Mervärdesskatt

70. Åtgärda de 13 oklara förmedlingssituationerna i mervärdesskattelagen
Regelverk: Mervärdesskattelagen (1994:200), nedan ML, se vidare hemställan med kartläggning1
Mottagare: Finansdepartementet

Påverkan på företag idag
Det finns ingen definition av begreppet förmedling i ML eller i EU:s mervärdesskattedirektiv. Däremot finns så mycket som 13 olika begrepp i ML som beskriver olika förmedlingssituationer, detta
ska jämföras med direktivets sex olika varianter. Vad de olika begreppen betyder kan inte utläsas
av vare sig ML, direktivet, praxis eller förarbeten.
Den översyn som har gjorts (SOU 2020:31 En ny mervärdesskattelag2) tog inte tag i denna fråga
trots att den påtalades i hemställan med kartläggning som refereras ovan. Betänkandet har remissbehandlats men i september 2021 fanns ännu ingen lagrådsremiss eller proposition. Den 1 juli
2021 har dessutom nya momsregler avseende e-handel3 (lag 2020:1170) införts inom EU där ytterligare förmedlings-situationer tillkommer när elektroniska gränssnitt (marknadsplatser/plattformar)
i vissa fall kan bli skattskyldiga vid försäljning från tredjeland när dessa möjliggör en försäljning.
Begreppet förmedling är en central fråga vars betydelse har ökat i takt med den digitala handeln
och delningsekonomi som görs möjliga via appar i mobiltelefoner och andra plattformar. Bristen
på en definition och tillhörande riktlinjer avseende förmedling medför en oacceptabel rättslig osäkerhet och ett momssystem som inte fungerar som det är tänkt. Oklarheter i förmedlingsbegreppet
kan medföra såväl icke beskattning som dubbelbeskattning. Vidare kan beskattning ske till fel
skattesats eller ske i fel beskattningsland.

Åtgärdsförslag
Även om oklarheter fortsatt kommer att finnas i EU-direktivet måste de 13 oklara nationella förmedlingssituationerna i ML åtgärdas. Se vidare hemställan med kartläggning som refereras ovan.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Förslaget medför en ökad rättslig säkerhet. Såväl nationell som gränsöverskridande ickebeskattning, dubbelbeskattning, fel skattesats och fel beskattningsland kan mildras eller undvikas.
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https://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/atgarda-begreppet-formedling-i-momshanseende_1132332.html
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202031/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920122/
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