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FÖRORDNINGAR
RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011
av den 15 mars 2011
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för
mervärdesskatt
(omarbetning)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(3)

De ändringar som följer av antagandet av rådets direktiv
2008/8/EG av den 12 februari 2008 om ändring av
direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för till
handahållande av tjänster (3) bör återspeglas i denna för
ordning.

(4)

Målet med denna förordning är att säkerställa enhetlig
tillämpning av det nuvarande mervärdesskattesystemet
genom att fastställa tillämpningsföreskrifter för direktiv
2006/112/EG, särskilt med avseende på beskattningsbara
personer, leverans av varor och tillhandahållande av
tjänster samt platsen för beskattningsbara transaktioner.
I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5.4 i
fördraget om Europeiska unionen går denna förordning
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta
mål. En enhetlig tillämpning säkerställs bäst av en för
ordning, eftersom den är bindande och direkt tillämplig i
alla medlemsstater.

(5)

Dessa tillämpningsföreskrifter innehåller specifika regler
som klargör vissa tillämpningsfrågor och syftar till att
just dessa specifika omständigheter ska behandlas enhet
ligt i hela unionen. De kan alltså inte överföras på andra
fall och ska, med hänsyn till ordalydelsen, tillämpas re
striktivt.

(6)

Om en icke beskattningsbar person ändrar vistelseort och
överför ett nytt transportmedel eller om ett nytt trans
portmedel återförs till den medlemsstat där det ursprung
ligen levererades undantaget från mervärdesbeskattning
till den icke beskattningsbara person som återför det,
bör det klargöras att en sådan överföring inte utgör ett
gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel.

(7)

För vissa tjänster är det tillräckligt att tillhandahållaren
visar att köparen av dessa tjänster, oavsett om denne är
en beskattningsbar person eller inte, är lokaliserad utan
för gemenskapen för att tillhandahållandet av dessa tjäns
ter inte ska omfattas av tillämpningsområdet för mervär
desskatt.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den
28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdes
skatt (1), särskilt artikel 397,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Ett antal materiella ändringar ska göras i rådets förord
ning (EG) nr 1777/2005 av den 17 oktober 2005 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv
77/388/EEG rörande det gemensamma systemet för mer
värdesskatt (2). Det är av tydlighets- och rationaliserings
skäl önskvärt att det görs en omarbetning av de aktuella
bestämmelserna.

I direktiv 2006/112/EG anges regler om mervärdesskatt,
vilka i vissa fall tolkas av medlemsstaterna. Antagandet av
gemensamma tillämpningsföreskrifter för direktiv
2006/112/EG bör säkerställa en tillämpning av mervär
desskattesystemet som bättre överensstämmer med den
inre marknadens syfte, i de fall det uppstår eller riskerar
att uppstå skillnader i tillämpningen som är oförenliga
med en väl fungerande inre marknad. Dessa tillämpnings
föreskrifter blir juridiskt bindande först från och med den
dag då denna förordning träder i kraft och påverkar inte
giltigheten av den lagstiftning och den tolkning som
medlemsstaterna tidigare antagit.

(1) EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 288, 29.10.2005, s. 1.

(3) EUT L 44, 20.2.2008, s. 11.
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(9)
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Det bör specificeras att tilldelningen av ett registrerings
nummer för mervärdesskatt till en beskattningsbar per
son, som tillhandahåller eller mottar tjänster till eller från
en annan medlemsstat och för vilka mervärdesskatten ska
betalas uteslutande av köparen, inte påverkar den beskatt
ningsbara personens rätt att inte bli beskattad för sina
gemenskapsinterna förvärv av varor. Om den beskatt
ningsbara personen i samband med ett gemenskaps
internt förvärv av varor meddelar leverantören sitt regi
streringsnummer för mervärdesskatt ska han dock alltid
anses ha valt att göra dessa transaktioner föremål för
mervärdesbeskattning.
Den fortsatta integrationen av den inre marknaden har
lett till ett ökat behov av samarbete över gränserna mel
lan ekonomiska aktörer som är etablerade i olika med
lemsstater och till uppkomsten av europeiska ekono
miska intressegrupperingar (EEIG), som inrättats i enlig
het med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den
25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegruppe
ringar (EEIG) (1). Det bör därför klargöras att en EEIG är
en beskattningsbar person om den levererar varor eller
tillhandahåller tjänster mot ersättning.

(10)

Det är nödvändigt att klart definiera restaurang- och ca
teringtjänster samt skillnaderna dem emellan och den
ändamålsenliga behandlingen av dessa tjänster.

(11)

För ökad klarhet bör de transaktioner som identifierats
som tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg för
tecknas utan att förteckningarna ska anses slutgiltiga eller
uttömmande.

(12)

Det är å ena sidan nödvändigt att fastställa att en trans
aktion som endast utgörs av montering av olika maskin
delar som köparen står för måste betraktas som ett till
handahållande av tjänster samt, å andra sidan, att be
stämma platsen för ett sådant tillhandahållande när tjäns
ten tillhandahålls en icke beskattningsbar person.

(13)

Försäljningen av en option såsom ett finansiellt instru
ment bör behandlas som ett tillhandahållande av tjänster
skilt från de underliggande transaktioner som optionen
hänför sig till.

(14)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av reglerna om
platsen för beskattningsbara transaktioner bör begrepp
som den plats där en beskattningsbar person har etable
rat sätet för sin ekonomiska verksamhet, fast etablerings
ställe och den plats där en person är bosatt eller stadig
varande vistas klargöras. Begreppens praktiska tillämp
ning bör, med beaktande av domstolens praxis, under
lättas genom användningen av så tydliga och objektiva
kriterier som möjligt.

(15)

Det bör fastställas regler för att leveranser av varor ska
behandlas enhetligt i de fall en leverantör har överskridit
tröskelvärdet för distansförsäljning till en annan med
lemsstat.

(1) EGT L 199, 31.7.1985, s. 1.
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(16)

Det bör klargöras att den resa ett transportmedel gör,
inte turerna dess passagerare reser, bestämmer den del
av en persontransport som genomförs i gemenskapen.

(17)

Vid ett gemenskapsinternt förvärv av varor bör inte be
skattningsrätten för den medlemsstat där förvärvet ägde
rum påverkas av hur transaktionen behandlas i mervär
desskattehänseende i den medlemsstat varifrån varorna
försänts eller transporterats.

(18)

En korrekt tillämpning av reglerna om platsen för till
handahållande av tjänster är huvudsakligen beroende på
köparens status som en beskattningsbar eller icke be
skattningsbar person och i vilken egenskap han agerar.
För att kunna avgöra om köparen har status som en
beskattningsbar person är det nödvändigt att fastslå vil
ken slags bevisning det bör krävas att tillhandahållaren
införskaffar från köparen.

(19)

Det bör klargöras att, om tjänster som tillhandahålls en
beskattningsbar person är avsedda för privata bruk, in
begripet köparens personals privata bruk, den beskatt
ningsbara personen inte kan anses agera i egenskap av
beskattningsbar person. Det är tillräckligt att köparen
meddelar tillhandahållaren sitt registreringsnummer för
mervärdesskatt för att fastställa att köparen agerar i egen
skap av beskattningsbar person, om inte tillhandahållaren
har uppgifter som motsäger detta. Det bör även säker
ställas att en enda tjänst som förvärvas för rörelseända
mål, men som även används för privat bruk, blir beskat
tad på enbart en plats.

(20)

För att det ska gå att exakt fastställa var köparen är
etablerad krävs det att tillhandahållaren av tjänsten be
kräftar den information som köparen lämnat.

(21)

Om tjänster tillhandahålls en köpare som är etablerad på
flera platser bör det, utan att det påverkar tillämpningen
av den allmänna regeln om platsen för tillhandahållande
av tjänster till en beskattningsbar person, finnas regler
som hjälper tillhandahållaren att fastställa köparens fasta
etableringsställe till vilket tjänsterna tillhandahållits, sam
tidigt som omständigheterna beaktas. Om tillhandahålla
ren av tjänsterna inte kan fastställa denna plats bör det
finnas regler som klargör tillhandahållarens skyldigheter.
Dessa regler bör inte påverka eller ändra köparens skyl
digheter.

(22)

Det bör också anges vid vilken tidpunkt tillhandahållaren
av tjänsten ska fastställa köparens status, i vilken egen
skap denne agerar och dennes placering, oberoende av
om köparen är en beskattningsbar person eller inte.

