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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 maj 2018 beretts tillfälle att avge 

yttrande över Kommissionsförslag rörande det slutgiltiga mervärdesskattesystemet. 

 

Sammanfattning 
 

Det remitterade förslaget är ett första steg att genomföra ett slutligt 

mervärdesskattesystem, baserat på principen om beskattning i destinationsmedlemsstaten. 

Det första steget avser att hantera unionsinterna B2B-leveranser av varor. Förslaget syftar 

vidare till att förbättra och modernisera unionens momssystem, minska den administrativa 

bördan, minska bedrägerier och andra uppbördsförluster samt underlätta för handeln på 

unionens inre marknad. 

 

Advokatsamfundet har ingen erinran mot att förslaget om den slutgiltiga ordningen vid 

gränsöverskridande EU-handel med varor mellan företag genomförs, med undantag av de 

synpunkter som lämnas nedan.  

 

Advokatsamfundet avstyrker införandet av ett parallellt system för ”certifierad 

skattskyldig person” (Eng: certified taxable person) samt att endast sådan certifierad 

skattskyldig person ges rätt att tillämpa förenklingsregler beträffande avropslager (Eng: 

call-off-stock) och kedjetransaktioner.  

 

Advokatsamfundet har ingen erinran mot att destinationslandsprincipen tillämpas på 

varuhandel. Advokatsamfundet saknar dock en närmare analys beträffande om syftet med 

ett förenklat momssystem skulle uppnås på ett bättre sätt genom att omvänd 
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skattskyldighet tillämpas generellt och inte endast vid försäljning till en köpare med status 

som certifierad skattskyldig person.  

 

Advokatsamfundet ifrågasätter inte att föreliggande förslag kommer att begränsa nu 

förekommande bedrägerier, men noterar att förslaget med att säljaren ska debitera 

köparlandets moms, vid gränsöverskridande transaktioner mellan företag (B2B) inom 

unionen, kan leda till andra risker såsom att uppburen moms inte betalas in till 

destinationsmedlemslandet. 

  

Advokatsamfundet vill även framhålla att det framtida momssystemet är direkt beroende 

av de övriga förslagen i handlingsplanen såsom förenklade regler för småföretag, 

momssatser, bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet och digital handel.  

 

Certifierad skattskyldig person 
 

Förslag om att införa status av certifierad skattskyldig person fanns med även i 

kommissionens förslag COM(2017) 569 final, daterat den 4 oktober 2017. Som 

Advokatsamfundet framförde i remissyttrande över detta förslag,1 finns det betydande 

rättsosäkerhet beträffande detta förslag, samtidigt som ett redan komplext momssystem 

skulle komma att innefatta två parallella system beroende på status hos köparen.  

 

Det noteras vidare att det är oklart hur artikel 13a p. 3 i nu förevarande förslag ska 

tillämpas vid s.k. blandad verksamhet. Detta då det i artikel 13a p. 3 c) framgår att företag 

som saknar avdragsrätt för ingående skatt inte kan beviljas status som certifierad 

beskattningsbar person, samtidigt som ett sådant företag enligt sista stycket i p. 3 ska 

kunna beviljas status som certifierade för annan ekonomisk verksamhet. Om detta ska 

tolkas som att ett företag kan agera både som ”vanlig” beskattningsbar person och som 

certifierad skulle systemet bli än mer komplext och svårhanterbart. 

 

Härutöver medför systemet en betydande administrativ börda och ökade kostnader, vilket 

inte ligger i linje med huvudsyftet bakom ett nytt momssystem. 

 

Med anledning av ovanstående avstyrker Advokatsamfundet förslaget om att införa en 

särskild status av certifierad skattskyldig person.  

 

Förenklade regler för avropslager (artikel 17a) och kedjetransaktioner (artikel 
36a) 
 

Advokatsamfundet är av uppfattningen att de förenklade reglerna för avropslager och 

kedjetransaktioner inte ska begränsas till certifierade beskattningsbara personer (om en 

sådan status införs).  

 

                                                
1
 Advokatsamfundets remissyttrande den 9 november 2017, R-2017/1890. 
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Övrigt 
 

Advokatsamfundet noterar att även om förslaget innefattar viss minskad administrativ 

börda (bl.a. vad gäller krav på periodisk sammanställning), innehåller förslaget andra 

delar som medför betydande administration i form av bl.a. krav för certifiering enligt ovan 

och registrering av mottagare av unionsintern leverans av varor, som omfattar såväl 

beskattningsbar person som icke beskattningsbar juridisk person. Advokatsamfundet vill 

framhålla vikten av proportionalitet vid införandet av nya administrativa bördor.  

 

Såvitt avser införandet av ytterligare ett system för redovisning av ingående skatt 

förutsätter Advokatsamfundet att det kommer att finnas systemstöd, som begränsar risken 

för att beskattningsbara personer, som kan komma att behöva tillämpa flera olika system, 

redovisar ingående skatt i fel system eller i flera system, dvs. att samma skatt redovisas 

dubbelt.  

 

Advokatsamfundet ser positivt på att förslaget moderniserar texten. Det noteras dock att 

det t.ex. i artikel 14 punkt 4 (2)(a), i den svenska översättningen, förekommer flera 

negationer, som gör texten svårläst och en översyn av den svenska översättningen är 

önskvärd. 
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