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Er ref: Fi2019/02563/S2 Vårt diarienr: R-1042-2019

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och
företräder cirka 10000 små, medelstora och stora företag med nära
300000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter
Svensk Handel välkomnar EU-kommissionens ansträngningar att
modernisera EU:s mervärdesskattesystemoch minska den
administrativa bördan för företag. Det är nödvändigt att anpassa
reglernatill nya affärsmodeller, som säkerställeratt mervärdesskatt
inbetalas och gynnar handel och konkurrens på lika villkor.
Även det faktum att initiativenminskarnuvarande förmån för
företag från tredjeländer och förbättrarförutsättningarna för ökad
konkurrens på EU:s inre marknad är förslag som länge efterfrågats.
Svensk Handel är positivt till den konsekvensanalys som genomförts
och ställer sig bakom slutsatsen att det finns stora vinster med
ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och
konsument.

Mervärdesskattefrågan är en central fråga för en välfungerande
handel. I undersökningen, Hinder för e-handelsexport1,genomförd
under våren 2019 av Svensk Handel konstaterades att drygt 50% av
de handlare som agerade på inre marknaden med
gränsöverskridande försäljning ansåg att mervärdesskattereglerna
var ett problem och påverkade möjligheten att sälja varor till andra
EU-medlemsstater. I undersökningen konstaterades också att

1 https://via.tt.se/data/attachments/00512/a4ebfe22-2e45-4e87-a560-
34316da1c257.pdf
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mervärdesskattefrågan var det största hindret för så kallade omni-
kanalhandlare (dvs. handlare som säljer både genom fysisk butik och 
på nätet) som ville exportera till länder utanför EU. Slutligen låg 
frågan om mervärdesbeskattning i topp när omnikanal-handlarna 
ombads rangordna de tre främsta hindren för att kunna exportera till 
länder utanför EU. Mot bakgrund av detta kan vi dra slutsatsen att 
förenklingar av mervärdesskattereglerna skulle främja Sveriges e-
handelsexport.  

Svensk Handel vill också understryka att det är viktigt att framtida 
mervärdesskatteregler utformas på ett sätt så de är anpassningsbara 
till den snabbt föränderliga ekonomin, handelsmönster, 
transaktioner, privatisering, globalisering och inte minst 
digitaliseringen. 

Synpunkter på promemorian 
Förslaget innebär en förenkling för företag som bedriver e-handel 
med privatpersoner. Svensk Handel tillstyrker förslaget om att införa 
en gemensam beskattningslandtröskel då det innebär en 
regelförenkling för svenska handlare. Vi vidhåller att denna 
regelförenkling framför allt kommer vara av intresse för små företag, 
då det innebär att företagen enbart behöver hålla reda på en 
tröskelnivå istället för flera. Vi anser att detta, likt vår egna 
undersökning påvisar, kommer ha positiva effekter för marknaden 
och främja en ökad gränsöverskridande handel.  

Vidare uppmuntrar vi även initiativet att förenkla den administrativa 
processen vid gränsöverskridande handel. Skatteadministrationen är 
idag komplicerad och tidskrävande. Att införa särskilda ordningar, 
som dock är frivilliga för företagen att använda sig av, är något som 
Svensk Handel välkomnar.   

Slopat undantag från mervärdesskatt vid import av varor med lågt 
värde 
Svensk Handel tillstyrker förslaget om att ta bort undantaget att 
medlemsstaterna själva kan undanta varor med lågt värde från 
skatteplikten. Detta är väsentligt ur ett konkurrenskraftshänseende 
och främjar den europeiska handeln på den globala marknaden. Här 
bör även nämnas att lågvärdesförändelser från tredje land inte sällan 
uppvisar brister vad gäller de standarder och den produktsäkerhet vi 
ställt upp som krav inom unionen. Det är därför direkt fel att också 
tilldela dessa varor skattefrihet. För att kunna upprätthålla ett högt 
konsumentskydd på den inre marknaden är det viktigt att även 
lågvaruförsändelser omfattas av mervärdesskatteplikten.  
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Ändrade omsättningslandströsklar 
Harmonisering av regelverk på EU:s inre marknad och enhetlig 
regeltillämpning anser Svensk Handel vara avgörande för en 
välfungerande marknad. Mot bakgrund av detta välkomnar vi att de 
nuvarande omsättningströsklarna slopas och ersätts av en EU-
gemensam beskattningslandströskel. Förvisso innebär förslaget att 
den beskattningsbara personen snabbare anses omsätta varor 
utomlands, men eftersom tillämpningen av omsättningströsklarna 
för bestämmande om beskattningsland är frivillig anser vi att de 
positiva effekterna överväger de negativa. Svensk Handel anser att 
det är konkurrensneutrala regler som möjliggör för mindre 
verksamheter att fortsätta sin internationella expansion.    
 
Leverans av varor med användningen av elektroniskt gränssnitt 
Svensk Handel välkomnar förändringarna om att även 
plattformsföretag blir skattepliktiga för varor som de möjliggör till 
försäljning på EU:s inre marknad. Förslaget är viktigt då det dels 
minskar den administrativa bördan för säljare och köpare, dels 
skapar en förbättrad konkurrenssituation mellan traditionella 
säljkanaler och plattformskanaler. Dessutom är det viktigt ur ett 
konsumenträttsligt perspektiv då det ökar transparensen gentemot 
slutkonsumenten.  
 
Precis som förslaget belyser är det viktigt att tolkningen av möjliggör 
inte blir för snäv. Svensk Handel anser att villkoren för att 
plattformarna ska undantas skatteplikten är proportionerliga. Vi 
anser också att undantagen som framgår av tredje stycket 5b är väl 
avvägda och väsentliga att tydliggöra. Exempelvis är det rimligt att 
olika betallösningar undantas från den nya och utvidgade reglerna 
om mervärdesskatteskyldighet.   

Regelförändringarna är viktiga i den framtida globala konkurrensen 
då allt större del av handeln sker gränsöverskridande. För att 
upprätthålla en hög nivå på varor och tjänster är det viktigt och 
nödvändigt att samtliga aktörer som möjliggör försäljning på den 
inre marknaden också bär ansvar för mervärdesskatteregler. Att 
ställa högre krav på plattformarna välkomnas av Svensk Handel, då 
det skulle innebära en mer rättvis konkurrenssituation för övriga 
aktörer som säljer på den inre marknaden och som utifrån nuvarande 
regelverk bär motsvarande ansvar. Dessutom är det viktigt för att 
minska skattebortfallet. Det är fullt rimligt att flytta 
skattskyldigheten från privatpersoner till plattformsföretag, då det 
dels förväntas få positivt offentligfinansiella effekter dels förbättrar 
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konkurrenssituationen mellan säljare och plattformar.  
 
Deklarationer och dokumentationsskyldighet 
Svensk Handel har inga synpunkter på de föreslagna 
regelförändringarna.  

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Näringspolitik Mats 
Hedenström. Föredragande har varit jurist Sofia Stigmar. I den 
slutliga handläggningen har också Jolanda Girzl och Stefan Kvarfordt 
deltagit. 
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Mats Hedenström 
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