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Mötesanteckningar från dialogmöte den 7 oktober 2021
Skatteverket redogjorde inledningsvis för syftet med dialogmöten och erfarenheter från
genomförda möten. Information om dialogmöte och formulär för anmälan av ämne finns på
Skatteverkets webbplats. Dialogmöte med rådgivare. Ämnen kan lämnas löpande under året.
Skatteverket har goda erfarenheter från genomförda dialogmöte under de två som
dialogmöte genomförts. Dialogerna har bidragit till förtydliganden och ställningstaganden
men bidrar också till ökad förståelse för varandras villkor. Anmälda ämnen som inte blir
föremål för dialog bidrar också i vissa fall till en utvecklad rättslig information på
Skatteverkets webb.
Minnesanteckningar från genomförda möten finns samlade på Skatteverkets webb.
De ämnen som diskuterades under dagen har anmälts av rådgivare.
Mötet genomfördes med olika deltagare vid de olika ämnen som diskuterades.
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Moms vid e-handel med varor

Skatteverkets
dialogmöte oktober

Veronica Rosén och Kristin Andreasson, Simployer AB, inledde diskussionen. De nya ehandelsreglerna diskuterades med utgångspunkt i frågeställningar rörande s.k.
plattformsföretag som möjliggör e-handelsförsäljning samt redovisning av moms på sådan
försäljning till konsument.
Rådgivarna gav uttryck för att det är svårt att förstå vem som ska redovisa momsen och hur
detta ska redovisas, dvs. i en vanlig momsdeklaration eller i en OSS-deklaration. I denna
kontext upplever de också att det är oklart hur reglerna om förmedling av vara i eget namn
ska förstås. Rådgivarna efterlyste därför klargörande information i dessa delar från
Skatteverket genom ett rättsligt ställningstagande.
Skatteverket konstaterade att hela regelpaketet har medfört en komplex bild över hur ehandelsreglerna ska förstås i förhållande till andra regler. Skatteverket uttryckte förståelse för
den rättsliga problematik och de synpunkter som rådgivarna framförde på mötet.
Skatteverket informerade också om att det pågår ett betydande arbete med att ta fram
klargörande information i form av rättsligt ställningstagande och förtydliganden i Rättslig
vägledning på Skatteverkets webbplats.
Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567
Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se
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Utomståenderegeln

Dialogmöte.pdf

Peter Nilsson, KPMG hade inför mötet lämnat ett antal frågor som förslag som
utgångspunkt för diskussionen. Peter inledde diskussionen med en kortare genomgång av
bakgrunden till de ställda frågorna. Därefter fördes diskussionen i huvudsak om följande
punkter.
•
•
•
•

När i tiden ska det utomstående ägandet i IL 57 kap. 5 § föreligga.
Samma eller likartad verksamhet och utomståenderegeln. Vad gäller vid riktad
nyemission, aktieägartillskott, lån, inkråmsöverlåtelse.
Vad gäller om den utomstående personen som blir delägare inte tillför något kapital
till verksamhetsbolaget men väl sin kunskap.
HFD 2021 ref. 40, diskussion fördes om målet och om några principiella slutsatser
kan dras av målet

Samtliga punkter ovan diskuterades och Skatteverket och rådgivarna tog upp sina
erfarenheter. Skatteverkets uppfattning är att det till viss del finns rättslig oklarhet i några av
de punkter som diskuterades och att det är önskvärt med klargörande förhandsbesked. När
det gäller vilka situationer då det föreligger samma eller likartad verksamhet så framgår
Skatteverkets uppfattning av Rättslig vägledning. Skatteverket ska se över om viss
information kan förtydligas. Innebörden och räckvidden av HFD 2021 ref. 40 analyseras av
Skatteverket. Skatteverket ska se över om viss information kan förtydligas, t.ex. i rättslig
vägledning och genom en rättsfallskommentar till HFD 2021 ref. 40.
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Nya regler om skyldighet för utländska utbetalare att
göra skatteavdrag vid arbete i Sverige, 10 kap. 6 § SFL.
Frågor om F-skatt, registreringar etc.

Dialog.pptx

De övergripande frågorna som diskuterades var:
Skyldighet att göra skatteavdrag inom koncern
Det är vanligt förekommande att en anställd sänds från ett bolag i utlandet till ett
dotterbolag i Sverige och att bolaget i utlandet fakturerar det svenska bolaget för vissa
kostnader avseende den utsända personen. De utvidgade reglerna om skyldighet att göra
skatteavdrag påverkar koncernerna och det svenska bolaget ska göra skatteavdrag i de fall
det utländska koncernbolaget fakturerar för kostnader som är hänförliga till en anställd som
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utför arbete i Sverige. Det finns inte några lagstadgade undantag som innebär att fakturering
inom koncernen ska undantas vid bedömningen om skatteavdrag ska göras på ersättning för
arbete som utförts i Sverige.
Godkännande för F-skatt – arbete i Sverige
Den som uppger sig bedriva näringsverksamhet i Sverige kan godkännas för F-skatt. I och
med att reglerna om skyldighet att göra skatteavdrag har utvidgats uppkommer frågan om
det finns ett behov av en generösare syn på vad som ska ses som näringsverksamhet i
Sverige. Det finns ett behov av samsyn när det gäller arbete i Sverige och möjligheten att
godkännas för F-skatt. Om ett utländskt bolag som saknar fast driftställe här i landet verkar i
Sverige genom underentreprenörer kan det utländska bolaget godkännas för F-skatt förutsatt
att övriga förutsättningar är uppfyllda. När det gäller fakturering för kostnader för
arbetskraft inom koncern framkom att ett godkännande för F-skatt i dessa fall kan komma
att upplevas som det utländska bolaget har en mer omfattande deklarations- och
skattskyldighet än vad ett godkännande för F-skatt innebär.
Övriga frågor
Vid dialogmötet uttrycktes önskemål om att Skatteverket via ställningstagande skulle
klarlägga skyldigheten att göra skatteavdrag i de fall det utländska bolaget saknar F-skatt.
Önskemål fanns även om förtydligande när det gäller hur bruttolöneberäkningarna ska göras
i de fall utländska företag ska göra skatteavdrag med 30 procent istället för enligt tabell. De
långa handläggningstiderna för godkännande för F-skatt och arbetsgivarregistrering medför
problem för utländska företag. När det gäller arbetsgivarregistrering så anser branschen att
det är nödvändigt med en lagändring som innebär att ombud kan göra en retroaktiv
rapportering av arbetsgivaravgifter. Skatteverket arbetar med ett sådant förslag men någon
sluttid för förslaget finns i dagsläget inte.
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