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Remiss av kommissionsförslag om att tilldela 

EU-kommissionen genomförandebefogenheter 

avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) 749 

Tullverket har granskat förslaget mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslaget 

kan komma att påverka myndighetens verksamhet.   

Förslaget till ändring av mervärdesskattedirektivet kommer att beröra Tullverket i den 

utsträckning som kommissionen fastställer innebörden av termer som berör införseln av 

varor till Sverige. Det är svårt att bedöma vilken reell påverkan detta kommer att få på 

Tullverkets verksamhet.  

Tullverket delar kommissionens uppfattning att det är viktigt med en enhetlig tillämpning 

av mervärdesskattedirektivet inom unionen. Även om en enhetlig tillämpning är viktig är 

emellertid det viktigaste att den är i enlighet med gällande rätt. Det förhållandet att det 

antas genomförandeakter utesluter inte att kommissionens uppfattning kan komma att 

ifrågasättas och befinnas felaktig. Frågan är om den föreslagna ordningen kommer att lösa 

de problem som kommissionen beskriver. 

Enligt förslaget till ny artikel 397a ska kommissionen ges rätten att fastställa innebörden av 

termer. Av direktivtexten framgår inte närmare vad som avser med en ”term”. Av de 

exempel på meningsskiljaktigheter som kommissionen vill lösa framgår att den har för 

avsikt att lösa skiljaktigheter i en omfattning som torde kunna omfatta mer än att fastställa 

innebörden av termer.  

I motivet och syftet till förslaget anges att kommittéförfarandet endast ska tillämpas i 

samband med ett begränsat antal regler. Den inskränkningen framgår dock inte av förslaget 

till direktivtext. 

Sammanfattningsvis är det föreslagna bemyndigandet öppet formulerat och innehåller få 

begränsningar. Det är därför svårt att överblicka hur långtgående konsekvenserna skulle bli 

om förslaget genomförs.  
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Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen Jesper Norin. I den slutliga handläggningen har även rättschefen 

Karin Erlingsson och enhetschefen Martina Löfstrand deltagit. 
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