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BILAGA
”BILAGA V
RAPPORTERINGSREGLER FÖR plattformsoperatörer
I denna bilaga fastställs de regler om rapportering och åtgärder för kundkännedom (due
diligence) som ska tillämpas av Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer för att göra det
möjligt för medlemsstaterna att genom automatiskt utbyte lämna de upplysningar som avses i
artikel 8ac i detta direktiv.
I bilagan beskrivs också de regler och administrativa förfaranden som medlemsstaterna ska ha
för att säkerställa effektivt genomförande av och överensstämmelse med de förfaranden för
rapportering och kundkännedom som fastställs i denna bilaga.

AVSNITT I
DEFINIERADE BEGREPP
Följande begrepp ska ha den betydelse som anges nedan:
A. Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer
1.

Plattform: all programvara, däribland en webbplats eller delar därav och
tillämpningar, inbegripet mobila applikationer som är tillgängliga för användarna och
som gör det möjligt för Säljarna att vara anslutna till andra användare för att bedriva
den Berörda verksamheten, direkt eller indirekt, med avseende på sådana användare.
Detta omfattar även arrangemang för inkassering och betalning av Ersättning med
avseende på Berörd verksamhet.
Begreppet Plattform ska inte omfatta programvara som utan att det behövs några
ytterligare åtgärder inom ramen för en Berörd verksamhet endast möjliggör något av
följande:
(a)

Hantering av betalningar i samband med Berörd verksamhet.

(b)

Användares listning av eller reklam för en Berörd verksamhet.

(c)

Omdirigering eller överföring av användare till en Plattform.

2.

Plattformsoperatör: en Enhet som ingår avtal med Säljare i syfte att göra hela eller
delar av Plattformen tillgänglig för sådana Säljare.

3.

Rapporteringsskyldig plattformsoperatör: en Plattformsoperatör som befinner sig i
någon av följande situationer:
(a)
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En Plattformsoperatör som har sin skatterättsliga hemvist i en medlemsstat,
eller en Plattformsoperatör som inte har sin skatterättsliga hemvist i en
medlemsstat men uppfyller något av följande villkor:
i)

Den är registrerad i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

ii)

Den har sin plats för företagsledning (inbegripet den faktiska
företagsledningen) i en medlemsstat.

iii)

Den har ett fast driftsställe i en medlemsstat.
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(b)

4.

Den har varken sin skatterättsliga hemvist i eller är registrerad i eller regleras
av lagstiftningen i eller har ett fast driftsställe i en medlemsstat, men
underlättar Rapporteringspliktiga säljares bedrivande av Berörd verksamhet
eller uthyrning av fast egendom som är belägen i en medlemsstat.

Berörd verksamhet: verksamhet som utförs mot betalning och utgörs av något av
följande:
(a)

Uthyrning av fast egendom.

(b)

Personliga tjänster.

(c)

Försäljning av varor.

(d)

Uthyrning av transportsätt.

(e)

Investering och utlåning i samband med gräsrotsfinansiering enligt definitionen
i unionens rättsliga ram för finansmarknader.

Begreppet Berörd verksamhet ska inte omfatta verksamheter som bedrivs av en
säljare som agerar som anställd hos den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören
eller hos en Enhet med anknytning till Plattformsoperatören.
5.

Ersättning: ersättning i någon form, exklusive eventuella avgifter, provisioner eller
skatter som den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har innehållit eller tagit
ut, som betalas ut eller krediteras till en Säljare i samband med den Berörda
verksamheten, vars belopp Plattformsoperatören känner till eller rimligen kan
förväntas känna till.

6.

Personlig tjänst: en tjänst som innefattar tids- eller uppgiftsbaserat arbete som utförs
av en eller flera personer som agerar oberoende från eller på en Enhets vägnar, och
som utförs på en användares begäran, antingen online eller fysiskt offline efter att ha
förmedlats via en plattform.

B. Rapporteringspliktiga säljare
1.

Säljare: en plattformsanvändare, antingen en privatperson eller en Enhet, som vid
något tillfälle under den Rapporteringspliktiga perioden registrerar sig på
Plattformen och utför den Berörda verksamheten.

2.

Aktiv säljare: en Säljare som antingen tillhandahåller en Berörd verksamhet under
den Rapporteringspliktiga perioden eller betalas eller krediteras Ersättning i
samband med den Berörda verksamheten under den Rapporteringspliktiga perioden.

