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Sammanfattning 
 

 

Titel  Omvänd moms – en undersökning av byggtjänstbranschen 

Författare  Patrik Patriksson och Calle Walmstedt 

Handledare  Arne Fagerström 

 

Från och med den första juli år 2007 skall köparen redovisa mervärdeskatt vid inköp av 

byggtjänster från ett annat byggtjänstföretag. Regeländringen syftar till att minska 

skatteundandragande och svartarbete som är ett problem inom byggbranschen. 

Införandet har dock medfört en del problem för berörda parter.  

 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur den omvända momsen bokförs i svenska 

byggtjänstföretag samt de ekonomiska konsekvenserna detta leder till hos säljande och 

köpande byggtjänstföretag. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva hur det nya 

regelverket uppfattas av företag, Skatteverket och revisorer, samt att föreslå hur den 

omvända momsen bör bokföras i byggtjänstföretag. För att uppfylla uppsatsens syfte har 

intervjuer genomförts med utvalda byggtjänstföretag, revisorer samt Skatteverket.  

 

Uppsatsen ger en beskrivande bild av den rådande mervärdeskatteredovisningen inom 

byggbranschen. Uppsatsen belyser även de problem som finns med att tillämpa 

regelverket och hur de berörda parterna förhåller sig till dessa problem. Det har visat sig 

att många subjektiva bedömningar görs på grund av att regelverket är öppet för 

tolkning, vilket kan ha lett till felaktig redovisning. I samband med regeländringen 

uppstod hanterings- och inlärningskostnader för att följa det nya regelverket och dessa 

redogörs för i uppsatsen. 

 

 

Nyckelord: Omvänd moms, Omvänd skattskyldighet, Byggtjänst, Byggmoms, 

Redovisning 

 

 



 

 

   

 

 
 



 

 

Abstract 
 

 

Title  Reverse charge – a study of the construction service business 

Authors  Patrik Patriksson and Calle Walmstedt 

Supervisor  Arne Fagerström 

 

From the first of July 2007, the buyer will account for value added tax (VAT) on the 

purchase of construction services from another construction service company. The rule 

change is aimed at reducing tax evasion and undeclared work, which is a problem in the 

construction industry. The rule change, however, has caused some problems for the 

parties involved. 

 

This thesis aims to describe how the reverse rate recorded in Swedish construction 

service companies and the financial implications of this leads to the selling and buying 

construction service companies. Furthermore, this thesis aims to describe how the new 

regulatory framework is perceived by companies, the Swedish Tax Agency and 

accountants, and to propose how the reversal rate should be recorded in construction 

service companies. To comply with this thesis’ conclusion, interviews were conducted 

with selected construction service companies, auditors and tax authorities.  

 

This thesis provides a descriptive picture of the current VAT accounts in the 

construction industry. The thesis also highlights the problems that exist in applying the 

regulatory framework and how the parties relate to these problems. It has been shown 

that many subjective judgments are made on the grounds that the framework is open to 

interpretation, which may have resulted in improper accounting. In connection with the 

rule change, procedural and learning costs to comply with the new framework arose, 

and these are set out in this thesis. 

 

Keywords: Reverse VAT, Reverse charge, Construction service, Construction VAT, 

Accounting 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
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våra intervjuer och besvarat frågorna efter bästa förmåga.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Arne Fagerström vid Linköpings 

Universitet som givit oss värdefulla råd och tips för tillvägagångssätt samt de 

opponenter som under arbetets gång givit sina synpunkter på studiens innehåll.  
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1. Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till det ämne som uppsatsen behandlar 

och sedan förs en diskussion kring de problem som finns inom området. Diskussionen 

leder fram till uppsatsens forskningsfrågor, syfte och avgränsningar. Avslutningsvis 

presenteras uppsatsens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund moms 
 

 

Skatt på omsättning infördes för första gången i Sverige år 1941 under andra 

världskriget då staten behövde pengar för att finansiera ökade försvarskostnader. 

Skatten avskaffades efter krigets slut men infördes dock på nytt år 1960. År 1967 

beslutade Europeiska Gemenskapen (EG) om ett införande av mervärdesskatt för 

medlemsländerna, vilken Sverige tog efter år 1969 då Regeringen beslutade om att 

ersätta omsättningsskatt (oms) med mervärdesskatt.1 Efter Sveriges inträde i Europeiska 

Unionen (EU) år 1995 tillämpades samma regler som i övriga unionen och idag regleras 

momsen i Mervärdesskattelag (1994:200) (ML)2. Skillnaden mellan oms och 

mervärdesomsättningsskatt (moms) är att oms endast betalas av slutkonsumenten medan 

moms betalas i hela försäljningsledet, moms är dock endast en kostnad för 

slutkonsumenten.3 Näringsidkare betalar endast in moms på det mervärde som de tillfört 

en vara då de är berättigade att dra av kostnader för inköpet inklusive moms4. 

Förfarandet kring moms förtydligas i exemplet nedan: 

 

                                                 
1 Skatteverket (2008) 
2 Mervärdesskattelag (1994:200) 
3 Skatteverket (2008) 
4 Skatteverket (2008) 
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Företag A säljer en tjänst för 100 kr till företag B. A fakturerar 125 kr till B.  

 

A redovisar i sin deklaration: B redovisar i sin deklaration 

Momspliktig försäljning: 100 kr Ingående moms: 25 kr 

Utgående moms: 25 kr Moms att få tillbaka: 25 kr 

Moms att betala: 25 kr  

Tabell 1.1 Vanlig skattskyldighet 

    

I Sverige är den allmänna skattesatsen på tjänster och varor 25 procent och från den 

finns följande undantag. Första steget innefattar livsmedel samt hotell- och 

campingverksamhet där skattesatsen är reducerad till tolv procent. I nästa steg finns 

nyhetstidningar, konserter, teaterbiljetter, biobiljetter, böcker, resor samt 

idrottsverksamhet där skattesatsen är sex procent. Helt befriade från moms är till 

exempel bostadshyror och läkarbesök.5 Skattesatsen varierar mellan länderna i unionen 

och Sverige har tillsammans med Danmark den högsta momsen inom EU medan 

Cypern och Luxemburg har den lägsta allmänna skattesatsen, vilken är femton procent.6 

 

 

1.2 Bakgrund omvänd skattskyldighet 
 

 

Under 1990-talets senare hälft inledde dåvarande Riksskatteverket ett arbete med att 

granska stora byggprojekt. Arbetet behandlade problematik rörande svartarbete och 

skattefusk inom bygg- och anläggningsbranschen. I samband med arbetet genomförde 

verket under år 2000 och år 2001 ett riksomfattande kontrollprojekt för att kartlägga och 

utreda flera så kallade bygghärvor. En stor del av den svarta arbetskraften kunde inte 

identifieras i kontrollprojektet varvid verket valde att inte göra några beloppsmässiga 

beräkningar beträffande byggbranschen som helhet. Verket valde dock att presentera de 

siffror som representerande svartarbete relaterat till enbart installationsarbeten då de 

ansåg att dessa siffror var mer rättvisande fristående från branschen. Lönekostnaderna 
                                                 
5 Skatteverket (2008) 
6 www.europa.eu 
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för installationsarbeten uppskattades till 2,5 – 3 miljarder kronor årligen, och bortfallet 

av mervärdesskatt utgjorde cirka 500 – 600 miljoner kronor årligen. Följaktligen ansåg 

Riksskatteverket det vara nödvändigt att införa ändringar i lagstiftningen för att hämma 

utbredningen av skattefusk och användandet av svart arbetskraft inom byggbranschen.7 

De problem med skattefusk och svartarbete som är relaterade till byggbranschen är ej 

specifika för Sverige. De branscher inom EU där den största delen av oredovisat arbete 

utförs, utgörs av byggbranschen tillsammans med andra traditionella branscher som 

karakteriseras av arbetsintensiv produktion. För att åtgärda skattefusket och svartarbetet 

i Sverige beslutade Regeringen i början av juni år 2006 att införa omvänd 

skattskyldighet. Innan ändringen av lagen följde byggbranschen samma momsregler 

som övriga näringsidkare.8   

 

Den första juli år 2007 infördes den omvända skattskyldigheten för byggtjänster i 

Sverige9. I praktiken innebär det att säljaren fakturerar exklusive moms och köparen 

redovisar sin in- och utgående moms, vars netto om de är fullt avdragsgilla blir noll. 

Skillnaden i momskostnader har inte förändrats efter införandet av den omvända 

skattskyldigheten utan det är främst betalningsströmmarna som har förändrats. Detta 

förklaras genom att transaktionerna minskar samtidigt som varken Skatteverket eller det 

köpande företaget behöver ”ligga ute” med pengar för moms som inte utgör någon 

kostnad. I samband med den omvända skattskyldigheten behöver inte Skatteverket 

betala ut den moms till det köpande företaget, som det säljande företaget betalat in. 

Tidigare fakturerade flera säljande företag moms men avstod sedan från att betala in den 

till Skatteverket. Resultatet av detta förfarande blev att Skatteverket fick betala ut moms 

till det köpande företaget för de avdrag som köparen gjort utan att få in momsen från 

säljaren. Skatteverkets syfte blev i de fallen bakvänt då de betalade ut skatt till företagen 

istället för att inkassera skatt.10 Den omvända skattskyldigheten förtydligas i exemplet 

nedan: 

                                                 
7 www.Regeringen.se 
8 Balans (2006) 
9 Balans (2006) 
10 Wikberg (2007) 



Inledning 
  
 

4 
 

Företag A säljer en tjänst för 100 kr till företag B. A fakturerar 100 kr till B. 

 

A redovisar i sin deklaration B redovisar i sin deklaration 

Försäljning som är undantagen från 

moms: 100 kr 

Momspliktiga inköp där köparen är 

skattskyldig: 100 kr 

Moms att få betala eller få tillbaka: 0 kr Utgående moms: 25 kr 

 Ingående moms: 25 kr 

 Moms att betala eller få tillbaka: 0 kr 

Tabell 1.2 Omvänd skattskyldighet 

 

För att omvänd skattskyldighet skall bli gällande krävs det att både säljande och 

köpande företag är byggtjänstföretag som ”inte endast tillfälligt”11 tillhandahåller 

byggtjänster. Omvänd skattskyldighet är ej applicerbart på varor, utan tillämpas idag 

uteslutande på byggtjänster.12 

 

 

1.3 Problemdiskussion 
 

 

Införandet av den omvända skattskyldigheten har orsakat likviditetseffekter för såväl 

säljaren som köparen av byggtjänsten. Vid omvänd skattskyldighet beräknar köparen en 

utgående skatt på säljarens omsättning som köparen sedan rapporterar till Skatteverket. 

Har köparen även avdrags- eller återbetalningsrätt kan köparen samtidigt rapportera 

samma belopp som ingående skatt, vilken dras av från den utgående skatten. Vid vanlig 

skattskyldighet betalar köparen ut ett momsbelopp till sin leverantör, och i de fall 

avdragsrätt förekommer måste köparen ”ligga ute” med dessa pengar i väntan på att 

Skatteverket betalar tillbaka momsen. Vid omvänd skattskyldighet slipper köparen 

”ligga ute” med pengar för moms, varvid positiva likviditetseffekter uppstår för 

köparen.13  

                                                 
11Mervärdesskattelag (1994:200), 2 §, punkt 4 b, 2:a strecksatsen 
12 Mervärdesskattelag (2994:200) 
13 Prop. (2005/06:130) 
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Till skillnad från köparen av byggtjänster innebar omvänd skattskyldighet negativa 

likviditetseffekter för säljaren. Vid vanlig skattskyldighet får säljaren tillgång till ett 

momsbelopp från köparen som säljaren kan använda för att exempelvis betala moms på 

sina egna inköp, innan den skall redovisas till Skatteverket. Vid omvänd skattskyldighet 

får säljaren inte tillgång till utgående moms, och företag som säljer byggtjänster och 

som följer regelverket kommer därför att drabbas av negativa likviditetseffekter. 

Införandet av omvänd skattskyldighet kan därför komma att leda till ett ökat 

rörelsekapitalbehov, vilket beroende på hur kapitalet är finansierat kan öka företagens 

kostnader.14  

 

Andra problem som har uppstått i samband med införandet av det nya regelverket är 

exempelvis gränsdragningsproblem. För att företag skall omfattas av det nya regelverket 

krävs det att de tillhandahåller byggtjänster ”inte endast tillfälligt”15. Detta rekvisit är 

svårtolkat då ”inte endast tillfälligt” är ett vagt begrepp som ger företagen ett 

tolkningsutrymme. Företagen måste dessutom veta vilka arbetsuppgifter och tjänster 

som klassificeras som en byggtjänst vilket kan medföra svårigheter vid 

tolkningsförfarandet. Ytterligare gränsdragningsproblem kan uppstå i de fall företag 

tillhandahåller en tjänst tillsammans med en vara, exempelvis vid monteringsarbete eller 

vid installation av varor. Trots att tillhandahållandet består av en tjänst- och en varudel 

skall det ej göras en uppdelning med separata fakturor mellan dessa. Hela 

tillhandahållandet skall antingen definieras som omsättning av tjänst eller som 

omsättning av vara, och det är tillhandahållandets natur som avgör vilken part i avtalet 

som blir momsinbetalningsskyldig. Avgörande faktorer för bedömningen i detta 

sammanhang är exempelvis avtalets pris, arbetstid och arbetskostnader.16  

 

Skatteverkets definition av ”inte endast tillfälligt” är tämligen vag. Det finns inga 

nominella belopp avseende omsättningsandel eller antal uppdrag utan Skatteverket 

menar att det skall bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  Exempelvis 

kan en näringsidkare utföra ett omfattande uppdrag som sträcker sig över flera år, och 

då görs bedömningen att omvänd skattskyldighet blir gällande även om det är en 

engångsföreteelse. Alternativt kan det vara ett byggföretag som endast hinner utföra två 
                                                 
14 Prop. (2005/06:130) 
15Mervärdesskattelag (2994:200),  2 §, punkt 4 b, 2:a strecksatsen 
16 Skatteverket (2008) 
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uppdrag innan det avvecklas, men anses byggtjänster vara deras huvudsakliga 

verksamhet görs bedömningen att omvänd skattskyldighet blir gällande även vid få 

uppdrag. Sålunda är antalet uppdrag och uppdragets omfattning viktiga faktorer vid 

bedömningen. Även regelbundenheten väger in då ett fåtal små uppdrag per år kan 

bedömas leda till att omvänd skattskyldighet tillämpas, om de är återkommande eller 

sker på regelbunden basis.17  

 

Hanteringen av momsen för byggtjänstföretag har blivit mer komplicerad i samband 

med regeländringen.18 Nu krävs det ett mer noggrant arbete vid granskningen av 

inkommande fakturor eftersom det vid omvänd skattskyldighet blir det köpande 

företaget som blir skyldigt att rapportera in momsen med skattetillägg som bestraffning 

om detta försummas.19 Stora företag är bättre rustade för att anpassa sig till förändringar 

av regelverket då de i allmänhet har större administrativa resurser till skillnad från små 

företag. Små företag har dock fördelarna att en ökad administrativ kostnad per faktura 

inte orsakar några betydande totala kostnader på grund av ett försumbart fakturaflöde. 

