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1 Sammanfattning 

Skatteverket är positivt till att det tydliggörs hur e-handelspaketet ska tolkas. Skatteverket har 
därför inga invändningar mot att förslagen genomförs.  

Skatteverket lämnar dock synpunkter på följande artiklar: 
- artikel 369g i mervärdesskattedirektivet – vad som ska redovisas i unionsordningen 
- artikel 61 i genomförandeförordningen – korrigering av tidigare lämnade 
deklarationsuppgifter. 

2 Skatteverkets synpunkter 

2.1 Vad som ska redovisas i unionsordningen – artikel 369g i 
mervärdesskattedirektivet 

Regeln klargör att beskattningsbara personer från land utanför EU som genom elektroniskt 
gränssnitt möjliggör bl.a. distansförsäljning av varor till privatpersoner inom EU ska 
redovisa i unionsordningen när varuleveransen görs från ett medlemsland. Däremot ska 
samma beskattningsbara person använda importordningen för distansförsäljning av varor 
importerade från ett land utanför EU. I många fall kommer denna person endast kunna 
använda importordningen genom en förmedlare som då har ett eget registreringsnummer.  

Skatteverket anser att denna hantering kommer att bli mycket komplicerad och risken för 
felredovisningar är stor. En sådan beskattningsbar person kan i många fall vara okunnig om 
varifrån den underliggande leverantören kommer att skicka varan eftersom denne kan ha 
lager såväl inom som utom EU. Den dubbla ordningen kommer att vara administrativt 
betungande för den beskattningsbara personen.  

Skatteverket anser att en sådan beskattningsbar person av förenklingsskäl bör ges möjlighet 
att redovisa all försäljning i importordningen när denne endast har ett fåtal transaktioner där 
varutransporten påbörjas inom EU. Detsamma bör gälla när den beskattningsbara personen 
inte har kännedom eller borde ha kännedom om att varutransporten påbörjas inom EU. 
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2.2 Korrigering av tidigare lämnade deklarationsuppgifter – artikel 61 
i genomförandeförordningen 

I regeln klargörs att ändring av sifferuppgifter som anges i en mervärdesskattedeklaration 
endast ska göras genom ändringar av en senare deklaration. Vidare framgår att 
konsumtionsmedlemsstatens regler om fastställande av skatt och rättelse inte ska påverkas. 

Skatteverket anser att regeln är otydlig eftersom det inte framgår att det är fråga om den 
beskattningsbara personens ändringar av sifferuppgifter som ska ske i senare deklaration.  

Skatteverket anser att verket måste ha möjlighet att ändra sifferuppgifter i den period som 
ändringen hänförs till i enlighet med svenska förfarandebestämmelser. För att undvika risken 
att gällande förfarandebestämmelser i Sverige inte ska kunna tillämpas anser Skatteverket att 
bestämmelsen i artikel 61 måste tydliggöras så det klart framgår att det är fråga om en 
beskattningsbar persons ändring av sifferuppgifter som ska ske i en senare deklaration. 

3 Konsekvenser för Skatteverket 

Skatteverket gör bedömningen att de föreslagna reglerna inte kommer medföra några 
ytterligare kostnader för Skatteverket utöver de kostnader som föranleds av de regler som 
redan är beslutade, d.v.s. e-handelsdirektivet. 

 

 


