
  

_______________________________________________________________________________________ 

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: Internet: 

Box 55695 Storgatan 19 08-762 70 90 info@nnr.se www.nnr.se 

102 15  STOCKHOLM       

      

    

 

Finansdepartementet 

 

 

Stockholm   Ert dnr  Vårt dnr  

2023-01-27   Fi2022/03365 2022/156  

 

 

REMISSVAR 

 

Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 

703, 704 final) 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har tagit del av det aktuella förslaget. NNR avstår från att 

yttra sig om förslaget men vill lämna följande medskick och synpunkter kring bl a processen 

för detta i relation till det arbete och yttrande som kommissionens expertgrupp Fit for Future 

platform antog den i början av december 2022 samt i vissa frågor av särskild betydelse ur ett 

regelförbättringsperspektiv.     

 

Enligt kommissionens webbplats är ”Plattformen Fit for Future platform en expertgrupp som 

ska hjälpa kommissionen att förenkla EU-lagstiftningen och minska onödiga kostnader. 

Arbetet ingår i Refitprogrammet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat. Experterna 

ska ta reda på om lagarna är anpassade till nya utmaningar som digitaliseringen. 

Kommissionen kommer att ta hänsyn till deras yttranden för att se till att EU:s lagstiftning 

hjälper människor och företag, särskilt små och medelstora företag, och inte hindrar dem.”1  

 

Då förenkling av EU-regelverk är en mycket viktig fråga för NNRs medlemmar, vars 

medlemsföretag upplever en hög och ständigt ökande regelbörda/kostnader, arbetar NNR 

aktivt med att bidra med förslag och input från sina medlemmar till plattformens arbete och 

yttranden i olika ärenden. Kommissionen har som angivits ovan åtagit sig att ta hänsyn till 

plattformens yttranden vilket är en nödvändig förutsättning för att plattformens arbete och 

yttranden kring möjlig förenkling av befintlig lagstiftning ska kunna leda till någon verklig 

förändring. För att detta ska kunna ske krävs dock att kommissionen också anpassar 

tidslinjerna för sitt arbete med olika ärenden i årsarbetsprogrammet vilket inte skett i detta 

fall.   

 

NNR ställer sig kritiskt till att tidpunkten för presentationen av kommissionens förslag “VAT 

in the digital age”, den 8 december 2022, inte satts med hänsyn tagen till tidpunkten för 

antagandet av Fit for Future plattformens yttrande “Enterprise Friendly VAT in the Digital 

Age” den 5 december 2022. Detta innebär att något övervägande av Fit for Future 

plattformens yttrande knappast varit möjligt. 

 
1 https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-

eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_sv 
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https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_sv
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Alla ansträngningar från plattformens medlemmar, från intressenter till regeringar, för att nå 

konsensus kräver mycket engagemang och förtroende för resultatet. Om det finns en skugga 

av tvivel om relevansen av alla dessa ansträngningar, kan det undergräva hela idén med Fit 

for Future-plattformen. Förenkling av EU-lagstiftning är oerhört viktig för våra medlemmar 

som företräder såväl små som lite större företag och som också ägnar sina knappa resurser till 

detta viktiga arbete. 

 

Enligt NNRs årliga SKOP-undersökning2 upplevs skatte/momsregler utgöra det enskilt största 

hindret för de intervjuade företagen. Det är därför av stor vikt att förenkling åstadkoms av 

momsregelverket och att det tillses att nya regler är effektiva och proportionerliga och inte 

hämmar företagens konkurrenskraft. För detta krävs konsekvensanalyser av hög kvalitet som 

utförligt bl a redogör för om reglering verkligen är nödvändig, konsekvenserna av det som 

föreslås samt utreder möjliga alternativa lösningar så att val kan göras av det alternativ som 

uppnår syftet till lägst kostnader företagen.  

 

NNR noterar att förslagen innebär omfattande digitala rapporteringskrav och andra 

långtgående krav som kommer att få stora effekter för företagen, inte minst de mindre 

företagen. Konsekvenserna av förslagen borde därmed ha utretts noggrant i 

konsekvensbedömningen. Tydlig kritik riktas dock från flera av NNRs medlemmar som 

svarat på remissen, mot den konsekvensbedömning kommissionen gjort av förslaget. 

Förslagen till förenkling bedöms också vara för svaga. 

 

En annan viktig fråga för att åstadkomma ett effektivt och rättssäkert genomförande är att 

säkerställa att implementeringstiderna blir realistiska. För korta implementeringstider leder till 

betungande och höga kostnader för berörda företag som följd. 3 

 

Vad NNR kan förstå innebär förslaget att regelverket ska införas stegvis under några år. NNR 

noterar dock att förslaget innebär en möjlighet för medlemsstaterna att redan 2024 införa krav 

på obligatorisk e-fakturering. NNR ställer sig frågande till denna mycket korta 

implementeringsperiod inte minst utifrån ett småföretagarperspektiv.  

 

Givet komplexiteten och de långtgående effekterna av förslaget anser NNR att 

Regeringskansliet behöver säkerställa en löpande avstämning med representanter för 

näringslivet inkl. företrädare för de små företagen under den fortsatta förhandlingsprocessen 

kring bl a förslag på nya texter. NNR rekommenderar också att en svensk konsekvensanalys 

tas fram av förslaget. 

 

NNR hänvisar utöver ovanstående till mer detaljerade synpunkter som lämnas av NNRs 

medlemmar genom Näringslivets Skattedelegation och kompletterande yttranden till detta. 

Vidare till de remissvar som lämnas av NNRs medlemmar såsom Småföretagarnas 

Riksförbund och Visita.   

 

 

Näringslivets Regelnämnd 

 

Christina Fors 

 
2 nnrs-skop-undersokning-2022-med-svenska-foretagare.pdf 
3 Se rekommendation nr. 23 i NNRs agenda för EUs regelförbättringsarbete, https://nnr.se/wp-

content/uploads/NNRs-agenda-for-EUs-regelforbattringsarbete-2019-2024.pdf 
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