Små företag har även färre kunder än stora vilket gör att det blir färre företag att bedöma 

hos vilken av parterna skattskyldigheten tillfaller.20 

 

Konsekvenserna av tolkningsproblemen har lett till ökade kostnader och ett ökat 

administrativt arbete för företagen och Skatteverket. Den ökade arbetsbördan för 

Skatteverket uppstod främst i början då flera företag kontaktade dem när det uppstod 

oklarheter kring det nya regelverket.21 Efter införandet av omvänd skattskyldighet skall 

omvänd moms redovisas så att den lätt kan urskiljas från övrig moms. Denna vaga 

instruktion öppnar för olika tillvägagångssätt för användarna. Det finns således inget 

tydligt definierat ”rätt” eller ”fel” sätt att bokföra den omvända momsen på, vilket leder 

till att tillvägagångssättet förmodligen varierar mellan olika företag.22  

 

 

                                                 
17 Skatteverket (2008) 
18 Hallin och Rimsén (2008) 
19 www.skatteverket.se (2009a) 
20 Prop. (2005/06:130) 
21 Hallin och Rimsén (2008) 
22 Prop. (2005/06:130) 
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1.4 Forskningsfrågor, syfte och avgränsningar 
 
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har följande forskningsfrågor utformats: 

 

• Hur upplever företagen, revisorer och Skatteverket förändringen av regelverket? 

• Vilka finansiella effekter får den omvända skattskyldigheten för byggtjänstföretag?  

• Hur bokförs den omvända momsen i byggtjänstföretag? 

• Hur bör den omvända momsen bokföras i byggtjänstföretag? 

 

Forskningsfrågorna har mynnat ut i följande syfte: 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur den omvända momsen bokförs i svenska 

byggtjänstföretag samt de finansiella effekter den omvända skattskyldigheten leder till 

hos säljande och köpande byggtjänstföretag. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva hur 

det nya regelverket uppfattas av företag, Skatteverket och revisorer, samt att föreslå hur 

den omvända momsen bör bokföras i byggtjänstföretag. Uppsatsen är avgränsad till att 

omfatta svenska byggtjänstföretag inom Linköpingsregionen. Tidsmässiga 

avgränsningar är gjorda med hänseende till införandet av den omvända 

skattskyldigheten. De år som behandlas är sålunda år 2007 till år 2009. 

 

 

1.5 Disposition 
 

 

Kapitel 1 – Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till det ämne som uppsatsen behandlar 

och sedan förs en diskussion kring de problem som finns inom området. Diskussionen 

leder fram till uppsatsens forskningsfrågor, syfte och avgränsningar. Avslutningsvis 

presenteras uppsatsens fortsatta disposition. 
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Kapitel 2 - Metod 
I metodkapitlet presenteras uppsatsens tillvägagångsätt. Inledningsvis beskrivs och 

motiveras uppsatsens val av vetenskapligt synsätt och vetenskaplig metod, sedan 

redogörs för de metodval den empiriska datainsamlingen bygger på. Avslutningsvis förs 

en diskussion kring validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel 3 - Teori 

I kapitlet redovisas de teorier som är relevanta för uppsatsen. Inledningsvis redogörs för 

juridisk metod och god redovisningssed. Vidare presenteras tidigare forskning inom 

ämnet, agentteorin samt teori kring gränsdragningsproblematik. 

 

Kapitel 4 - Empiri 

Empirikapitlet är uppdelat utifrån hur informationen har samlats in. De fyra 

huvuddelarna är SNI-koder, ML, en ekonomisk modell samt intervjuer. Avsnittet om 

SNI-koder beskriver kodernas innebörd och avsnittet om ML redogör för relevanta delar 

i lagrummet. Avsnittet som behandlar den ekonomiska modellen redovisar de resultat 

som modellen gav och intervjuavsnittet är en sammanställning av de intervjuer som 

genomfördes.  

 

Kapitel 5 – Analys 

I kapitlet analyseras empirin med hjälp av teorin och analysens disposition följer teori- 

och empirikapitlen. Först behandlas skattskyldighet, bokföring av omvänd moms och 

ML. Sedan diskuteras resultaten från den ekonomiska modellen samt hur regelverket 

uppfattas.  

 

Kapitel 6 – Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras slutsatserna. Kapitlet är strukturerat utifrån 

frågeställningarna och knyter samman uppsatsens delar och sammanfattar analysen. I 

slutet på kapitlet förs en avslutande diskussion följt av diskussioner kring metodkritik 

samt förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 
 

 

I metodkapitlet presenteras uppsatsens tillvägagångsätt. Inledningsvis beskrivs och 

motiveras uppsatsens val av vetenskapligt synsätt och vetenskaplig metod, sedan 

redogörs för de metodval den empiriska datainsamlingen bygger på. Avslutningsvis förs 

en diskussion kring validitet och reliabilitet. 

 

 

2.1 Uppsatsens tillvägagångssätt 
 

 

Uppsatsens forskningsfrågor är av varierande karaktär vilket innebär att flera metoder 

används för att angripa dem. De frågor som skall besvaras i uppsatsen är hur den 

omvända momsen bokförs i byggtjänstföretag samt de ekonomiska konsekvenser den 

omvända skattskyldigheten får. Vidare undersöks hur företag, Skatteverket samt 

revisorer upplever regelverket och slutligen ställs frågan hur omvänd moms bör 

bokföras i byggtjänstföretag. Detta innebär att uppsatsen har en deskriptiv, en 

förklarande, samt en normativ ansats.   

 

 

2.1.1 Vetenskapligt synsätt 

 

 

I en deskriptiv ansats är det viktigt att visa hur något är eller har varit. Hur data samlas 

in och framställs i uppsatsen är därmed essentiellt för uppsatsens trovärdighet.23 För att 

besvara uppsatsens deskriptiva frågor har intervjuer med sju stycken respondenter 

genomförts. En förklarande undersökning försöker hitta samband mellan orsak och 

                                                 
23 Smith (2003) 
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verkan och detta kan göras med hjälp av modeller. Den enklaste modellen består av 

endast två variabler; den oberoende och den beroende, där den oberoende variabeln 

påverkar den beroende. Exempelvis kan en bil vara en beroende variabel och bränslet 

bilen förbrukar vara den oberoende variabeln. En större bil förbrukar mer bränsle än en 

mindre bil, allt annat lika. Förklarande modeller är ej sällan enkla utan består ofta av 

flera variabler där flera kan vara både orsak och verkan. Större bilar kan till exempel ha 

större motorer vilket orsakar en större bränsleförbrukning, men den stora förbrukningen 

kan även vara en verkan av en större bil.24 Den förklarande frågeställningen kommer att 

besvaras med hjälp av en ekonomisk modell i uppsatsens empirikapitel. Normativa 

frågor söker svar på hur något bör vara och hur det kan motiveras25. Den normativa 

ansatsen i denna uppsats ämnar beskriva hur den omvända momsen bör bokföras hos 

byggtjänstföretag och detta motiveras med hjälp av den juridiska metoden. För att ta 

reda på vad som är normativt önskvärt måste uttrycket god praxis definieras, och genom 

att redogöra för de faktorer som styr praxis kan bättre underlag erhållas. Normativa 

studier är således viktiga för att kunna definiera uttrycket god redovisningssed.26  

 

 

2.1.2 Kvalitativ ansats 

 

 

För att uppsatsens frågeställningar bäst skulle kunna besvaras användes den kvalitativa 

metoden. Till skillnad från den kvantitativa metoden innebär den kvalitativa metoden att 

endast ett fåtal företag och myndigheter undersöks. Således kännetecknas metoden av 

närheten till källorna den använder i informationsinsamlingen.27 För att få tillräckligt 

med information gjordes mer ingående undersökningar då en ytlig undersökning inte 

ansågs vara tillräcklig28. Enkäter med fasta svarsalternativ kunde därför inte användas, 

utan en strukturerad intervjuguide förbereddes för jämförelserna mellan 

intervjupersonerna. Guiden utformades med öppna frågor där inga svar förväntades bli 

identiska, och avsaknaden av fasta svarsalternativ till frågorna gav en djupare förståelse 
                                                 
24 Jacobsen (2002) 
25 Ryan, Scapens och Theobold (2002) 
26 Artsberg (2005) 
27 Holme och Solvang (1997) 
28 Jacobsen (2002) 
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för problemet. Ett strukturerat upplägg föredrogs eftersom helt fria samtal tenderar att 

mista fokus och leda ut på sidospår som inte tillför något till undersökningen.29 

 

 

2.2 Val av respondenter 
 

 

Eftersom effekterna av regeländringen enligt Propositionen främst kommer att drabba 

små företaget, medan stora företag gynnas till viss del, valdes dessa två 

företagsstorlekar. För att avgränsa vilka företag som är små respektive stora, valdes EU-

kommissionens definitioner. Enligt dessa har små företag mer än tio anställda men 

mindre än 50, samt en omsättning mellan två och tio miljoner euro. Stora företag har 

fler än 250 stycken anställda, och mer än 50 miljoner euro i omsättning.30 Samtliga 

potentiella respondenter delades in i två grupper; stora och små företag. Ur dessa 

grupper valdes totalt fyra stycken företag ut, två små och två stora. Det relativt låga 

antalet företag är ej representativt för hela den svenska byggtjänstmarknaden, ej heller 

speglar det bredden. Det medvetna valet gjordes istället på grund av den speciellt 

intressanta informationen företagen kunde ge.31 Ytterligare intervjuer gjordes även hos 

Skatteverket samt revisionsbyråerna Grant Thornton och KPMG. Valet av endast två 

revisionsbyråer motiverades med att då effekterna av regelverket förmodligen ej är 

bundna eller relaterade till ett särskilt geografiskt område i Sverige, bör liknande 

effekter och problem kunna uppstå oavsett geografisk placering. 

 

                                                 
29 Holme och Solvang (1997) 
30 www.europa.eu 
31 Jacobsen (2002) 
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2.3 Datainsamling 

 

 

Förberedelserna inför uppsatsen bestod av att utforma själva upplägget. Upplägget var 

en grov bild över tidsramen, samt de olika moment som skulle innefattas av uppsatsen. 

Innan någon data kunde samlas in studerades det aktuella regelverket ML. Detta 

tillsammans med genomgångar av tidigare uppsatser och artiklar gav en ökad förståelse 

för ämnet vilket förenklade identifieringen och utformningen av forskningsfrågorna.32 

Uppsatsens upplägg fungerade som en mall och underlättade informationssökningen 

och arbetsgången arbetet igenom. Den data som samlades in bestod enbart av 

primärdata och den erhölls genom intervjuer med fyra byggtjänstföretag, Skatteverket, 

två revisorer samt en ekonomisk modell. Vidare samlades primärdata in från lagrum, 

propositioner och skrivelser från Skatteverket.  

 

 

2.3.1 Juridisk metod 

 

 

För att kunna skapa en modell som visar hur bokföringen av den omvända momsen 

skall utföras användes den traditionella juridiska metoden. Med hjälp av rättskällor 

bestående av lagrum, förarbeten, praxis och doktrin bedömdes vad som är det mest 

korrekta tillvägagångssättet. En rättslig prövning gjordes alltså motsvarande den som 

skulle gjorts i en domstol om ett sådant ärende hade tagits upp. Dock har givetvis de 

domare som arbetar med detta på heltid större erfarenhet. Lagrummet som användes var 

främst ML samt bokföringslag (BFL). Förarbetet är den proposition som utgjorde 

grunden till den nya ML som behandlar omvänd skattskyldighet för byggtjänstföretag. I 

dagsläget finns ingen praxis att tillgå då ingen domstol prövat något fall efter 

lagändringen.33 

 

                                                 
32 Cooper, Schindler (2008) 
33 Peczenik, A (1995) 
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2.3.2 Ekonomisk modell 

 

 

För att lättare kunna jämföra och analysera de finansiella effekterna hos de berörda 

företagen skapades en ekonomisk modell. Syftet med modellen var att visa de 

finansiella effekterna av den omvända skattskyldigheten hos berörda företag. Modellen 

byggdes utifrån ett byggtjänstföretags kassaflöde som förenklades till några få 

transaktioner för att göra den överskådlig i möjligaste mån. En alltför verklighetstrogen 

modell skulle inte påverka slutresultatet i någon högre grad utan endast öka risken för 

felberäkningar samt att läsare skulle riskera att få svårt att följa händelseförloppet. För 

att kunna beskriva förändringen av likviditetsbehovet skapades först en modell som 

visade hur det såg ut innan regelverket ändrades. Ett antal affärshändelser skapades för 

att illustrera hur transaktionerna i ett byggtjänstföretag såg ut under en period av drygt 

två månader. Företaget köpte in material som användes i produktionen av byggtjänster 

som såldes till ett annat byggtjänstföretag. I den andra modellen illustrerades 

transaktionerna i samma företag efter införandet av det nya regelverket och då lades 

även två konton till i bokföringen som hanterade den omvända momsen. Exakt samma 

affärshändelser genomfördes i den andra modellen och skillnaderna som uppkom gjorde 

att det gick att göra en jämförelse mellan hur det var före och efter förändringen av 

regelverket.      

 

 

2.3.3 Intervjuer 

 

 

För att skapa större och mer grundläggande förståelse kring det studerade ämnet 

genomfördes ett antal person- och telefonintervjuer. De intervjupersoner som ingick i 

studien valdes då de innehar en sådan arbetsposition som ger dem god kunskap och 

förståelse för det ämne uppsatsen behandlar.34 Inför intervjuerna granskades litteratur 

rörande intervjuteknik och med hjälp av denna kunskap skapades flera intervjuguider 

vilka återfinns i bilagorna ett till tre. Intervjuguiderna skickades ut i förväg till 
                                                 
34 Holme och Solvang (1997) 
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intervjupersonerna och fungerade som en utgångspunkt vid intervjuerna. Guidernas 

strukturerade upplägg gav en övergripande bild av det ämne och de frågor som 

behandlades under intervjuerna. Trots att en strukturerad intervju reducerar 

spontaniteten i svaren, kan den tid respondenten får att förbereda sig på leda till bättre 

och mer utförliga svar.35 Intervjuguiderna utformades med hjälp av uppsatsens 

forskningsfrågor för att kunna erhålla adekvat empiri från respondenterna och därmed 

kunna besvara uppsatsens syfte. De intervjuguider som skickades ut till byggföretagen 

var identiska oavsett vilket företag som intervjupersonen var anställd på. Detta för att 

kunna jämföra svaren samt utläsa likheter och skillnader mellan företagen. Vid 

genomförandet av intervjuer är det viktigt att skilja mellan två olika utföranden. 