(23)

Principen om missbruk gäller generellt för bestämmel
serna i denna förordning, men det bör ändå påpekas
att den särskilt gäller för vissa bestämmelser i denna
förordning.
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Vissa specifika tjänster, såsom tilldelning av tv-sändnings
rättigheter för fotbollsmatcher, textöversättning, tjänster
som avser framställningar om återbetalning av mervär
desskatt och tjänster utförda som förmedlare för en icke
beskattningsbar person, inbegriper gränsöverskridande
transaktioner eller ibland även deltagande av ekonomiska
aktörer som är etablerade utanför gemenskapen. I syfte
att skapa större rättssäkerhet bör platsen för tillhandahål
lande av sådana tjänster fastställas klart och tydligt.
Det bör specificeras att tjänster som tillhandahålls av en
förmedlare som agerar i annans namn och för annans
räkning och som är del i tillhandahållandet av logi inom
hotellsektorn inte omfattas av den specifika regeln för
tillhandahållande av tjänster med anknytning till fast
egendom.
En regel om platsen för tillhandahållandet bör också fast
ställas för de fall då flera tjänster som tillhandahålls i
samband med en begravning kan anses som en enda
tjänst.
För att säkerställa att tillhandahållanden av kulturella,
konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, un
derhållningsmässiga och liknande tjänster behandlas på
ett enhetligt sätt, behöver tillträdet till sådana arrange
mang och tjänster i anknytning till tillträdet definieras.

L 77/3

varor, när tjänsternas värde ingår i varornas beskattnings
underlag, bör omfatta transporttjänster som tillhandahålls
vid ett byte av vistelseort.
(35)

Varor som transporteras ut ur gemenskapen av köparen
och som är avsedda för utrustning, bunkring eller pro
viantering av transportmedel som används för icke-kom
mersiella syften av andra personer än fysiska personer,
såsom offentligrättsliga organ och sammanslutningar, bör
uteslutas från rätten till undantag från skatteplikt för
exporttransaktioner.

(36)

För att säkerställa enhetlig administrativ praxis vid beräk
ningen av minimivärdet i samband med undantag från
skatteplikt vid utförsel av varor som medförs i resandes
personliga bagage bör bestämmelserna för denna beräk
ning harmoniseras.

(37)

Det bör specificeras att undantaget från skatteplikt för
vissa med export likställda transaktioner också bör gälla
de tjänster som omfattas av den särskilda ordningen för
tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg.

(38)

En organisation som ska inrättas enligt den rättsliga ra
men för ett konsortium för europeisk forskningsinfra
struktur (Eric-konsortium) bör endast betraktas som en
internationell organisation när det gäller undantag från
mervärdesskatteplikt om den uppfyller vissa villkor. De
egenskaper som krävs av organisationen för att den ska
omfattas av undantaget från skatteplikt bör därför iden
tifieras.

(39)

Leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster
inom ramen för diplomatiska och konsulära förbindelser
eller till erkända internationella organisationer eller vissa
väpnade styrkor undantas från mervärdesskatteplikt inom
vissa gränser och på vissa villkor. För att en beskattnings
bar person, som gör en sådan leverans eller ett sådant
tillhandahållande från en annan medlemsstat, ska kunna
avgöra om villkoren och gränserna för detta undantag
har uppfyllts bör ett intyg om undantag från skatteplikt
fastställas.

(28)

Det är nödvändigt att klargöra hur restaurang- och cate
ringtjänster, som tillhandahålls ombord på ett transport
medel under utförandet av en persontransporttjänst inom
flera länders territorium, ska behandlas.

(29)

Med hänsyn till att särskilda regler för uthyrning av
transportmedel är beroende av hur länge transportmedlet
innehas eller används är det nödvändigt att både fastställa
vilka fordon som bör betraktas som transportmedel och
att klargöra hur ett sådant tillhandahållande ska behand
las vid flera på varandra följande avtal. Det är även nöd
vändigt att fastställa den plats där ett transportmedel
faktiskt ställs till köparens förfogande.

(30)

Under vissa bestämda omständigheter bör en betal- eller
kreditkortsavgift som betalas i samband med en trans
aktion inte minska beskattningsunderlaget för transaktio
nen.

(40)

Det är nödvändigt att klargöra att den reducerade skatte
satsen får tillämpas på uthyrning av tält, husvagnar och
husbilar som installerats på en campingplats och används
som logi.

Införselhandlingar som tillhandahålls på elektronisk väg
bör också få användas i samband med utövande av rätten
att göra avdrag, om de uppfyller samma krav som pap
persbaserade dokument.

(41)

Om en leverantör av varor eller tillhandahållare av tjäns
ter har ett fast etableringsställe inom territoriet för den
medlemsstat där skatten ska betalas, bör det specificeras
under vilka förhållanden etableringsstället bör vara betal
ningsskyldigt för mervärdesskatt.

(42)

Det bör klargöras att en beskattningsbar person som har
etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i den med
lemsstat där mervärdesskatten ska betalas, måste anses
vara en beskattningsbar person som är etablerad i den
medlemsstaten när det gäller betalningsskyldigheten, även
om sätet inte är involverat i leveransen av varor eller
tillhandahållandet av tjänsterna.

(31)

(32)

Yrkesutbildning eller fortbildning bör, oavsett utbildning
ens längd, inkludera utbildning med direkt anknytning
till en näring eller ett yrke samt utbildning som syftar
till förvärv av kunskaper för yrkesändamål eller att hålla
sådana kunskaper aktuella.

(33)

”Platinum nobles” bör behandlas såsom uteslutna från
undantaget från skatteplikt för valuta, sedlar och mynt.

(34)

Det bör specificeras att undantaget från skatteplikt för
tillhandahållande av tjänster i samband med import av
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(43)

För att garantera en korrekt skatteuppbörd bör det klar
göras att varje beskattningsbar person är skyldig att, vid
vissa beskattningsbara transaktioner, så snart han har fått
ett registreringsnummer för mervärdesskatt meddela
detta.

tjänster inte vara föremål för mervärdesskatt, om tillhandahålla
ren visar att den plats för tillhandahållandet som fastställts en
ligt kapitel V avsnitt 4 underavsnitten 3 och 4 i denna förord
ning är belägen utanför gemenskapen:

(44)

För att säkerställa att de ekonomiska aktörerna behandlas
lika bör de vikter för investeringsguld som slutgiltigt
godtagits av guldmarknaden anges och en gemensam
dag för fastställande av värdet av guldmynt bestämmas.

a) Från och med den 1 januari 2013, de tjänster som anges i
artikel 56.2 första stycket i direktiv 2006/112/EG.

(45)

(46)

Vissa villkor måste uppfyllas för att den särskilda ord
ningen för beskattningsbara personer som inte är etable
rade i gemenskapen och som tillhandahåller tjänster på
elektronisk väg till icke beskattningsbara personer som är
etablerade eller bosatta i gemenskapen ska få tillämpas.
Om dessa villkor inte längre uppfylls bör följderna av
detta tydligt klargöras.
Vissa ändringar följer av direktiv 2008/8/EG. Då dessa
ändringar avser å ena sidan beskattning av långtidsuthyr
ning av transportmedel från och med den 1 januari 2013
och, å andra sidan, beskattning av tjänster som tillhanda
hålls på elektronisk väg från och med den 1 januari
2015, bör det specificeras att de motsvarande artiklarna
i denna förordning är tillämpliga endast från och med
dessa datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL I
SYFTE

b) Från och med den 1 januari 2015, de tjänster som anges i
artikel 58 i direktiv 2006/112/EG.
c) De tjänster som anges i artikel 59 i direktiv 2006/112/EG.
Artikel 4
En beskattningsbar person som i enlighet med artikel 3 i direk
tiv 2006/112/EG har rätt att inte beskattas för sina gemenskaps
interna förvärv av varor, ska fortsätta ha denna rätt om den
beskattningsbara personen har tilldelats ett registreringsnummer
för mervärdesskatt enligt artikel 214.1 d eller e i det direktivet
med anledning av de mottagna tjänsterna för vilka han är skyl
dig att betala mervärdesskatt eller tjänsterna som han tillhanda
håller inom en annan medlemsstats territorium för vilka mer
värdesskatt ska betalas uteslutande av mottagaren.
Om den beskattningsbara personen emellertid meddelar leveran
tören detta registreringsnummer för mervärdesskatt med anled
ning av ett gemenskapsinternt förvärv av varor ska han anses ha
utnyttjat valmöjligheten som ges i artikel 3.3 i det direktivet.

Artikel 1
I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för vissa
bestämmelser i avdelningarna I–V och VII–XII i direktiv
2006/112/EG.

KAPITEL III
BESKATTNINGSBARA PERSONER
(AVDELNING III I DIREKTIV 2006/112/EG)

KAPITEL II

Artikel 5

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

En europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) som inrättats
i enlighet med förordning (EEG) nr 2137/85, vilken levererar
varor eller tillhandahåller tjänster mot ersättning till medlemmar
i grupperingen eller till tredje parter, ska vara en beskattningsbar
person i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv
2006/112/EG.

