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Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som
görs av EU-organ med anledning av covid-19pandemin
Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur
förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet.

Tullverkets ställningstagande
Tullverket har i allt väsentligt inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian och
hur direktivets bestämmelser föreslås införas i nationell lagstiftning. Tullverket vill dock
lämna följande förslag.
1 kap. 4 § LFS1 anger vilka direktiv som genomförs genom LFS. Det aktuella lagrummet
innehåller bl.a. en hänvisning till artikel 143 fa i mervärdesskattedirektivet2. Tullverket
menar att det, i konsekvensens namn, skulle framstå som väl avvägt att i det aktuella
lagrummet även ange att artikel 143 fb i mervärdesskattedirektivet genomförs genom LFS.
Tullverket anser vidare att det, i syfte att följa systematiken i 2 kap. LFS, vore mer lämpligt
att den föreslagna bestämmelsen i 2 kap. 3 b tredje stycket LFS (villkoren för undantaget
upphör) placeras som ett nytt andra stycke i 2 kap. 10 § LFS. Denna bedömning görs utifrån
att 2 kap. 10 § LFS gör anspråk på att reglera hur den skattskyldige ska förfara om
förutsättningarna för frihet från skatt enligt detta kapitel har upphört. Detta andra stycke i
2 kap. 10 § LFS skulle lämpligen kunna utformas enligt följande.
Med undantag från första stycket ska, om villkoren för undantaget från skatteplikt i 3 b §
upphör att vara uppfyllt, Europeiska kommissionen, den byrå eller det organ som har gjort
importen underrätta Skatteverket i de fall som avses i 2 kap. 2 § tullagen (2016:253), eller i
andra fall Tullverket. Importen av varorna ska då beskattas enligt de villkor som gällde vid den
tidpunkten.

Tv 292.2 Utgåva 2 April 2021

Vidare lämnar Tullverket följande synpunkt avseende de skäl som anges i promemorian. På
sidan 14, avsnitt 5, i promemorian anges följande.
I fråga om återbetalning av ingående skatt som hänför sig till omsättning av varor och tjänster
och som omfattas av det föreslagna undantaget i 3 kap. 31 b § ML föreslås en särskild
övergångsbestämmelse.

_____________________________________________________________
1
2

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.
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Tullverket är av uppfattningen att orden ”och tjänster” bör styrkas från meningen eftersom
3 kap. 31 b § ML endast avser omsättning av varor.

Ärendets handläggning
I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har
varit verksjuristen David Bergman. I den slutliga handläggningen har även överdirektören
Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit.
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