3.

Rapporteringspliktig säljare: en Aktiv säljare som inte är en Undantagen säljare,
som har sin hemvist i en medlemsstat eller har hyrt ut fast egendom som är belägen i
en medlemsstat.
En Rapporteringspliktig säljare ska anses ha sin hemvist i en medlemsstat i den
mening som avses i första stycket om den uppfyller något av följande villkor under
den Rapporteringspliktiga perioden:
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(a)

Den hade sin Primära adress i en medlemsstat.

(b)

Den hade fått ett Skatteregistreringsnummer eller Momsregistreringsnummer
utfärdat i en medlemsstat.

(c)

För en Säljare som är en Enhet: den hade ett fast driftsställe i en medlemsstat.
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4.

Undantagen säljare: en Säljare som är en Myndighetsenhet.

C. Övriga definitioner
1.

Enhet: en juridisk person eller rättslig konstruktion, såsom ett
en delägarbeskattad juridisk person (partnership), en trust eller en stiftelse.

2.

Myndighetsenhet: en medlemsstats eller annan jurisdiktions regering, ett
subnationellt politiskt förvaltningsområde i en medlemsstat eller i en annan
jurisdiktion (ett subnationellt politiskt förvaltningsområde omfattar stat, provinser,
län och kommuner), eller ett av en medlemsstat eller en annan jurisdiktion eller en
eller flera av de ovannämnda, helägt organ eller verk (var och en utgör en
Myndighetsenhet).

3.

Skatteregistreringsnummer: identifikationsnummer
funktionell motsvarighet om sådant nummer saknas.

4.

Momsregistreringsnummer: ett unikt nummer som identifierar en beskattningsbar
person eller en icke-beskattningsbar rättslig enhet som är registrerad för
mervärdesskatt.

5.

Primär adress: den primära bostadsadressen för en Säljare som är en privatperson
samt den adress där en Säljare som är en Enhet har sitt säte.

6.

Rapporteringspliktig period: det kalenderår som rapporteringen slutförs enligt
avsnitt III.

7.

Förtecknad egendom: alla fasta egendomsenheter som är belägna på samma
gatuadress och bjuds ut till uthyrning på en Plattform av samma Säljare.

8.

Identifikationskod för finansiellt konto: ett unikt identifieringsnummer eller en
hänvisning som finns tillgängligt för Plattformsoperatören till ett bankkonto eller
liknande betalningstjänster till vilket Ersättning betalas ut eller krediteras.

för

bolag,

skattebetalare

eller

AVSNITT II
FÖRFARANDEN FÖR RAPPORTERING OCH ÅTGÄRDER FÖR
KUNDKÄNNEDOM (DUE DILIGENCE)
Följande förfaranden ska tillämpas för att identifiera Rapporteringspliktiga säljare:
A. Säljare som inte är föremål för granskning
För att fastställa huruvida en Säljare som är en Enhet uppfyller villkoren för en Undantagen
säljare enligt beskrivningen i punkt B.4 får Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer
förlita sig till allmänt tillgänglig information eller en bekräftelse från Säljaren (Enheten).
B. Insamling av uppgifter om Säljare
1.
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Den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska samla in följande uppgifter för
varje Säljare som är en privatperson:
(a)

Förnamn och efternamn.

(b)

Primär adress.
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2.

(c)

Det Skatteregistreringsnummer som har utfärdats till Säljaren, med uppgift om
utfärdande medlemsstat.

(d)

Säljarens Momsregistreringsnummer om det finns tillgängligt.

(e)

Födelsedatum.

Den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska samla in följande uppgifter för
varje Säljare som är en Enhet och inte en Undantagen enhet:
(a)

Fullständigt officiellt namn.

(b)

Primär adress.

(c)

Det Skatteregistreringsnummer som har utfärdats till Säljaren, med uppgift om
utfärdande medlemsstat.

(d)

Säljarens Momsregistreringsnummer om det finns tillgängligt.

(e)

Bolagsregistreringsnummer.

(f)

Förekomst av ett fast driftsställe i unionen, när sådant finns, med angivelse av
var och en av medlemsstaterna där ett sådant fast driftsställe är beläget.

3.