(AVDELNING I I DIREKTIV 2006/112/EG)

Artikel 2
Följande ska inte betraktas som gemenskapsinterna förvärv en
ligt artikel 2.1 b i direktiv 2006/112/EG:
a) En icke beskattningsbar persons överföring av ett nytt trans
portmedel vid ändring av vistelseort, förutsatt att det undan
tag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 138.2 a i direktiv
2006/112/EG inte kunde tillämpas vid tiden för leveransen.
b) En icke beskattningsbar persons återföring av ett nytt trans
portmedel till den medlemsstat från vilken det ursprungligen
levererades till honom inom ramen för det undantag från
skatteplikt som föreskrivs i artikel 138.2 a i direktiv
2006/112/EG.
Artikel 3
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 59a första stycket
b i direktiv 2006/112/EG ska tillhandahållandet av följande

KAPITEL IV
BESKATTNINGSBARA TRANSAKTIONER
(ARTIKLARNA 24–29 I DIREKTIV 2006/112/EG)

Artikel 6
1.
Med restaurang- och cateringtjänster avses tjänster som
består i att för mänsklig konsumtion leverera beredd eller obe
redd mat eller dryck eller båda, åtföljda av tillräckligt med stöd
tjänster som möjliggör omedelbar konsumtion av det levererade.
Leveransen av mat eller dryck eller båda är endast en del i
helheten, i vilken tjänsteaspekten ska dominera. Restaurang
tjänster är tillhandahållandet av sådana tjänster i tillhandahålla
rens lokaler och cateringtjänster är tillhandahållandet av sådana
tjänster på andra ställen än i tillhandahållarens lokaler.
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2.
En leverans av beredd eller oberedd mat eller dryck eller
båda, med eller utan transport, som inte åtföljs av några andra
stödtjänster, ska inte anses som restaurang- och cateringtjänster
enligt punkt 1.
Artikel 7
1.
Begreppet tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg som
anges i direktiv 2006/112/EG ska inbegripa tjänster som till
handahålls via Internet eller ett elektroniskt nät och som till sin
natur är sådana att tillhandahållandet huvudsakligen är auto
matiserat, kräver ett minimalt mått av mänsklig inblandning
och inte kan utföras i avsaknad av informationsteknik.
2.

Punkt 1 ska i synnerhet omfatta följande:

a) Tillhandahållande av digitaliserade produkter i allmänhet,
t.ex. programvara och ändringar och uppdateringar av pro
gramvara.
b) Tjänster som tillhandahåller eller stöder en kommersiell eller
personlig närvaro på ett elektroniskt nät, t.ex. en webbplats
eller en webbsida.
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d) Cd-rom, disketter och liknande fysiska medier.
e) Trycksaker såsom böcker, nyhetsbrev, tidningar eller tid
skrifter.
f)

Cd-skivor och ljudkassetter.

g) Videokassetter och dvd-skivor.
h) Spel på cd-rom.
i)

Tjänster av fackmän, t.ex. jurister och ekonomiska konsul
ter, som ger kunderna råd via e-post.

j)

Undervisning, när kursens innehåll förmedlas av en utbild
are över Internet eller ett annat elektroniskt nät (dvs. via
fjärrförbindelse).

k) Fysisk reparation offline av datorutrustning.
l)

Datalagerhanteringstjänster offline.

c) Tjänster som genereras automatiskt från en dator via Internet
eller ett elektroniskt nät, när en mottagare matar in vissa
specifika uppgifter.

m) Reklam, t.ex. i tidningar, på affischer och i tv.

d) Tilldelning mot ersättning av rättigheter att utbjuda varor
eller tjänster till försäljning på en webbplats på Internet,
vilken fungerar som en marknadsplats online, där de poten
tiella köparna lägger bud via ett automatiserat förfarande och
där parterna får meddelande om försäljningen genom auto
matiskt genererad e-post från en dator.

o) Undervisning som enbart tillhandahålls via korrespondens,
t.ex. brevkurser.

e) Servicepaket för Internet (ISP) i vilka telekommunikations
delen endast är en understödjande och underordnad del (dvs.
paket som omfattar mer än bara Internetanslutning och in
nehåller andra inslag, såsom sidor med ett innehåll som
tillhandahåller nyheter, meteorologisk information eller
turistinformation, spelplatser, webbhotellverksamhet, tillträde
till diskussioner online osv.).
f) De tjänster som förtecknas i bilaga I.
3.

I synnerhet följande ska inte omfattas av punkt 1:

a) Radio- och televisionssändningar.
b) Telekommunikationstjänster.
c) Varor för vilka beställningen och orderhanteringen sker på
elektronisk väg.

n) Användarstöd per telefon.

p) Konventionella auktioner som kräver direkt medverkan av
människor, oavsett hur buden läggs.
q) Telefoni med en videobildkomponent, även kallad bildtele
foni.
r) Tillgång till Internet och World Wide Web.
s) Telefoni som tillhandahålls via Internet.
Artikel 8
Om en beskattningsbar person endast monterar olika maskin
delar som alla har försetts honom av hans kund, ska den trans
aktionen utgöra ett tillhandahållande av tjänster i den mening
som avses i artikel 24.1 i direktiv 2006/112/EG.
Artikel 9
Försäljningen av en option, i de fall en sådan försäljning är en
transaktion inom tillämpningsområdet för artikel 135.1 f i di
rektiv 2006/112/EG, ska utgöra ett tillhandahållande av tjänster
i den mening som avses i artikel 24.1 i det direktivet. Ett sådant
tillhandahållande av tjänster ska betraktas som skilt från de
underliggande transaktioner som tjänsterna hänför sig till.

L 77/6

SV

Europeiska unionens officiella tidning

23.3.2011

KAPITEL V

Artikel 12

PLATSEN FÖR BESKATTNINGSBARA TRANSAKTIONER

Med den plats där en fysisk person är bosatt, oavsett om denne
är en beskattningsbar person eller inte, ska vid tillämpningen av
direktiv 2006/112/EG avses den adress som anges i folkbokfö
ringen eller i ett liknande register eller den adress som personen
angett för relevant skattemyndighet, såvida det inte finns bevis
ning för att denna adress inte är korrekt.

AVSNITT 1

Begrepp
Artikel 10
1.
Vid tillämpningen av artiklarna 44 och 45 i direktiv
2006/112/EG ska den plats där en beskattningsbar person har
etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet vara den plats där
företagets centrala administrativa funktioner utförs.
2.
Vid fastställandet av den plats som avses i punkt 1 ska
hänsyn tas till platsen där väsentliga beslut om företagets cen
trala ledning fattas, platsen för företagets stadgeenliga säte samt
platsen där ledningen sammanträder.
Om dessa kriterier inte gör det möjligt att med säkerhet fast
ställa sätet för ett företags ekonomiska verksamhet ska platsen
där väsentliga beslut om företagets centrala ledning fattas ha
företräde.
3.
Enbart en postadress kan inte anses vara den plats där en
beskattningsbar person har sätet för sin ekonomiska verksam
het.
Artikel 11
1.
Vid tillämpningen av artikel 44 i direktiv 2006/112/EG
ska med begreppet fast etableringsställe avses varje annat etable
ringsställe, än det säte för den ekonomiska verksamheten som
avses i artikel 10 i denna förordning, som har en tillräcklig grad
av varaktighet och en lämplig struktur avseende personella och
tekniska resurser för att kunna ta emot och använda de till
handahållna tjänsterna för sitt eget behov.
2.
Vid tillämpningen av följande artiklar ska med begreppet
fast etableringsställe avses varje annat etableringsställe än det säte
för den ekonomiska verksamheten som avses i artikel 10 i
denna förordning som har en tillräcklig grad av varaktighet
och en lämplig struktur avseende personella och tekniska resur
ser för att kunna tillhandahålla de tjänster som det tillhandahål
ler:
a) Artikel 45 i direktiv 2006/112/EG,
b) Från och med den 1 januari 2013, artikel 56.2 andra stycket
i direktiv 2006/112/EG,
c) Till och med den 31 december 2014, artikel 58 i direktiv
2006/112/EG,

Artikel 13
Med den plats där en fysisk person stadigvarande vistas, oavsett
om denne är en beskattningsbar person eller inte, som anges i
direktiv 2006/112/EG ska avses den plats där denna fysiska
person vanligtvis vistas till följd av personliga eller yrkesmässiga
förbindelser.
Om de yrkesmässiga förbindelserna finns i ett annat land än de
personliga förbindelserna, eller när det inte finns några yrkes
mässiga förbindelser, ska platsen för den stadigvarande vistelsen
bestämmas av personliga förbindelser som visar en nära anknyt
ning mellan den fysiska personen och den plats där han vistas.
AVSNITT 2

Platsen för leverans av varor
(Artiklarna 31–39 i direktiv 2006/112/EG)
Artikel 14
Om under ett kalenderår det tröskelvärde som tillämpas av en
medlemsstat enligt artikel 34 i direktiv 2006/112/EG överskrids,
ska artikel 33 i det direktivet inte medföra ändring av platsen
för leveranser av andra varor än punktskattepliktiga varor, när
det gäller de leveranser under samma kalenderår som gjordes
innan det tröskelvärde som medlemsstaten tillämpar under in
nevarande kalenderår överskreds, förutsatt att samtliga av föl
jande villkor uppfylls:
a) Leverantören har inte utnyttjat
artikel 34.4 i det direktivet.

valmöjligheten

enligt

b) Värdet av hans leveranser av varor överskred inte tröskel
värdet under det föregående kalenderåret.
Artikel 33 i direktiv 2006/112/EG ska däremot medföra änd
ring av platsen för följande leveranser till den medlemsstat där
försändelsen eller transporten avslutas:
a) Den leverans av varor som medför att det tröskelvärde som
medlemsstaten tillämpar under innevarande kalenderår över
skreds under det kalenderåret.

d) Artikel 192a i direktiv 2006/112/EG.

b) Alla efterföljande leveranser av varor i den medlemsstaten
under samma kalenderår.