Respondentintervjuer innebär att de personer som intervjuas själva är delaktiga i den 

företeelse som studeras. En informantintervju innebär istället att informationen hämtas 

från personer som är införstådda i ämnet, men som ej dagligen är delaktiga i 

fenomenet.36 Denna uppsats använder respondentintervjuer då uppsatsens ämne 

behandlar ett relativt nytt fenomen, vilket gör det nödvändigt att hämta information från 

personer som dagligen har nära kontakt med omvänd moms i sitt yrke.37  

 

Intervjuerna genomfördes av två personer där den ena personen ställde frågorna och 

interagerade med intervjupersonen utifrån intervjuguiden.38 Den andra personens 

uppgift var att anteckna under intervjun, samt komma med förslag på följdfrågor. 

Intervjuerna förlades på respondentens arbetsplats i den mån det var möjligt för att 

intervjupersonerna skulle känna sig hemma och bekväma i sin miljö. Detta kan leda till 

ökad kvalitet i intervjun.39 När personintervjuer genomförs ansikte mot ansikte finns 

risken att intervjuarens fysiska närvaro påverkar svaren och detta benämns 

intervjuareffekten. Intervjuareffekten minimerades genom att intervjuerna hölls formella 

och neutrala, samt styrdes utifrån det strukturerade upplägget. Tre av intervjuerna kunde 

ej förläggas på respondentens arbetsplats utan valdes istället att genomföras över 

telefon. Vid telefonintervjuer är det dock svårare att skapa en förtrolig stämning jämfört 

med en personintervju vilket gör att det kan vara svårare att prata om känsliga ämnen. 

Bristen på fysisk närvaro under intervjun gör dock att intervjuareffekten minskar, men 
                                                 
35 Svenning (2003) 
36 Holme och Solvang (1997) 
37 Kvale (2003) 
38 Kvale (2003) 
39 Cooper och Schindler (2008) 
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det kan vara lättare att ljuga under en telefonintervju vilket påverkar giltigheten 

negativt.40 För att lättare kunna sammanställa och analysera intervjumaterialet spelades 

samtliga intervjuer in och transkriberades. Intervjuerna i dess sammanställda form 

skickades sedan ut till respektive intervjuperson för att de skulle kunna granska och 

godkänna materialet. Detta för att svaren och åsikterna skulle återges på ett korrekt 

sätt.41 

 

 

2.4 Uppsatsens trovärdighet  
 

 

Det är viktigt att förhålla sig kritisk vid bedömningen av kvaliteten och tillförlitligheten 

till den data som samlas in. För att styrka trovärdigheten i uppsatsen har flera olika 

källor använts och i möjligaste mån ursprungskällor. Då uppsatsens ämnesområde är ett 

relativt nytt begrepp har så aktuella källor som möjligt använts för att finna den mest 

relevanta informationen.42 

 

 

2.4.1 Reliabilitet 

 

 

Reliabiliteten i undersökningen visar på hur tillförlitliga resultaten är. För att erhålla 

ökad reliabilitet användes officiella källor i möjligaste mån. Primärdata såsom officiell 

information från svenska myndigheter bedömdes vara framtagen och utformad på ett 

objektivt sätt. Däremot granskades information hämtad från privata byggtjänstföretag 

med mer kritiska ögon, och även förförståelsen från intervjupersonerna beaktades. Detta 

då källorna kan vara partiska gentemot det egna företaget och därmed vinkla svaren för 

att framställa företaget i god dager. Information som erhålls via sekundärdata kan 

ursprungligen vara gjord i annat syfte än det som forskaren vill belysa. Därför är det 
                                                 
40 Jacobsen (2002) 
41 Holme och Solvang (1997) 
42 Jacobsen (2002) 
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särskilt nödvändigt att förhålla sig kritisk till vem som har samlat in data, samt om 

personen använt sig av trovärdiga källor. Vid användande av primärdata påverkas inte 

trovärdigheten av att urvalet gjorts av någon annan, vilket gör den mer trovärdig än 

sekundärdata. Den litteratur som behandlar det teoretiska ramverket är erkänt 

vetenskaplig och har därför hög reliabilitet. För att höja reliabiliteten i intervjuerna 

spelades de in på band som därefter tillsammans med anteckningar användes för att 

transkribera intervjuerna. Därefter skickades intervjumaterialet tillbaka till 

intervjupersonerna, för att de skulle kunna kontrollera och godkänna att deras svar 

uppfattades på ett korrekt sätt. 43 

 

 

2.4.2 Validitet 

 

 

I en undersökning är den interna validiteten ett mått på hur väl det som skall mätas 

faktiskt mäts. Risken finns alltid att fel variabler blandas in i undersökningen varvid hög 

noggrannhet vidtogs vid utformningen av undersökningsmaterialet, det vill säga 

intervjuguiderna. Tydlighet är viktigt för att undvika att intervjupersonerna inte skall 

misstolka frågorna och därmed svara på ett felaktigt sätt. Detta undveks i möjligaste 

mån genom försöka förlägga intervjuerna på respondenternas arbetsplats istället för över 

telefon. Det är då större chans att felaktiga tolkningar uppfattas eftersom kroppsspråk 

tas med i bedömningen om frågorna är korrekt uppfattade. Intervjupersonerna får det 

även lättare att ställa motfrågor än om de hade befunnit sig i ett annat rum än 

intervjuaren. Vidare hölls en hög nivå av validitet i studien genom kritisk granskning av 

källor, samt att intervjupersonerna fick ta del av de sammanfattade intervjuerna i 

efterhand. Då intervjupersonen har möjligheten att godkänna innehållet kan 

missförstånd från både intervjupersonen och intervjuaren undvikas.44 

 

                                                 
43 Jacobsen(2002) 
44 Jacobsen (2002) 
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Den interna validiteten i ett experiment beror på hur stor kontroll som utövas. Hög 

intern validitet innebär att förändringar och skillnader i experimentet beror på 

självständiga variabler snarare än utomstående faktorer eller på studiens utformning.45 

Således är experiment lämpade för forskningsfrågor som utforskar förklaringssamband 

mellan variabler46. Den interna validiteten vid experiment bestämmer huruvida giltiga 

slutsatser kan dras av studien47. 

 

Vid en kvalitativ ansats är den externa validiteten inte att kunna generalisera mot en 

population som vid en kvantitativ undersökning. En kvalitativ undersökning är mer 

ingående och kan i större grad spegla förhållandet för de fall som finns med i urvalet. 

Resultaten kan dock peka i en viss riktning som skulle kunna användas för att visa hur 

det borde vara hos till exempel andra företag i samma bransch. Denna möjlighet kan 

förstärkas genom att fokusera på att erhålla ett urval som representerar genomsnittet i en 

bransch. Detta kräver mer efterforskning än om urvalet slumpas fram. Resultaten kan 

dock inte göras till bevis för ett fenomen, men det kan göras sannolikt att så är fallet.48 

                                                 
45 Ryan, Scapens och Theobold (2002) 
46 Smith (2003) 
47 Ryan, Scapens och Theobold (2002) 
48 Jacobsen (2002) 
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3. Teoretisk referensram 
 

 

I kapitlet redovisas de teorier som är relevanta för uppsatsen. Inledningsvis redogörs 

för juridisk metod och god redovisningssed. Vidare presenteras tidigare forskning inom 

ämnet, agentteorin, samt teori kring gränsdragningsproblematik. 

 

 

3.1 Juridisk metod 
 

 

Byggbranschen verkar i en miljö reglerad av lagar och förordningar vilket gör det 

essentiellt att de tolkas på ett korrekt sätt. Teorin kring juridisk metod redogör för hur 

lagrum och relevant material rörande en lag bör utformas och tolkas för att undvika 

missförstånd och oklarheter. 

 

Det juridiska materialets omfång är ofantligt och befinner sig i konstant utveckling i takt 

med de världsliga förändringarna. För en enskild jurist är det därför omöjligt att lära sig 

allting, ej heller är det nödvändigt att lära sig stora mängder information som sedan blir 

inaktuell. På grund av det juridiska ämnets omfattning är det svårt för jurister att ge 

såväl direkta som definitiva svar i rättsliga sammanhang. De lagregler som existerar är 

ofta generellt utformade och ger endast svar på ett begränsat urval av frågor. Dessutom 

uppkommer det ständigt nya problem och frågor. För att kunna anpassa sig till den 

föränderliga miljö juristerna verkar inom och de problem detta ger upphov till behövs 

ett tillvägagångssätt. Metoden måste snabbt och enkelt kunna angripa de problem 

juristerna ställs inför. Utformningen av metoden måste minimera utrymmet för 

feltolkningar och felbedömningar, för att därmed effektivisera arbetsgången.49 

 

                                                 
49 Lehrberg (2004) 
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När en lagregel skall tolkas måste lagtexten genomgå en noggrann analys. Det går inte 

att hastigt granska en lagregel och sedan chansa i bedömningen huruvida den passar i 

situationen eller ej. Vid analysen är det viktigt att identifiera alla lagregelns rekvisit och 

fastställa i vilken omfattning dessa lämnar besked om regelns tillämpningsområde. 

Rekvisiten prövas sedan noggrant för att avgöra om de är uppfyllda i den aktuella 

situationen eller ej. Innan det går att bestämma tillämpningsområdet för en lagregel 

måste en språklig tolkning av lagtexten göras. All lagtolkning måste utgå från denna 

språkliga tolkning och en vanlig utgångspunkt är att de ord som används skall ha samma 

innebörd som de i vardagligt språk. För att undvika feltolkningar av lagen är det därför 

viktigt att lagstiftaren följer vanliga språkregler och är konsekvent i språkanvändandet. 

Fel i meningsbyggnad och liknande språkliga brister får ej förekomma. När lagstiftare 

arbetar med den språkliga utformningen av lagen sätter språket gränser för hur stor grad 

av tydlighet som kan uppnås. Att uttrycka sig i språk medför vissa begränsningar på 

grund av inneboende svagheter, exempelvis vaga ord. Ordet skog kan tänkas beskriva 

ett trädbevuxet område, men det kan vara svårt att dra gränsen mellan skog och dunge. 

Ytterligare en brist är att språkliga uttryck kan vara tvetydiga. Orden en och ett kan 

exempelvis utgöra både räkneord och ange obestämd artikel. För att uppnå en hög grad 

av tydlighet är det viktigt att lagstiftaren utformar lagen efter logiska grunder, och den 

bör inleda med rättsfaktum och därefter rättsföljd.50 

 

 

 
Figur 3.1 Gränsområde för lagtolkning 

 

 

                                                 
50 Lehrberg (2004) 
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Rekvisit kan vara vaga och gränsområdet för de tolkningar lagtexten medger är i hög 

grad flytande. Enligt figur 3.1 har ett rekvisit ett språkligt kärnområde där det språkligt 

sett är tillämpbart, och ett osäkert betydelseområde där lagen inte är lika tillämpbar. I 

ytterområdet ger lagtexten inga besked huruvida stadgandet är tillämpbart eller ej. Tack 

vare denna indelning är det möjligt att skilja mellan olika typer av tekniska 

tillvägagångssätt vid lagtolkningen. I de händelser ett fall befinner sig inom det osäkra 

betydelseområdet måste domstolen ta ställning till om regeln skall tillämpas eller ej. 

Detta bestäms främst med hjälp av andra rättskällor, eller som sista utväg med hjälp av 

ändamålsavvägning. Tillämpas lagstadgande på ett fall inom det osäkra 

betydelseområdet benämns det ”extensiv tillämpning”. Väljer domstolen istället att inte 

tillämpa ett lagstadgande innebär det en ”restriktiv tillämpning”. Det osäkra 

betydelseområdet kan bli aktuellt vid tvetydiga rekvisit som kan tolkas på olika sätt. 

Detta kan resultera i två helt olika betydelseområden som domstolen kan bli tvungen att 

välja mellan.51 

 

Förarbeten är texter som produceras i samband med att en lag stiftas. Innehållet i dessa 

är bland annat redogörelser för förhållandena inom den bransch et cetera som är föremål 

för reglering. Vidare innehåller förarbetena problematik kring det ämne lagen 

behandlar, samt lagstiftarnas motiv för att stifta lagen. Det kan även finnas anvisningar 

och rekommendationer om hur lagen bör utformas och hur vissa speciella situationer 

bör tolkas. Förarbetenas omfattning gör dem till en god informationskälla, och de bör ej 

förbises vid lagtolkning. Stadgade lagar är av nödvändighet kortfattade vilket gör att de 

är möjligt att göra feltolkningar. Förarbeten däremot är grundliga och eliminerar 

språkliga oklarheter genom tydliga klargöranden. Om författarna till förarbetet innehar 

god rättserfarenhet och rättskunskap styrks de motiv och argument som framställs. I 

Sverige är förarbeten förutom lagen en av de viktigaste rättskällorna. Även om EU-

rättens utbredning har lett till en minskad betydelse av förarbeten är de fortfarande en 

viktig komponent i det rättsliga systemet.52 

 

 

                                                 
51 Lehrberg (2004) 
52 Lehrberg (2004) 
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3.2 God redovisningssed 
 

 

God redovisningssed är de rekommendationer som styr redovisningen i Sverige. Den är 

dock ej reglerad i lagtext utan är utvecklad av branschorganisationer och är därför inte 

tvingande. Definitionen av god redovisningssed kan variera mellan olika branscher, men 

grunden är densamma. 

 

Den svenska lagstiftningen som styr redovisningen är utformad som en ramlagstiftning. 

