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1

Sammanfattning av promemorian
om omvänd skattskyldighet för
mervärdesskatt vid handel med
avfall och skrot av vissa metaller

I promemorian föreslås att s.k. omvänd
skattskyldighet för mervärdesskatt ska gälla vid
handel med avfall och skrot av vissa metaller.
Detta innebär att köparen ska vara redovisningsoch betalningsskyldig för mervärdesskatten i
stället för säljaren vid sådan nationell handel
mellan näringsidkare. Syftet med förslaget är att

det omfattande fusket med mervärdesskatt som
förekommer i skrotbranschen ska förhindras.
Grunden till förslaget är ett EU-direktiv som
innebär att det är tillåtet att tillämpa omvänd
skattskyldighet vid handel med bl.a. skrot. De
flesta av EU-medlemsstaterna har infört sådan
skattskyldighet. Den omvända skattskyldigheten
föreslås omfatta handel med avfall och skrot av
vissa metaller i enlighet med den klassificering
som finns i EU:s gemensamma tulltaxa. Reglerna
föreslås träda ikraft den 1 januari 2013.
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2

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 §, 10 kap. 11 e och 11 f §§ samt 13 kap. 6,
8 och 18 a §§ mervärdesskattelagen (1994:200) 1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2 §2
Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är
1. för sådan omsättning som anges
1. för sådan omsättning som anges
i 1 § första stycket 1, om inte annat
i 1 § första stycket 1, om inte annat
följer av 2–4 d: den som omsätter
följer av 2–4 e: den som omsätter
varan eller tjänsten,
varan eller tjänsten,
2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som
avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare och
förvärvaren är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är
näringsidkare men är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar
tjänsten,
3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som avses
i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk företagare
och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar
varan,
4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b §
första stycket: den till vilken omsättningen görs,
4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare
som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial eller
halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,
4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som
avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2
i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är
- en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller
sådana tjänster, eller
- en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i
första strecksatsen sådana tjänster,
4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst
med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som
avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den
som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är
registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om
inte annat följer av 2 d §,
4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare
som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om skattskyldighet
inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av utsläppsrätter för
växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets

1 Lagen omtryckt 2000:500.
2 Senaste lydelse 2011:283.
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direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka kan överlåtas enligt
artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsutövare kan
använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjänsten,
4 e. för omsättning som anges i 1 §
första stycket 1 mellan näringsidkare
som är eller ska vara registrerade till
mervärdesskatt här av sådana varor
som avses i tredje stycket: den som
förvärvar varan,
5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar
varan, och
6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är
skyldig att betala tullen,
b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige
men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,
c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,
eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra
stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.
Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan
hänföras till
- mark- och grundarbeten,
- bygg- och anläggningsarbeten,
- bygginstallationer,
- slutbehandling av byggnader, eller
- uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Första stycket 4 e gäller varor som
kan hänföras till följande nummer i
Kombinerade nomenklaturen (KNnr) enligt rådets förordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen
och om Gemensamma tulltaxan i dess
lydelse den 1 januari 2012,
1. avfall och skrot av järn eller
stål;omsmältningsgöt av järn eller stål
(KN-nr som börjar med 7204),
2. avfall och skrot av koppar (KNnr som börjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr
som börjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium
(KN-nr som börjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr
som börjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr
som börjar med 7902),
7
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7. avfall och skrot av tenn (KN-nr
som börjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra oädla
metaller (KN-nr som börjar med
8101-8113),
9. avfall och skrot av galvaniska
element, batterier och elektriska
ackumulatorer(KN-nr som börjar
med 854810),
Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en
näringsidkare som har ett fast etableringsställe här ska näringsidkaren vid
tillämpningen av första stycket likställas med en utländsk företagare, om
omsättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.
Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92
av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med
unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förordningen.
Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i 6
kap., 9 kap. och 9 c kap.
10 kap.
11 e § 3
Andra än utländska företagare
Andra än utländska företagare har
har rätt till återbetalning av rätt till återbetalning av ingående skatt
ingående skatt som avser förvärv som avser förvärv eller import som
eller import som hänför sig till hänför sig till omsättning inom landet
omsättning inom landet för vilken för vilken förvärvaren är skattskyldig
förvärvaren är skattskyldig enligt enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b, 4 d
1 kap. 2 § första stycket 4 b eller 4 d eller 4 e om omsättningen är skatteom omsättningen är skattepliktig pliktig eller medför återbetalningsrätt
eller medför återbetalningsrätt enligt 11 eller 12 §.
enligt 11 eller 12 §.
11 f § 4
En näringsidkare som enligt 1 kap.
En näringsidkare som enligt 1 kap.
2 § tredje stycket likställs med en 2 § fjärde stycket likställs med en
utländsk företagare har rätt till utländsk företagare har rätt till
återbetalning av ingående skatt som återbetalning av ingående skatt som
avser förvärv eller import som hänför avser förvärv eller import som hänför
sig till omsättning inom landet för sig till omsättning inom landet för
vilken förvärvaren är skattskyldig vilken förvärvaren är skattskyldig
enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4 enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4
eller 4 c.
eller 4 c.
13 kap.
6 §5
Om inget annat följer av 7–15 §§, ska utgående skatt redovisas för den
redovisningsperiod under vilken

