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Synpunkter på lagrådsremissen förändrad hantering av
importmoms
6.10.1 Omprövning, överklagande, tulltillägg m.m.

Tullverket har i tidigare remissyttrande uttryckt oro för risken att förslaget
får stora negativa konsekvenser för uppgiftslämnandet då tulltillägget
förlorar sin betydelse som effektivt medel mot oriktiga uppgifter i
importdeklarationer när mervärdesskatteregistrerade aktörer importerar varor
med låg tullsats eller varor helt befriade från tull. Den oron kvarstår.
Tullverket anser att det finns skäl för regeringen att följa den frågan nogsamt
vilket borde framgå av lagrådsremissen.

8 Offentligfinansiella och andra effekter

Redogörelse för finansiella effekter för företagen
På s. 61 görs en redogörelse för finansiella effekter för företagen med olika
beräkningar osv. Tullverket noterar att det där inte anges vilka räntekostnader som kan beräknas för importen för medelstora-, små- och
mikroföretag. Samtidigt återkommer, men först på s. 63, återgivande av
Tullverkets egna beräkningar för detta. Texten bör disponeras om för att i
samma sammanhang belysa dessa aspekter.
I anslutning till detta noterar Tullverket att regeringen ifrågasätter
Tullverkets försök att belysa den finansiella och administrativa situationen
för mikro-, små- och medelstora företag vad gäller det enskilda företagets
vinster och kostnader av förslaget. Regeringens egen beräkning av
räntekostnader för stora företag presenteras dock utan något stöd för att den
siffran (66 000 kronor) nödvändigtvis speglar verkligheten. Utredningens
brist på nyansering för hela populationen av importerande företag finns även
i lagrådsremissen. Tullverket anser att lagrådsremissen borde kompletteras
med siffror som belyser effekterna för medelstora-, små- och microföretag
på samma sätt som regeringen lyft fram siffror för att visa förslagets effekter
för de stora företagen.
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Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit överdirektören Per
Nilsson (beslutande), chefsjuristen Charlotte Zackari, samt verksjuristen
Pierre Duras (föredragande).
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