Den är alltså inte heltäckande utan kan mer ses som riktlinjer eller gränser som 

aktörerna på den aktuella marknaden skall hålla sig inom. Besluten flyttas från 

Riksdagen till de marknadsorganisationer som berörs vilket kan ses som att demokratin 

motverkas. Då lagstiftande är en relativt långsam process behövs marknadens 

flexibilitet och lättrörlighet för att anpassa regleringen till de yttre förutsättningarna. Det 

ställs höga krav på de organisationer inom det svenska näringslivet som styr 

normgivningen och självregleringen som skall komplettera lagstiftningen. Eftersom 

organisationerna har fått förtroendet att styra regleringen av områden som traditionellt 

sett skötts av Riksdagen krävs det att förtroendet inte missbrukas. Detta då regleringen 

skulle kunna flyttas tillbaka till de folkvalda, vilket skulle kunna påverka marknaden 

negativt. Det ligger därför i organisationens intresse att förvalta detta förtroende.53 

 

År 1977 infördes termen god redovisningssed genom att en ny bokföringslag trädde i 

kraft. Termen ersatte den tidigare formuleringen ”allmänna bokföringsgrunder och god 

köpmannased.” Köpman hade nu ersatts av det modernare och vidare uttrycket 

näringsidkare. I sak var det dock ingen förändring då god redovisningssed skulle 

omfatta ”generellt accepterade principer för bokföring oberoende av företagsform, 

bransch och företagsstorlek.” Efter Sveriges inträde i EU har regelverket successivt 

anpassats för att bättre överensstämma med unionens övriga länder.54  

                                                 
53 Holmström (2008) 
54 Heijtz och Rydström (1977) 
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Enligt Bokföringsnämnden (BFN) utgörs god redovisningssed av: 
 

• ”allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ såsom 

Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet, eller för de finansiella företagen, 

Finansinspektionen, 

• de svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i redovisningslagarna 

med normala, juridiska tolkningsmetoder, eller 

• En etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som håller en 

god kvalitet.”55 

 

Konceptet god redovisningssed är ganska vagt och det är svårt att definiera dess exakta 

innebörd. En redovisningsmetod sägs vara förenlig med god redovisningssed om den 

dels uppfyller de formella och materiella krav som ställs i lagstiftningen, samt att den 

uppfyller de syften och mål som ställs av marknadsorganisationerna. Vad som är god 

redovisningssed varierar även mellan olika stora organisationer och mellan olika 

branscher. Det bedöms alltså från fall till fall och avgörs oftast av organisationenrnas 

revisorer eller motsvarande. Enligt BFL:s första paragraf i åttonde kapitlet är det BFN 

som har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i Sverige.  Även Rådet 

för finansiell rapportering, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) Svenska 

Revisorsamfundet (SRS) och Finansinspektionen medverkar till normgivningen.56 

 

 

3.3 Tidigare forskning 
 

 

Den omvända skattskyldigheten är fortfarande ett relativt nytt fenomen i Sverige då den 

infördes den första juli år 2007. Skatteverket har i dagsläget inte publicerat några 

utvärderingar av det nya regelverket, och det finns endast ett fåtal tidigare studier och 

uppsatser inom ämnet. Dessa uppsatser har främst fokuserat på hur själva införandet av 

och övergången till det nya regelverket gick till. Deras syften och frågeställningar 

                                                 
55 www.bfn.se 
56 Holmström (2008) 
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skiljer sig därför från denna uppsats vilket gör jämförelser mellan resultaten svåra att 

genomföra. De tidigare uppsatserna har istället använts i den inledande fasen av 

uppsatsskrivandet då uppsatserna tjänstgjorde som en bas för att läsa in ämnet. Tidigare 

undersökningar inom ämnet gjorda av företag och institutioner riskerar att vara färgade 

av uppdragsgivarnas egna agendor vilket gör att det vetenskapliga bidraget kan bli 

lidande och informationen något subjektiv57. Således har inga tidigare undersökningar 

använts för att jämföra resultatet i denna uppsats. Däremot har tidigare uppsatser varit 

till nytta vid planeringen av uppsatsens upplägg samt underlättat förståelsen för 

problematiken inom ämnet. 

 

 

3.4 Gränsdragningsproblematik 
 

 

De definitionsproblem som uppstår i samband med användandet av omvänd 

skattskyldighet är ej unikt för regeländringen. Hur företag i andra fall väljer att gå 

tillväga för att identifiera och skilja på olika tillgångar kan eventuellt användas vid 

gränsdragningsproblem som uppstår i fall relaterade till omvänd skattskyldighet.  

 

 

3.4.1 Att definiera tillgångar 

 

 

När ett företag skall klassificera sina tillgångar finns det flera synsätt. Det ena utgår 

ifrån att det är innehavets syfte som styr klassificeringen. Det andra synsättet utgår ifrån 

ett tidsperspektiv där en tillgång vars förfallotid är längre än ett år skall anses vara en 

anläggningstillgång. FAR menar att ettårsregeln skall tillämpas eftersom den utgör god 

redovisningssed.58 Omsättningstillgångar kan definieras som ”cash and other resources 

commonly identified as those which are reasonably expected to be realized in cash or 

                                                 
57 www.svd.se, Carlén, T. 
58 Artsberg (2005) 
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sold or consumed during the normal operating cycle of the business”59. Tidigare 

definitioner var snävare i sin avgränsning, men idag är begreppet utvidgat60. Begreppen 

vittnar tydligt om avsikten med tillgångarna; omsättningstillgångar skall förvandlas eller 

omsättas till andra tillgångar medan anläggningstillgångar skall behållas som de är. 

Anläggningstillgångar kan dock bytas efter ett visst antal år, exempelvis kan 

moderföretaget sälja ett dotterföretag.61 Anläggningstillgångar kan definieras som ”en 

tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”62. Om 

ett företag vill avyttra en anläggningstillgång inom en snar framtid bör tillgången kunna 

omklassificeras till en omsättningstillgång, men företagspraxis gör gällande att en sådan 

omklassificering inte görs. Idag klassificeras tillgången som en omsättningstillgång 

redan vid anskaffningen förutsatt att företaget har för avsikt att avyttra tillgången. Trots 

att företag för enkelhetens skull använder den statiska ettårsregeln är den ej logisk. 

Vissa pågående arbeten kommer inte att omsättas (förvandlas i fordran eller likvida 

medel) inom ett år trots att de redovisas som omsättningstillgångar. Att företag kan 

specificera sina omsättningstillgångar är ofta av vikt för leverantörer och andra 

kreditgivare vilka är intresserade av den kortsiktiga betalningsförmågan hos företag.63 

 

 

 
Figur 3.2 Gränsdragning 

                                                 
59 Hendriksen och Van Breda (1991) sid. 559 
60 Hendriksen och Van Breda (1991) 
61 Artsberg (2005) 
62 ÅRL 4 kap 1 § 
63 Artsberg (2005) 
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I sin vägledning menar FAR att det kan vara nödvändigt att samla tillgångar med både 

immateriella och materiella beståndsdelar under någon av rubrikerna för att 

redovisningen inte skall bli missvisande. Figur 3.2 illustrerar ett exempel på detta med 

en dator som består av hårdvara (datorkomponenter) och mjukvara (program) där de 

båda komponenterna inte kan separeras från varandra utan att huvudfunktionen 

påverkas. Enligt FAR skall då värdena på respektive del uppskattas varefter tillgången 

placeras under den kategori som beräknas motsvara den största andelen av värdet. 

Anledningen till att sammanföra komponenterna är att det innebär osäkra 

uppskattningar att försöka separera dem.64  

 

 

3.4.2 Leasing 

 

 

Leasing är ett fördelaktigt alternativ för det leasande företaget om det leasade objektets 

användningsperiod är relativt kort i förhållande till livslängden på tillgången. Företaget 

kan då motivera den höga leasekostnaden med att de slipper anskaffa och senare sälja 

tillgången i fråga.65 Om en leasad egendom betraktas som finansiell leasing skall 

objektet hos leasetagaren redovisas som en anläggningstillgång66. Därefter måste 

företaget bestämma huruvida det är en materiell, immateriell eller finansiell 

anläggningstillgång. Det hävdas dock att leasingobjekt kan ses som en immateriell 

tillgång då det endast är rätten att bruka objektet leasetagaren äger snarare än själva 

objektet. Denna problematik finns även i samband med licenser vilka ger företag rätten 

att utnyttja patent och andra upphovsrätter. I början riktade Skatteverket kritik mot 

normgivningen inom leasing på grund av asymmetriska normer eftersom en 

leasetransaktion kunde behandlas olika hos leasetagaren och leasegivaren. Detta har 

idag resulterat i att en tillgång bara tas upp hos den ena parten.67 Trots dessa 

bestämmelser kan det uppstå problem då ”tillämpningen av dessa definitioner kan med 

utgångspunkt från parternas olika förhållanden ibland leda till att ett och samma 

                                                 
64 Artsberg (2005) 
65 Artsberg (2005) 
66 RR 6:99 
67 Artsberg (2005) 
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leasingavtal klassificeras olika hos leasegivaren och leasetagaren”68. Inom skatterätten 

är det särskilt viktigt med symmetri eftersom det som en part får skatteavdrag för skall 

beskattas hos motparten69. 

 

 

3.5 Agentteori 
 

 

Omvänd skattskyldighet innebär att skattskyldigheten skiftar från säljaren till köparen. 

Agentteorin används för att kunna analysera och förklara de problem som uppstår i 

samband med ändringen av regelverket. 

 

 

Under 1960- och 1970-talet utforskade ekonomer riskdelning hos enskilda individer och 

inom grupper. Litteraturen beskrev riskdelningsproblemet som ett problem som uppstår 

när samarbetande parter är olika riskaverta. Agentteorin vidgade detta problem och kom 

att innefatta problem som uppstår när samarbetande parter har olika mål.70 Agentteorins 

fokus vilar på förhållandet där en part (principalen) delegerar arbete till en annan part 

(agenten) som utför detta arbete71. Förhållandet innebär stor osäkerhet på grund av 

informationsassymetri, och teorin fokuserar på transaktions- och informationskostnader 

som detta leder till72. I teorin beskrivs förhållandet mellan principalen och agenten med 

ett kontrakt som metafor73.  

 

                                                 
68 RR 6:99 p 8 
69 Artsberg (2005) 
70 Eisenhardt (1985) 
71 Hatch (2006) 
72 Deegan och Unerman (2006) 
73 Eisenhardt (1985) 
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Figur 3.3 Förhållandet mellan principal och agent74 

 

Agentteorin försöker huvudsakligen lösa två problem som uppstår vid förhållandet 

mellan principalen och agenten. Det första problemet uppstår när principalens och 

agentens mål motverkar varandra och det andra uppstår när det förekommer hinder och 

kostnader för principalen att övervaka agentens förehavanden.75 Principalen vill att 

agenten arbetar för att maximera organisationens nytta, men då individer drivs av 

egenintresse är agentens beteende inte alltid förenligt med organisationens mål76. Om 

principalen behöver kontrollera och styra agenten att handla i principalens intresse 

uppstår kostnader77. Problemet är att principalen inte kan verifiera att agenten har 

handlat lämpligt. Kontraktets huvudsyfte är därför att överföra en del av risken på 

agenten för att skydda organisationens intresse utan att principalen ständigt måste 

övervaka agenten.78 Det problem som uppstår när agenten har mer information om sitt 

beteende än principalen benämns ofullständig information79. Detta problem är ett 

fundamentalt begrepp inom agentteorin då det ligger till grund för andra problem som 

                                                 
74 www.wikipedia.org 
75 Eisenhardt (1989) 
76 Macintosh (1994) 
77 Artsberg (2005) 
78 Hatch (2006) 
79 Eisenhardt (1985) 
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kan uppstå80. Resonemanget kring ofullständig information är en förklaring till hur 

bristande övervakning kan leda till opportunism hos agenten81. När ofullständig 

information uppstår har principalen två sätt att lösa det på. Denne kan antingen köpa 

information om agentens förehavanden och belöna denne därefter, vilket är kostsamt. 

Alternativt kan principalen belöna agenten efter prestation, dock belönas agenten för 

resultat som delvis är utanför agentens kontroll exempelvis konjunkturberoende resultat. 

Med andra ord kan dåliga prestationer leda till goda resultat och vice versa. Även om 

prestationsbaserad lön verkar som ett incitament för agenten till att prestera, gör den det 

på bekostnad av att skifta en del av principalens risk till agenten.82  

 

Vid avsaknad av processer i kontraktet som hämmar agenternas potentiellt 

opportunistiska beteende, kommer principalen att betala en lägre lön till agenten då 

principalen förväntar sig ett opportunistiskt beteende från agentens sida. Detta kallas 

price protection och innebär att den lägre lönen fungerar som en kompensation till 

principalen för agentens själviska beslut. Således betalar agenterna för principalens 

förväntningar av agentens opportunistiska beteende.83 Inom agentteorin anses ett väl 

fungerande företag vara synonymt med att minimera agentkostnaden, det vill säga de 

kostnader som är hänförliga till relationen mellan principalen och agenten. Därför är det 

viktigt att använda tillvägagångssätt som försäkrar att besluten som ger fördelar till 

individen också ger fördelar till organisationen.84  

 

                                                 
80 Macintosh (1994) 
81 Hatch (2006) 
82 Eisenhardt (1985) 
83 Deegan och Unerman (2006) 
84 Deegan och Unerman (2006) 
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4. Empiri 
 

 

Empirikapitlet är uppdelat utifrån hur informationen har samlats in. De fyra 

huvuddelarna är SNI-koder, ML, en ekonomisk modell samt intervjuer. Avsnittet om 

SNI-koder beskriver kodernas innebörd och avsnittet om ML redogör för relevanta 

delar i lagrummet. Avsnittet som behandlar den ekonomiska modellen redovisar de 

resultat som modellen gav och intervjuavsnittet är en sammanställning av de intervjuer 

som genomfördes.  