3.
Innehavet av ett registreringsnummer för mervärdesskatt
ska inte i sig vara tillräckligt för att en beskattningsbar person
ska anses ha ett fast etableringsställe.

c) Leveranser av varor i den medlemsstaten under kalenderåret
efter det kalenderår under vilket den händelse som avses i
led a inträffade.
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Artikel 15
Den del av en persontransport som genomförs i gemenskapen
som anges i artikel 37 i direktiv 2006/112/EG ska bestämmas
av transportmedlets resa och inte av den resa som någon av
passagerarna har genomfört.

AVSNITT 3

Platsen för gemenskapsinterna förvärv av varor
(Artiklarna 40, 41 och 42 i direktiv 2006/112/EG)
Artikel 16
Om ett gemenskapsinternt förvärv av varor i den mening som
avses i artikel 20 i direktiv 2006/112/EG har ägt rum, ska den
medlemsstat där försändelsen eller transporten av varorna av
slutas utöva sin beskattningsrätt oavsett vilken mervärdesskatte
behandling som tillämpats på transaktionen i den medlemsstat
från vilken försändelsen eller transporten avgick.

En eventuell begäran från leverantören av varorna om justering
av den mervärdesskatt som denne fakturerat och redovisat till
den medlemsstat från vilken försändelsen eller transporten av
gick ska behandlas av denna medlemsstat i enlighet med dess
egna regler.

AVSNITT 4

Platsen för tillhandahållande av tjänster
(Artiklarna 43–59 i direktiv 2006/112/EG)
Underavsnitt 1
Köparens status
Artikel 17
1.
Om platsen för tillhandahållande av tjänster beror på hu
ruvida köparen är en beskattningsbar eller icke beskattningsbar
person, ska köparens status fastställas på grundval av artiklarna
9–13 och 43 i direktiv 2006/112/EG.

2.
En icke beskattningsbar juridisk person som är registrerad
eller skyldig att vara registrerad till mervärdesskatt enligt
artikel 214.1 b i direktiv 2006/112/EG på grund av att hans
gemenskapsinterna förvärv av varor är föremål för mervärdes
skatt eller att han har valt att låta dessa transaktioner bli föremål
för mervärdesskatt, ska vara en beskattningsbar person i den
mening som avses i artikel 43 i det direktivet.

L 77/7

arbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (1) inför
skaffar en bekräftelse av såväl detta registreringsnummer som
tillhörande namn och adress,
b) om köparen ännu inte har erhållit något individuellt registre
ringsnummer för mervärdesskatt, men meddelar tillhandahål
laren att han har ansökt om det och tillhandahållaren inför
skaffar någon annan form av bevisning som visar att köpa
ren är en beskattningsbar person eller en icke beskattnings
bar juridisk person som är skyldig att registrera sig för mer
värdesskatt och på en rimlig kontrollnivå med hjälp av nor
mala kommersiella säkerhetsförfaranden, såsom sådana avse
ende identitets- eller betalningskontroll, bekräftar riktigheten
av uppgifterna som lämnats av köparen.
2.
Såvida han inte har uppgifter som motsäger det, får till
handahållaren betrakta en köpare som är etablerad i gemen
skapen som en icke beskattningsbar person, om han kan visa
att köparen inte har meddelat honom sitt individuella registre
ringsnummer för mervärdesskatt.
3.
Såvida han inte har uppgifter som motsäger det, får till
handahållaren betrakta en köpare som är etablerad utanför ge
menskapen som en beskattningsbar person:
a) om han från köparen införskaffar ett intyg som utfärdats av
köparens behöriga skattemyndigheter, såsom bekräftelse på
att köparen bedriver ekonomisk verksamhet, för att möjlig
göra för denne att få återbetalning av mervärdesskatt enligt
rådets direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsätt
ningsskatter - Regler om återbetalning av mervärdeskatt till
skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens
territorium (2),
b) för det fall köparen inte innehar detta intyg, om tillhanda
hållaren har det registreringsnummer för mervärdesskatt eller
ett liknande nummer som tilldelats köparen av etablerings
staten och som används för att identifiera företag eller någon
annan form av bevisning som visar att köparen är en be
skattningsbar person, och om tillhandahållaren på en rimlig
kontrollnivå med hjälp av normala kommersiella säkerhets
förfaranden, såsom sådana avseende identitets- eller betal
ningskontroll, bekräftar riktigheten av uppgifterna som läm
nats av köparen.
Underavsnitt 2
I vilken egenskap köparen agerar

Artikel 18

Artikel 19

1.
Såvida han inte har uppgifter som motsäger det, får till
handahållaren betrakta en i gemenskapen etablerad köpare som
en beskattningsbar person:

Vid tillämpningen av reglerna om platsen för tillhandahållande
av tjänster i artiklarna 44 och 45 i direktiv 2006/112/EG ska en
beskattningsbar person, eller en icke beskattningsbar juridisk
person som anses vara en beskattningsbar person, som mottar
tjänster uteslutande för privat bruk, inbegripet hans personals
privata bruk, anses som en icke beskattningsbar person.

a) om köparen har meddelat sitt individuella registreringsnum
mer för mervärdesskatt till honom, och tillhandahållaren i
enlighet med artikel 31 i rådets förordning (EG) nr
904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt sam

(1) EUT L 268, 12.10.2010, s. 1.
(2) EGT L 326, 21.11.1986, s. 40.

L 77/8

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Såvida han inte har uppgifter som motsäger det, såsom upp
gifter om de tillhandahållna tjänsternas art, får tillhandahållaren
anse att tjänsterna är avsedda för köparens rörelse, om köparen
har meddelat sitt individuella registreringsnummer för mervär
desskatt för den transaktionen.

Om en och samma tjänst är avsedd för både privata bruk,
inbegripet köparens personals privata bruk, och för hans rörelse,
ska tillhandahållandet av denna tjänst uteslutande omfattas av
artikel 44 i direktiv 2006/112/EG, förutsatt att det inte före
kommer något missbruk.

Underavsnitt 3

23.3.2011

Artikel 22
1.
För att bestämma köparens fasta etableringsställe till vilket
tjänsten tillhandahållits, ska tillhandahållaren undersöka den till
handahållna tjänstens art och användning.

Om den tillhandahållna tjänstens art och användning inte gör
det möjligt för honom att identifiera det fasta etableringsställe
till vilket tjänsten tillhandahållits, ska tillhandahållaren, vid iden
tifierandet av det fasta etableringsstället, lägga särskilt vikt vid
om kontraktet, orderblanketten och det registreringsnummer för
mervärdesskatt som tilldelats av köparens medlemsstat och som
meddelats honom av köparen, identifierar det fasta etablerings
stället som köpare av tjänsten och om det fasta etableringsstället
är den enhet som betalar för tjänsten.

Köparens placering
Artikel 20
Om tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person, eller
en icke beskattningsbar juridisk person som anses vara en be
skattningsbar person, omfattas av artikel 44 i direktiv
2006/112/EG och om den beskattningsbara personen endast
är etablerad i ett land eller, i avsaknad av ett säte för den
ekonomiska verksamheten eller ett fast etableringsställe, han
är bosatt och stadigvarande vistas endast i ett land, ska tillhan
dahållandet av tjänsterna beskattas i det landet.

Tillhandahållaren ska fastställa den platsen på grundval av upp
gifter från köparen samt bekräfta dessa uppgifter med hjälp av
normala kommersiella säkerhetsförfaranden, såsom sådana av
seende identitets- eller betalningskontroll.

Uppgifterna kan innefatta det registreringsnummer för mervär
desskatt som tilldelats köparen av den medlemsstat där han är
etablerad.

Artikel 21
Om ett tillhandahållande av tjänster till en beskattningsbar per
son, eller till en icke beskattningsbar juridisk person som anses
vara en beskattningsbar person, omfattas av tillämpningsområ
det för artikel 44 i direktiv 2006/112/EG och den beskattnings
bara personen är etablerad i mer än ett land, ska tillhandahål
landet beskattas i det land där den beskattningsbara personen
har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet.

Om tjänsterna emellertid tillhandahålls ett fast etableringsställe
som tillhör den beskattningsbara personen och är beläget på en
annan plats än den där denne har etablerat sätet för sin ekono
miska verksamhet, ska detta tillhandahållande beskattas på plat
sen för det fasta etableringsställe som mottar tjänsten och an
vänder den för sitt eget behov.

Om den beskattningsbara personen inte har något säte för sin
ekonomiska verksamhet eller något fast etableringsställe, ska
tillhandahållandet beskattas på den ort där denne är bosatt eller
stadigvarande vistas.

