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Remiss av Promemorian ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag 

och konsumenter  

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har givits möjlighet att lämna synpunkter i det aktuella 

ärendet och vi önskar att framföra följande.  

 

I promemorian presenterar Finansdepartementet ett flertal förslag som är föranledda av 

ändringar unionens s.k. mervärdesskattedirektiv. Förslagen som diskuteras i remitterat 

underlag benämns e-handelspaketet och som grundar sig i ett arbete som Kommissionen tagit 

fram för att harmonisera reglerna för monshantering och till följd av den ökade e-handeln 

inom Europa.    

 

NNR kan konstatera att i olika undersökningar kommer momsreglerna högt upp på listan över 

regelverk som företaget i Sverige anser vara mest kostsamma att hantera: I detta perspektiv är 

det ett välkommet steg att Kommissionen lyfter fram förslag som kan harmonisera dagens 

regler inom unionen.    

 

NNR menar samtidigt att den aktuella lagstiftningen redan innehåller flera otydligheter och 

gränsdragningsproblem till följd av nationell lagstiftning. Genom det förslag som remitteras 

kommer sannolikt många företag att tvingas tolka och förhålla sig till centrala begrepp som 

t.ex. plattformsföretag. Vi finner att Näringslivets Skattedelegations (NSD) yttrande i det 

aktuella ärendet mycket väl beskriver den problematik som redan idag finns med 

lagstiftningen på området och som sannolikt kommer att accentueras ytterligare till följd av 

remitterat förslag. NNR ställer sig bakom det yttrande som NSD avlämnat och vi kan inte nog 

understryka vikten av att regeringen överväger förtydliganden av centrala begrepp i berörd 

lagstiftning.  
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För att inte drabbas av sanktioner från Skatteverket måste företagen ändå tvingas chansa och 

försöka uttolka om de är berörda och hur reglerna ska tillämpas. Ett sådant lagstiftningsarbete 

är mycket tveksamt utifrån grundläggande krav som måste kunna ställas på all lagstiftning 

eftersom rättssäkerheten inte kan garanteras med denna höga grad av tillkommande osäkerhet. 

Skatteverket och skattskyldiga riskerar att hamna i otaliga tvister i framtiden, vilket måste 

vara ett samhällsekonomiskt kostsamt sätt att komma fram till innebörden av olika centrala 

rättsliga begrepp. Dem konsekvensanalys som presenteras i ärendet finner NNR vara allt för 

svepande till sin karaktär. Att företag som blir redovisningsskyldiga för moms får en ökad 

administrativ börda får anses vara ganska självklar konklusion. Givetvis är det svårt att skatta 

effekterna mer i detalj, men det går att åtminstone föra ett betydligt djupare kvalitativt 

resonemang om sannolika effekter för berörda företag.   
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