 

 

4.1 SNI‐koder 
 

 

Svensk Näringsgrensindelning (SNI) är en statistisk standard som används för att 

klassificera företag till olika branscher. Varje bransch har en egen kod som består av en 

bokstav och upp till fem siffror. Ursprunget till SNI är FN:s version som kallas ISIC 

(International Standard Industrial Classification) vars första version skapades redan år 

1948. Denna förfinades sedan av EU som skapade sin egen variant kallad NACE 

(Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne / 

Statistical Classification of Economic Activities in the European Community). NACE:s 

branschindelning går djupare än ISIC:s och SNI är en variant av NACE anpassad efter 

svenska förhållanden. Med hjälp av dessa koder kan jämförelser mellan branscher och 

länder göras på ett tillförlitligt sätt. 
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De fem nivåerna är: 

  

1. Avdelning (en bokstav) 

2. Huvudgrupp (två siffror) 

3. Grupp (en siffra) 

4. Undergrupp (en siffra) 

5. Detaljgrupp (en siffra)85 

 

Ett exempel på SNI-kod inom byggbranschen är F 43991: 

F=Byggindustri 

43= Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 

9= Andra specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 

9= Övriga specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 

1= Uthyrningsfirmor för bygg- och anläggningsmaskiner med förare 

 

Dessa koder används sedan av Statistiska Centralbyrån i dess företagsregister där alla 

juridiska personer som uppfyller vissa kriterier finns med. SNI-koden motsvarar den 

ekonomiska aktivitet som bidrar mest till företagets förädlingsvärde. Registret används 

sedan när SCB gör beräkningar då de inte kan använda namn i de formler som utgör 

grunden när de jämför olika branscher. Statistiken publiceras sedan löpande under året 

och används av många myndigheter och företag.86  

 

                                                 
85 SCB (2007) 
86 SCB (2007) 
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4.2 Mervärdesskattelag 
 

 

Mervärdesskatt är en statlig omsättningsskatt som regleras enligt ML och grunden till 

lagen är EG:s sjätte direktiv; mervärdesskattedirektivet.87 I lagtexten fastställs att 

mervärdesskatt skall betalas vid omsättning, vad som utgör omsättning samt hur mycket 

som skall betalas. Lagen anger även att de som är skattskyldiga skall betala in skatten 

till Skatteverket.88 I Sverige är Skatteverket förvaltningsmyndighet för mervärdesskatt.89  

 

 

4.2.1 Skattskyldighet 

 

 

Den som i Sverige yrkesmässigt omsätter skattepliktiga varor eller tjänster blir 

skattskyldig.90 Till staten skall också betalas motsvarande belopp för omsättning där 

betalning varit av icke monetär karaktär.91 Omsättning av särskilda tjänster är dock 

undantagna från den generella skatteplikten exempelvis sjukvård och utbildning.92 

Grundregeln är att den skattskyldige skall redovisa utgående mervärdesskatt på varan 

eller tjänstens värde. Detta görs i skattedeklarationen som skickas till Skatteverket. För 

köparen av varan eller tjänsten utgör skatten ingående mervärdesskatt.93 I redovisningen 

dras den ingående mervärdesskatten av från den utgående mervärdesskatten och nettot 

betalas in till Skatteverket alternativt betalas ut av Skatteverket.94  

 

                                                 
87 www.skatteverket.se (2009b) 
88 Mervärdesskattelag, (1994:200) 
89 www.skatteverket.se (2009c) 
90 Mervärdesskattelag, (1994:200), 1kap 1§ 1p ML 
91 Mervärdesskattelag, (1994:200), 1kap 1§ 3st 
92 Mervärdesskattelag, (1994:200), 3kap 2-12§§ ML 
93 Skatteverket (2008) 
94 Mervärdesskattelag, (1994:200), 13kap 18§ ML 
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Vid omsättning av tjänster mellan näringsidkare som ”inte endast tillfälligt” 

tillhandahåller sådana tjänster som anges nedan tillfaller skattskyldigheten hos köparen 

istället för hos säljaren som annars är grundregeln95. Tjänster som innefattas är följande:  

 

”1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan hänföras till 

- mark- och grundarbeten, 

- bygg- och anläggningsarbeten, 

- bygginstallationer, 

- slutbehandling av byggnader, eller 

- uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare, 

2. byggstädning, och  

3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 p och 2 p.96”  

 

Om omsättningen utgörs av någon av dessa tjänster ovan övergår skattskyldigheten till 

köparen av tjänsten och omvänd skattskyldighet blir tillämpbar. Det är dock viktigt att 

både säljare och köpare är överens om status på tjänsten de handlat med då problem 

uppstår om båda eller ingen av parterna anser sig vara skattskyldig. Även Skatteverket 

kan göra en egen separat tolkning som strider mot den som de båda näringsidkarna gjort 

vilket kan leda till att en av parterna blir skyldig att betala skattetillägg.97 

 

 

4.2.2 Tidpunkten för skattskyldighet och redovisning  

 

 

Omsätts byggtjänster, anläggningstjänster och eventuellt varor i samband med dessa 

tjänster inträder skattskyldigheten när fakturan har utfärdats.98 Fakturan skall utfärdas 

senast vid utgången av den andra kalendermånaden efter den månad som tjänsten 

erhölls, alltså om leverans sker i januari skall faktura erhållas senast i slutet av mars.99 

                                                 
95 Mervärdesskattelag, (1994:200), 1kap 4b§ ML 
96 Mervärdesskattelag, (1994:200), 1kap 4b§ ML 
97 Skatteverket (2008) 
98 Mervärdesskattelag, (1994:200), 1kap 3a§ ML 
99 Mervärdesskattelag, (1994:200), 11kap 3§ 2st 
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Utfärdas ingen faktura inträder skattskyldigheten då tjänsten erhålls.100 Utgående 

mervärdesskatt skall redovisas av köparen av tjänsten den redovisningsperiod där 

skattskyldigheten inträffar, detta benämns fakturadatummetoden.101 

 

 

4.3 Ekonomisk modell 
 

 

För att illustrera det ökade likviditetsbehovet genomfördes en ekonomisk modell med 

ett fingerat företag, Byggtjänst AB där ett antal affärshändelser kan följas i företagets 

löpande bokföring. Första delen av modellen illustrerar tiden före införandet av den 

omvända skattskyldigheten och den andra delen av modellen visar hur det ser ut efter 

införandet. Dessa två delar jämförs sedan för att förändringen skall bli urskiljbar. Varje 

modell börjar med en lista över de verifikationer som tillhör den efterföljande 

kontoöversikten och avslutas därefter med en beskrivande text. I fallet med omvänd 

skattskyldighet anpassas kontoplanen efter Skatteverkets rekommendationer varvid två 

nya konton adderas till kontoplanen, nämligen 2617 och 2647. Dessa konton är 

ingående mervärdesskatt omvänd skattskyldighet och utgående mervärdesskatt omvänd 

skattskyldighet. Modellen är avgränsad till att endast visa försäljning hos det säljande 

företaget då det bara är hos säljaren de negativa finansiella effekterna uppstår. I det 

köpande företaget visas ingen försäljning därför att det endast skulle göra modellen 

invecklad utan att tillföra något som skall användas i studien. Exemplet med det 

köpande företaget presenteras för att visa hur den omvända momsen skall bokföras.  

 

                                                 
100 Mervärdesskattelag, (1994:200), 1kap 3§ ML 
101 Mervärdesskattelag, (1994:200), 13kap 14§ 
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4.3.1 Normal skattskyldighet (säljare) 

 

 

a), b) Företaget köper in varor på faktura för 200 000:- inklusive moms 

 

c), d) Företaget köper in varor på faktura för 400 000:- inklusive moms 

 

e) Företaget betalar leverantörerna för varorna med 600 000:- från plusgirokontot 

. 

f), g) Företaget säljer byggtjänster där en del av de köpta varorna ingår för 625 000:- 

inklusive moms. 

 

h), i) Företaget säljer byggtjänster där resten av varorna ingår för 750 000:- inklusive 

moms. 

 

j) Företaget får betalt av kunderna genom att totalt 1 375 000:- sätts in på 

plusgirokontot. 

 

k) Kontot för utgående moms avslutas mot redovisningskonto moms med 275 000:- 

 

l) Kontot för ingående moms avslutas mot redovisningskonto moms med 120 000:- 

 

m) Saldot på redovisningskontot blir 155 000:- som betalas in till skatteverket från 

plusgirokontot 

 

Summan på 620 000:- som blir över på plusgirokontot skall täcka företagets övriga 

kostnader och ge vinst. 
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1920 Plusgiro  3010 Försäljning 

j 1375000 e 600000    f 500000

  m 155000    h 600000

  Saldo 620000      

   1375000      

 

4010 Kostnad Sålda Varor  2650 Redovisningskonto Moms 

a 160000    l 120000 k 275000

c 320000    m 155000   

         

         

 

2440 Leverantörsskulder  1510 Kundfordringar 

e 600000 a 160000  f 500000 j 1375000

  b 40000  g 125000   

  c 320000  h 600000   

  d 80000  i 150000   

 

 

        

2640 Ingående Moms  2610 Utgående Moms 

b 40000 l 120000  k 275000 g 125000

d 80000      i 150000

         

         

 

I början av januari köper Byggtjänst AB in cement som skall användas i produktionen 

för 200 000:- inklusive moms. Fakturan anländer samtidigt som varorna. En vecka 

senare köper Byggtjänst AB in virke för 400 000:- inklusive moms och även här 

anländer fakturan samtidigt som varorna. Den sista januari betalar Byggtjänst AB 

leverantörerna med 600 000:- från plusgirokontot. Byggtjänst AB bygger ett hus där en 
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del av materialet används och fakturerar kunden 625 000:- inklusive moms. Byggtjänst 

AB bygger sedan ytterligare ett hus där resten av materialet används och fakturerar 

kunden 725 000:- inklusive moms. I slutet av februari betalar de båda kunderna genom 

att sätta in totalt 1 375 000:- på Byggtjänst AB:s plusgirokonto. I sin bokföring avslutar 

sedan Byggtjänst AB kontot utgående moms mot redovisningskonto moms med 275 

000:-. Kontot för ingående moms avslutas mot samma konto med 120 000:-. Saldot som 

blir kvar på momsredovisningskontot efter att den ingående momsen dragits från den 

utgående momsen blir 155 000:- som betalas in till Skatteverket den sista februari från 

plusgirokontot. När momsen är betald finns det 620 000:- över på plusgirokontot och 

denna summa skall täcka Byggtjänst AB:s övriga kostnader samt att ge vinst. 

 

 

4.3.2 Omvänd skattskyldighet (säljare) 

 

 

a), b) Företaget köper in varor på faktura för 200 000:- inklusive moms 

 

c), d) Företaget köper in varor på faktura för 400 000:- inklusive moms 

 

e) Företaget betalar leverantörerna för varorna med 600 000:- från plusgirokontot. 

 

f), g) Företaget säljer byggtjänster där en del av varorna ingår för 500 000:- exklusive 

moms.  

 

h), Företaget säljer byggtjänster där resten av varorna ingår för 600 000:- exklusive 

moms. 

 

i) Företaget får betalt av kunderna genom att totalt 1 100 000:- sätts in på 

plusgirokontot. 

 

 

j) Kontot för ingående moms avslutas mot redovisningskonto moms med 120 000: - 
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Företaget rapporterar in saldot på momsredovisningskontot samt sin momspliktiga 

omsättning med omvänd skattskyldighet för perioden till Skatteverket. 

 

k) Skatteverket betalar ut 120 000:- som företaget betalat ut i moms till sina 

leverantörer.  

 

Resultatet som även skall täcka företagets övriga kostnader för perioden är intäkterna på 

1 100 000:- minus kostnaderna på 480 000:- vilket blir 620 000:- 

 



Empiri 
  

 

38 
 

 

1920 Plusgiro  3231 Försäljning byggsektorn 
omvänd skattskyldighet 

i 1100000 e 600000    f 500000

k 120000      h 600000

  Saldo 620000  Saldo 1100000   

   1220000      

 

4010 Kostnad Sålda Varor  2650 Redovisningskonto Moms 

a 160000    j 120000 k 120000

c 320000      

  Saldo 480000      

         

 

2440 Leverantörsskulder  1510 Kundfordringar 

e 600000 a 160000  f 500000 i 1100000

  b 40000      

  c 320000  h 600000   

  d 80000      

 

 

        

2640 Ingående Moms  2610 Utgående Moms 

b 40000 j 120000     

d 80000        

         

         

 

2647 Ing. Moms omvänd 
skattskyldighet 

 2617 Utg. Moms omvänd 
skattskyldighet 
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I början av januari köper Byggtjänst AB in cement som skall användas i produktionen 

för 200 000:- inklusive moms. Fakturan anländer samtidigt som varorna. En vecka 

senare köper Byggtjänst AB in virke för 400 000:- inklusive moms och även här 

anländer fakturan samtidigt som varorna. Den sista januari betalar Byggtjänst AB 

leverantörerna med 600 000:- från plusgirokontot. Byggtjänst AB bygger ett hus där en 

del av materialet används och fakturerar kunden 500 000:- exklusive moms eftersom 

kunden också är ett byggtjänstföretag och blir därför skyldig att redovisa momsen 

istället för Byggtjänst AB. Byggtjänst AB bygger sedan ytterligare ett hus där resten av 

materialet används och fakturerar kunden 600 000:- exklusive moms eftersom även 

denna kund är ett byggtjänstföretag. I slutet av februari betalar de båda kunderna genom 

att sätta in totalt 1 100 000:- på Byggtjänst AB:s plusgirokonto. I sin bokföring avslutar 

Byggtjänst AB kontot ingående moms mot redovisningskonto moms med 120 000:-. 

Eftersom Byggtjänst AB inte har någon utgående moms att göra avdrag från blir saldot 

på momsredovisningskontot negativt. Byggtjänst AB redovisar sin ingående moms till 

Skatteverket den sista februari och samtidigt rapporterar även företaget den 

momspliktiga omsättningen med omvänd skattskyldighet. Efter att momsen betalats ut 

från Skatteverket med 120 000:- till plusgirokontot finns det 620 000:- över på 

plusgirokontot och denna summa skall täcka företagets övriga kostnader samt att ge 

vinst. 

 

De 275 000:- som Byggtjänst AB inte får in i moms från sina kunder utgör ett ökat 

rörelsekapitalbehov. Dessa pengar hade annars finasierat både företagets ingående 

moms men även täckt en del av företagets kassabehov. Kostnaden för detta kapital beror 

på hur Byggtjänst väljer att finansiera det, väljer företaget att låna pengarna på banken 

blir det bankens ränta som är kostnaden. Alternativt kan det finansieras med eget kapital 

och där bestämmer ägarnas avkastningskrav kostnaden.  
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4.3.3 Normal skattskyldighet (köpare) 

 

 

a), b) Företaget köper in byggtjänster på faktura för 625 000:- inklusive moms 

 

c), d) Företaget köper in byggtjänster på faktura för 750 000:- inklusive moms 

 

e) Företaget betalar leverantörerna för tjänsterna med 1 375 000:- från plusgirokontot 

 

f) Kontot för ingående moms avslutas mot redovisningskonto moms med 275 000:- 

 

g) Saldot på redovisningskontot blir 275 000:- som betalas ut av skatteverket till 

plusgirokontot
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1920 Plusgiro  3010 Försäljning 

g 275 000 e 1375000      

       

        

   1100000      

 

4010 Kostnad Sålda Varor  2650 Redovisningskonto Moms 

a 500 000    f 275 000 g 275 000

c 600 000       

         

         

 

2440 Leverantörsskulder  1510 Kundfordringar 

e 1375000 a 500 000     

  b 125 000     

  c 600 000     

  d 150 000     

 

 

        

2640 Ingående Moms  2610 Utgående Moms 

b 125 000 f 275 000     

d 150 000       

         

         

 

I början av januari köper Byggare AB in en husbyggtjänst av Byggtjänst AB för 625 

000:- inklusive moms. Fakturan anländer samtidigt som husbygget slutbesiktigas. En 

vecka senare köper Byggare AB ytterligare in en husbyggtjänst av Byggtjänst AB för 

750 000:- inklusive moms och även här anländer fakturan samtidigt som husbygget 

slutbesiktigas. Den sista januari betalar Byggare AB leverantören med 1 375 000 från 
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plusgirokontot. I sin bokföring avslutar sedan Byggtjänst AB kontot ingående moms 

mot redovisningskonto moms med 275 000:-. Eftersom ingen försäljning har skett 

denna period har Byggare AB ingen utgånde moms att redovisa, således rapporterar 

företaget bara de 275 000:- som de fått betala till byggare. Skatteverket betalar sedan ut 

de 275 000:- till Byggare AB. 