Utan hinder av vad som sägs i punkterna B.1 och B.2 behöver Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatörer inte samla in de uppgifter som avses i punkt B.1 b–e och
punkt B.2 b–f om den använder sig av en direkt bekräftelse av Säljarens identitet och
hemvist genom en identifieringstjänst som tillgängliggörs av en medlemsstat eller av
unionen för att fastställa Säljarens identitet och skatterättsliga hemvist.

4.

Utan hinder av vad som sägs i punkt B.1 c och punkt B.2 c och e behöver
Skatteregistreringsnummer eller i förekommande fall bolagsregistreringsnummer
inte samlas in i följande situationer:
(a)

Den medlemsstat där Säljaren har sin hemvist utfärdar
Skatteregistreringsnummer eller bolagsregistreringsnummer till Säljaren.

inte

(b)

Den medlemsstat där Säljaren har sin hemvist kräver inte att
Skatteregistreringsnummer eller bolagsregistreringsnummer som har utfärdats
till Säljaren måste samlas in.

C. Kontroll av uppgifter om Säljare
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1.

Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska, genom att använda all information
och alla handlingar de har tillgång till i sina register samt eventuella elektroniska
gränssnitt som tillgängliggörs av en medlemsstat eller av unionen utan kostnad för att
avgöra huruvida Skatteregistreringsnumret och/eller Momsregistreringsnumret är
giltiga, fastställa huruvida de upplysningar som har samlats in enligt punkterna A,
B.1, B.2 a–e och E är tillförlitliga.

2.

Utan hinder av vad som sägs i punkt C.1 får Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatörer, för att genomföra förfarandena för kundkännedom i enlighet
med punkt F.2, fastställa huruvida de upplysningar som har samlats in i enlighet med
punkterna A, B.1, B.2 a–e och E är tillförlitliga genom att använda information och
handlingar som de har tillgång till i sina elektroniskt sökbara register.

3.

Vid tillämpningen av punkt F.3 b och utan hinder av vad som sägs i punkterna C.1
och C.2 ska Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer, när de har anledning att
känna till att någon av de upplysningar som avses i punkterna B eller E kan vara
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inkorrekta på grundval av information som tillhandahållits av den behöriga
myndigheten i en medlemsstat i en begäran rörande en viss Säljare, begära att
Säljaren korrigerar de upplysningar som befunnits vara inkorrekta och lämnar in
styrkande handlingar, uppgifter eller upplysningar som är tillförlitliga och kommer
från en oberoende källa, såsom
a)

en giltig statligt utfärdad identitetshandling,

b)

ett nyligen utfärdat intyg om skatterättslig hemvist.

D. Fastställande av Säljarens bosättningsmedlemsstat vid tillämpning av detta direktiv
1.

Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska anse att en Säljare har sin hemvist i
den medlemsstat där denne har sin Primära adress. Om den skiljer sig från den
medlemsstat där Säljaren har sin Primära adress, ska Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatörer anse att Säljaren har sin hemvist även i den medlemsstat där
dennes Skatteregistreringsnummer eller Momsregistreringsnummer har utfärdats.
Om Säljaren har lämnat upplysningar om förekomsten av ett fast driftsställe i
enlighet med punkt B.2 f ska Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer anse att
Säljaren har sin hemvist även i den respektive medlemsstat som angetts av Säljaren.

2.

Utan hinder av vad som sägs i punkt D.1 ska Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatörer anse att en Säljare har sin hemvist i var och en av de
medlemsstater som bekräftats av en elektronisk identifieringstjänst som
tillgängliggörs av en medlemsstat eller av unionen i enlighet med punkt B.3.

E. Insamling av information om uthyrd fast egendom
Om en Säljare bedriver en Berörd verksamhet som omfattar uthyrning av fast egendom ska
den Rapporterande plattformsoperatören inhämta adressuppgifter samt respektive
lagfartsnummer, om ett sådant har utfärdats, för varje Förtecknad egendom.
F. Tidsfrister och giltighet med avseende på förfaranden för rapportering och åtgärder för
kundkännedom
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1.

Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska senast den 31 december under den
Rapporteringspliktiga perioden fullgöra de förfaranden för rapportering och åtgärder
för kundkännedom som anges i punkterna A–E.

2.

Utan hinder av vad som sägs i punkt F.1 ska förfarandena för rapportering och
åtgärder för kundkännedom enligt punkterna A–E för Säljare som redan var
registrerade på Plattformen den 1 januari 2022 eller på det datum då Enheten blev en
Rapporteringsskyldig plattformsoperatör slutföras senast den 31 december under den
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens andra Rapporteringspliktiga period.

