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Mervärdesskatt i den digitala tidsåldern   

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har 

som syfte att påverka politiska beslut för att göra det tryggt, enkelt och lönsamt att driva 

företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver 

förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett 

nationellt plan. 

Småföretagarnas Riksförbund noterar att förslaget om modernisering av 

mervärdeskattereglerna utgör en mycket omfattande och komplex materia som kommer att 

få långtgående konsekvenser om det genomförs. 

Av underlaget framgår att processen föregåtts av olika konsultationer, inbjudan till dessa 

konsultationer höll en betydligt högre informationskvalitet än det underlag som sänts ut till 

remissinstanserna, exempelvis ”INBJUDAN ATT LÄMNA SYNPUNKTER I SAMBAND MED 

EN KONSEKVENSBEDÖMNING. Ref. Ares(2022)933162 - 09/02/2022.” 

Detta skulle kunna tolkas som att Kommissionen och svenska myndigheter är mera noga 

med kontakterna med de storföretag och konsultföretag som deltog i konsultationerna än att 

förse remissinstanser som nu inbjuds svara med relevant underlag. Dessutom måste man 

nog säga att om nuvarande förslag speglar de konsulterades syn så har Kommissionen varit 

i kontakt med ett ganska skevt urval i näringslivet. 

Allmänna synpunkter 

Förbundet är positivt till de syften som ligger bakom förslaget, såsom anpassning till 

plattformsekonomin, hållbarhetsfrågorna, digitaliseringen och europeisk harmonisering. 

Det är givetvis angeläget att bekämpa bedrägerier men åtgärderna måste vara effektiva, 

proportionerliga och inte minska EU:s konkurrenskraft.   

Med tanke på de långtgående effekter ett genomförande skulle innebära saknas en 

godtagbar konsekvensanalys, t ex på vilket vis medlemsstaterna skulle bli mera 

framgångsrika i att komma åt bedrägerier och vad som brister idag inom och mellan 

medlemsstaterna. 

Förslaget innehåller ett antal sinsemellan rätt olikartade paket varför det sannolikt skulle vara 

en bättre lösning att behandla respektive paket separat, som exempelvis 

o Plattformar 

o OSS och momsregistrering på EU-nivå 
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o Realtidsrapportering och processkrav på fakturering 

 

Plattformsekonomin 

Plattformsekonomin har enligt kommissionen lett till att konkurrensen snedvridits mellan 

tjänster som tillhandahålls via plattformar och tjänster som tillhandahålls i den traditionella 

ekonomin eftersom mervärdesskatt i vissa fall inte redovisas på de underliggande tjänster 

som plattformarna förmedlar. 

 

Kommissionen föreslår därför att en beskattningsbar person som förmedlar 

tillhandahållanden av korttidsuthyrning av boende eller passagerartransport genom ett 

elektroniskt gränssnitt såsom en plattform eller liknande, ska anses tillhandahålla de 

underliggande tjänsterna och därmed redovisa mervärdesskatt på dessa i de fall 

mervärdesskatt inte redovisas av säljaren, exempelvis när säljaren är en privatperson eller är 

undantagen från skatteplikt på grund av liten årsomsättning.  

Det är självfallet rimligt att verka för korrekt skattehantering i en framväxande 

plattformsekonomi. Dock blir intrycket att föreliggande förslag inte löser denna problematik 

eftersom förslaget innebär att ytterligare beskattnings- och rapporteringsvarianter införs. Det 

finns redan en rad olika regelverk som riktar sig till olika förmedlingstjänster som 

korttidsuthyrning av bostad, persontransporter, resebyråer osv. Således borde existerande 

regelverk harmonieras i olika avseenden som ett första steg. 

En enda registreringspunkt för moms 

EU-kommissionen föreslår att möjligheten till momsredovisning via one-stop-shop (OSS) 

utökas för att minska kravet på lokala momsregistreringar. Möjligheten till lokal omvänd 

beskattning B2B (Business to Business) ska tillåtas av medlemsstaterna. Vidare möjliggörs 

att gränsöverskridande försäljning av begagnade varor kan omfattas av OSS och slippa 

lokala momsregistreringar. Fortsatt kommer avdrag för ingående moms inte kunna göras via 

OSS.  

Det är positivt med utökade möjligheter att använda OSS för att undvika lokala registreringar. 

Detta kan vara särskilt viktigt för mindre företag som etablerar sig på nya marknader inom 

EU och som vill undvika lokal momsregistrering. När det gäller andra komponenter i förslaget 

förefaller dock ytterligare klargöranden behövas. 

