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RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1995
av den 21 november 2019
om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller bestämmelserna om
distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor

Artikel 1
Direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:
1.

I avdelning V kapitel 1 avsnitt 2 ska följande artikel införas:

”Artikel 36b
Om en beskattningsbar person anses ha tagit emot och levererat
varor i enlighet med artikel 14a ska försändelsen eller transporten
av varorna hänföras till den leverans som den beskattningsbara
personen gör.”
2.

Artikel 66a ska ersättas med följande:

”Artikel 66a
Med avvikelse från artiklarna 63, 64 och 65 ska en beskattnings
grundande leverans av varor av en beskattningsbar person som
anses ha tagit emot och levererat varorna i enlighet med artikel 14a
och leveransen av varor till den beskattningsbara personen inträffa
och mervärdesskatten bli utkrävbar när betalningen har godkänts.”
3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 136a
Om en beskattningsbar person anses ha tagit emot och levererat
varor i enlighet med artikel 14a.2 ska medlemsstaterna undanta
varuleveransen till den beskattningsbara personen från skatteplikt.”
4.

I artikel 169 ska led b ersättas med följande:
”b) Transaktioner som är undantagna från skatteplikt i enlighet med
artiklarna 136a, 138, 142 eller 144, artiklarna 146–149, artik
larna 151, 152, 153 eller 156, artikel 157.1 b, artiklarna
158–161 eller artikel 164.”

5.

I artikel 204.1 ska tredje stycket ersättas med följande:
”Medlemsstaterna får emellertid inte tillämpa den valmöjlighet som
avses i andra stycket på en enligt definitionen i artikel 358a.1 be
skattningsbar person som har valt att omfattas av den särskilda
ordningen för tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara perso
ner som inte är etablerade i gemenskapen.”
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6.

I artikel 272.1 ska led b ersättas med följande:
”b) Beskattningsbara personer som inte utför någon av de trans
aktioner som avses i artiklarna 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138
och 141.”

7.

Rubriken till avdelning XII kapitel 6 ska ersättas med följande:
”Särskilda ordningar för beskattningsbara personer som tillhan
dahåller tjänster till icke beskattningsbara personer, bedriver di
stansförsäljning av varor eller tillhandahåller vissa inhemska le
veranser av varor”.

8.

Rubriken till avdelning XII kapitel 6 avsnitt 3 ska ersättas med
följande:
”S ä r s k i l d o r d n i n g f ö r g e m e n s k a p s i n t e r n d i 
stansförsäljning av varor, för leveranser av
varor inom en medlemsstat som görs av elek
troniska gränssnitt som möjliggör sådana le
veranser och för tjänster som tillhandahålls
av beskattningsbara personer som är etable
rade i gemenskapen men inte i konsumtions
m e d l e m s s t a t e n”.

9.

Artikel 369a ska ersättas med följande:

”Artikel 369a
I detta avsnitt gäller följande definitioner, utan att det påverkar till
lämpningen av andra gemenskapsbestämmelser:
1. beskattningsbar person som inte är etablerad i konsumtionsmed
lemsstaten: en beskattningsbar person som har etablerat sätet för
sin ekonomiska verksamhet i gemenskapen eller har ett fast
etableringsställe inom gemenskapens territorium men som var
ken har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har
något fast etableringsställe inom konsumtionsmedlemsstatens ter
ritorium.
2. identifieringsmedlemsstat: den medlemsstat i vilken den beskatt
ningsbara personen har etablerat sätet för sin ekonomiska verk
samhet eller, om sätet för den ekonomiska verksamheten inte är
etablerat i gemenskapen, där personen har ett fast etablerings
ställe.
Om en beskattningsbar person inte har etablerat sätet för sin
ekonomiska verksamhet i gemenskapen men har mer än ett
fast etableringsställe där ska identifieringsmedlemsstaten vara
den medlemsstat med fast etableringsställe i vilken den beskatt
ningsbara personen anmäler att denna särskilda ordning kommer
att utnyttjas. Den beskattningsbara personen ska vara bunden av
detta beslut under det berörda kalenderåret och under de två
därpå följande kalenderåren.
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Om en beskattningsbar person inte har etablerat sätet för sin
ekonomiska verksamhet eller har något fast etableringsställe i
gemenskapen ska identifieringsmedlemsstaten vara den med
lemsstat där försändelsen eller transporten av varorna påbörjas.
Om varor försänds eller transporteras från fler än en medlemsstat
ska den beskattningsbara personen ange vilken av de berörda
medlemsstaterna som ska vara identifieringsmedlemsstaten.
Den beskattningsbara personen ska vara bunden av detta beslut
under det berörda kalenderåret och under de två därpå följande
kalenderåren.
3. konsumtionsmedlemsstat: ett av följande:
a) för tillhandahållande av tjänster, den medlemsstat där tillhan
dahållandet av tjänster anses äga rum i enlighet med avdel
ning V kapitel 3,
b) för gemenskapsintern distansförsäljning av varor, den med
lemsstat där försändelsen eller transporten av varorna till för
värvaren avslutas,
c) för leverans av varor av en beskattningsbar person som möj
liggör sådana leveranser i enlighet med artikel 14a.2 där för
sändelsen eller transporten av varor påbörjas och avslutas i
samma medlemsstat, den medlemsstaten.”
10. Artikel 369b ska ersättas med följande:

”Artikel 369b
Medlemsstaterna ska tillåta att följande beskattningsbara personer
utnyttjar denna särskilda ordning:
a) En beskattningsbar person som bedriver gemenskapsintern di
stansförsäljning av varor.
b) En beskattningsbar person som möjliggör leverans av varor i
enlighet med artikel 14a.2 där försändelsen eller transporten av
varorna påbörjas och avslutas i samma medlemsstat.
c) En beskattningsbar person som inte är etablerad i konsumtions
medlemsstaten och som tillhandahåller tjänster till en icke be
skattningsbar person.
Denna särskilda ordning ska tillämpas på alla sådana varor eller
tjänster som levereras eller tillhandahålls inom gemenskapen av
den berörda beskattningsbara personen.”
11. I artikel 369e ska led a ersättas med följande:
”a) han lämnar underrättelse om att han inte längre tillhandahåller
varor eller tjänster som omfattas av denna särskilda ordning,”.
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12. Artikel 369f ska ersättas med följande:
”Artikel 369f
Den beskattningsbara person som utnyttjar denna särskilda ordning
ska på elektronisk väg till identifieringsmedlemsstaten inge en mer
värdesskattedeklaration för varje kalenderkvartal, oberoende av om
denne har eller inte har levererat varor eller tillhandahållit tjänster
som omfattas av denna särskilda ordning. Mervärdesskattedeklara
tionen ska inges senast vid utgången av månaden efter utgången av
den beskattningsperiod som deklarationen avser.”
13. I artikel 369g ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:
”1.
Mervärdesskattedeklarationen ska innehålla det registrerings
nummer för mervärdesskatt som avses i artikel 369d och, för varje
konsumtionsmedlemsstat där mervärdesskatt ska betalas, det totala
värdet exklusive mervärdesskatt, gällande mervärdesskattesatser, det
totala mervärdesskattebeloppet per skattesats och total mervärdes
skatt som ska erläggas för följande leveranser och tillhandahållan
den som omfattas av denna särskilda ordning och som ägt rum
under beskattningsperioden:
a) Gemenskapsintern distansförsäljning av varor.
b) Leverans av varor i enlighet med artikel 14a.2 där försändelsen
eller transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma med
lemsstat.
c) Tillhandahållande av tjänster.
Mervärdesskattedeklarationen ska även innehålla ändringar avse
ende tidigare beskattningsperioder i enlighet med punkt 4 i den
här artikeln.
2.
Om varor försänds eller transporteras från andra medlemssta
ter än identifieringsmedlemsstaten, ska mervärdesskattedeklaratio
nen också innehålla uppgift om det totala värdet exklusive mervär
desskatt, gällande mervärdesskattesatser, det totala mervärdesskatte
beloppet per skattesats och total mervärdesskatt för följande leve
ranser som omfattas av denna särskilda ordning, för varje medlems
stat från vilken sådana varor försänds eller transporteras:
a) Annan gemenskapsintern distansförsäljning av varor än från en
beskattningsbar person i enlighet med artikel 14a.2.
b) Gemenskapsintern distansförsäljning av varor och leverans av
varor där försändelsen eller transporten av varorna påbörjas
och avslutas i samma medlemsstat, som utförs av en beskatt
ningsbar person i enlighet med artikel 14a.2.
Beträffande de leveranser som avses i led a ska mervärdesskatte
deklarationen också innehålla det individuella mervärdesskatteregi
streringsnummer eller det skatteregistreringsnummer som tilldelats
av varje medlemsstat från vilken sådana varor försänds eller trans
porteras.
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Beträffande de leveranser som avses i led b ska mervärdesskatte
deklarationen också innehålla det individuella mervärdesskatteregi
streringsnummer eller det skatteregistreringsnummer som tilldelats
av varje medlemsstat från vilken sådana varor försänds eller trans
porteras, om uppgiften är tillgänglig.
Mervärdesskattedeklarationen ska innehålla den information som
anges i denna punkt, uppdelad per konsumtionsmedlemsstat.
3.
När en beskattningsbar person som tillhandahåller tjänster som
omfattas av denna särskilda ordning har ett eller flera andra fasta
etableringsställen än det i identifieringsmedlemsstaten, varifrån
tjänsterna tillhandahålls, ska mervärdesskattedeklarationen också in
nehålla uppgift om det totala värdet exklusive mervärdesskatt, gäl
lande mervärdesskattesatser, totalt belopp per mervärdesskattesats
och total mervärdesskatt för dessa tillhandahållanden, för varje med
lemsstat där personen har ett etableringsställe, tillsammans med
detta etableringsställes individuella momsregistreringsnummer eller
skatteregistreringsnummer, och uppdelat på respektive konsumtions
medlemsstat.”
14. I artikel 369zb ska punkt 2 ersättas med följande:
”2.
Medlemsstaterna ska kräva att den mervärdesskatt som avses
i punkt 1 betalas månatligen inom den tidsfrist för betalning som är
tillämplig på betalning av importtull.”
Artikel 2
1.
►M1 Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2021 anta och
offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast
överlämna texten till dessa bestämmelser.
De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2021. ◄
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hän
visning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska
varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de
centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område
som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