 

 

4.3.4 Omvänd skattskyldighet (köpare) 

 

 

a) Företaget köper in byggtjänster på faktura för 500 000:- exklusive moms 

 

b) Företaget köper in byggtjänster på faktura för 600 000:- exklusive moms 

 

c) Företaget betalar leverantörerna för tjänsterna med 1 100 000:- från plusgirokontot. 

 

d) 125 000:- bokförs på kontot för ingående moms omvänd skattskyldighet där kunden 

blir skyldig att redovisa momsen till Skatteverket för inköpet av byggtjänsten (f). 

 

e) 125 000:- bokförs på kontot för utgående moms omvänd skattskyldighet där kunden 

blir skyldig att rapportera säljarens utgående omvända moms 

 

f) 150 000:- bokförs på kontot för ingående moms omvänd skattskyldighet där kunden 

blir skyldig att redovisa momsen till Skatteverket för inköpet av byggtjänsten (h). 

 

g) 150 000:- bokförs på kontot för utgående moms omvänd skattskyldighet där kunden 

blir skyldig att rapportera säljarens utgående omvända moms. 

 

h) Kontot för utgående moms omvänd skattskyldighet avslutas mot redovisningskonto 

moms med 275 000:- 
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i) Kontot för ingående moms omvänd skattskyldighet avslutas mot redovisningskonto 

moms med 275 000: - 

 

Byggare AB rapporterar sedan in sin ingående omvända moms samt Byggtjänst AB:s 

utgående omvända moms till Skatteverket. Ingen moms transfereras mellan parterna.  
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1920 Plusgiro  3010 Försäljning 

  c 1100000     

       

        

   1100000      

 

4425 Inköpta tjänster Sverige 
omvänd skattskyldighet 

 2650 Redovisningskonto Moms 

a 500 000    i 275 000 h 275 000

b 600 000      

       Saldo  0

         

 

2440 Leverantörsskulder  1510 Kundfordringar 

c 1100000 a 500000    

  b 600000     

        

       

 

 

        

2640 Ingående Moms  2610 Utgående Moms 

       

        

         

         

 

2647 Ing. Moms omvänd 
skattskyldighet 

 2617 Utg. Moms omvänd 
skattskyldighet 

d 125 000 i 275000  h 275 000 e 125000

f 150 000      g 150000
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I början av januari köper Byggare AB in en husbyggtjänst av Byggtjänst AB för 500 

000:- exklusive moms. Fakturan anländer samtidigt som husbygget slutbesiktigas. En 

vecka senare köper Byggare AB ytterligare in en husbyggtjänst av Byggtjänst AB för 

600 000:- exklusive moms och även här anländer fakturan samtidigt som husbygget 

slutbesiktigas. Den sista januari betalar Byggare AB leverantören med 1 100 000 från 

plusgirokontot. I sin bokföring avslutar sedan Byggtjänst AB kontot ingående moms 

omvänd skattskyldighet mot redovisningskonto moms med 275 000:-. Kontot utgående 

moms omvänd skattskyldighet avslutas även det mot redovisningskonto moms med 275 

000:- Eftersom ingen försäljning har skett denna period har Byggare AB ingen vanlig 

utgånde moms att redovisa. Inga transaktioner med moms sker mellan parterna. 

 

 

4.4 Intervjuer 
 

 

Nedan följer en sammanfattning av de intervjuer som genomförts för uppnå studiens 

syfte där två mindre byggföretag, två större byggföretag, två revisorer och Skatteverket 

deltog. Dessa intervjusammanfattningar har efter transkibering och sammanställning 

skickats ut till respektive intervjuperson för godkännande. Ett företag valde att vara 

anonyma i studien och hädanefter benämns de ”Företag Y” och intervjupersonerna på 

företaget för ”redovisningspersonalen”. 

 

 

4.4.1 Stångebro Bygg AB 

 

 

Bo Johansson är delägare och VD på Stångebro Bygg AB i Linköping. Företaget är elva 

år gammalt och majoriteten av de anställda kommer från NCC där Johansson var 

anställd i 27 år.  Johansson startade Stångebro Bygg år 1998 tillsammans med en 

kollega och företaget har cirka tio anställda hantverkare och lägger ut resten på 

entreprenad. Företaget har cirka 100 stycken underleverantörer.  
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Johansson kommer främst i kontakt med omvänd moms när han tar emot och granskar 

leverantörsfakturor. Idag är det inte något stort problem med felaktiga fakturor på grund 

av omvänd skattskyldighet då merparten av Stångebro Byggs kunder inte är klassade 

som byggtjänstföretag. Således fakturerar Johansson nästan alltid med moms. Företaget 

har ingen anställd som sköter bokföringen utan den tjänsten sköts externt av en 

bokföringsfirma som även sköter alla in- och utbetalningar. Hur andra företag inom 

branschen väljer att bokföra den omvända momsen vet inte Johansson men han gissar 

att de flesta följer de officiella rekommendationerna. Själv föredrar han att använda sig 

av en bokföringsbyrå vilka är specialister på sitt område vilket gör att han istället kan 

ägna sig åt att driva verksamheten. Johansson nämnen att flera företag inom branschen 

istället försöker sköta bokföringen själva och kostnaderna för detta överstiger oftast 

nyttan. 

  

Inför införandet av den omvända skattskyldigheten hade Johansson inte några speciella 

förväntningar. Övergångstiden var så kort att de inte hann fundera kring det, utan det 

var bara att konstatera att det var infört. Dessutom var informationen från Skatteverket 

knapphändig och det verkade inte som att de hade någon koll på vad som gällde och 

kunde inte besvara flera av de frågor som ställdes. Jämfört med innan införandet är det 

enligt Johansson ingen större skillnad eftersom få av deras kunder är byggtjänstföretag 

medan flera leverantörer är det. Alltså får Stångebro in moms vid försäljningen medan 

de inte betalar ut den vid inköpen av byggtjänster. Eftersom a contofakturering försvann 

i samband med införandet av den omvända skattskyldigheten får Stångebro in momsen 

månadsvis vid större projekt och slipper därför ”ligga ute” med stora momsbelopp hos 

Skatteverket. Tidigare betalades momsen två veckor efter slutbesiktningen av ett projekt 

och om projekten var stora kunde det röra sig om miljonbelopp. Detta medförde en risk 

då kundens pengar tagit slut och bankgarantier inte täckte belopp av sådan storlek. 

Johansson ser ytterligare fördelar då transfereringar av pengar har minskat. Nu redovisar 

företaget bara utgående moms minus ingående moms till Skatteverket jämfört med 

tidigare då alla belopp skickades fram och tillbaka mellan parterna.  

 

Johansson har inte märkt någon större förändring av de administrativa kostnaderna, de 

har dock inte ökat utan snarare minskat. När Johansson kontaktade personen som 

ansvarar för deras bokföring svarade denne att det inte hade blivit svårare i samband 
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med den omvända skattskyldigheten. Det enda arbetsmoment som tillkommit är när 

Johansson måste granska alla ingående fakturor för att kontrollera om det skall vara 

omvänd moms eller inte, men det extra jobbet är knappt mätbart. Johansson upplever 

inga problem med gränsdragning, exempelvis hur ett byggtjänstföretag definieras, utan 

han anser att det största ansvaret ligger hos leverantören själv. Problemet är oftast att 

leverantörerna fakturerar inklusive moms när de inte skall göra det. Det är sällan som 

leverantörer fakturerar utan moms när det skall vara moms. I början var det dock väldigt 

oklart gällande gränsdragning eftersom de inte kunde läsa sig till vad som gällde. 

Johansson tycker att det hade varit enklare om det fanns en tydlig gräns, exempelvis en 

procentsats för hur stor del av fakturan som avsåg tjänster och hur stor del som avsåg 

varor. De flesta felen gjordes enligt Johansson det första året när regelverket var nytt 

och idag är felfaktureringar inget problem då de sällan inträffar. Ser Johansson en 

felaktig faktura meddelar han företaget varvid de skickar en ny faktura. Stångebro har 

inte fått några skattetillägg och han vet att de själva inte medvetet har fakturerat fel. 

Dock finns det en risk att företaget vid tillfälle bedömt en leverantörs status fel och 

därför missat att de skickat en felaktig faktura.  

 

 

4.4.2 Wilzéns Byggtjänst AB 

 

 

Andreas Wilzén är ägare och arbetsledare för femton anställda på Wilzéns Byggtjänst 

AB. Företaget har en bred kundkrets och de bygger bland annat ladugårdar till 

lantbrukare, butiker till företag, samt renoveringar, om- och nybyggnationer åt 

privatpersoner. Wilzéns roll inom företaget är att skaffa nya uppdrag och se till att 

allting fungerar. Företaget har tio snickare, två plattsättare, en grävmaskinist samt två 

markarbetare. Övriga arbetsuppgifter hyrs in av fasta underentreprenörer vilka företaget 

har samarbetat med en längre tid. 

 

Wilzéns huvudsakliga kontakt med omvänd moms sker när han tar emot inkommande 

fakturor, men själva bokföringen sköter en konsult som företaget hyr in. Konsulten som 

sköter bokföringen åt Wilzén upplever inte några problem kring bokföringen av omvänd 
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moms. Efter införandet ansåg Wilzén att det var oklart vilka tjänster som skulle 

faktureras med moms då det fanns undantag och regler gällande hur tjänst tillsammans 

med vara bokfördes. Vad gäller fakturering blir det omvänd moms på hela fakturan om 

det är både tjänst och vara. Wilzén vet inte hur andra företag väljer att bokföra den 

omvända momsen då han själv inte är involverad i bokföringen.  

 

Inför förändringen av regelverket hade Wilzén inga särskilda förväntningar förutom att 

det eventuellt skulle bli krångligare. I efterhand tycker han dock att momsen inte 

påverkat företaget negativt, utan det har snarare blivit bättre än vad de hade förväntat 

sig. I början upplevde Wilzén en del svårigheter med att hantera 

gränsdragningsproblem, särskilt om det var både tjänst och material tillsammans. Han 

upplever dock inte några problem eller oklarheter kring ”inte endast tillfälligt” då det är 

ren byggverksamhet företaget bedriver. Wilzéns använder ett system; är det slutkund 

fakturerar företaget med moms, gäller det en fastighet och det inte är slutkund fakturerar 

företaget utan moms. Wilzén tror att det är vanligare med gränsdragningsproblem på 

stora byggföretag som NCC och liknande.  

 

En nackdel som Wilzén upplever med den omvända skattskyldigheten är när företaget 

vissa månader fakturerar omvänd moms och de samtidigt betalar moms. Då tvingas 

företaget ”ligga ute” med mer pengar eftersom det är en fördröjning på ungefär två 

månader innan Skatteverket betalar tillbaka momsen företaget betalat in. 

Likviditetsbehovet skiljer sig från månad till månad beroende på vilka kunder företaget 

arbetar med. Det rör sig dock inte om jättestora kostnader för det ökade behovet av 

likvida medel och företaget mäter dem inte. Precis efter införandet var det krångligt på 

grund av felfaktureringar både från företaget och från dess kunder. Nu vet båda parter 

hur momsreglerna fungerar, och Wilzén tror att de flesta företag har folk som hjälper till 

med bokföringen. De administrativa kostnaderna har inte ökat då det är Wilzén som 

hanterar felaktiga fakturor. Företaget har aldrig råkat ut för skattetillägg och Wilzén tror 

att Skatteverket har varit överseende med det nu i början. En positiv aspekt med det nya 

regelverket enligt Wilzén är att fusket minskar vilket gynnar branschen även om de 

själva inte varit drabbade.  
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4.4.3 Företag Y 

 

 

Företag Y är i grunden ett bygg- och anläggningsföretag. Majoriteten av Företag Y:s 

kunder är större klienter, bland annat Banverket och Vägverket men företaget bygger 

även åt privatpersoner. Redovisningspersonalens kontakt med omvänd moms sker 

främst vid momsredovisningen. Under de första sex månaderna efter införandet hade de 

även kontakt med underleverantörer. Dels höll redovisningspersonalen utbildningar för 

intern ekonomi- och produktionspersonal, dels informerade de små underleverantörer 

om det nya regelverket för att förklara varför Företag Y agerat och behandlat deras 

faktura på ett visst sätt. Företag Y fakturerar till stor del med moms då fastighetsbolagen 

oftast inte räknas som byggtjänstföretag och privatpersoner inte berörs av regelverket. 

Företag Y fakturerar som underleverantör vid upprepade tillfällen, men de flesta av 

deras kunder är sådana bolag som inte omfattas av omvänd skattskyldighet. Däremot 

har företaget dotterbolag i koncernen som ibland agerar underentreprenörer och då blir 

omvänd skattskyldighet aktuellt.  

 

Redovisningspersonalen trodde att övergången skulle bli tidskrävande och innebära 

extra anställning av personal. Samtidigt instämmer de att det skulle vara bra för 

branschen om fusket minskade. De trodde även att det skulle uppstå problem att 

definiera ett byggtjänstföretag men det visade sig vara lätt. Det största problemet har 

istället varit att avgöra vad som är en byggtjänst. Först skulle SNI-koderna användas 

men när reglerna sedan ändrades gällande SNI-koderna var det mer sunt förnuft som 

avgjorde. Utfallet av övergången är subjektivt då de som skötte den löpande 

bokföringen inte tyckte att det var särskilt farligt eftersom att de inte påverkades. 