3.

Utan hinder av vad som sägs i punkt F.1 får Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatörer förlita sig till förfaranden för rapportering och åtgärder för
kundkännedom som genomförts under tidigare perioder, på villkor att
(a)

de upplysningar om Säljaren som krävs enligt punkterna B.1 och B.2 antingen
har samlats in och kontrollerats eller bekräftats under de senaste 36 månaderna,
och

(b)

de inte har anledning att känna till att de upplysningar som har samlats in enligt
punkterna A, B och E är eller har blivit otillförlitliga eller inkorrekta.
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G. Tillämpning av förfaranden för rapportering och åtgärder för kundkännedom endast på
Aktiva säljare
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer kan välja att fullgöra förfarandena för
rapportering och åtgärder för kundkännedom enligt punkterna A–F endast med avseende på
Aktiva säljare.
H. Förfaranden för rapportering och åtgärder för kundkännedom som utförs av tredje parter
1.

Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer får anlita ett utomstående tjänsteföretag
för att fullgöra de skyldigheter avseende förfaranden för rapportering och åtgärder
för kundkännedom som fastställs i detta avsnitt, men sådana skyldigheter ska förbli
den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens ansvar.

2.

Om en Plattformsoperatör fullgör skyldigheterna avseende förfarandena för
rapportering och åtgärder för kundkännedom för samma Plattform enligt punkt H.1
ska Plattformsoperatören genomföra dessa förfaranden enligt de regler som fastställs
i detta avsnitt.

AVSNITT III
RAPPORTERINGSKRAV
A. Tidsfrister och metoder för rapportering
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1.

En Rapporteringsskyldig plattformsoperatör i den mening som avses i punkt A.3 a i
avsnitt I ska till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har fastställts i
enlighet med punkt A.3 a i avsnitt I rapportera de upplysningar som anges i punkt B i
detta avsnitt med avseende på den Rapporteringspliktiga perioden senast den
31 januari det år efter det kalenderår då Säljaren identifieras som en
Rapporteringspliktig säljare.

2.

Om en Rapporteringsskyldig plattformsoperatör i den mening som avses i
punkt A.3 a i avsnitt I uppfyller något av de villkor som förtecknas där i fler än en
medlemsstat ska den välja en av dessa medlemsstater för att fullgöra de
rapporteringskrav som anges i detta avsnitt. En sådan Rapporteringsskyldig
plattformsoperatör ska rapportera de upplysningar som förtecknas i punkt B i detta
avsnitt med avseende på den Rapporteringspliktiga perioden till den behöriga
myndigheten i den medlemsstat som har valts enlighet med punkt E.1 i avsnitt IV
senast den 31 januari det år efter det kalenderår då Ersättning betalas ut eller
krediteras till en Rapporteringspliktig säljare för den Berörda verksamheten.

3.

En Rapporteringsskyldig plattformsoperatör i den mening som avses i punkt A.3 b i
avsnitt I ska rapportera de upplysningar som anges i punkt B i detta avsnitt med
avseende på den Rapporteringspliktiga perioden till den behöriga myndigheten i
registreringsmedlemsstaten enlighet med punkt F.1 i avsnitt IV senast den 31 januari
det år efter det kalenderår då Ersättning betalas ut eller krediteras till en
Rapporteringspliktig säljare för den Berörda verksamheten.

4.

En Rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska också lämna de upplysningar som
anges i punkterna B.2 och B.3 till den berörda Rapporteringspliktiga säljaren senast
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den 31 januari det år efter det kalenderår då Ersättning betalas ut eller krediteras till
en Rapporteringspliktig säljare för en Berörd verksamhet.
5.

Upplysningar om Ersättning som betalats ut eller krediterats i kontanter ska
rapporteras i den valuta som den betalades ut eller krediterades i. Om Ersättningen
betalades ut eller krediterades i en annan form än kontanter ska den rapporteras i
lokal valuta, omräknad eller värderad på ett sätt som konsekvent bestäms av den
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören.

6.

Upplysningar om ersättning och andra belopp ska rapporteras för det kvartal under
den Rapporteringspliktiga period då Ersättningen betalades ut eller krediterades.

