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Agenda

▪ Förslag till lagtext – likabehandling och teknikneutralt?
▪ Avgränsningen – helt eller huvudsakligen ej musik eller rörliga bilder
‒ Vad omfattas / vad omfattas inte?
‒ Att tänka på vid prenumerationer

▪ Praktiska problem
‒ Registrering
‒ Presumtion

▪ Ställ gärna era frågor löpande!
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Lagförslag

▪ Pågående lagstiftningsförfarande - 7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML
”5. omsättning av sådana produkter som avses i 1–4, om de

a) tillhandahålls på elektronisk väg,
b) inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam, och
c) inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik”

▪ Momsen sänks för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg och som
motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som
idag beskattas med 6 %
▪ Krävs inte en motsvarande fysisk produkt för att elektronisk motsvarighet ska
omfattas av bestämmelsen
▪ Medvetet val att inte definiera vad som är en elektronisk publikation
▪ Invändningar från remissinstanserna
▪ Träder i kraft 1 juli 2019 – om skattskyldighet inträtt innan gäller de äldre
bestämmelserna
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Vad omfattas och vad omfattas inte?
Typer av produkter
▪ Ledning för avgränsning av vad som omfattas
‒ Innehåll
‒ Funktion
‒ Användningsområde

▪ Ej huvudsakligen ägnad åt reklam eller huvudsakligen bestå av rörliga bilder
eller musik
▪ Exempel
‒
‒
‒
‒
‒

Uppläst tidskrift?
Artikel och videoklipp?
Nyhetsportal?
Prenumeration på tidskrift och medlemskap?
Podcast?
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Vad omfattas och vad omfattas inte?
Intäkter
▪ Annonsintäkter
▪ Prenumerationsintäkter/lösnummer
‒ Avtal
‒ Prissättning

▪ Andra intäkter?
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Försäljning till andra länder
▪ Beskattningsland för elektroniska tjänster inom EU

▪ Olika presumtioner för att fastställa var köparen befinner sig och vilken status
kunden har
‒ Beskattningsbar person
‒ Privatperson

▪ Olika registreringsalternativ
▪ MOSS – en registrering och en deklaration för alla länder
‒ Deklaration – hur görs den och vad ska man tänka på?
‒ Vilka krav ställs på säljaren – räkenskaper, bevisning, rätt skattesats (kanske inte
reducerad skattesats)?
‒ Förfaranderegler

▪ Beskattningsland för elektroniska tjänster utanför EU
▪ Redovisning enligt köparlandets allmänna regler
▪ Vilka krav ställs på säljaren – räkenskaper, bevisning, rätt skattesats (kanske inte
reducerad skattesats)?
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