3 Senaste lydelse 2010:1518.
4 Senaste lydelse 2009:1333.
5 Senaste lydelse 2010:518.
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1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en tjänst
enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen,
2. den som enligt 1 kap. 2 § första
2. den som enligt 1 kap. 2 § första
stycket 2–4 d är skattskyldig för stycket 2–4 e är skattskyldig för
förvärv av en vara eller en tjänst enligt förvärv av en vara eller en tjänst enligt
god redovisningssed har bokfört eller god redovisningssed har bokfört eller
borde ha bokfört förvärvet, eller
borde ha bokfört förvärvet, eller
3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller a
conto-betalning.
8 §6
Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under vilken
betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige
tillgodo, om värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga omsättning här i
landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.
Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid
beskattningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den redovisningsperiod
under vilken beskattningsåret går ut.
Första stycket gäller inte företag som omfattas av lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag. Inte heller gäller första stycket
finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning enligt någon
av de nämnda lagarna.
Första–tredje styckena gäller också
Första–tredje styckena gäller också
för den som är skattskyldig enligt 1 för den som är skattskyldig enligt 1
kap. 2 § första stycket 2–4 d.
kap. 2 § första stycket 2–4 e.
18 a § 7
Ingående skatt som hänför sig till
Ingående skatt som hänför sig till
omsättning för vilken förvärvaren är omsättning för vilken förvärvaren är
skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första
stycket 2–4 d ska, om den utgående stycket 2–4 e ska, om den utgående
skatten redovisas enligt 8 §, tas upp skatten redovisas enligt 8 §, tas upp
för den redovisningsperiod för vilken för den redovisningsperiod för vilken
den utgående skatten skall redovisas den utgående skatten ska redovisas
enligt 8 §.
enligt 8 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken
skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 2010:518.
7 Senaste lydelse 2010:518.
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3

Förteckning över
remissinstanserna till
promemorian

Efter remiss har yttranden över promemorian
om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt
vid handel med avfall och skrot av vissa metaller
inkommit från Kammarrätten i Jönköping,
Förvaltningsrätten i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket,
Skatteverket, Bokföringsnämnden, Konkurrens
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verket, Avfall Sverige, FAR, FöretagarFörbundet, Företagarna, Föreningen Svenskt
Näringsliv, Näringslivets regelnämnd, Regelrådet, SRF, Svenska Järn och Metallskothandlareföreningen, Sveriges Kommuner
och Landsting och Återvinningsindustrierna.
Svensk Handel och Sveriges Bilskrotares
Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig men
har inte hörts av.
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4

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 §, 10 kap. 11 e och 11 f §§ samt 13 kap. 6,
8 och 18 a §§ mervärdesskattelagen (1994:200) 1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2 §2
Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är
1. för sådan omsättning som anges
1. för sådan omsättning som anges
i 1 § första stycket 1, om inte annat i 1 § första stycket 1, om inte annat
följer av 2–4 d: den som omsätter följer av 2–4 e: den som omsätter
varan eller tjänsten,
varan eller tjänsten,
2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som
avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare och
förvärvaren är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är
näringsidkare men är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar
tjänsten,
3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som avses
i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk företagare
och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar
varan,
4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b §
första stycket: den till vilken omsättningen görs,
4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare
som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial eller
halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap. 10
b §: den som förvärvar varan,
4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som
avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2
i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är
– en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller
sådana tjänster, eller
– en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i
första strecksatsen sådana tjänster,
4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst
med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som
avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den
som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är
registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om
inte annat följer av 2 d §,
4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare
som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om skattskyldighet
inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av utsläppsrätter för
växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets

1 Lagen omtryckt 2000:500.
2 Senaste lydelse 2011:283.
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direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka kan överlåtas enligt
artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsutövare kan
använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjänsten,
4 e. för omsättning som anges i 1 §
första stycket 1 mellan näringsidkare
som är eller ska vara registrerade till
mervärdesskatt här av sådana varor
som avses i tredje stycket: den som
förvärvar varan,
5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar
varan, och
6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är
skyldig att betala tullen,
b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige
men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,
c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,
eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra
stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.
Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan
hänföras till
– mark- och grundarbeten,
– bygg- och anläggningsarbeten,
– bygginstallationer,
– slutbehandling av byggnader, eller
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Första stycket 4 e gäller varor som
kan hänföras till följande nummer i
Kombinerade nomenklaturen (KNnr) enligt rådets förordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen
och om Gemensamma tulltaxan i dess
lydelse den 1 januari 2012,
1. avfall och skrot av järn eller
stål;omsmältningsgöt av järn eller stål
(KN-nr som börjar med 7204),
2. avfall och skrot av koppar (KNnr som börjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr
som börjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium
(KN-nr som börjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr
som börjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr
som börjar med 7902),
12
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7. avfall och skrot av tenn (KN-nr
som börjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra oädla
metaller (KN-nr som börjar med
8101–8113), eller
9. avfall och skrot av galvaniska
element, batterier och elektriska
ackumulatorer (KN-nr som börjar
med 854810),
Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en
näringsidkare som har ett fast etableringsställe här ska näringsidkaren vid
tillämpningen av första stycket likställas med en utländsk företagare, om
omsättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.
Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92
av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med
unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förordningen.
Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i 6
kap., 9 kap. och 9 c kap.
10 kap.
11 e § 3
Andra än utländska företagare har
Andra än utländska företagare har
rätt till återbetalning av ingående rätt till återbetalning av ingående
skatt som avser förvärv eller import skatt som avser förvärv eller import
som hänför sig till omsättning inom som hänför sig till omsättning inom
landet för vilken förvärvaren är landet för vilken förvärvaren är
skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första
stycket 4 b eller 4 d om omsättningen stycket 4 b, 4 d eller 4 e om
är skattepliktig eller medför åter- omsättningen är skattepliktig eller
betalningsrätt enligt 11 eller 12 §.
medför återbetalningsrätt enligt 11
eller 12 §.
11 f § 4
En näringsidkare som enligt 1 kap.
En näringsidkare som enligt 1 kap.
2 § tredje stycket likställs med en 2 § fjärde stycket likställs med en
utländsk företagare har rätt till utländsk företagare har rätt till
återbetalning av ingående skatt som återbetalning av ingående skatt som
avser förvärv eller import som hänför avser förvärv eller import som hänför
sig till omsättning inom landet för sig till omsättning inom landet för
vilken förvärvaren är skattskyldig vilken förvärvaren är skattskyldig
enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4 enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4
eller 4 c.
eller 4 c.
13 kap.
6 §5
Om inget annat följer av 7–15 §§, ska utgående skatt redovisas för den
redovisningsperiod under vilken

3 Senaste lydelse 2010:1518.
4 Senaste lydelse 2009:1333.
5 Senaste lydelse 2010:1518.
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1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en tjänst
enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen,
2. den som enligt 1 kap. 2 § första
2. den som enligt 1 kap. 2 § första
stycket 2–4 d är skattskyldig för stycket 2–4 e är skattskyldig för
förvärv av en vara eller en tjänst enligt förvärv av en vara eller en tjänst enligt
god redovisningssed har bokfört eller god redovisningssed har bokfört eller
borde ha bokfört förvärvet, eller
borde ha bokfört förvärvet, eller
3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller a
conto-betalning.
8 §6
Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under vilken
betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige
tillgodo, om värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga omsättning här i
landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.
Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid
beskattningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den redovisningsperiod
under vilken beskattningsåret går ut.
Första stycket gäller inte företag som omfattas av lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag. Inte heller gäller första stycket
finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning enligt någon
av de nämnda lagarna.
Första–tredje styckena gäller också
Första–tredje styckena gäller
för den som är skattskyldig enligt också för den som är skattskyldig
1 kap. 2 § första stycket 2–4 d.
enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–
4 e.
18 a § 7
Ingående skatt som hänför sig till
Ingående skatt som hänför sig till
omsättning för vilken förvärvaren är omsättning för vilken förvärvaren är
skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första
stycket 2–4 d ska, om den utgående stycket 2–4 e ska, om den utgående
skatten redovisas enligt 8 §, tas upp skatten redovisas enligt 8 §, tas upp
för den redovisningsperiod för vilken för den redovisningsperiod för vilken
den utgående skatten skall redovisas den utgående skatten ska redovisas
enligt 8 §.
enligt 8 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken
skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 2010:1519.
7 Senaste lydelse 2010:1518.
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Lagrådets yttrande

Utdrag ur
2012-06-05

protokoll

vid

sammanträde

Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt
justitieråden Lennart Hamberg och Per
Virdesten.

att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200).
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av
rättssakkunnige Marc Gren.
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt
vid handel med avfall och skrot av vissa
metaller
Enligt en lagrådsremiss den 31 maj 2012
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat
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