Om köparens fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhanda
hållits inte kan identifieras i enlighet med första och andra
styckena i denna punkt eller om tjänster som omfattas av
artikel 44 i direktiv 2006/112/EG tillhandahålls en beskatt
ningsbar person enligt ett avtal som omfattar en eller flera
tjänster som används på ett oidentifierbart och okvantifierbart
sätt, får tillhandahållaren rättmätigt anse att tjänsterna har till
handahållits på den plats där köparen har etablerat sätet för sin
ekonomiska verksamhet.

2.
Tillämpningen av denna artikel ska inte påverka köparens
skyldigheter.

Artikel 23
1.
Från och med den 1 januari 2013, om ett tillhandahål
lande av tjänster i enlighet med artikel 56.2 första stycket i
direktiv 2006/112/EG ska beskattas på den plats där köparen
är etablerad eller, i avsaknad av ett etableringsställe, där han är
bosatt eller stadigvarande vistas, ska tillhandahållaren fastställa
den platsen på grundval av faktauppgifter från köparen samt
bekräfta uppgifterna med hjälp av normala kommersiella säker
hetsförfaranden såsom sådana avseende identitets- eller betal
ningskontroll.

2.
Om ett tillhandahållande av tjänster i enlighet med artik
larna 58 och 59 i direktiv 2006/112/EG ska beskattas på den
plats där köparen är etablerad eller, i avsaknad av ett etable
ringsställe, där han är bosatt eller stadigvarande vistas, ska till
handahållaren fastställa den platsen på grundval av faktaupp
gifter från köparen samt bekräfta uppgifterna med hjälp av
normala kommersiella säkerhetsförfaranden, såsom sådana av
seende identitets- eller betalningskontroll.

Artikel 24
1.
Från och med den 1 januari 2013, om tjänster som om
fattas av artikel 56.2 första stycket i direktiv 2006/112/EG till
handahålls en icke beskattningsbar person som är etablerad i
mer än ett land eller bosatt i ett land och stadigvarande vistas i
ett annat, ska företräde ges åt den plats som bäst säkerställer
beskattning på den plats där konsumtionen faktiskt sker vid
fastställandet av platsen för tillhandahållande av dessa tjänster.
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2.
Om tjänster som omfattas av artiklarna 58 och 59 i di
rektiv 2006/112/EG tillhandahålls en icke beskattningsbar per
son som är etablerad i mer än ett land eller bosatt i ett land och
stadigvarande vistas i ett annat, ska företräde ges åt den plats
som bäst säkerställer beskattning på den plats där konsumtio
nen faktiskt sker vid fastställandet av platsen för tillhandahål
lande av dessa tjänster.
Underavsnitt 4
Gemensamma bestämmelser om faststäl
lande av köparens status, i vilken egen
skap denne agerar och dennes placering
Artikel 25
Vid tillämpningen av bestämmelserna om platsen för tillhanda
hållande av tjänster ska enbart omständigheter som råder vid
tidpunkten för den beskattningsgrundande händelsen beaktas.
Eventuella senare ändringar av den mottagna tjänstens använd
ning ska inte påverka fastställandet av platsen för tillhandahål
landet, förutsatt att det inte förekommer något missbruk.
Underavsnitt 5
Tillhandahållande av tjänster som omfat
tas av de allmänna reglerna
Artikel 26
En transaktion varigenom ett organ tilldelar beskattningsbara
personer tv-sändningsrättigheter för fotbollsmatcher, ska omfat
tas av artikel 44 i direktiv 2006/112/EG.
Artikel 27
Tillhandahållandet av tjänster i form av ansökan om eller mot
tagande av återbetalning av mervärdesskatt i enlighet med rådets
direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande
av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG
av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är
etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan
medlemsstat (1) ska omfattas av artikel 44 i direktiv
2006/112/EG.
Artikel 28
Tillhandahållandet av tjänster inom ramen för ombesörjandet av
en begravning ska, om begravningen utgör en enda tjänst, om
fattas av artiklarna 44 och 45 i direktiv 2006/112/EG.
Artikel 29
Tillhandahållandet av tjänster i form av textöversättning ska,
utan att det påverkar tillämpningen av artikel 41 i denna för
ordning, omfattas av artiklarna 44 och 45 i direktiv
2006/112/EG.
Underavsnitt 6
Förmedlares tillhandahållande av tjänster
Artikel 30
Tillhandahållanden av tjänster av förmedlare som anges i
artikel 46 i direktiv 2006/112/EG ska omfatta både tillhanda
hållanden av tjänster av förmedlare som agerar i mottagaren av
(1) EUT L 44, 20.2.2008, s. 23.

L 77/9

den förmedlade tjänstens namn och för dennes räkning och
tillhandahållanden av tjänster av förmedlare som agerar i till
handahållaren av den förmedlade tjänstens namn och för den
nes räkning.
Artikel 31
Tjänster som tillhandahålls av förmedlare som agerar i annans
namn och för annans räkning och som består i att förmedla
tillhandahållande av logi i hotellsektorn eller i sektorer som har
en liknande funktion ska omfattas av:
a) Artikel 44 i direktiv 2006/112/EG om de tillhandahålls en
beskattningsbar person som agerar i denna egenskap eller en
icke beskattningsbar juridisk person som anses vara en be
skattningsbar person,
b) Artikel 46 i det direktivet om de tillhandahålls en icke be
skattningsbar person.
Underavsnitt 7
Tillhandahållande av tjänster som har
samband med kulturella, konstnärliga,
idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska,
underhållningsmässiga och liknande verk
samheter och evenemang
Artikel 32
1.
Tjänster avseende tillträde till kulturella, konstnärliga,
idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga
eller liknande evenemang av det slag som avses i artikel 53 i
direktiv 2006/112/EG ska omfatta tillhandahållande av tjänster
vars huvudsakliga egenskap består i att ge rätt till tillträde till ett
evenemang i utbyte mot en biljett eller betalning, inklusive
betalning i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en
periodisk avgift.
2.

Punkt 1 ska tillämpas särskilt med avseende på följande:

a) Tillträdesrätten till föreställningar, teaterföreställningar, cir
kusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställ
ningar samt andra liknande kulturella evenemang.
b) Tillträdesrätten till idrottsevenemang såsom matcher eller
tävlingar.
c) Tillträdesrätten till evenemang av pedagogiskt eller veten
skapligt slag såsom konferenser och seminarier.
3.
Punkt 1 omfattar inte nyttjandet av anläggningar såsom
gymnastiksalar och liknande mot betalning av en avgift.
Artikel 33
De underordnade tjänster som avses i
2006/112/EG ska inkludera tjänster som
med tillträde till kulturella, konstnärliga,
liga, pedagogiska, underhållningsmässiga
mang och som tillhandahålls var för sig
person som närvarar vid ett evenemang.

artikel 53 i direktiv
direkt sammanhänger
idrottsliga, vetenskap
eller liknande evene
mot ersättning till en

Sådana underordnade tjänster ska särskilt inkludera användning
av garderob eller sanitära anläggningar men ska inte inkludera
rena förmedlingstjänster hänförliga till biljettförsäljning.
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Underavsnitt 8
Tillhandahållande av tjänster med an
knytning till transport samt värderingar
av och arbete på lös egendom
Artikel 34
Med undantag för de fall då de varor som monteras blir del i
fast egendom, ska platsen för tillhandahållande av tjänster till en
icke beskattningsbar person som endast består i att en beskatt
ningsbar person monterar olika maskindelar, varav samtliga har
försetts honom av köparen, fastställas i enlighet med artikel 54 i
direktiv 2006/112/EG.
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på av fordon och som normalt är utformade och faktiskt ka
pabla att användas för att transportera.
2.
De transportmedel som avses i punkt 1 ska omfatta sär
skilt följande fordon:
a) Landfordon, t.ex. bilar, motorcyklar, cyklar, trehjuliga fordon
och husvagnar.
b) Släpfordon och påhängsvagnar.
c) Järnvägsvagnar.

Underavsnitt 9
Tillhandahållande av restaurang- och
cateringtjänster ombord på
transportmedel
Artikel 35
Den del av en persontransport som genomförs i gemenskapen
som anges i artikel 57 i direktiv 2006/112/EG ska bestämmas
av transportmedlets resa och inte av den resa som genomförs av
respektive passagerare.

Artikel 36
Om restaurang- och cateringtjänster tillhandahålls under den del
av en persontransport som genomförs i gemenskapen, ska till
handahållandet omfattas av artikel 57 i direktiv 2006/112/EG.

