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Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag, SOU 2020:31
Näringslivets Regelnämnd NNR fått det aktuella ärendet på remiss och vi önskar att framföra
följande synpunkter.
I det aktuella betänkandet presenteras ett förslag till reviderad mervärdesskattelag.
Betänkandet grundar sig på en utredning som tillsattes av regeringen år 2016. Syftet har
främst varit att göra en redaktionell översyn av strukturen i nuvarande lag och anpassning till
EU direktivets struktur. Utredningen har inte haft uppdraget att presentera några mer
långtgående reformer av materiell karaktär.
Det förslag till lag för mervärdesskatt som här presenteras är därför i fråga om strukturen mer
anpassad till EU direktivet för moms och det presenteras även ett antal förslag till revidering
av olika begrepp inom momsområdet. Förslaget och avsikten är att den nya lagen ska börja
gälla fr.o.m. 1 januari 2022.
NNR har sedan år 2009 frågat företagen om vilka regelområden som anses vara mest
kostsamma för företagen att leva upp till och vid varje undersökning har skatte- och
momsområdet legat på första plats. Vår undersökning visar även att den komplexa
lagstiftningen som här diskuteras kräver att företagen frekvent köper externa tjänster för att
kunna leva upp till olika krav. Mot denna bakgrund hade det varit välkommet med ett större
fokus på att skapa större förenklingar än att bara se över strukturen. NNR finner dock att
initiativet är välkommet, men vill samtidigt vädja till regeringen att gå vidare med olika
åtgärder som kan förenkla momsreglerna. Här finns det trots allt flera konkreta förslag från
näringslivets organisationer och som sannolikt skulle ha begränsade effekter för statens
budget men samtidigt kunna medföra betydande minskningar av företagens fullgörande
kostnader på området.
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När det kommer till mer detaljerade synpunkter på olika förslag i ärendet önskar NNR
hänvisa till det yttrande och de synpunkter som Näringslivets Skattedelegation (NSD)
avlämnat i det aktuella ärendet och som NNR fullt ut stödjer.
Utredningen menar att det är svårt att kunna kvantifiera storleken på effekterna av vad
förslagen kan medföra i fråga besparingar för företagen och NNR delar frågan om
komplexiteten i att kunna göra sådana kvantifieringar. Tillgången på aktuell och tillförlitliga
data om vad olika lagstiftningar medför i fråga om fullgörande kostnader är vital för att kunna
göra lämpliga samhällsekonomiska avvägningar och prioriteringar. Utredningen utgår från
Skatteverkets rapport från år 2006 - Krånglig moms – en företagsbroms? – och försöker
uppdatera denna skattning som då presenterades. NNR bedömer att det finns ytterligare
förändringar som skett sedan år 2006 och som gör att konsekvensanalysens skattning med
kostnader på ca 14.5 mdkr inte fångar upp alla kostnader på momsrådet. Därmed medför
aktuell skattning att de totala kostnaderna närmast underskattas.
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