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En ny mervärdesskattelag SOU 2020:31 
Tullverket har tagit del av En ny mervärdesskattelag SOU 2020:31. Mot bakgrund av 
myndighetens uppdrag och hur förslagen kan komma att påverka myndighetens 
verksamhet lämnas följande synpunkter. 

Varor i tillfällig lagring 
I 2 kap. 1 och 24 §§ förslag till ny mervärdesskattelag (härefter NML) definieras ”anläggning 
för tillfällig lagring”. Begreppet återkommer i 11 kap. 4 p. 3 NML samt i 13 och 14 §§ förslag 
till ny mervärdesskatteförordning (härefter NMF). Bestämmelserna reglerar hur leverans av 
varor ska hanteras skattemässigt när de är placerade i en anläggning för tillfällig lagring, i en 
frizon eller på ett tullager. Varor kan dock vara i tillfällig lagring på fler platser än en 
anläggning för tillfällig lagring vilket framgår av artikel 147 TX1. Förslagsvis kan 
bestämmelserna ändras så att det är ”varor i tillfällig lagring” som regleras i stället för varor 
på ”en anläggning för tillfällig lagring”.  

Vidare nämns både tullager och frizon i vissa av de ovan nämnda bestämmelserna. De två 
förfarandena som härvid avses benämns som ”lagring” i artikel 210 TX. Det kan övervägas 
om inte begreppen ”tullager” och ”frizon” kan ersättas av ”lagring”. 

8 kap. 29 och 30 §§ NML 
I 8 kap. 29 och 30 §§ NML anges felaktigt att återimport sker med användning av 
tullförfarandet passiv förädling. Passiv förädling är ett exportförfarande och inte ett 
importförfarande. Det bör övervägas om lydelsen av 29 och 30 §§ kan ändras för att bättre 
stämma överens med hur tullförfarandena används t.ex. utifrån följande förslag: 

29 § Om varor, som exporteras temporärt med användning av tullförfarandet passiv 
förädling, bearbetats utanför EU på något annat sätt än genom reparation, återimporteras 
ska beskattningsunderlaget beräknas på det sätt som anges i 25–27 §§. Avdrag ska dock 

_____________________________________________________________ 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen. 
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göras för beskattningsunderlaget för mervärdesskatt som tidigare tagits ut i Sverige eller i 
ett annat EU-land för de temporärt exporterade varorna.  

30 § Bestämmelserna i 29 § ska också gälla när sådant material som utgör unionsvaror 
exporteras temporärt med användning av tullförfarandet passiv förädling och varor som 
helt eller delvis tillverkats av detta material utanför EU återimporteras.  

8 kap. 31 § NML 
I 8 kap. 31 § NML samt i rubriken närmast före bestämmelsen anges att bestämmelsen ska 
reglera återimport av unionsvaror. Unionsvaror är sådana som har övergått till fri 
omsättning, och utifrån definitionen av begreppet ”import” i 5 kap. 35 § NML, är det bara 
varor från ex. vis Åland som är unionsvaror och som den här bestämmelsen kommer att 
träffa. Av författningskommentaren till bestämmelsen framgår att den baseras på artikel 88 
i mervärdesskattedirektivet2. Artikel 88 reglerar dock återimport av varor som tillfälligt 
exporterats ut ur gemenskapen. Här nämns inte att det måste vara fråga om unionsvaror. 
Avsikten med bestämmelsen torde istället vara att träffa alla de varor som förs ut från 
unionen för att repareras och som därefter återimporteras. Dessa kommer som regel att 
återimporteras som icke-unionsvaror och inte som unionsvaror och behöver deklareras till 
övergång till fri omsättning igen.  

16 kap. 15 § NML 
16 kap. 15 § NML reglerar vem som är skattskyldig om tullskulden uppkommer i Sverige. I 
tullagstiftningen finns det ett deklarationsförfarande (centraliserad klarering) som regleras i 
artikel 179 TX. Tillståndet gör det möjligt att lämna in tulldeklarationer i ett EU-land och 
importera varan till ett annat. Exempelvis lämnas tulldeklarationen i Polen medan varan 
importeras till Sverige. Artikel 77 TX anger att tullskulden uppkommer vid den tidpunkt då 
tulldeklarationen godtas och artikel 87 TX anger att tullskulden uppkommer på den plats 
där tulldeklarationen inges. I nyss nämnda exempel kommer således tullskulden uppkomma 
i Polen och inte i Sverige vilket 15 § nu föreskriver. Bestämmelsen behöver därför justeras 
för att även reglera de fall då centraliserad klarering används och tullskulden uppkommer i 
ett annat EU-land men varan importeras till Sverige. 

