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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 oktober 2017 beretts tillfälle att avge 

yttrande över Kommissionsförslag om slutgiltiga mervärdesskattesystemet och 

meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet.  

 

Europeiska kommissionen har genom tre förslag presenterat det första steget mot att 

införa det slutgiltiga mervärdesskattesystemet. En särskild klassificering som certifierad 

beskattningsbar person föreslås införas tillsammans med tre förenklingsregler för företag 

som är certifierade beskattningsbara personer. Vidare föreslås en generell ändring i 

samband med unionsinterna förvärv, innebärande att förvärvarens registreringsnummer 

för mervärdesskatt ska anges för att undantag från beskattning ska föreligga.  

 

Advokatsamfundet är i stort positivt till Europeiska kommissionens förslag. 

Advokatsamfundet vill dock lyfta fram att förslaget med att införa en särskild 

klassificering i form av certifierad beskattningsbar person i sig kommer att leda till att ett 

redan komplext system kommer att innehålla parallella regler för företag som är 

certifierade respektive inte är certifierade. 

 

Utifrån de krav som uppställs i förslaget (artikel 13a i mervärdesskattedirektivet) synes 

det vidare vara svårt för nystartade företag samt mindre företag att erhålla status som 

certifierad beskattningsbar person. De uppställda kraven innebär också att den som 

handlägger en ansökan om status som certifierad beskattningsbar person har att ta 

ställning till inte endast objektiva rekvisit, utan även subjektiva rekvisit. 

Advokatsamfundet vill därför framhålla att det är av stor vikt att kraven för registrering 

inte uppställer rekvisit som i sig leder till diskriminering mellan olika företag. Därtill är 

det angeläget att kraven är tydliga, så att den subjektiva bedömningen av handläggaren 

begränsas och likabehandling av sökandena säkerställs. Härvid är det givetvis mycket 
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viktigt att kriterierna samt bedömningarna blir enhetliga i medlemsstaterna för att uppnå 

syftet bakom registreringen. 

 

Vidare bör det framhållas att det vid införandet av förenklingsregler där särskiljning görs 

mellan certifierade och övriga beskattningsbara personer, särskilt måste prövas huruvida 

en sådan åtskillnad är befogad. Detta då ett förenklat regelverk torde vara till gagn för 

mervärdesskattesystemet. Risken torde för övrigt vara uppenbar att oseriösa skattskyldiga 

undviker den föreslagna registreringen. Enligt Advokatsamfundet vore det mer 

ändamålsenligt att införa enhetliga och utvidgade krav på mervärdesskatteskyldiga subjekt 

med likvärdiga regler för alla berörda skattskyldiga. 

 

I de förslag som Advokatsamfundet tagit del av inför detta remissyttrande framgår inte 

närmare vilka överväganden som har gjorts i denna del. Exempelvis är nuvarande 

bestämmelser för avropslager komplicerade och de lägger en administrativ börda på den 

skattskyldige i och med att flytten av varor från ett medlemsland till varulagret i ett annat 

medlemsland ses som ett unionsinternt förvärv, trots att någon försäljning inte skett till 

extern part. Detta skulle enligt Advokatsamfundets mening kunna tala för att det vore till 

gagn för mervärdesskattesystemet om förenklingsregeln tillämpades generellt. Utan 

närmare utredning är det är dock svårt att förutse om risken för skatteundandragande är så 

pass mycket större om säljaren av produkterna inte behöver deklarera för det 

unionsinterna förvärvet enligt föreslagen förenklingsregel, att det motiverar att endast 

certifierade beskattningsbara personer ska få tillämpa förenklingsregeln.   
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