Om restaurang- och cateringtjänster tillhandahålls utanför en
sådan del men inom en medlemsstats eller ett tredjelands terri
torium eller ett tredje territorium, ska tillhandahållandet omfat
tas av artikel 55 i det direktivet.

d) Fartyg.
e) Luftfartyg.
f) Fordon som är särskilt utformade för att transportera sjuka
eller skadade personer.
g) Jordbrukstraktorer och andra jordbruksfordon.
h) Mekaniskt eller elektroniskt framdrivna invalidfordon.
3.
Fordon som har gjorts permanent orörliga och containrar
ska inte anses vara transportmedel som anges i punkt 1.
Artikel 39
1.
Vid tillämpningen av artikel 56 i direktiv 2006/112/EG
ska längden på en sammanhängande period för innehav eller en
användning av ett transportmedel som är föremål för uthyrning
bestämmas på grundval av avtalet mellan de involverade par
terna.
Avtalet ska fungera som en presumtion vilken dock kan brytas
med hjälp av sakförhållanden eller rättsliga skäl för att fastställa
den faktiska längden på den sammanhängande perioden för
innehavet eller användningen.

Artikel 37
Platsen för tillhandahållandet av en restaurang- eller catering
tjänst i gemenskapen som utförs delvis under en del av en
persontransport som genomförs i gemenskapen, och delvis
utanför en sådan del men på en medlemsstats territorium, ska
i sin helhet fastställas i enlighet med de regler för fastställande
av platsen för tillhandahållandet som är tillämpliga vid början
av tillhandahållandet av restaurang- eller cateringtjänsten.

Underavsnitt 10
Uthyrning av transportmedel

Det förhållandet att den avtalade perioden för korttidsuthyrning,
i den mening som avses i artikel 56 i direktiv 2006/112/EG,
överskrids till följd av force majeure ska inte inverka på fast
ställandet av längden på den sammanhängande perioden för
innehavet eller användningen av transportmedlet.
2.
Om uthyrningen av ett och samma transportmedel om
fattas av flera på varandra följande avtal mellan samma avtals
parter, ska periodlängden vara längden på den sammanhäng
ande perioden för innehavet eller användningen av transport
medlet som anges i avtalen sammantagna.

Artikel 38

Vid tillämpningen av första stycket ska ett avtal och förläng
ningar av detta utgöra på varandra följande avtal.

1.
Begreppet transportmedel som anges i artikel 56 och
artikel 59 första stycket g i direktiv 2006/112/EG ska innefatta
fordon, motordrivna eller inte, och andra utrustningar och an
ordningar utformade för att transportera personer eller föremål
från en plats till en annan, vilka kan bogseras, dras eller skjutas

Den avtalade perioden för korttidsuthyrning enligt det eller de
avtal som föregår ett avtal som betraktas som långtidsuthyrning
ska dock inte ifrågasättas, förutsatt att det inte förekommer
något missbruk.
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3.
Såvida det inte förekommer något missbruk ska på va
randra följande avtal mellan samma parter, men avseende olika
transportmedel, inte betraktas som på varandra följande avtal
vid tillämpningen av punkt 2.
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kunskaper för yrkesändamål eller att hålla sådana kunskaper
aktuella. Yrkesutbildningens eller fortbildningens längd ska
sakna betydelse i detta sammanhang.
AVSNITT 2

Artikel 40
Den plats där transportmedlet faktiskt ställs till kundens för
fogande som anges i artikel 56.1 i direktiv 2006/112/EG ska
vara den plats där köparen eller tredje part som agerar på
dennes vägnar tar det i fysisk besittning.
Underavsnitt 11
Tillhandahållande av tjänster till icke
beskattningsbara personer utanför
gemenskapen

Undantag för andra verksamheter
(Artiklarna 135, 136 och 137 i direktiv 2006/112/EG)
Artikel 45
Det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 135.1 e i
direktiv 2006/112/EG ska inte vara tillämpligt på platinum
nobles.
AVSNITT 3

Artikel 41

Undantag för import

Tillhandahållandet av tjänster i form av textöversättning till en
icke beskattningsbar person som är etablerad utanför gemen
skapen ska omfattas av artikel 59 första stycket c i direktiv
2006/112/EG.

(Artiklarna 143, 144 och 145 i direktiv 2006/112/EG)

KAPITEL VI

Artikel 46
Det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 144 i
direktiv 2006/112/EG ska vara tillämpligt på transporttjänster
i samband med import av lös egendom vid ändring av vistel
seort.

BESKATTNINGSUNDERLAG
(AVDELNING VII I DIREKTIV 2006/112/EG)

AVSNITT 4

Artikel 42

Undantag för export

Om en leverantör av varor eller en tillhandahållare av tjänster,
som villkor för att godta betalning med kredit- eller betalkort,
kräver att köparen ska betala ett belopp till honom själv eller till
ett annat företag och det totala pris som ska betalas av köparen
inte påverkas av hur betalningen görs, ska detta belopp också
ingå i beskattningsunderlaget för leveransen av varorna eller
tillhandahållandet av tjänsterna i enlighet med artiklarna 73–80
i direktiv 2006/112/EG.

(Artiklarna 146 och 147 i direktiv 2006/112/EG)
Begreppet transportmedel för privat bruk som anges i artikel 146.1
b i direktiv 2006/112/EG ska inbegripa transportmedel som
används för icke-kommersiella syften av andra personer än fy
siska personer, såsom offentligrättsliga organ i den mening som
avses i artikel 13 i det direktivet samt sammanslutningar.

KAPITEL VII

Artikel 48

SKATTESATSER

När det, som ett villkor för undantaget från skatteplikt vid
leverans av varor som medförs i resandes personliga bagage,
ska fastställas om det tröskelvärde som fastställts av en med
lemsstat i enlighet med artikel 147.1 första stycket c i direktiv
2006/112/EG har överskridits, ska beräkningen göras på grund
val av fakturabeloppet. Det sammanlagda värdet av flera varor
får bara användas om alla varorna omfattas av en och samma
faktura som utfärdas av en och samma beskattningsbara person,
som levererar varorna till en och samma köpare.

Artikel 43
Begreppet tillhandahållande av semesterlogi som anges i led 12 i
bilaga III till direktiv 2006/112/EG ska innefatta tält, husvagnar
eller husbilar som installerats på campingplatser och används
som logi.
KAPITEL VIII
UNDANTAG FRÅN SKATTEPLIKT

AVSNITT 5

AVSNITT 1

Undantag

för

vissa verksamheter
allmänintresset

av

Artikel 47

hänsyn

till

Undantag för vissa med export likställda transaktioner
(Artiklarna 151 och 152 i direktiv 2006/112/EG)

(Artiklarna 132, 133 och 134 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 49

Artikel 44

Det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 151 i
direktiv 2006/112/EG ska också vara tillämpligt på elektroniska
tjänster om dessa tillhandahålls av en beskattningsbar person
som omfattas av den särskilda ordningen för tjänster som till
handahålls på elektronisk väg som föreskrivs i artiklarna
357–369 i det direktivet.

Tjänster i form av yrkesutbildning och fortbildning som tillhan
dahålls i enlighet med artikel 132.1 i i direktiv 2006/112/EG
ska inbegripa utbildning med direkt anknytning till en näring
eller ett yrke och sådan utbildning som syftar till förvärv av
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Artikel 50
1.
För att en organisation ska kunna erkännas som en inter
nationell organisation vid tillämpningen av artikel 143.1 g och
artikel 151.1 första stycket b i direktiv 2006/112/EG, ska en
organisation som ska inrättas som ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium), som anges i rådets
förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemen
skapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forsk
ningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (1), uppfylla samtliga föl
jande villkor:
a) Den ska vara en separat juridisk person och ha full rätt
skapacitet.
b) Den ska inrättas enligt och omfattas av unionslagstiftningen.
c) Dess medlemmar ska inbegripa medlemsstater och i tillämp
liga fall tredjeländer och mellanstatliga organisationer, men
exkludera privata organ eller organisationer.
d) Den ska ha specifika och legitima mål som eftersträvas sam
fällt och i huvudsak är av icke-ekonomisk karaktär.
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2.
Det intyg som anges i punkt 1 ska stämplas av de behö
riga myndigheterna i värdmedlemsstaten. Om varorna eller
tjänsterna är avsedda för officiellt bruk får emellertid medlems
staterna, på villkor som de fastställer, ge mottagaren dispens
från kravet på att få intyget stämplat. Denna dispens får dras
tillbaka i händelse av missbruk.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om vilken kon
taktpunkt som har utsetts för att ange de myndigheter som
ansvarar för att stämpla intyget och i vilken omfattning de
ger dispens från kravet på att intyget ska stämplas. Kommis
sionen ska informera övriga medlemsstater om de uppgifter
som har mottagits från medlemsstaterna.

3.
Om direkt undantag från skatteplikt tillämpas i den med
lemsstat där leveransen eller tillhandahållandet äger rum ska
leverantören eller tillhandahållaren införskaffa det intyg som
avses i punkt 1 från mottagaren av varorna eller tjänsterna
och behålla intyget som en del av sina räkenskaper. Om un
dantaget beviljas i form av en återbetalning av mervärdesskatt
enligt artikel 151.2 i direktiv 2006/112/EG, ska intyget bifogas
den ansökan om återbetalning som lämnas till den berörda
medlemsstaten.

