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Skatte- och tullavdelningen 

Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 

Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel 
mellan företag och konsumenter (kompletterande regler till det s.k e-handelspaketet) 

Småföretagarnas Riksförbund är remissinstans på europeiska kommissionens förslag om ändrade 
regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter.  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 
att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 
näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 
stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. Utvecklingen går snabbt 
framåt och på en globaliserad, klimatanpassad och digitaliserad marknad behöver skattesystemet 
vara internationellt konkurrenskraftigt. Småföretagarnas Riksförbund vill se en ny skattereform där 
mervärdesskatten utformning är en viktig del och som bör ha sin utgångspunkt i att öka företagens 
möjligheter till ökad export, högre tillväxt, fler jobbtillfällen och därmed skapa förutsättningar för en 
bibehållen välfärd av högsta kvalitet. Reglerna och deras tolkning måste naturligtvis vara så enkla 
som möjligt, proportionerliga och förutsebara. 

Förbundet reagerar först och främst på den korta tidsfrist som råder för inlämnande av 
remissyttrande. Materialet är omfattande, komplext och kan komma att få en stor administrativ 
påverkan på de e-handelsföretag som exporterar varor till icke beskattningsbara personer boende i 
EU och som kommer att använda sig av MOSS framgent.  

Många små e-handelsföretag anser att det är svårt att förstå och hantera mervärdesskatten vid 
leverans till privatpersoner i andra EU-länder. Vi har även fått indikationer på att kännedomen av 
MOSS är relativt låg och att rädslan för ökad administration och att göra fel är påtaglig. Vid en 
implementering av dessa ändringar finns det skäl att öka informationsinsatserna till de svenska 
företag som är berörda av detta förslag.  

Eftersom förslagens syfte är att förenkla så är det avgörande att förenklingen riktar sig till de företag 
som utför transaktionerna och inte till att förenkla för myndigheterna som utför kontroll och 
granskning. Som förslagen är presenterade av kommissionen anser förbundet att myndigheterna har 
en stor pedagogisk utmaning framför sig att göra dessa förenklingar begripliga.  

2018/0415 (CSN) Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 
november 2006 vad gäller bestämmelser om distansförsäljning av varor och vissa inhemska 
leveranser av varor 

I rådets direktiv beskrivs att syftet med detta förslag är att fastställa de kompletterande 
bestämmelser som behövs för genomförandet av de ändringar av mervärdesskattedirektivet som är 



 
 
tillämpliga från och med den 1 januari 2021 och som inte kan genomföras med stöd av de 
tillämpningsföreskrifter som fastställs i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Detta 
gäller särskilt bestämmelserna om elektroniska gränssnitt som möjliggör leveranser av varor från 
beskattningsbara som inte är etablerade i EU till icke beskattningsbara personer i EU och de särskilda 
ordningar för deklaration och betalning av mervärdesskatt vid import, i de fall då one-stop-shop-
ordningen inte används vid distansförsäljning av varor som importeras från ett tredjeterritorium eller 
ett tredjeland.  

Vidare beskrivs att huvudsyftet med förslaget är att utvidga räckvidden för bestämmelserna om 
beskattningsbara personer som driver elektroniska gränssnitt, såsom marknadsplatser, plattformar 
och portaler som möjliggör leveranser av varor inom EU från beskattningsbara personer som inte är 
etablerade i EU. De föreslagna ändringarna kommer ytterligare förenkla den administrativa bördan 
för sådana beskattningsbara personer genom att fler transaktioner kan rapporteras via den enda 
kontaktpunkten, vilket förbättrar uppbörden av mervärdesskatt. Bestämmelserna får ingen inverkan 
på mikroföretag, små och medelstora företag som är etablerade i EU.  

