom 36

vardagar. Rekvisitet yrkesmässig verksamhet definieras närmare i 4 kap. Jämkning av säkerhetsbelopp.
Härigenom förskrivs i fråga om mervärdesskattelagen dels att 1 kap. för sådan omsättning som anges i 1

första stycket 1 om inte annat följer av 24 e den som omsätter varan eller tjänsten 2.
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