KAPITEL IX

2.
Det undantag från skatteplikt som föreskrivs i
artikel 143.1 g och artikel 151.1 första stycket b i direktiv
2006/112/EG ska vara tillämpligt på ett Eric-konsortium som
anges i punkt 1, om det erkänns som en internationell organi
sation av värdmedlemsstaten.
Gränserna och villkoren för ett sådant undantag ska fastställas
genom ett avtal mellan konsortiets medlemmar i enlighet med
artikel 5.1 d i förordning (EG) nr 723/2009. Om varor inte
försänds eller transporteras ut ur den medlemsstat där leveran
sen äger rum och när det gäller tillhandahållande av tjänster, får
undantaget beviljas i form av återbetalning av mervärdesskatt i
enlighet med artikel 151.2 i direktiv 2006/112/EG.

AVDRAG
(AVDELNING X I DIREKTIV 2006/112/EG)

Artikel 52
Om importmedlemsstaten har infört ett elektroniskt system för
fullgörande av tullformaliteterna, ska begreppet importdokument i
artikel 178 e i direktiv 2006/112/EG omfatta elektroniska ver
sioner av sådana dokument, förutsatt att systemet gör det möj
ligt att kontrollera hur avdragsrätten utövats.

KAPITEL X
SKYLDIGHETER FÖR BESKATTNINGSBARA PERSONER OCH
FÖR VISSA ICKE BESKATTNINGSBARA PERSONER

Artikel 51

(AVDELNING XI I DIREKTIV 2006/112/EG)

1.
Om mottagaren av en leverans av varor eller ett tillhan
dahållande av tjänster är etablerad inom gemenskapen men inte
i den medlemsstat där leveransen eller tillhandahållandet äger
rum ska intyget om undantag från mervärdesskatte- och/eller
punktskatteplikt som fastställs i bilaga II till denna förordning,
med förbehåll för de förklarande anmärkningarna i bilagan till
intyget, tjäna som en bekräftelse på att transaktionen är berät
tigad till ett sådant undantag enligt artikel 151 i direktiv
2006/112/EG.

AVSNITT 1

Vad gäller användningen av detta intyg får medlemsstaten där
mottagaren av varorna eller tjänsterna är etablerad bestämma
om antingen ett gemensamt intyg om undantag från mervär
desskatte- och punktskatteplikt eller två separata intyg ska an
vändas.
(1) EUT L 206, 8.8.2009, s. 1.

Personer som är betalningsskyldiga för mervärdesskatt
(Artiklarna 192a –205 i direktiv 2006/112/EG)
Artikel 53
1.
Vid tillämpningen av artikel 192a i direktiv 2006/112/EG
ska ett fast etableringsställe som tillhör en beskattningsbar per
son beaktas endast om det har en tillräcklig grad av varaktighet
och en lämplig struktur avseende personella och tekniska resur
ser för att kunna utföra den leverans av varor eller det tillhan
dahållande av tjänster som det medverkar i.

2.
Om en beskattningsbar person har ett fast etableringsställe
inom territoriet för den medlemsstat där mervärdesskatten ska
betalas ska detta etableringsställe inte anses medverka i leveran
sen av varor eller tillhandahållandet av tjänster i den mening
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som avses i artikel 192a b i direktiv 2006/112/EG, om inte
etableringsställets tekniska och personella resurser används av
honom för transaktionerna som ingår i fullgörandet av den
beskattningsbara leveransen eller tillhandahållandet av dessa va
ror eller tjänster som utförs inom den medlemsstaten, före eller
under fullgörandet.
Om det fasta etableringsställets resurser enbart används för ad
ministrativa stöduppgifter, t.ex. bokföring, fakturering och in
drivning av fordringar, ska de inte anses användas för fullgöran
det av leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster.
Om emellertid en faktura utfärdas med angivande av det regi
streringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats av medlems
staten där det fasta etableringsstället är beläget, ska detta fasta
etableringsställe anses ha medverkat i leveransen av varor eller
tillhandahållandet av tjänster i den medlemsstaten, såvida mot
satsen inte bevisas.
Artikel 54
Om en beskattningsbar person har etablerat sätet för sin ekono
miska verksamhet inom territoriet för den medlemsstat där mer
värdesskatten ska betalas, ska artikel 192a i direktiv
2006/112/EG inte vara tillämplig, oavsett om sätet medverkar
i leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster som han
gör inom den medlemsstaten eller inte.
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Artikel 57
Vid upprättandet av den förteckning över guldmynt som avses i
artikel 345 i direktiv 2006/112/EG ska begreppen pris och
marknadsvärdet i artikel 344.1.2 i det direktivet avse priset re
spektive marknadsvärdet den 1 april varje år. Om den 1 april
inte infaller på en dag då dessa värden fastställs, ska värdena
den dag då de nästa gång fastställs användas.

AVSNITT 2

Särskild ordning för icke etablerade beskattningsbara
personer som tillhandahåller icke beskattningsbara personer
tjänster på elektronisk väg
(Artiklarna 357–369 i direktiv 2006/112/EG)
Artikel 58
Om under loppet av ett kalenderkvartal en icke-etablerad be
skattningsbar person som utnyttjar den särskilda ordningen för
tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg som föreskrivs i
artiklarna 357–369 i direktiv 2006/112/EG uppfyller åtmin
stone ett av kriterierna för strykning i artikel 363 i det direk
tivet, ska identifieringsmedlemsstaten utesluta denna icke-etable
rade beskattningsbara person från den särskilda ordningen. I
sådana fall får den icke-etablerade beskattningsbara personen
därefter, när som helst under samma kvartal, uteslutas från
den särskilda ordningen.

AVSNITT 2

Diverse bestämmelser
(Artiklarna 272 och 273 i direktiv 2006/112/EG)
Artikel 55
För de transaktioner som anges i artikel 262 i direktiv
2006/112/EG är beskattningsbara personer som har tilldelats
ett individuellt registreringsnummer för mervärdesskatt i enlig
het med artikel 214 i det direktivet och icke beskattningsbara
juridiska personer som registrerats till mervärdesskatt skyldiga
att, när de agerar i denna egenskap, omedelbart meddela sina
registreringsnummer för mervärdesskatt till den som levererar
varor eller tillhandahåller tjänster till dem.
De beskattningsbara personer som avses i artikel 3.1 b i direktiv
2006/112/EG, vilka har rätt att inte beskattas för sina gemen
skapsinterna förvärv av varor i enlighet med artikel 4 första
stycket i denna förordning, är inte skyldiga att meddela sina
individuella registreringsnummer för mervärdesskatt till den
som levererar varor till dem om de tilldelats registreringsnumren
i enlighet med artikel 214.1 d eller e i det direktivet.
KAPITEL XI
SÄRSKILDA ORDNINGAR

För tillhandahållanden av tjänster på elektronisk väg som gjorts
före strykningen men under det kalenderkvartal under vilket
strykningen inträffar ska den icke-etablerade beskattningsbara
personen inge en mervärdesskattedeklaration för hela kvartalet
i enlighet med artikel 364 i direktiv 2006/112/EG. Kravet på
ingivande av denna mervärdesskattedeklaration ska inte påverka
det eventuella kravet på att vara registrerad till mervärdesskatt
enligt de normala reglerna i en medlemsstat.

Artikel 59
Varje rapporteringsperiod (kalenderkvartal) enligt artikel 364 i
direktiv 2006/112/EG ska vara en oberoende rapporterings
period.

Artikel 60
När en mervärdesskattedeklaration väl har ingetts i enlighet med
artikel 364 i direktiv 2006/112/EG, får uppgifterna i den ändras
endast genom ändring av den deklarationen, inte genom juste
ringar i en senare mervärdesskattedeklaration.

AVSNITT 1

Särskild ordning för investeringsguld

Artikel 61

(Artiklarna 344–356 i direktiv 2006/112/EG)

Belopp i mervärdesskattedeklarationer som upprättas inom ra
men för den särskilda ordningen för tjänster som tillhandahålls
på elektronisk väg som föreskrivs i artiklarna 357–369 i direk
tiv 2006/112/EG ska inte avrundas uppåt eller nedåt till när
maste heltal i den berörda valutan. Det exakta mervärdesskatte
beloppet ska redovisas och betalas.

Artikel 56
I artikel 344.1.1 i direktiv 2006/112/EG ska uttrycket en av
guldmarknaderna godtagen vikt åtminstone omfatta de omsatta
enheter och vikter som anges i bilaga III till denna förordning.
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Artikel 62

KAPITEL XII

Den identifieringsmedlemsstat som har mottagit ett belopp som
är högre än det som följer av den mervärdesskattedeklaration
som ingetts för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg i
enlighet med artikel 364 i direktiv 2006/112/EG, ska återbetala
det överskjutande beloppet direkt till den berörda beskattnings
bara personen.

SLUTBESTÄMMELSER

Om en identifieringsmedlemsstat har mottagit ett belopp som
motsvarar en mervärdesskattedeklaration som senare visar sig
vara inkorrekt och den medlemsstaten redan har fördelat detta
belopp bland konsumtionsmedlemsstaterna, ska dessa återbetala
det överskjutande mottagna beloppet direkt till den icke-etable
rade beskattningsbara personen och underrätta identifierings
medlemsstaten om den justering som bör göras.

