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BESLUT
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 STOCKHOLM

Avdelningen för Ekonomisk statistik
Nadia von Unge
010-4794461

Remissyttrande- Promemoria om ändrade
mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande
handel mellan företag m.m.
Med anledning av det förslag som lämnas, ger detta yttrande en
beskrivning av de konsekvenser som Statistiska centralbyrån (SCB) kan
överblicka i rollen som producent av officiell statistik.
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Sammanfattning

SCB välkomnar generellt förenklingar och tydliggöranden. SCB
bedömer att statistiken inte kommer att påverkas nämnvärt av de
föreslagna förändringarna.
SCB noterar att förändringen kan innebära en förskjutning av
rapportering till andra perioder gällande avropslager vilket kan påverka
statistikunderlaget för aktuell period.
SCB vill också uppmärksamma att kopplingen till statistikproduktionen
och statistikmyndighetens roll saknas i nuvarande
konsekvensutredning. Den behöver beaktas i den fortsatta beredningen
av momsdirektivet.
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SCB:s ställningstagande

SCB välkomnar generellt förenklingar och initiativ för ordning och reda.
SCB bedömer att statistiken inte kommer att påverkas nämnvärt av de
föreslagna förändringarna. Förändringen innebär ökad tydlighet för
företagen och minskad administrativ börda i redovisning av
mervärdesskatt vid gränsöverskridanden handel, vilket också gör det
lättare för SCB att använda registerdata i statistikproduktionen och att
kunna ställa frågor till företagen.
SCB noterar att förändringen kan innebära en förskjutning av
rapportering till andra perioder, specifikt gällande avropslager då
rapporteringstidpunkten ändras till kundens uttag. Det kan också bli en
nivåhöjning i statistiken genom att tydligare regler införs då det blir
lättare för företagen att redovisa rätt.

Besöksadress:
Klostergatan 23, Örebro
Karlavägen 100, Stockholm

Telefon
Fax
E-post

010-479 40 00
010-479 70 80
08-661 52 61
scb@scb.se

Momsregistreringsnr:
SE202100083701
Organisationsnr:
20 21 00-0837

2/3

I konsekvensutredningen är kopplingen till statistikproduktionen och
statistikmyndighetens roll att kunna påverka innehåll i samt använda
administrativa data viktig att förmedla. SCB påpekar att detta
perspektiv saknas i nuvarande konsekvensutredning och föreslår
följande tillägg till punkt 8.1.4; De föreslagna förändringarna förväntas
inte ha någon nämnvärd påverkan på Statistiska centralbyråns möjlighet
att tillhandahålla statistik enligt de krav som åläggs dem.
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Allmänna synpunkter

Statistikmyndigheters roll kring administrativa data
SCB önskar understryka att samråd med statistikmyndigheter ej
genomförts innan nuvarande ändringar i mervärdesskattedirektivet
beslutades av kommissionen. SCB fäster stor vikt vid att vara
remissinstans i alla frågor som kan ha bäring på den.

SCBs användning av uppgifter i momsdeklarationen
Uppgifter från momsdeklarationerna är
systemkritiska/verksamhetskritiska för SCB och levereras dagligen från
Skatteverket med stöd från 6 § i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken, Artikel 17 a i förordningen 223/2009 om europeisk
statistik, Riktlinjer för europeisk statistik och antagna av kommittén för
det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén) den 16 november
2017, Förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter
från företag, Intrastatförordningen (Rådets förordning (EEG) nr
3330/91). Uppgifterna används i mycket hög utsträckning för att
producera ekonomisk statistik. Momsdeklarationerna möjliggör för SCB
att på ett tidigt stadium beräkna en uppskattad total omsättning för
enskilda företag och branscher, där uppgift om handel med företag
inom och utom EU ingår som en del. För vissa undersökningar är
momsdeklarationen den avgjort viktigaste källan. Några viktiga
statistikområden som har stor koppling till momsdeklarationerna är:
•
•
•
•
•

Utrikeshandel med varor och tjänster
Omsättningsstatistik
Ekonomisk statistik på kvartal (ej i bruk ännu, för beräkning av
kvartalsvis BNP)
Företagsregistret (utgör urvalsram för den ekonomiska
statistiken)
BNP-flash (ej i bruk ännu, projekt 2019-2020)

Ovan nämnda uppgifter utgör input till beräkningen av
bruttonationalprodukten (BNP) och bytesbalansen (BoP). Förändringar
i tillgång till uppgifter i momsdeklarationerna innebär därför en direkt
påverkan på BNP och BoP. Värt att notera är även att en tidsmässig
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fördröjning av SCB:s tillgång till dessa data kommer att påverka
publiceringen av BNP och BoP.
Tillgången till momsunderlaget möjliggör också för SCB att uppfylla
kravet att publicera statistiken senast ca 40-45 dagar efter
referensperiodens utgång. Vidare möjliggör tillgång till
momsdeklarationen att SCB kan:
• avstå från direktinsamling från företagen (direkt användning av
data), vilket ger lägre uppgiftslämnarbörda och lägre
insamlingskostnad
• utforma effektiva urval och skattningsförfaranden
(population för aktiva företag, bakgrundsinformation och
tröskelvärden), ger också lägre uppgiftslämnarbörda och lägre
insamlingskostnad
• granska inkomna uppgifter effektivt (stödinformation)
• kompensera för bortfall
SCBs ambition är att få till ett mer omfattande samarbete med
Skatteverket för att effektivisera datainsamling och minimera
uppgiftslämnarbördan.

Beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektör Helen
Stoye, avdelningschef Cecilia Hertzman, chefsjurist Joachim
Angermund samt föredragande handläggare Anders Adolfsson.
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