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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 december 2022 beretts tillfälle att 

yttra sig över Europeiska kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala 

tidsåldern (COM[2022]701, 703 och 704).  

Sammanfattning 

Förslaget innehåller tre delar och reformerna förväntas införas mellan åren 2025–

2028. Förslaget är mycket omfattande och berör i korthet: i) Nytt system för 

realtidsrapportering och e-fakturering, ii) Uppdaterade momsregler för 

plattformsföretag, och iii) Begränsning av kraven på flera momsregistreringar inom 

EU. 

Advokatsamfundet ställer sig särskilt positivt till en begränsning av kraven på flera 

momsregistreringar inom EU. Advokatsamfundet ställer sig dock kritiskt till förslaget 

om nytt realtidsrapporteringssystem och e-fakturering och önskar ett förtydligande av 

vilka konkreta åtgärder som krävs av företagen för måluppfyllnad i detta avseende. Det 

är av förslaget oklart och svårt att överblicka vilka investeringar företagen förväntas 

bekosta för att uppdatera affärssystem och annan teknik, för att de föreslagna reglerna 

ska kunna implementeras. Vidare ställer sig Advokatsamfundet kritiskt till förslaget om 

uppdaterade momsregler för plattformsföretag och ifrågasätter om de utökade 

rapporteringskraven är proportionerliga med syftet att minska 

konkurrenssnedvridningen. 
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Synpunkter  

Nytt system för realtidsrapportering och e-fakturering 

Föreslaget innebär en övergång till transaktionsbaserad realstidsrapportering av moms 

för gränsöverskridande handel med varor och tjänster enligt en EU-gemensam 

standard. E-fakturan ska vara skattemyndigheten tillhanda två dagar efter utfärdad 

faktura. Den inrapporterade informationen ska sedan delas mellan unionens 

skattemyndigheter för gemensam analys för att motverka momsbedrägerier. För 

inhemska transaktioner föreslås endast en möjlighet till harmonisering i enlighet med 

de unionsgemensamma momsrapporteringsreglerna. 

En unionsgemensam rapportering – enhetlig för hela unionen – som dessutom är 

mindre kostsam för små- och medelstora företag är givetvis eftersträvansvärd. 

Förslaget är tänkt att minska företagens administration och kostnader, samtidigt som 

det ska bli lättare för unionens skattemyndigheter att kontrollera momsrapporteringen 

vid gränsöverskridande handel. Förslaget syftar även till att förenkla den nuvarande 

rapporteringsskyldigheten för unionens företag. För Sveriges företag kommer förslaget 

dock tveklöst att innebära en utökad rapporteringsskyldighet. Exempelvis kommer 

företagen endast ges två dagar att rapportera e-fakturan till skattemyndigheten. 

Jämfört med att det idag inte finns något krav på realtidsrapportering av fakturor i 

Sverige, kommer detta otvivelaktigt öka företagens administration och kostnad och inte 

det motsatta.  

Mot ovan bakgrund ställer sig Advokatsamfundet kritiskt till om förändringen de facto 

kommer att minska administration och kostnader för svenska företag. 

Advokatsamfundet efterlyser mer information kring vilka konkreta åtgärder som 

kommer att behöva vidtas av svenska företag. 

Uppdaterade momsregler för plattformsföretag  

Förslaget tar sikte på aktörer inom korttidsboende och personaltransportsektorn som 

tillhandahåller sina tjänster via en digital plattform.  

Enligt kommissionen är det i dagsläget svårt att fastställa korrekt momshantering av 

tillhandahållande via plattformar eftersom privatpersoner och småföretag kan 

tillhandahålla tjänster utan moms till en stor kundbas. Kommissionen avser därför att 

lösa dessa frågor genom att införa en modell som gör plattformsföretagen ansvariga för 
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redovisning och inbetalning av moms till skattemyndigheten när tjänsteleverantörerna 

själva inte gör det. Det är visserligen positivt att förslaget innehåller förenklingsregler 

för bedömningen av skattskyldigheten, men sammantaget kommer det tveklöst 

innebära en ökad belastning för företagen. Förslaget innebär därför ingen förenkling, 

utan en utökning av plattformsföretagens ansvar.  

Advokatsamfundet välkomnar bestämmelser och reformer som syftar till att motverka 

konkurrenssnedvridningen på marknaden som idag finns mellan exempelvis hotell och 

privatpersoner som hyr ut sin bostad via en plattform. Advokatsamfundet ställer sig 

dock kritiskt till förslaget om uppdaterade momsregler för plattformsföretag och 

ifrågasätter om de utökade rapporteringskraven är proportionerliga med syftet att 

minska konkurrenssnedvridningen. Advokatsamfundet efterlyser därför mer 

information kring vilka konkreta åtgärder som kommer att behöva vidtas av 

plattformsföretagen.  

Att förslaget dessutom föreslås träda i kraft per 1 januari 2025 lämnar en begränsad tid 

till att uppdatera system och arbetsrutiner för att överensstämma med förslagets krav.   

Begränsning av kraven på flera momsregistreringar inom EU 

Förslaget syftar till att minska behovet av flera momsregistreringar inom EU och att 

förbättra de redskap som finns idag för att rapportera och betala moms vid 

distansförsäljning inom EU. För närvarande föreskriver EU:s momslagstiftning en 

samlad momsregistrering inom EU genom den elektroniska portalen One Stop Shop 

(OSS). OSS kan användas för att rapportera och betala moms på vissa skattepliktiga 

aktiviteter i alla EU-medlemsstater genom en enda momsregistrering. 

Enligt förslaget skulle exempelvis fiktiva överföringar av ett företags egna varor kunna 

redovisas i OSS-momsdeklarationen, vilket för närvarande inte är möjligt. Den 

föreslagna ändringen skulle eliminera behovet för företag att registrera sig för moms i 

alla EU-medlemsstater dit egna varor transporteras, vilket sin tur skulle minska både 

administrativ börda och onödiga kostnader för företag. 

Eftersom förslaget ämnar minska den såväl administrativa som den kostsamma bördan 

av flera momsregistreringar, ställer sig Advokatsamfundet mycket positivt till förslaget.  
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Sammanfattande synpunkter 

Med bakgrund av ovanstående synpunkter anser Advokatsamfundet 

sammanfattningsvis att förslaget i den del som avser begränsning av kraven på flera 

momsregistreringar inom EU är välkommet, men Advokatsamfundets uppfattning är 

att övriga delar av förslaget medför att de svenska företagens administrativa börda och 

kostnader riskerar att öka. Advokatsamfundet efterlyser därför ett förtydligande av vad 

som krävs från företagen, i form av uppdaterande av affärssystem och liknande, för att 

förslagen om uppdaterade momsregler för plattformsföretag och nytt system om 

realtidsrapportering ska kunna efterlevas. 

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

 

 

Mia Edwall Insulander 

 


