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Remissvar på promemoria Ändrade mer-

värdesskatteregler vid e-handel mellan 

företag och konsumenter 

 

REMISSVAR Finansdepartementets promemoria Fi2019/02563/S2 ”Ändrade 
mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter” 
(promemorian). 
 
PostNord Group AB (PostNord) har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna 

promemoria.  

 
PostNord lämnar följande synpunkter på förslaget. 
 
Det särskilda förfarandet 

 

Bakgrund  

Ett nytt förfarande införs för redovisning och betalning av mervärdesskatt vid import 

av varor med ett verkligt värde på högst 150 euro, avdelning XII, kapitel 7 i 

mervärdesskattedirektivet (direktiv 2006/112/EG).  

Syftet med införandet av bestämmelserna är att underlätta hanteringen av 

lågvärdeförsändelser som tidigare varit mervärdesskattebefriade vid import i de flesta 

medlemsstaterna.  

Bestämmelserna innebär att medlemsstaterna ska tillåta den person som anmäler 

varornas ankomst till tullen inom gemenskapens territorium, postoperatörer, 

transportföretag och tullombud, att använda ett särskilt, förenklat förfarande för 

deklaration och betalning av mervärdesskatt på dessa varor.  

Synpunkter 

PostNord vill uppmärksamma att även om det införs ett förenklat förfarande för 

deklaration och betalning av mervärdesskatt så måste en tulldeklaration upprättas 

även framöver och lämnas in till Tullverket. Det är först när Tullverket fattat beslut 

om frisläppande som varan kan lämnas ut till köparen (importören).  

Av 28 § 2 st Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1245), om särskilda ordningar 

för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och 

elektroniska tjänster framgår att den som anmäler varornas ankomst till tullen ska 

redovisa mervärdesskatten månadsvis i en sammanställning som ska ges in till 

Tullverket vid den tidpunkt som anges i första stycket. I sammanställningen ska det 

totala beloppet av den mervärdesskatt som tagits ut under den aktuella 

kalendermånaden anges.  

Av 29 § 2 st samma lag framgår att den som tillämpar det särskilda förfarandet för 

import ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns 

underlag för de importer som omfattas av det särskilda förfarandet. Räkenskaperna 

ska vara så detaljerade att Tullverket kan avgöra om en särskild 

mervärdesskattedeklaration eller en deklaration lämnas enligt motsvarande 
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bestämmelser i ett annat EU-land är korrekt.  

Enligt 182 artikeln i Europaparparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 

av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (Tullkodex) får 

Tullverket efter en ansökan ge tillstånd till att en person inger en tulldeklaration, 

inbegripet en förenklad deklaration, i form av en registrering i deklarantens bokföring, 

om uppgifterna i deklarationen är tillgängliga för tullmyndigheterna i deklarantens 

elektroniska system vid den tidpunkt då tulldeklarationen inges i form av en 

registrering i deklarantens bokföring.  

PostNord ser mot bakgrund av ovan en potentiell risk att den som anmält varans 

ankomst och vill tillämpa det särskilda förfarandet måsta ansöka om tillstånd från 

Tullverket för att kunna inge en deklaration med de uppgifter som krävs. Detta 

innebär att dessa personer därmed blir deklarant för varorna som importeras. 

Enligt artikel 77 Tullkodex ska en tullskuld vid import uppkomma genom att icke- 

unionsvaror som omfattas av importtullar hänförs till antingen övergång till fri 

omsättning eller tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar. Tullskulden 

uppkommer vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas. I dessa fall anses 

deklaranten vara gäldenär (artikel 77 punkt 3 Tullkodex).  

Med gäldenär avses varje person som är skyldig att betala en tullskuld, artikel 5 punkt 

19 Tullkodex.  

Detta innebär således att den som anmäler varans ankomst och tillämpar det särskilda 

förfarandet - för att förenkla momshanteringen - tar på sig ett långtgående ansvar 

från ett tullperspektiv för det fall en tullskuld skulle uppkomma. Detta är inte rimligt. 

Det bör säkerställas att de personer som vill tillämpa det särskilda förfarandet inte 

blir deklarant för de varor som importeras.  

Förslagsvis bör det införas en skrivning i tullagen (2016:253) att i de fall när 

försändelser som omfattas av det särskilda förfarandet och som kommit adressaten 

till handa, skall adressaten anses som deklarant vid tillämpning av regler om 

omprövning och bokföring i efterhand.  

Alternativt att det regleras om ett särskilt förfarande vad gäller den månatliga 

sammanställningen av mervärdesskatten i Tullagen.  

 

Effekter på enskilda och offentlig sektor 

Det anges under avsnitt 6.6 att ”Risken för att betala hanteringsavgift för den 

importerade varan försvinner om mervärdeskatten betalas in.”  

Det måste fortfarande upprättas en tulldeklaration som ska lämnas in till Tullverket, 

även om mervärdesskatten är betald. Detta innebär att hanteringsavgift kommer att 

utgå även framöver.  

 

 

Solna, dag som ovan 

 

 

 

Kristina Lilja 


