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Remissyttrande 
 

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar 
och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på 
direktskatteområdet 
 
 
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här följer 
våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian lämnas förslag för att genomföra EU-direktiv 2021/514. Förslagen innebär att svenska 
plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om vad de personer tjänar som använder plattformarna för 
att sälja varor eller tjänster. Uppgifterna ska rapporteras till Skatteverket, avseende både säljare som 
har hemvist i den medlemsstat där uppgifterna ska rapporteras och i andra medlemsstater. Om en 
operatör i ett land utanför EU bedriver verksamhet med viss anknytning till EU ska den registrera sig i 
en medlemsstat (t.ex. Sverige) i EU och lämna uppgifter till den behöriga myndigheten i det landet.  

Utöver direktivet genomförs även OECD:s motsvarande modellregler som ska tillämpas vid 
informationsutbyte mellan Sverige och tredjeländer avseende samma typ av uppgifter. I Sverige ska 
plattformsoperatörerna lämna uppgifter om alla rapporteringspliktiga säljare, dvs. sådana som har 
hemvist i Sverige, en annan medlemsstat i EU eller ett tredjeland. Uppgifterna ska sedan överföras av 
Skatteverket till andra medlemsstater och tredjeländer med vilka det finns ett gällande avtal om 
sådant utbyte. 

Vidare föreslås s.k. gemensamma revisioner införas, som kan utföras gemensamt mellan myndigheter 
i olika medlemsstater. Informationsutbytet utvidgas också till att omfatta royaltyer. En miniminivå 
föreslås för vilka kategorier av inkomster och kapital som det måste finnas tillgång till för att utbyte 
med andra medlemsstater ska ske. Ytterligare förslag om kvalitet på uppgifter och datasäkerhet ges 
också. 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, men bestämmelserna om gemensamma 
revisioner först den 1 januari 2024. 
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Företagarnas inställning 

Företagarna kan konstatera att det underliggande direktivet (DAC 7) måste implementeras i svensk 
rätt. De synpunkter Företagarna har på direktivets innehåll blir därför av sekundär natur för detta 
remissyttrande. Vi vill trots detta framhålla att direktivet innebär en tämligen omfattande 
rapporteringsbörda som kommer att medföra stora kostnader för såväl berörda plattformsaktörer som 
för deras användare och ansvariga myndigheter.  

Regelverket är komplext och bygger på ett samspel mellan EU:s direktiv om administrativt samarbete 
och OECD:s så kallade modellregler. Den digitaliserade ekonomin innebär snabbare förändringstakt 
och ständig framväxt av nya affärsmodeller. Plattformar faciliterar ekonomiska utbyten mellan såväl 
företag och konsumenter som mellan privatpersoner. Det är av stor vikt att de legala regelverk för den 
digitala ekonomin som tas fram, i synnerhet när så sker övernationellt, inte låser fast marknader i 
befintliga affärs- och produktionsmodeller, vilket hämmar innovation och nya aktörers möjlighet att 
etablera sig och konkurrera. Små aktörer långt ner i policykedjan har särskilt begränsade möjligheter 
att påverka stora regelverk i tid. Detta måste beaktas av EU-kommissionen i kommande förslag till 
regleringar av den digitaliserade ekonomin. 

Vad avser promemorian instämmer Företagarna i den synpunkt som framförs i Traderas remissvar, 
om att försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner bör undantas från rapporteringskrav. 
Sådan försäljning är mycket vanlig och uppmuntras av såväl EU som Sveriges regering genom initiativ 
för ökad cirkularitet i ekonomin och incitament till återvinning. Att tillämpa DAC 7 på privat 
begagnathandel skulle dels medföra kraftigt ökade administrativa bördor, dels riskera att 
privatpersoner beskattas för överskott av transaktioner som i själva verket netto var en förlust, sett till 
nyinköpspriset.  
 
En annan relevant aspekt är att svensk rätt i dag inte kräver att inkomster av försäljning av personliga 
tillgångar upp till 50 000 kronor behöver deklareras. Gränsen i förslaget, på 2 000 €, är betydligt 
lägre. Dissonansen mellan de respektive regelverken riskerar att leda till ökad rättsosäkerhet för 
enskilda. 
 
Företagarna anser att konsekvensanalysen brister avseende effekterna för mindre företag. Som 
konstateras finns inget undantag vad gäller omsättning eller antal transaktioner för tjänster, vilket 
utgör huvuddelen av verksamheterna i gigekonomin. De ökade administrativa kostnaderna, liksom de 
föreslagna plattformsavgifterna, kommer att innebära en större börda för mindre företag. Detta höjer 
också trösklarna för nya plattformsaktörer att etablera sig.  
 
Övriga förslag i remissen lämnar Företagarna utan yttrande. 
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