Realtidsrapportering 

Förslaget innehåller mycket långtgående förändringar i rapporteringskrav avseende 

affärstransaktioner till skattemyndigheterna.  

Småföretagarnas Riksförbund väljer att kommentera dessa förslag i detalj av följande skäl: 

Enligt vår mening står och faller förslaget i stora delar med hur kraven på realtidsrapporering 

hanteras vid implementering, risk finns att onödiga fördyringar och komplexitet uppstår vilket 

i slutändan kostar både för näringslivet och för offentlig sektor. Stor vikt måste således 

läggas på standardisering och informationskvalitet. 

Enligt vår mening är inte förslaget tillräckligt genomarbetat när det gäller processmässiga 

aspekter och e-fakturans roll varför vi dessvärre måste peka på en hel del orealistiska inslag 

i förslaget: 
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Tidpunkt för införande 

Införande är tänkt att ske stegvis under en femårsperiod, dock innehåller förslaget möjlighet 

för en medlemsstat att redan 2024 införa obligatorisk e-fakturering. Detta är helt orealistiskt 

med tanke på att det finns en rad oklarheter både kring processer och kring tekniska 

specifikationer. Ett överdrivet snabbt införande skulle bara resultera i onödiga kostnader för 

näringslivet, bristande informationskvalitet och ”quick and dirty solutions”. 

Tidskrav för fakturahantering 

Förslaget innehåller ett antal orealistiska antaganden, såsom: 

o En faktura ska skapas senast två dagar efter en affärshändelse och ytterligare två 

dagar senare ska fakturainformationen sändas till skattemyndigheten. 

Självfallet finns det delar av näringslivet som kan uppfylla dessa tidskrav men i många fall är 

det omöjligt. Det är lätt att peka på exempel, t ex en enmansföretagare som arbetar remote 

under arbetsveckan och i bästa fall fakturerar på helgen eller oftast mera sällan. Många 

mindre företag anlitar bokföringsbyråer eller liknande tjänster och i en sådan relation finns 

ingen möjlighet att leva upp till föreslagna tidskrav. 

Principiellt måste man ställa frågan varför myndigheter alls ska lägga sig i när företag 

fakturerar, företagen har ett starkt egenintresse av att fakturera så snart som möjligt, det 

behövs inga pekpinnar. Möjligen finns det anledning påminna om att fakturans viktigaste roll 

är att utgöra en del av en affärstransaktion mellan kommersiella parter. Byråkratisk 

klåfingrighet stärker inte det europeiska näringslivets konkurrenskraft.  

Fakturastruktur 

I förslaget ingår avskaffande av möjligheten att använda samlingsfaktura. En faktura ska 

skapas per transaktion. Någon närmare definition av ”transaktion” förefaller inte finnas. I brist 

på en sådan får man vända sig till Skatteverkets definitioner: 

I Sverige motsvaras detta begrepp av begreppet ”omsättning” varmed menas att en vara 

överlåts mot ersättning eller att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls mot 

ersättning. Om samlingsfaktura sägs: ”Syftet med bestämmelsen är att förenkla hanteringen 

så att den som är skyldig att fakturera kan ta med flera egna omsättningar i en enda faktura i 

stället för att utfärda flera separata fakturor.” 

Denna möjlighet ska således avskaffas av oklara skäl, vilket innebär att en inte obetydlig del 

av nuvarande fakturering omöjliggörs, vilket givetvis är orimligt. Det gäller exempelvis 

konsulter som utför uppdrag som faktureras veckovis eller månadsvis samt många andra. 

Ett annat exempel på förekommande faktureringsmetoder är Self-Billing, där samma sak 

som nämns ovan skulle inträffa, dvs. vilket skulle innebära att en leverantör får en faktura per 

”affärshändelse”. 

Inte heller är det rimligt om dessa krav kopplas samman med ovan nämnda tidskrav. Några 

exempel:  

En monteringsfabrik i bilindustrin taktar cirka 1 bil per minut, avrop sker då minutvis via 

KANBAN. Det som avropas kan vara levererat och fakturerat som batch men det 

förekommer sannolikt att en del finns hos kunden som konsignationslager. I det fallet sker 

transaktionen vid KANBAN-avropet.  
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Glasrutor t ex levereras batchvis i form av sekvensavrop var 40 minut, i så fall sker 

transaktionen var 40 minut.  