B. Information som ska anges i rapporten
Varje Rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska rapportera följande information.
1.

Namn, registrerad företagsadress och Skatteregistreringsnummer för den
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören samt företagsnamn för den Plattform
eller de Plattformar som den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens
rapportering avser.

2.

För varje Rapporteringspliktig säljare som har bedrivit annan Berörd verksamhet än
uthyrning av fast egendom:

3.
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a)

Upplysningar som ska samlas in enligt punkt B i avsnitt II.

b)

Identifikationskod för finansiellt konto, i den mån det finns tillgängligt för den
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören och den behöriga myndigheten i
den medlemsstat där den Rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist inte
har meddelat de behöriga myndigheterna i samtliga andra medlemsstater att
den inte har för avsikt att använda Identifikationskoden för finansiellt konto för
detta ändamål.

c)

Om namnet skiljer sig från namnet på den Rapporteringspliktiga säljaren,
namn på innehavaren av det finansiella konto till vilket Ersättning betalas ut
eller krediteras, i den mån det finns tillgängligt för den Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatören samt eventuella andra bankuppgifter som den
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har tillgång till med avseende på
den kontoinnehavaren.

d)

Varje medlemsstat i vilken den Rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist
vid tillämpningen av detta direktiv enligt punkt B.3 i avsnitt I.

e)

Den sammanlagda Ersättning som har betalats ut eller krediterats under varje
kvartal av den Rapporteringspliktiga perioden.

f)

Eventuella avgifter, provisioner eller skatter som den Rapporteringsskyldiga
plattformen har innehållit eller tagit ut under varje kvartal av den
Rapporteringspliktiga perioden.

För varje Rapporteringspliktig säljare som har tillhandahållit tjänster för uthyrning
av fast egendom:
a)

Upplysningar som ska samlas in enligt punkt B i avsnitt II.

b)

Identifikationskod för finansiellt konto, i den mån det finns tillgängligt för den
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören och den behöriga myndigheten i
den medlemsstat där den Rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist inte
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har meddelat de behöriga myndigheterna i samtliga andra medlemsstater att
den inte har för avsikt att använda Identifikationskoden för det Finansiella
kontot för detta ändamål.
c)

Om namnet skiljer sig från namnet på den Rapporteringspliktiga säljaren,
namn på innehavaren av det finansiella konto till vilket Ersättning betalas ut
eller krediteras, i den mån det finns tillgängligt för den Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatören samt eventuella andra bankuppgifter som den
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har tillgång till med avseende på
den kontoinnehavaren.

d)

Varje medlemsstat i vilken den Rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist
vid tillämpningen av detta direktiv enligt punkt B.3 i avsnitt I.

e)

Adress för varje Förtecknad egendom, fastställd på grundval av de förfaranden
som anges i punkt E i avsnitt II och respektive lagfartsnummer, i
förekommande fall.

f)

Den sammanlagda Ersättning som har betalats ut eller krediterats under varje
kvartal av den Rapporteringspliktiga perioden.

g)

Eventuella avgifter, provisioner eller skatter som den Rapporteringspliktiga
plattformsoperatören har innehållit eller tagit ut under varje kvartal av den
Rapporteringspliktiga perioden.

h)

I förekommande fall, det antal dagar som varje Förtecknad fastighet var uthyrd
under den Rapporteringspliktiga perioden samt typer av Förtecknade
fastigheter.

AVSNITT IV
FAKTISKT GENOMFÖRANDE
Enligt artikel 8ac ska medlemsstaterna ha regler och administrativa förfaranden för att
säkerställa ett ändamålsenligt genomförande och efterlevnad av de skyldigheter i samband
med rapportering och åtgärder för kundkännedom (due diligence) som anges i avsnitten II och
III i denna bilaga.
A. Regler för att genomföra de krav för insamling och kontroll som fastställs i avsnitt II
1.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att
Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatörer
uppfyller
insamlingsoch
kontrollkraven enligt avsnitt II med avseende på sina Rapporteringspliktiga säljare.

2.

Om en Rapporteringspliktig säljare efter två påminnelser efter den första begäran
från den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ändå inte lämnar de
upplysningar som krävs enligt avsnitt II ska den Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatören avsluta Säljarens konto och förhindra Säljaren att omregistrera
sig på Plattformen under en period på sex månader eller hålla inne utbetalningen av
Ersättningen till Säljaren.