Anledningen till detta är att de problem de stötte på lämnades vidare till 

redovisningspersonalens avdelning. Eftersom Företag Y är en stor aktör på marknaden 

har de fått axla ett stort ansvar. Redovisningspersonalen tror inte att de inblandade på 

Skatteverket var särskilt insatta i början eftersom lika frågor kunde resultera i väldigt 

olika svar. Detta ledde till att Företag Y och mindre bolag fick lägga tid på att lösa 

problem själva som Skatteverket borde ha kunnat besvara.  
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Flera problem som uppstod i samband med övergången var relaterade till fakturor. 

Hanteringen av fakturor tar längre tid på grund av att extra sorteringar och 

felfaktureringar ökade markant i början vilket var ett stort problem. En annan nackdel är 

att fakturan ger knapphändig information gällande tjänsten och det går inte att med hjälp 

av fakturan utläsa vad som utförts. Redovisningspersonalen blir då tvungna att ringa 

upp leverantören eller ansvarig på den aktuella byggarbetsplatsen och fråga vilket arbete 

som utförts, vilket är tidskrävande. Det här problemet har dock minskat sedan 

införandet. En fördel är att pengaflödena minskar vilket är positivt då det krävs viss 

administration för detta. Redovisningspersonalen tror att de flesta företag följer 

Skatteverkets rekommendation gällande bokföringen, och använder nya konton där den 

omvända momsen bokförs. Företag Y använder dock en annorlunda metod där de inte 

använder nya konton utan öronmärker istället den omsättning som sker med omvänd 

moms. Omsättningen registreras och sedan kan de välja att plocka ut listor och rapporter 

i efterhand. Anledningen till denna metod är att den var bäst lämpad för deras 

elektroniska fakturasystem.  

 

Redovisningspersonalen har inte några exakta siffror gällande administrativa kostnader, 

vilket gör det svårt att uttala sig om förändringar av detta. I början fick företaget anställa 

extra personal för att sorteringen tog längre tid och även extra personal för att sända 

tillbaka felaktiga fakturor. Personalen som sände tillbaka felaktiga fakturor har minskat 

men personalen som anställdes för sorteringsarbetet arbetar kvar. Generellt har 

arbetsmomenten ökat då fakturorna måste granskas noga om det är omvänd 

skattskyldighet eller inte. Gällande likviditeten tror redovisningspersonalen att den har 

blivit marginellt bättre i samband med lagändringen. Företag Y har hittills inte fått några 

skattetillägg även om det inträffade felfaktureringar i början. Redovisningspersonalen 

tycker att det hade varit omotiverat att lägga skattetillägg på frågor Skatteverket själva 

inte kunde svara på. Under övergångsperioden var alla hjälpsamma och det var heller 

aldrig några problem när en felaktig faktura skickades tillbaka. Redovisningspersonalen 

får inte alls samma mängd frågor eller problem längre, och de tror därför att alla har 

anpassat sig till situationen. 
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4.4.4 Skanska 

 

 

Skanska i Sverige består av ungefär 70 bolag och är en Business Unit inom Skanska 

AB. Skanska har cirka 3000 projekt per år och jobben består av allt från att asfaltera 

garageuppfarter för privatpersoner till att konstruera stora köpcentrum i miljardklassen. 

Skanska har ungefär 8000 kunder där huvuddelen är medelstora företag. Richard 

Weimer är gruppchef för Avvikelsegruppen inom Skanska Affärsstöd som hanterar 

kund- och leverantörsfakturor i Skanskabolagen. De är ett så kallat ”Shared Service 

Center” för transaktionsstöd och är skilda från redovisningen. Hanteringen är 

systematiserad och automatiserad i hög grad och avdelningen arbetar främst med 

kravhantering, inkasso- och betalningsförelägganden på leverantörssidan. Från juni till 

oktober år 2007 var Weimer med i ”Byggmomsprojektet” på Skanska. Projektet hade 

förberetts av en grupp på Skanska sedan december år 2006 där de bland annat hade 

anpassat bokförings- och faktureringssystemet till det nya regelverket. Projektets syfte 

var att informera hela organisationen om förändringen samt hur de skulle anpassa sina 

arbetsuppgifter för att överensstämma med lagstiftningen.  

 

Weimer ser inga direkta för- eller nackdelar med omvänd skattskyldighet utan det är 

främst ett nytt sätt att tänka på. Skanskas huvudsakliga förväntningar var att det skulle 

bli problem med gränsdragningen i vissa fall, vilket också blev fallet. Första veckorna 

var det nästan kaos men efter någon månad hade det lugnat ned sig. Rekvisitet ”inte 

endast tillfälligt” medförde inga större tolkningsproblem för Skanska då de brukade 

överlägga med experterna på Skatteverket under år 2007. Skanska var dessutom aktiv 

via Sveriges Byggindustrier och skrev ut förslag och lagförslag gällande 

gränsdragningen. Rekvisitet ”inte endast tillfälligt” uppfylls om företag utför en 

byggtjänst mer än en gång per år. Rekvisitet kan dock även uppfyllas om ett större 

projekt sträcker sig över flera år. Då Skanska är ett av de ledande företagen i branschen 

tog de ett stort ansvar för att ge support mot underentreprenörer samt att de förde 

diskussioner gällande reglerna med Skatteverket. Det senare ledde till en förändring av 

regelverket efter sex månader då bland annat SNI-kodernas roll minskades, och det blev 

då enklare att definiera en byggtjänst. Införandet av den omvända skattskyldigheten var 
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inte särskilt smidigt genomförd enligt Weimer då industrisemestern började i juli, samt 

att Skatteverkets rådgivare och tjänstemän gick på semester i juli. Således var det 

väldigt svårt att få tag i folk om frågor uppstod. I efterhand tycker Weimer att 

Skatteverket inte kunde göra mer då regelverkets natur lämnade områden öppet för 

tolkning. Detta ledde till tolkningsproblem, men dessa har minskat med tiden. Trots att 

reglerna trädde i kraft från och med den första juli år 2007 gick Skatteverket ut under 

hösten år 2007 och meddelade att de accepterade fel fram till och med årsskiftet. 

Skanska har hittills inte fått några skattetillägg. 

 

Weimer tror att de flesta företag redovisar den omvända momsen som Skanska, det vill 

säga att de har utökat kontoplanen med två nya konton, dels för ingående moms med 

omvänd skattskyldighet samt utgående moms med omvänd skattskyldighet. Skanskas 

administrativa kostnader ökade till viss del under övergångsperioden, men det har 

normaliserats nu. Företagslikviditeten har inte påverkats alls av förändringarna då de 

särredovisar momsen. Felfaktureringar ökade i början eftersom många leverantörerer 

inte var uppmärksamma på kundernas status. I dagsläget är det oftast små och nya 

leverantörer som gör fel, medan erfarna leverantörer behärskar förfarandet. Skanska 

arbetar med att underlätta och minimera felfaktureringar, bland annat tillhandahåller de 

information via hemsidan och en helpdesk dit företag kan ringa. Företaget har även 

skapat en formaliamall anpassad efter regelverket som deras leverantörer skall följa, för 

att minska antalet felaktiga fakturor. 

 

 

4.4.5 Grant Thornton 

 

 

Martin Jacobsson jobbar som momskonsult på Grant Thornton och är verksam på 

skatteavdelningens momsgrupp tillsammans med sex andra personer. Som konsult 

utgörs Jacobssons arbetsuppgifter av att besvara frågor från företag. Företagen kan dels 

vara revisionskunder, dels kunder till skatteavdelningen eller direkt till 

momsavdelningen. Jacobsson kommer i kontakt med omvänd moms i sin roll som 
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rådgivare. Först och främst är det när kunder hör av sig och har frågor men även Grant 

Thorntons egna revisorer kan höra av sig när de har fått frågor som de inte kan besvara.  

Jacobsson förväntade sig att det skulle uppstå en del gränsdragningsproblem samt 

allmänna problem i början direkt efter införandet av det nya regelverket innan alla lärt 

sig hur det fungerade, vilket också blev utfallet. Han anser att den största nackdelen för 

revisorerna är att risken för att göra felbedömningar ökar, vilket kan leda till 

skattetillägg för kunderna. Han påpekar också att en fördel är att en ny konsulttjänst 

uppstår vilket skapar fler arbetsmöjligheter för revisorer. För företagen tillkommer ett 

arbetsmoment när de skall bedöma inkommande fakturor vad gäller säljarens och 

tjänstens status och detta är en kostnad som inte fanns tidigare. Jacobsson tror att 

Skatteverket har fått ökade administrativa kostnader samt ökade momsintäkter. 

 

När det gäller gränsdragningsproblem tycker Jacobsson att definitionen av ett 

byggtjänstföretag är det minsta problemet. Vad som räknas som en byggtjänst har blivit 

enklare efter att reglerna för gränsdragningen ändrades i januari år 2008. Det blev mer 

logiskt och reglerna för egenproduktion försvann. Nu är det tydligt att om den som utför 

tjänsten även kan ta ett visst ansvar för slutprodukten är det en byggtjänst. De tidigare 

reglerna med SNI-koder täckte inte in allt och försvårade bedömningen. Det är svårt att 

avgöra var gränsen går när en tjänst säljs tillsammans med en vara. Det hade varit 

enklare om det fanns ett schablonbelopp eller en procentsats för hur stor del av 

totalbeloppet som fick vara tjänst i förhållande till varans kostnad. Eftersom det bara 

handlar om vem som blir skattskyldig och inte om någon av parterna skall betala in 

skatten, kunde flera problem undvikas om det blev tydligare regler. Angående 

faktureringsproblem har Jacobsson inte hört att det skall vara något av betydelse.  

 

Vid bokföring av omvänd moms används fakturadatummetoden för bygg- och 

anläggningstjänster. Det innebär att momsen bokas upp den period fakturan ställs till. I 

vanliga fall påverkas tidpunkten för bokföringen om varorna förskottsbetalas och när de 

levereras men inte i detta fall. Sedan skall den omvända momsen bokföras på särskilda 

konton för att lätt kunna urskiljas från övrig moms. De flesta byggtjänstföretagen 

använder troligtvis basplanens alternativ med konto 2617 (utgående moms omvänd 

skattskyldighet) och 2647 (ingående moms omvänd skattskyldighet). Detta skall sedan 

in på särskilda rader i skattedeklarationen. Angående god redovisningssed i 
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byggbranschen tycker Jacobsson inte att det skiljer sig från andra branscher. Dock 

frångås god redovisningssed när omvänd moms skall redovisas och då skall ML följas 

istället. Där anges att fakturadatummetoden skall användas. Således är det enklare än i 

vanliga fall då det inte är möjligt att tolka sederna på ett subjektivt sätt, eftersom det är 

reglerat i lagtext. 

 

 

4.4.6 KPMG 

 

 

Eva Hermansson är skatterådgivare på KPMG i Linköping och hon jobbar mot företag 

eller kunder samt mot KPMG:s egna revisorer. Hon agerar bollplank och rycker in när 

något skatteproblem som de inte kan lösa själva dyker upp. På höstarna brukar hon hålla 

i utbildningar där de går igenom nya regler som ska införas. Dessa utbildningar 

arrangeras både för kunder och för KPMG:s revisorer. Hermanssons kontakt med 

omvänd moms sker främst genom rådgivning till kunder, revisorer samt genom 

utbildningarna hon håller. Inför regeländringen trodde Hermansson att det skulle bli en 

del gränsdragningsproblem i början men att regeländringen kunde försvaras om det av 

Skatteverkets påtalade momsfusket kunde reduceras. Det blev ungefär som Hermansson 

hade förväntat sig angående gränsdragningsproblemen och det var främst de första sex 

månaderna som det blev en ökad mängd frågor. Nu när det snart har gått två år sedan 

införandet flyter det på relativt smidigt då de flesta har lärt sig vad som gäller. 

Hermansson tror att en stor fördel med omvänd skattskyldighet är att risken för 

momsfusk minskar, dock har hon inte hört att Skatteverket genomfört någon 

uppföljning avseende detta. Nackdelen är att regelverket är krångligt för företagen vilket 

kan leda till osäkerhet och felaktig redovisning. 

 

Hermansson tycker att det fortfarande är lite oklart gällande definitionen av vad som är 

ett byggtjänstföretag. Vid bedömningen av vad som är en byggtjänst får ibland sunt 

förnuft tillgripas. En regel kan vara att det är en byggtjänst om slutprodukten blir en fast 

del av fastigheten. Separata bedömningar får göras på varje enskilt fall. När tjänster 

säljs tillsammans med varor blir bedömningen oftast att allt är en byggtjänst och det blir 
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omvänd moms på hela beloppet. God redovisningssed fungerar inte riktigt i 

byggbranschen när det gäller redovisning av moms, inkomstskattemässigt finns 

successiv vinsträkning men det används inte momsmässigt då de flesta företag använder 

fakturadatummetoden. Hermansson tycker att byggbranschen skiljer sig från andra 

branscher då ML styr skattskyldigheten och redovisningen av momsen.  

 

 

4.4.7 Skatteverket 

 

 

Inger Walldeck och Mats Antonsson jobbar som skatteinformatörer på Skatteverket. 

Vid sidan om den uppgiften har båda haft en del interna läraruppdrag angående ML. 

Walldecks och Antonssons kontakt med omvänd moms skedde främst genom de 

informationsträffar som de haft med byggtjänstföretagen i samband med införandet av 

lagändringen år 2007. Innan införandet försökte Skatteverket nå ut till hela 

byggbranschen i regionen som består av Östergötlands-, Jönköpings- och Gotlands län 

och då bjöds drygt 5000 företag in att deltaga. Skatteverket ville vara tidigt ute och höll 

därför träffarna redan i april och maj år 2007. De blev även inbjudna och deltog i flera 

träffar som arrangerades av branschorganisationer. När träffarna genomfördes hade 

Skatteverket inte kommit särskilt långt i internutbildningen angående regelverket, vilket 

gjorde att Walldeck och Antonsson inte hade mer information än vad som stod i 

propositionen inför lagförändringen. Detta gjorde det svårt att ge exakta svar på den 

anstormning av frågor som kom i början. Idag har trycket med frågor angående omvänd 

moms minskat men ibland kommer det in samtal och mail. 