Artikel 64
Förordning (EG) nr 1777/2005 ska upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som
hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet
med jämförelsetabellen i bilaga IV.
Artikel 65
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.
Däremot ska

Artikel 63
Mervärdesskattebelopp som betalas enligt artikel 367 i direktiv
2006/112/EG ska vara hänförliga till den mervärdesskattedekla
ration som inges i enlighet med artikel 364 i det direktivet.
Eventuella senare ändringar av de belopp som betalats får en
dast företas med hänvisning till den deklarationen och får inte
tas upp i en annan deklaration eller justeras i en senare dekla
ration.

— artiklarna 3 a, 11.2 b, 23.1 och 24.1 tillämpas från och med
den 1 januari 2013.
— artikel 3 b tillämpas från och med den 1 januari 2015.
— artikel 11.2 c tillämpas till och med den 31 december 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2011.
På rådets vägnar
MATOLCSY Gy.

Ordförande
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BILAGA I
Artikel 7 i denna förordning
1. Punkt 1 i bilaga II till direktiv 2006/112/EG
a) Webbhotellverksamhet.
b) Automatiserat distansunderhåll online av programvara.
c) Fjärradministration av datasystem.
d) Datalagerhantering online där vissa uppgifter lagras och hämtas på elektronisk väg.
e) Tillhandahållande online av diskutrymme på begäran.
2. Punkt 2 i bilaga II till direktiv 2006/112/EG
a) Tillgång till eller nedladdning av programvara, t.ex. upphandlings-, bokförings- eller antivirusprogram, samt upp
dateringar.
b) Programvara som förhindrar att det visas reklam på skärmen, även kallad ”bannerblockerare”.
c) Nedladdningsbara drivrutiner, såsom programvara som förbinder datorer med kringutrustning, t.ex. skrivare.
d) Automatisk installation online av filter på webbplatser.
e) Automatisk installation online av brandväggar.
3. Punkt 3 i bilaga II till direktiv 2006/112/EG
a) Tillgång till och nedladdning av ”skrivbordsteman”.
b) Tillgång till och nedladdning av fotografier, illustrationer eller skärmsläckare.
c) Det digitaliserade innehållet i böcker och andra elektroniska publikationer.
d) Prenumeration på nättidningar och nättidskrifter.
e) Webbloggar och webbplatsstatistik.
f) Nyheter, trafikinformation och väderrapporter online.
g) Information online som genereras automatiskt av en programvara genom att köparen för in vissa uppgifter, t.ex.
rättsliga och finansiella uppgifter, inbegripet uppgifter såsom kontinuerligt uppdaterade börsuppgifter.
h) Tillhandahållande av annonsutrymme, t.ex. annonser på en webbplats eller webbsida.
i) Användning av sökverktyg och Internetkataloger.
4. Punkt 4 i bilaga II till direktiv 2006/112/EG
a) Tillgång till eller nedladdning av musik till datorer och mobiltelefoner.
b) Tillgång till eller nedladdning av jinglar, musikutdrag, ringsignaler eller andra ljud.
c) Tillgång till eller nedladdning av filmer.
d) Nedladdning av spel till datorer och mobiltelefoner.
e) Tillgång till automatiserade nätbaserade spel som inte fungerar utan Internet eller liknande elektroniska nätverk och
där deltagarna befinner sig på avstånd från varandra.
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5. Punkt 5 i bilaga II till direktiv 2006/112/EG
a) Automatiserad undervisning på distans som inte fungerar utan Internet eller ett liknande elektroniskt nät och som
tillhandahålls med begränsad, eller utan, mänsklig medverkan, inbegripet virtuella klassrum, utom när Internet eller
ett liknande elektroniskt nät används endast som ett verktyg för kommunikation mellan läraren och eleven.
b) Arbetsböcker som eleverna fyller i online och som rättas automatiskt, utan mänsklig medverkan.
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BILAGA II
Artikel 51 i denna förordning
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Förklarande anmärkningar
1. För leverantören/tillhandahållaren och/eller den godkände upplagshavaren utgör detta intyg ett dokument till stöd för
undantag från skatteplikt för leveranserna eller tillhandahållandena av varor eller tjänster eller försändelsen av varor till
de berättigade organisationer eller personer som anges i artikel 151 i direktiv 2006/112/EG och artikel 13 i direktiv
2008/118/EG. I enlighet härmed ska ett intyg upprättas för varje leverantör/tillhandahållare/upplagshavare. Leveran
tören/tillhandahållaren/upplagshavaren är dessutom skyldig att behålla intyget som en del av sina räkenskaper i
enlighet med tillämplig lagstiftning i sin medlemsstat.
2. a) Kraven på det papper som ska användas är fastställda i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 164 av den 1 juli
1989, s. 3.
Vitt papper med måtten 210 mm × 297 mm ska användas till samtliga exemplar och får ha en högsta avvikelse på
längden av minus 5 eller plus 8 mm.
Vid undantag från punktskatteplikt ska intyget upprättas i två exemplar varav
— ett ska behållas av avsändaren, och
— ett ska medfölja förflyttningen av de punktskattepliktiga varorna.
b) Varje outnyttjat utrymme i fält 5 B ska korsas över så att inget kan tillfogas.
c) Dokumentet ska fyllas i så att det är lättläsligt och på ett sådant sätt att de ifyllda uppgifterna är beständiga. Det är
inte tillåtet att radera eller att skriva över uppgifter. Det ska fyllas i på ett av värdmedlemsstaten erkänt språk.
d) Om beskrivningen av varorna och/eller tjänsterna (fält 5 B i intyget) hänvisar till en inköpsorderblankett som
upprättats på ett språk som inte erkänts av värdmedlemsstaten, ska den berättigade organisationen eller personen
bifoga en översättning.
e) Om intyget å andra sidan har upprättats på ett språk som inte erkänts av leverantörens/tillhandahållarens/upplags
lagerhavarens medlemsstat ska den berättigade organisationen eller personen bifoga en översättning av uppgifterna
om varorna och/eller tjänsterna i fält 5 B.
f) Med erkänt språk avses ett officiellt språk i medlemsstaten eller ett av unionens officiella språk som medlemsstaten
har godkänt för detta ändamål.
3. Den berättigade organisationen eller personen lämnar genom sin förklaring i fält 3 i intyget de upplysningar som är
nödvändiga för bedömningen av ansökan om undantag från skatteplikt i värdmedlemsstaten.
4. Organisationen bekräftar genom sin förklaring i fält 4 i intyget uppgifterna i dokumentets fält 1 och 3 a och intygar
att den berättigade personen är anställd av organisationen.
5. a) Hänvisningen till inköpsorderblanketten (fält 5 B i intyget) ska innehålla åtminstone datum och ordernummer.
Orderblanketten bör innehålla alla de uppgifter som anges i fält 5 i intyget. Om intyget måste stämplas av
värdmedlemsstatens behöriga myndighet ska även orderblanketten stämplas.
b) Angivandet av registreringsnumret för punktskatt enligt artikel 22.2 a i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av
den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter är frivilligt. Registreringsnumret för
mervärdesskatt eller skatteregistreringsnumret ska anges.
c) Valutorna bör anges med en kod på tre bokstäver i enlighet med standarden ISO-kod 4217, som fastställts av
Internationella standardiseringsorganisationen (1).
6. Den ovannämnda förklaringen av den berättigade organisationen eller personen ska i fält 6 bestyrkas genom värd
medlemsstatens behöriga myndighets stämpel/stämplar. Den myndigheten får göra sitt godkännande avhängigt ett
samtycke av en annan myndighet i värdmedlemsstaten. Det är den behöriga skattemyndighetens sak att inhämta ett
sådant samtycke.
7. För att förenkla förfarandet får den behöriga myndigheten undanta den berättigade organisationen från förpliktelsen att
få intyget stämplat, om undantaget från skatteplikt avser officiellt bruk. Den berättigade organisationen bör ange detta
undantag i fält 7 i intyget.

(1) Exempel på valutakoder som används: EUR (euro), BGN (lev), CZK (tjeckiska kronor), DKK (danska kronor), GBP (brittiska pund), HUF
(forinter), LTL (litas), PLN (zloty), RON (rumänska leu), SEK(svenska kronor) och USD (US-dollar).
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BILAGA III
Artikel 56 i denna förordning
Enhet

Omsatta vikter

Kg

12,5/1

Gram

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Uns (1 uns = 31,1035 gram)

100/10/5/1/1/2/1/4

Tael (1 tael = 1,193 uns) (1)

10/5/1

Tola (10 tola = 3,75 uns) (2)

10

(1) Tael = en traditionell kinesisk viktenhet. Den nominella finheten i en tael-tacka från Hongkong är 990, men i Taiwan kan tackor på 5
och 10 tael ha en finhet på 999,9.
(2) Tola = en traditionell indisk viktenhet för guld. Den vanligaste storleken på en guldtacka är 10 tola med en finhet på 999.
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