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Kronofogdemyndigheten (KFM) lämnar härmed sitt yttrande beträffande finansdepartementets 
remitterade promemoria.  

KFM finner det angeläget att EU-kommissionens förslag om ändringarna i direktivet genomförs. 

Det bör, som föreslagits, ske genom att villkoren för ett särskilt undantag vid import klargörs för 
att kunna återkräva mervärdesskatt från icke etablerade ekonomiska aktörer, som genom olika 
bedrägerimetoder underlåtit att fullgöra sin rapporteringsskyldighet. 

Det bör även, som föreslagits, ske genom att ett specifikt, villkorat, och obligatoriskt 
betalningsansvar, införs i samtliga EU-stater i de fall leverantörer i sin rapporteringsskyldighet inte 
har iakttagit det gällande regelverket. Ett genomförande av detta förslag ligger även väl i linje med 
utvecklingen av EG-domstolens praxis, se domstolens avgörande i målet Commissioners of 
Customs & Excise and Attorney General v. Federation of Technological Industries and Others av 
den 11 maj 2006, som behandlar solidarisk betalningsskyldighet enligt artikel 21, 3 i sjätte 
mervärdesskattedirektivet.  

När det gäller förslaget om införandet av ett solidariskt betalningsansvar noterar KFM att sådana 
beslut kommer att kunna bli föremål för framställningar om indrivning mellan medlemsstaterna 
enligt bestämmelsen om företrädaransvar i artikel 13 jämfört med artikel 4, punkt 2 i 
Kommissionens förordning (EG) nr 1179/2008 av den 28 november 2008 om 
tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 2008/55/EG om ömsesidigt bistånd 
för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder, 
EUT2008 L319.    

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad rikskronofogde Sven Kihlgren. Vid 
den slutliga föredragningen har även närvarit biträdande processägaren för verkställigheten Karin 
Berglöf Hedar och verksjuristen Mikael Berglund, föredragande.  
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