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Kommissionsförslag rörande det slutgiltiga mervärdesskattesystemet 

 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om EU-kommissionens förslag 

COM(2018) 329, om införande av bestämmelser för det slutgiltiga mervärdesskattesystemet 

avseende handel mellan medlemsstater. Här följer våra synpunkter. 

 

Mervärdesskatt är inte en företagsskatt, utan en skatt på konsumtion. Men det är företagen 

som, under straffansvar, tvingas agera som obetalda uppbördspersoner och redovisa skatten. 

Detta belastar de många små företagen allra mest, och det är därför en mycket angelägen 

uppgift att förenkla reglerna och underlätta företagens hantering av momsen. 

Det nu remitterade förslaget har föregåtts av ett antal andra förslag på 

mervärdesskatteområdet som har sänts på remiss sedan förra hösten. Företagarna har avgivit 

remissyttrande avseende följande: 

 Kommissionens initiala förslag, dokumenten COM(2017) 566-569 – 2017-11-10 

 Kommissionsförslag om administrativt samarbete inom mervärdesskatteområdet – 

2018-01-22 

 Kommissionens förslag om förenklade regler för små företag på 

mervärdesskatteområdet – 2018-02-22 

 Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser – 2018-03-09 

 Kommissionsförslag om snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri m.m. – 2018-07-

27 

Reformen av EU:s mervärdesskattesystem är omfattande och betydelsefull. De uppgivna 

syftena med reformen – att göra systemet enklare och mer hållbart, minska risken för 

momsbedrägerier och minska regelbördan för företag – är lovvärda och något Företagarna 

stödjer. Med tanke på förslagets omfattning och komplexitet, är vi kritiska till att remisstiden 

endast är lite drygt två månader, därtill under semesterperiod. 

Flera av grunddragen i det föreliggande förslaget lades fram redan i kommissionens initiala 

förslag, remitterat i november 2017. Företagarna kvarstår vid de huvudsakliga kritikpunkterna 

som då framfördes. 



   

Företagarna avstyrker den föreslagna modellen där det säljande företaget ska debitera momsen 

i det köpande företagets land vid gränsöverskridande transaktioner mellan företag (B2B) inom 

EU. De krav på kontroll som förslaget ställer på det säljande företaget, vad gäller varans slutliga 

destinationsland och där tillämplig mervärdesskattesats, skulle öka kostnaderna och 

osäkerheten särskilt mycket för små och medelstora företag. Det skulle utgöra tröskelhinder 

för många företag att börja sälja till mottagare i andra medlemsländer. 

Företagarna avstyrker likaså förslaget om införande av konceptet ”certifierad beskattningsbar 

person” (CTP). Det skulle öka regelbördan för många mindre företag och innebära en 

uppdelning mellan ”godkända” och ”ej godkända” företag som ter sig främmande utifrån 

tanken om en inre marknad med lika spelregler. Som t.ex. Skatteverket har framhållit i sitt 

remissvar (2018-07-06) skulle införande av CTP öka mervärdesskattesystemets komplexitet, 

risken för bedrägerier och mängden oavsiktliga fel i skatteredovisningen. 

En framtida ”One Stop Shop” (OSS), som i sig är en god tanke, behöver utformas utifrån en 

grundlig utvärdering av det nuvarande systemet med ”Mini One Stop Shop” (MOSS), i 

synnerhet vad gäller avdragsrätten för ingående moms. Företagarna vill i detta också 

uppmärksamma de oklarheter avseende ett antal skatteförfarandefrågor som lyfts fram i 

Näringslivets Skattedelegations remissyttrande (2018-08-03, s. 10-11). Osäkerhet om till exempel 

rätt till avdrag, vilket lands förfaranderegler som är tillämpliga vid en transaktion, eller 

eventuella lokala krav på momsregistrering, är en potentiell källa till stora kostnader och 

därigenom en hindrande tröskelfaktor för i synnerhet mindre företag. 

 

Sedan kommissionens initiala förslag presenterades, har ett förenklingspaket för små och 

medelstora företag lagts fram (COM(2018) 21 final) som en del av den övergripande reformen. 

Förslagen i förenklingspaketet är till största del positiva ur små och medelstora företags 

perspektiv. Även om det hade varit mer önskvärt med en reform av momssystemet i EU som 

hade de små och medelstora företagens villkor som utgångspunkt, inte som undantag, är syftet 

och ambitionen som anges i detta förslag välkomna. Företagarna vill framhålla att 

bedömningen av reformen av mervärdesskattesystemet som helhet måste ske med beaktande 

av de SME-inriktade förslagen i förenklingspaketet, även om dessa inte är föremål för denna 

remiss.1  

 

 

Patrick Krassén  Patrik Nilsson  

Skattepolitisk expert  Samhällspolitisk chef 

Företagarna   Företagarna 

                                                           
1 Utöver Företagarnas remissyttrande avseende förenklingspaketet för SME vill vi även hänvisa till 
policyrekommendationerna från UEAPME på detta område: Position paper - UEAPME’s policy 
recommendations for a Special Scheme for Small Enterprises under the VAT Directive, juni 2017. 
https://ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_position_paper_on_VAT_SME_Scheme.pdf  

https://ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_position_paper_on_VAT_SME_Scheme.pdf

