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Yttrande över Finansdepartementets promemoria
Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för
viss import av varor
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt för import av varor om
varorna omsätts eller överförs till en beskattningsbar person i ett annat EU-land efter importen. För att
denna typ av varor ska vara undantagen från skatteplikt införs krav i mervärdesskattelagen (1994:200)
på att importören vid importtillfället ska ange två registreringsnummer till mervärdesskatt. Vidare
innebär förslagen att Tullverket får möjlighet att vid importtillfället begära in bevisning för att varorna är
avsedda att transporteras eller sändas från Sverige till ett annat EU-land.
Ett genomförande av förslagen medför administrativa effekter för företag som importerar varor som ska
omsättas i andra EU-länder. Promemorian innehåller inte någon beskrivning av dessa effekter.
Regelrådet kan därför inte bedöma om de från administrativ synpunkt lämpligaste lösningarna valts och
avstyrker förslagen.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Riktlinjer för Regeringskansliets arbete med konsekvensutredningar finns samlade i en
statssekreterarskrivelse och ska tillämpas från och med den 15 juni 2008. Av skrivelsen framgår att
kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska utredas när det inom Regeringskansliet tas fram förslag
till nya och ändrade regler. Vidare uttalas att 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning bör tjäna som vägledning vid utarbetandet av
konsekvensutredningen.
Den utredning om förslagens konsekvenser som finns i promemorian under avsnittet Statsfinansiella
och andra effekter innehåller inte någon närmare beskrivning av hur förslagen kan komma att påverka
berörda företags ekonomiska förhållanden. Konsekvensutredningen uppfyller därför inte kraven i 6 och
7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed bristfällig.
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Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 2 juni 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Maud Spencer. Ärendet
föredrogs av kanslichefen Christina Fors.

Stig von Bahr
Ordförande

Christina Fors
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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