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Kommerskollegiums uppdrag 
Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre 

marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för 

frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre 

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden 

samt globalt. 

Synpunkter 
Generellt kan sägas att kollegiet välkomnar de aktuella reformerna på 

mervärdesskatteområdet som förenklar för företagen att handla inom EU 

och utnyttja den inre marknaden. Regler om mervärdesskatt beskrivs ofta 

som ett problem vid handel inom EU och alla förenklingar som är 

möjliga är välkomna ur ett handelsperspektiv.1 Här vill vi särskilt lyfta 

fram att det är bra att man valt att harmonisera omsättningströskeln i EU 

för bestämmande av beskattningsland (avsnitt 5.2). Det är även bra att 

man utökat möjligheten för företagen att utnyttja den s.k. Mini One Stop 

Shop (MOSS) (avsnitt 5.4). 

Kollegiet noterar också att plattformar åläggs ett större ansvar när det 

gäller att ta ut och redovisa mervärdesskatt (avsnitt 5.3). Här har vi 

tidigare tryckt på vikten av att plattformar, som underlättar internationell 

handel,2 inte åläggs ett oproportionerligt stort ansvar. Detta särskilt vad 

gäller nystartade plattformsföretag som vill ta sig in på marknaden.3 I 

                                                 
1 Se bland annat ”Vad hindrar Sveriges utrikeshandel” (2016) s. 16-17. Se också 

“Online Trade, Offline Rules” (2015) s. 20. 
2 Se exempelvis Lendle et al (2015), “There Goes Gravity: eBay and the Death of 

Distance”. Se också OECD (2019), “The Role of Digital Platforms in the Collection of 

VAT/GST on Online Sales”, s. 14. 
3 Se kollegiets tidigare yttrande, dnr 2018/02025-2.  
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detta skede i processen vill vi understryka att man i det svenska 

genomförandet, i god tid före ikraftträdandet, bör genomföra 

informationsinsatser så att det blir tydligt och enkelt för (mindre) 

plattformar hur de nya reglerna ser ut och ska tillämpas (se avsnitt 6.2). 

Såvitt vi kan se finns det endast begränsad information online idag. 

Till sist vill kollegiet understryka att plattformars hantering av 

mervärdesskatt inte bara är en fråga som diskuteras och hanteras inom 

EU. Diskussioner pågår också globalt, exempelvis inom OECD.4 Här vill 

kollegiet för framtiden understryka vikten av att Sverige verkar för 

globala lösningar som underlättar handeln över gränserna.  

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro 

av utredaren Mattias Karlson Jernbäcker, föredragande. I den slutliga 

handläggningen har även deltagit ämnesrådet Magnus Rentzhog. 
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4 Se OECD (2019), “The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on 

Online Sales”. 
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