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1 Sammanfattning

Skatteverket har inga invändningar mot att förslaget genomförs.

Skatteverket lämnat dock vissasynpunkter på förslaget. Synpunktema gäller

— forslag till förtydligande (avsnitt2.1).
-  förslag tilländxing av lagtexten av teknisk natur (avsnitt  2.2).

2 Skatteverkets synpunkter

2.1 Begreppet ”rörlig bild” i 7 kap.  1  §  tredje  stycket  5  ML  (avsnitt  7)

Skatteverket anser att begreppet ”1:6n bfld” iden féreslagna bestämmelsen i 7kap.  1  %
tredje stycket  5  mervärdesskattelagen (1994200), NIL, ska ersättas med begreppet

”videoinnehåll” som används irådets direku'v 2006/112/EG om ett gemensamt system för

metvärdesskatt, mervätdesskattedirektivet.

Ett villkorför att en elektronisk publikationska, omfattes av den reducerade skattesatsen är

att den inte helt eller huvudsakh'gen består av réflig bfld. AV férfatmingskonunentaren

&amgår att ”tötlig bfld” hat använts istiller för ”Videoinnehåll” som använda i
mervärdesskattedjrektivet. Det anges ocksåatt rörh'g bfld omfattart.ex. Elmer, videoklipp

och tV—programmed eller utan ljud. Anledningen tiil att ”rörlig bild” hat använts istället för

”videoinnehåll” framgår dockinte.

Skatteverket anser att mervärdesskattedjxcktivets begrepp ”videoinnehåll” ska användas i

ML. Vid en eventuell prövnjng iEU—domstolen är det detta begrepp som kommer att tolkes.

Att ilagtexten använda ett annat begrepp kan medföra tiJlämpnjngsproblem och onödiga
rättsprocesset.

Om begrcppet ”rörlig bfld” kvarstår ilagtexten anser Skatteverket att

förfatmingskommentaren behöver förtydligas. Det b6: framgå hut ”rörlig bild” ska tolkas i
förhållande till ”videoinnehåll”. I annat fall  finns  det en riskför att det uppkommer

tolkningsproblem.
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2.2 Synpunkter  på  lagtext  av  teknisk  natur (avsnitt  1)

Skatteverket anseratt abc—stmktureni den fötcslagna bestämmelsen '17kap.  1 § tredje

styckct5  ML bör ersättas med strccksatser.

Förslaget innebät att tre ViflkOl‘ ska vara uppfyllda för att en publikation ska omfattas av

skattesatsen6  procent. De tte Villkm'en listas ian abc—struktur.Mot bakg—rund av att

Villkoxcn är kortfattade och få till antalet anser Skatteverket att Iagtexten blir mer lättlästmed

strecksatscr, jämför t.ex.I kap. 18  § första stycket2, 2  kap. ?  §  andra styckctoch  2  a  6  §

förstastycket  IVIL.

3 Konsekvenser  för  Skatteverkét

Införandet av en reducetad skattesats På elektroniskapublikationer medför intenågra stora
kostnaderför Skatteverket. Någon specifikkosmadsberäkning har därför integenomförts.

Detta remissvarhm: bcslutats av generaldirektören Katrin Wesding Palm och föredragits av

riittsligaexperten Ann—Sofi Paflasdies.Vid den slutliga handläggningen har ocksåföljande

deltagit: överdirektörcnFredk-Rosengren, tättschefen GunillaHedwall, enhetschefen Eva

Mårtensson och scktionschefen MonicaLcrup.
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