B. Regler enligt vilka det krävs att Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer för register
över de åtgärder som vidtas och de upplysningar som åberopas för att genomföra förfarandena
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för rapportering och åtgärder för kundkännedom och rapporteringskraven samt lämpliga
åtgärder för att inhämta dessa registrerade upplysningar
1.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer för register över de åtgärder som vidtas
och de upplysningar som åberopas för att genomföra de förfaranden för rapportering
och åtgärder för kundkännedom samt rapporteringskrav som anges i avsnitten II och
III. Sådana register ska finnas tillgängliga under tillräckligt lång tid och i alla
händelser under en period på minst fem men högst sju år efter utgången av den
Rapporteringspliktiga period som de avser.

2.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs, även tvingande åtgärder för att se
till
att
Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatörer
fullgör
sina
rapporteringsskyldigheter, i syfte att säkerställa att alla nödvändiga upplysningar
rapporteras till den behöriga myndigheten så att den kan uppfylla skyldigheten att
lämna upplysningar i enlighet med artikel 8ac.2.

C. Administrativa förfaranden för att kontrollera att Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatörer uppfyller förfarandena för rapportering och åtgärder för kundkännedom
Medlemsstaterna ska fastställa administrativa förfaranden för att kontrollera att
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer uppfyller de förfaranden för rapportering och
åtgärder för kundkännedom samt rapporteringskrav som anges i avsnitten II och III.
D.
Administrativa
förfaranden
för
uppföljning
med
Rapporteringsskyldiga
plattformsoperatörer om de rapporterar ofullständiga eller felaktiga uppgifter
Medlemsstaterna ska fastställa administrativa förfaranden för uppföljning med
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer om de rapporterade upplysningarna är
ofullständiga eller felaktiga.
E. Administrativa förfaranden för att välja en enda medlemsstat att rapportera till
Om en Rapporteringsskyldig plattformsoperatör i den mening som avses i punkt A.3 a i
avsnitt I uppfyller något av de villkor som förtecknas där i fler än en medlemsstat ska den
välja en av dessa medlemsstater för att fullgöra de rapporteringskraven enligt avsnitt III. Den
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska underrätta samtliga behöriga myndigheter i
dessa medlemsstater om sitt val.
F. Administrativt förfarande
plattformsoperatörer
1.

SV

för

en

enda

registrering

av

Rapporteringsskyldiga

En Rapporteringsskyldig plattformsoperatör i den mening som avses i punkt A.3 b i
avsnitt I ska registrera sig hos den behöriga medlemsstaten i en medlemsstat enligt
artikel 8ac.4 när den inleder sin verksamhet som Plattformsoperatör. Om en sådan
Rapporteringsskyldig plattformsoperatör redan är registrerad för mervärdesskatt
inom unionen enligt den särskilda ordning som avses i artikel 358a ff i rådets direktiv
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2006/112/EG1 eller den särskilda ordning som avses i artikel 369a ff i det direktivet,
ska den inte registrera sig i någon annan medlemsstat.
2.

(a)

Namn.

(b)

Postadress.

(c)

Elektroniska adresser, inbegripet webbplatser.

(d)

Eventuellt
Skatteregistreringsnummer
Rapporteringsskyldig plattformsoperatör.

(e)

Ett intyg om att Plattformen inte redan är registrerad för mervärdesskatt inom
unionen.

som

har

utfärdats

till

3.

Den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska anmäla eventuella ändringar av
de uppgifter som har lämnats enligt punkt F.2 till den medlemsstat där den är
registrerad.

4.

Registreringsmedlemsstaten ska tilldela ett unikt identifieringsnummer till den
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören och ska anmäla det på elektronisk väg.

5.

Den medlemsstat där den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören är registrerad
ska stryka Plattformsoperatören från registret i följande fall:
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Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska lämna följande uppgifter till den
medlemsstat där den är registrerad:

(a)

Om Plattformsoperatören underrättar medlemsstaten om att den inte längre
bedriver verksamhet som Plattformsoperatör.

(b)

Om det i avsaknad av en underrättelse enligt punkt a finns skäl att anta att
Plattformsoperatören har upphört med sin verksamhet.

(c)

Om Plattformsoperatören inte längre uppfyller villkoren i punkt A.3 b i
avsnitt I.”.

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt
(EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
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