22 kap. NML 
I 22 kap. NML regleras särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa 
tillhandahållanden av tjänster. Innehållet i 22 kap. 4 § är delvis hämtat från artikel 369l i 
mervärdesskattedirektivet3. I artikel 369l görs i första stycket undantag för 
punktskattepliktiga varor. Motsvarande undantag återfinns inte i 22 kap. NML. 

_____________________________________________________________ 
2 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt 
3 Artikel 369 l i Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt, införd genom Rådets direktiv (EU) 2017/2455 av den 5 december 2017 om ändring av direktiven 
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Vidare används i ovan nämnda direktiv begreppet ”förmedlare” och inte ”representant” för 
att beskriva personen i 22 kap. 7 § NML. Om syftet med utredningen är att närma sig 
direktivets ordalydelse och begrepp kan det övervägas om även begreppet ”representant” 
ska ändras till det begrepp som används i direktivet. 

23 kap. 3 § NML 
23 kap. 3 § NML innehåller en hänvisning till 16 kap. 16 § NML. Vad hänvisningen syftar till 
är oklart. Bestämmelsen står på egna ben och reglerar vem som ska vara skattskyldig i en 
viss situation som inte hör ihop med regleringen i 16 kap. 16 § NML.  

2 kap. 2 § 3 st. tullagen 
I föreslagen lydelse av 2 kap. 2 § 3 st. tullagen föreskrivs att, vid tillämpning av det särskilda 
förfarandet för mervärdesskatt vid import i 23 kap. mervärdesskattelagen, ska 
mervärdesskatt alltid tas ut enligt 1 §. Regleringen i 2 kap 1 § tullagen innebär att 
mervärdesskatt ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, det vill 
säga att tullagstiftningens regler blir tillämpliga vid fastställandet och betalningen av 
mervärdesskatt vid användning av den särskilda ordningen. Motivet till att den här 
bestämmelsen föreslogs framgår av författningskommentaren till prop. 2019/20:122. 
Anledningen var att göra Tullverket till beskattningsmyndighet när den särskilda ordningen 
används. Bestämmelsens nuvarande lydelse är därför missvisande då den kan läsas som att 
vissa förfaranderegler i tullagstiftningen ska tillämpas när den särskilda ordningen används 
och det blir oklart hur detta förhåller sig till 23 kap 3 § NML om betalning av 
mervärdesskatt vid användning av den särskilda ordningen. Det framgår förvisso av 2 kap 1 
§ tullagen att det som där sägs gäller om inget annat har föreskrivits, men det bör enligt 
Tullverkets uppfattning ändå övervägas om inte bestämmelsen kan omformuleras för att 
göra regleringen tydligare och peka ut Tullverket som rätt beskattningsmyndighet. 

Övriga synpunkter 
De exempel som nämns på sidan 385 gör gällande att dessa varor aldrig förlorar sin status 
som unionsvaror vilket inte torde stämma. Istället är det fråga om varor som förlorar sin 
unionsstatus och som därefter importeras för att övergå till fri omsättning på nytt. Med 
stöd av artikel 203 TX kan varorna övergå till fri omsättning med tullbefrielse om varorna 
uppfyller där gällande krav för att ses som återinförda varor. Sådana återinförda varor kan 
också befrias från skatt i enlighet med 2 kap. 5 § lag (1994:1551) om frihet från skatt vid 
import, m.m. 

_____________________________________________________________ 
2006/112/EG och 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållanden 
av tjänster och distansförsäljning av varor 
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I författningskommentaren till 2 kap. 24 § NML kan även artikel 201 TX nämnas när 
begreppet övergång till fri omsättning förklaras. 

 

Ärendets handläggning 
I detta ärende har överdirektören Fredrik Holmberg beslutat. Föredragande har varit 
verksjuristen Pierre Duras. I den slutliga handläggningen har även rättschefen Karin 
Erlingsson och enhetschefen Martina Löfstrand deltagit.  

TULLVERKET 

 

Fredrik Holmberg 

 

 

Kopia till: 

Finansdepartementet 
Lotta Ganeteg 
Roger Ghiselli 

Tullverket 
Verksledningsstaben 
Kommunikationsavdelningen 
Enheten för nationell samordning     

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e0064002000640065006e0020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000650074007400200050004400460064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b0061006c006c0020007000750062006c0069006300650072006100730020007000e5002000770065006200620065006e002e00200049006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006200650076006100720061007200200061006e0070006100730073006e0069006e0067006100720020006600f60072002000740069006c006c006700e4006e0067006c0069006700680065007400200073006f006d00200067006a006f007200740073002000690020006f0072006900670069006e0061006c0064006f006b0075006d0065006e007400650074002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