En stor skjorttillverkare tillhandahåller alla skjortor som konsignationslager hos sina kunder, i 

det fallet skulle det då behöva skapas en faktura varje gång kassaapparaten registrerar en 

skjorta såld. 

Slutsatsen av ovanstående är att om de föreslagna reglerna införs så blir antalet fakturor 

gigantiskt och fullständigt ohanterligt och samtidigt kommer fakturavärden att sjunka. Andra 

följdverkningar skulle bli omfattande kostnadsökningar för näringslivets hantering av 

fakturering, inte minst i de fall man använder sig av tjänster prissatta per faktura. Det skulle 

vidare uppstå en prestandaproblematik för databaser och tjänster knutna till systemet, 

oavsett hur detta organiseras.            

Det finns ytterligare aspekter att beakta, alltför höga krav på redovisning av transaktioner på 

detaljnivå kan innebära risk ur integritetssynpunkt och sådan information kan också 

missbrukas och utsättas för dataintrång. 

Ytterligare krav på uppgifter i fakturan 

Vi motsätter oss att innehållet i fakturan utökas med IBAN-uppgifter eller motsvarande samt 

betalningsdatum. IBAN-information ingår normalt inte i en kommersiell faktura, betalningar 

hanteras på många olika sätt, eller ingår inte alls som vid koncerninterna transaktioner.  

Standardisering 

Förslaget baseras på att det finns en europeisk standard för e-faktura, vilket är en sanning 

med modifikation. Det finns en CEN-standard i två delar där del 1 består av en väl 

genomarbetad semantisk datamodell för en elektronisk fakturas basinnehåll. Del 2 innehåller 

en allmänt formulerad hänvisning till olika förekommande syntaxer och 

meddelandestandarder.  

Den semantiska datamodellen är en viktig grund för att möjliggöra harmonisering och 

implementering av e-faktura i Europa. Dock ska inte detta dokument förväxlas med en 

teknisk specifikation för implementering av en fungerande e-fakturalösning. Samma kan 

sägas om CEN-standardens del 2. Det som saknas och som måste ingå i en teknisk 

specifikation är dels en detaljerad meddelandestandard, dels kompletterande anvisningar för 

dataöverföring, säkerhetskrav, avtal mm. 

Såsom EDI fungerar skapas olika subsets där alla ovan nämnda komponenter ingår, detta 

görs av större företag, myndigheter och användargrupper. 

Samma gäller för de myndigheter som ska handha inrapportering av momsrelaterade data. 

Där finns egentligen bara två val, antingen skapas en detaljerad specifikation som alla måste 

följa, alternativt öppnar de myndigheter som ska handha inrapportering av momsrelaterade 

data för att ta emot data baserat på olika specifikationer, format och datamodeller. 

I det förra fallet måste alla i näringslivet anpassa sig vilket skulle öka de administrativa 

kostnaderna kraftigt samtidigt som svårigheten att samordna alla olika förekommande 

affärsbehov, dels sinsemellan och dels gentemot myndigheterna, skulle bli betydande. 

I det andra fallet måste myndigheterna bygga upp någon sorts datakonverteringsfunktion, 

vilket sannolikt är en enklare väg. I det fallet skulle man ställas inför valet att antingen basera 
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lösningen på en Peppol-liknande central funktion alternativt basera på certifierade IT-tjänster. 

Den senare modellen är troligen att föredra. 

En viktig aspekt som måste beaktas i sammanhanget är var datalagring sker. Inom olika 

sammanhang i Europa vidtas nu aktivt åtgärder för att säkerställa att datalagring sker inom 

ramen för en europeisk infrastruktur för att minska beroendet av USA och Kina. 

Tidpunkter för införande 

Enligt förslaget ska medlemsstater kunna införa obligatorisk inhemsk användning av e-

faktura redan från 2024. Om detta förverkligas kan vi vara säkra på att det blir omöjligt att 

hantera detta på europeisk nivå i ett senare skede. Den som går före kommer att införa en 

lösning baserad på egna principer vilka inte med säkerhet kommer att accepteras av alla 

medlemsstater i ett senare skede. 

Vår slutsats  

Vår slutsats blir att nuvarande underlag inte utgör en tillräcklig grund för den mycket 

omfattande förändring som föreslås. Inom Sverige bör en expertgrupp med representanter 

från näringsliv, myndigheter, IT, skatt, juridik, affärssystem m. fl. tillsättas för att ta fram en 

mera realistisk plan för genomförande. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Peter Thörn    Sten Lindgren 

Förbundsordförande   Förbundssekreterare  
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