Formuleringen Om en beskattningsbar person inte har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet 
eller har något fast etableringsställe inom gemenskapens territorium, ska 
identifieringsmedlemsstaten vara den medlemsstat från vilken varorna försänds eller transporteras. 
Om varor försänds eller transporteras från mer än en medlemsstat, ska den beskattningsbara 
personen ange vilken av de aktuella medlemsstaterna som ska vara identifieringsmedlemsstaten. Den 
beskattningsbara personen ska vara bunden av detta beslut för det aktuella kalenderåret samt för de 
två därpå följande kalenderåren kommer att sätta press på de olika medlemsländernas 
förenklingsarbete. Här har Sverige en chans att genom enkla och tydliga regler och hög servicenivå få 
fler internet-handlare att välja Sverige till identifikationsmedlemsstat. 

Artikel 369f får borde kunna förenklas en del. Här borde det t.ex. vara rätt myndighet och varje 
medlemsstats skyldighet att informera om gällande skattesatser och inte den som är 
deklarationsskyldig. Rådande skrivning riskerar att försvåra möjligheterna för den fria rörligheten 
inom EU, i synnerhet för små aktörer. 

Småföretagarnas Riksförbund kan utifrån förslaget utläsa att syftet uppfylls och att bestämmelserna i 
detta fall inte får direkt påverkan på mikro- och småföretag etablerade i EU.  

Förslag till rådets genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 
282/2011 vad gäller leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som förmedlas genom 
elektroniska gränssnitt och de särskilda ordningarna för beskattningsbara personer som 
tillhandahåller tjänster till icke beskattningsbara personer, som utför distansförsäljning av varor 
och vissa inhemska leveranser av varor.  

Detta förslag genomför direktivet om mervärdesskatt på e-handel som utvidgar tillämpningsområdet 
för MOSS till alla gränsöverskridande tillhandahållanden av tjänster mellan företag och kunder samt 
till distansförsäljning av varor (både inom och från tredjeländer eller tredjeterritorier till EU). MOSS är 
en viktig förenkling för de berörda leverantörerna, eftersom det gör det möjligt att deklarera och 
betala mervärdesskatt i en enda medlemsstat för leveranser till kunder i andra medlemsstater. Detta 
är särskilt relevant för små och medelstora företag vilka kostnaderna för efterlevnaden av 
skyldigheter på mervärdesskatteområdet relativt är högre än för stora företag.  



 
 
Det brukar sägas att djävulen sitter i detaljerna och anledningen till dessa ändringsförslag bygger just 
på de brister som upptäckts i den komplexa struktur en förenkling kan medföra. Därför är kravet på 
detaljerade tillämpningsföreskrifter för förtydligande ett intressant exempel på denna paradox.  

Småföretagarnas Riksförbund är oroligt för att dessa detaljerade tillämpningsföreskrifter kan vid 
implementering i svensk lagstiftning leda till ännu större förvirring för småföretagaren kring regelverk 
för mervärdesskatt.  

Förbundet rekommenderar att tillämpningsföreskrifterna skrivs om och bryts ner på en språklig nivå 
som gör hela ärendehanteringen i MOSS begriplig även för en liten e-handelsägare som vill sälja 
lokalproducerade produkter på den europeiska marknaden. 

 Ifall någon information har haft felaktigheter så att deklarationen inte blir helt rätt anges att det bör 
ge medlemsstaterna möjlighet att befria dessa beskattningsbara personer från ytterligare 
mervärdesskatteskyldighet när de handlar i god tro. Om denna regel gäller i övriga medlemsländer 
måste den också gälla för svenska momsdeklarationer, d.v.s. att nuvarande regler om att företagare 
ska bevisa sin oskuld gentemot Skatteverket. I en rättsstat ska det naturligtvis vara så att man är 
oskyldig tills skuld bevisats, vilket även måste gälla för företagare. 

Det är lovvärt att kommissionen vill göra det enkelt och lätt att göra rätt, men då åvilar det 
myndigheterna att göra ett grundläggande arbete på att transkribera rådets genomförande-
förordning till lättbegripligt och nivånedbrutet språk.  

Först då är det möjligt att få till stånd EU:s ambition att tänka småskaligt först och att förenklingarna 
riktar sig till berörda företag och inte förenklar för myndigheternas juridiska enheter.  

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitisk samordnare 
Mattias Andersson styrelseledamot varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund 