 

De förväntade effekterna av den omvända skattskyldigheten var att minska det utbredda 

momsfusket i branschen. De studier som gjorts för att mäta ökade momsintäkter och 

minskat skatteundandragande är dock inte färdiga vilket gör det svårt för Skatteverket 

att uttala sig om utfallet. Walldeck och Antonsson gissar dock att effekterna blir att 

momsintäkterna ökar och fusket minskar. En stor fördel med den omvända 

skattskyldigheten är att det inte cirkulerar en massa momspengar i systemet vilket gör 

att de inte kan ”försvinna” på vägen. Eftersom att transfereringarna har minskat har 
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även problemet med att företag spenderar skattepengar och hamnar hos Kronofogden 

minskat. Varken Walldeck eller Antonsson kan se några direkta nackdelar med omvänd 

skattskyldighet. De förstår inte varför företag vill slippa omvänd skattskyldighet och 

tror att folk i allmänhet har uppfattat problemet som större än vad det egentligen är. I 

samband med införandet ökade arbetsbördan och de administrativa kostnaderna för 

Skatteverket markant, men nu när det har gått drygt ett och ett halvt år är det ingen 

större skillnad jämfört med innan införandet.  

 

I början var det problematiskt att definiera vad som avsågs med en byggtjänst i detta 

sammanhang. Det avgörande under de första sex månaderna var vilken SNI-kod den 

tillhandahållna prestationen åsatts. Ett problem som uppkom då var att ett arbete kunde 

vara en byggtjänst enligt SNI men inte utgjorde en tjänst på fastighet enligt ML, och 

vice versa. Dessutom kunde olika koder gälla för samma eller snarlika tjänster. Från och 

med 1 januari år 2008 skall frågan i stället avgöras utifrån ML:s definition om vad som 

utgör tjänst på fastighet, vilket underlättar bedömningen väsentligt. Ett annat problem 

initialt var att företagen missförstod vilken SNI-kod som skulle gälla. De åberopade 

felaktigt den kod som åsatts vid registreringen av företaget i stället för den kod som 

gällde för det aktuella arbetet som skulle utföras.  

 

Gällande tjänster som säljs i samband med varor ville flera företag separera arbetet från 

varan på fakturan, men det motsatte sig Skatteverket bestämt. Är det en tjänst ingår till 

exempel varorna eftersom färgen ingår om en målare målar. Det går inte att dela upp det 

enligt ML utan det är antingen det ena eller det andra i sin helhet. Således får varje fall 

undersökas separat. Skatteverket använder sig inte av någon procentsats vid 

bedömningen gällande tjänst eller. Walldeck och Antonsson tror att anledningen till 

detta är att ML bygger på EG-direktiv, och Sverige har därför inte stöd för att fastställa 

egna procentsatser. Enda gången det kan ses som försäljning av vara är när arbetsdelen 

är försumbar, men då skall varan i princip vara färdig att använda. Detta är dock ingen 

unik frågeställning som är knuten till omvänd skattskyldighet utan den har alltid funnits 

i ML. Walldeck och Antonsson tror att problemet har lyfts fram i samband med 

lagändringen.  
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I månadsutskicket av skattedeklarationen kan det finnas en ”fripassagerare” vilket är ett 

informationsblad som beskriver aktuella händelser. Inför regeländringen gick 

Skatteverket ut med en fripassagerare angående regeländringarna och riktade sedan 

inbjudningar och direktutskick till SNI-kodade byggtjänstföretag. Men då 

inbjudningarna bara skickades till företag med minst fyra anställda uppstod ett bortfall, 

vilket ledde till att ett antal företag inte var medvetna om förändringen. Detta borde 

dock enligt Walldeck och Antonsson ha upptäckts när mindre företag utförde tjänster åt 

större företag. Flera företag var rädda för att redovisa fel i början men Skatteverket var 

generösa den första tiden och hade en mjuk tillämpning av regelverket. Efter en viss 

tidpunkt ansåg dock Skatteverket att branschen borde ha lärt sig regelverket och 

tillämpar därför nu skattetillägg. Walldeck och Antonsson tror att det blir en del 

merarbete hos företagen nu när hela processen måste vävas ihop för att förstå fakturan. 

Det uppstår mer administrativt arbete när företagen måste förankra förfarandet hos 

redovisningspersonalen för att det ska bli rätt i hela ledet. Det kan även uppstå 

merarbete när båda parterna erkänner lagen men tvistar om vem som skall betala in 

momsen. Parternas revisorer kan motsäga den andra partens beslut, och således blir det 

en process. 
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5. Analys 
 

 

I kapitlet analyseras empirin med hjälp av teorin och analysens disposition följer teori- 

och empirikapitlen. Först behandlas skattskyldighet, bokföring av omvänd moms och 

ML. Sedan diskuteras resultaten från den ekonomiska modellen samt hur regelverket 

uppfattas. 

 

 

5.1 Hur regelverket uppfattas 
 

 

5.1.1 Administrativa kostnader 
 

 

I Företag Y hade de fått ökade administrativa kostnader eftersom ytterligare ett moment 

hade tillkommit i hanteringen av inkommande fakturor och detta kan antas gälla även 

för Skanska då de är ett företag av liknande storlek. I de mindre byggtjänstföretagen 

hade de inte märkt några ökade administrativa kostnader till följd av ökad arbetsbörda. 

Detta kan förklaras med att de har ett mindre flöde av fakturor vilket gör att effekterna 

blir mindre samt med att ägaren och VD:n i båda fallen skötte granskningen. Det kan då 

antas att de inte räknar sin arbetstid som någon kostnad och att de förmodligen bara har 

fått en marginell sänkning av ersättningen per arbetad timme, förutsatt att ersättningen 

har varit konstant över tiden. Även Skatteverket upplevde ett ökat tryck på de 

administrativa resurserna de första sex månaderna efter införandet, men idag är 

kostnaderna nere på normala nivåer igen. Agentkostnaderna uppstår när 

redovisningspersonalen på Företag Y måste kontakta de ansvariga på byggarbetsplatsen 

för att kontrollera vilket arbete som har utförts då fakturans innehåll i många fall inte är 

tillräckligt utförlig. Agentkostnaden är således en följd av informationsasymmetrin 

mellan Företag Y och dess intressenter. Detta fenomen är ej unikt för förhållandet 
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mellan företag och tredje part i allmänhet, utan uppstår sannolikt även vid 

internproduktion i stora företag.  

 

 

5.1.2 Likviditet 
 
 
Inget av företagen som har intervjuats har upplevt någon märkbar förändring av 

likviditetsbehovet som kan härledas till lagförändringen. Enligt Wilzén fluktuerar deras 

behov beroende på vilka kunder de har den specifika redovisningsperioden. Företag Y 

hade eventuellt upplevt en marginell förbättring av likviditeten och förbättringen beror 

förmodligen på att Företag Y behöver ”ligga ute” med mindre moms än tidigare, då de 

till skillnad från mindre byggtjänstföretag köper in en betydande mängd byggtjänster. 

Majoriteten av de tillfrågade företagen är dock överens om att en viktig fördel är det 

minskade antalet transfereringar av moms mellan företagen och Skatteverket. Det 

minskade antalet transfereringar anser Skatteverket är en av de viktigaste fördelarna då 

risken för att pengar försvinner på vägen minskar i samma utsträckning.  

 

Att pengar försvinner på vägen kan anses vara en agentkostnad som beror på 

informationsasymmetrin mellan företag och Skatteverket. Detta då om Skatteverket var 

medvetna om att oseriösa företag gjorde felaktiga avdrag, ej hade betalat ut avdragen 

moms till berörda företag. Hade Skatteverket haft all tillgänglig information hade 

kostnaderna aldrig uppstått. Exempelvis att om det lagstiftades att alla företag måste ha 

en inhyrd skattehandläggare från Skatteverket på sin ekonomiavdelning som 

övervakade alla kassaflöden, hade fusket förmodligen minskat drastiskt. Dock hade 

kostnaderna för övervakningen överstigit dess nytta då även alla de ärliga och seriösa 

företagen blivit tvungna att betala för den ökade övervakningen. Skatteverket kan inte 

visa några siffror som bekräftar att någon förbättring har skett efter förändringen av 

regelverket, men en undersökning håller på att slutföras av en grupp på Skatteverket, 

vilket bör resultera i att denna fråga inom en snar framtid bör gå att besvara.  
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5.1.3 Felfaktureringar 
 

 

Idag cirka två år efter införandet upplever inget av de tillfrågade företagen några 

märkbara problem med felfaktureringar och detta beror förmodligen på att de flesta i 

branschen dels har lärt sig vilka regler som gäller och dels har lärt sig om deras kunder 

är byggtjänstföretag eller ej. Reglerna har även blivit tydligare och enklare jämfört med 

hur de såg ut precis efter införandet samt att Skatteverket har utgivit en samling med 

utlåtanden för särskilt svårbedömliga fall. Efter att SNI-kodernas betydelse minskades 

försvann många gränsdragningsproblem gällande vad som var ett byggtjänstföretag och 

även vad som klassificerades som en byggtjänst blev tydligare.  

 

När både säljare och köpare av tjänsten kunde göra korrekta och framför allt synonyma 

bedömningar minskade fenomenet felfaktureringar som egentligen bara handlade om att 

de båda parterna tolkade regelverket olika. Det är tydligt att en förenkling av regelverket 

ledde till en förbättring för användarna då de upplevda problemen minskade. Enligt den 

juridiska metoden är det viktigt att alla lagregelns rekvisit är uppfyllda och detta var ett 

problem tidigare då SNI-koderna inte omfattade alla byggtjänster. Några tjänster som 

klassades som byggtjänster enligt ML innefattades inte av SNI-koderna vilket ledde till 

definitionsproblem vid fastställandet av vilken part som var skattskyldig. 

 

 

5.1.4 Skattetillägg 
 

 

Inget av de tillfrågade företagen har blivit bestraffade med skattetillägg och detta 

konfirmeras av Skatteverket då de uttryckligen tillämpade en mjuk övergång till de nya 

reglerna. Detta dels för att regelverket var invecklat men även på grund av att 

Skatteverket hade svårt att lämna klara och konsekventa besked den första tiden. Cirka 

sex månader efter införandet ansåg dock beslutsfattarna på Skatteverket att det var dags 

att börja tillämpa skattetillägg för felaktig momsredovisning. Skatteverket bedömde att 

efter den tiden kunde de kräva att företagen hade tagit till sig och lärt sig använda det 
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nya regelverket på ett korrekt sätt. Det verkar även som att Skatteverket hade rätt då 

inget av de tillfrågade företagen hade fått betala skattetillägg eller kände till något annat 

företag som hade fått göra detta på grund av felaktigt hanterande av omvänd moms. 

Förmodligen har ett antal företag fått betala skattetillägg för att de medvetet eller 

omedvetet har gjort fel, men det verkar inte vara något betydande problem då det inte 

har uppmärksammats varken i branschen eller i media.  Att företag inte har blivit 

belagda med skattetillägg beror således inte på att regelverket är lätt att förstå utan 

snarare på Skatteverkets inställning. Skatteverket är medvetna om att lagen är 

svårtolkad varvid de har varit restriktiva med utdömningen av skattetillägg. 

 

 

5.2 Ekonomisk modell och finansiella effekter 
 

 

Som den ekonomiska modellen visar uppstår det en differens mellan det scenario som 

utspelar sig innan införandet av omvänd skattskyldighet och det scenario som utspelar 

sig efter införandet. I modellerna har samma siffror för försäljning och inköp använts 

och det enda som skiljer är momstransfereringarna. Resultatet för perioden blir även 

samma i båda fallen men det uppstår ett ökat rörelsekapitalbehov i fallet med omvänd 

skattskyldighet jämfört med fallet utan omvänd skattskyldighet. Det är svårt att säga 

något om en viss procentuell ökning då modellen i empiriavsnittet dels bara har 

fingerade kassaflöden som inte härstammar från något verkligt fall och dels bara har ett 

få antal variabler för att inte göra modellen alltför invecklad eftersom det förmodligen 

inte skulle öka tillförlitligheten.  

 

Det kan konstateras att i de fall ett byggtjänstföretag som endast säljer byggtjänster och 

bara köper in varor (råmaterial) kan ett ökat rörelsekapitalbehov uppstå. Ökningens 

storlek beror delvis på hur stor del av omsättningen som är omvänd skattskyldighet men 

även andra faktorer kan påverka. Om ökningen är stor nog att påverka företagets resultat 

i någon större utsträckning är inte fastställt och beror på hur rörelsekapitalet är 

finansierat samt vilken kostnad det kapitalet har. Större företag som även köper in 

mycket tjänster påverkas inte i samma utsträckning då de får dra av ingående omvänd 
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moms i samma period som de redovisar den utgående enligt fakturadatummetoden. Det 

skall också tilläggas att de företag som deltog i studien inte hade upplevt några 

märkbara skillnader i rörelsekapitalbehov efter införandet. Detta skulle dock kunna 

förklaras dels med att regelverket för a contofakturering förändrades vilket har en 

positiv effekt för rörelsekapitalet för små företag samt dels med att den konstruerade 

modellen kanske bara har en teoretisk effekt. 

 

Genom införandet av fakturadatummetoden har lagstiftarna försökt att begränsa 

likviditetsbehovsökningen som är ett resultat av regeländringen. Lagstiftarna har dock 

inte lyckats omfatta alla berörda företag utan de har valt att exkludera de företag som 

inte köper in tjänster, vilket visades i modellen. Den juridiska metoden beskriver 

lagstiftning som en process under konstant förändring och det kan tänkas att lagstiftarna 

har valt dagens utformning som ett första steg för att se hur det fungerar. Visar det sig 

att någon grupp blir onödigt hårt drabbad kan det tänkas att de justerar regelverket för 

att förbättra förhållandet för den berörda gruppen. 

 

 

5.3 Skattskyldighet 
 

 

Som Jacobsson påpekar handlar omvänd skattskyldighet om vem som skall betala in 

skatten och inte om någon av parterna skall betala. Dock kan det uppstå problem med 

att avgöra när omvänd skattskyldighet skall tillämpas eftersom fyra rekvisit måste vara 

uppfyllda. Det två första rekvisiten är om säljaren och köparen är ett byggtjänstföretag. 

Tidigare var det företagens SNI-kod som var avgörande, nu är det istället tjänstens natur 

som avgör medan SNI-koderna sedan första januari år 2008 endast är vägledande. Det 

tredje rekvisitet är att det som omsätts är en byggtjänst, och det fjärde rekvisitet är om 

byggtjänsterna utförs regelbundet. Rekvisitet ”inte endast tillfälligt” är rent språkligt sett 

vagt uttryckt och kan leda till osäkerhet och fria tolkningar. Då rekvisitet inte lämnar 

något klart besked i vilken omfattning lagen är tillämpbar rent tidsmässigt, har det 

uppstått svårigheter för inblandade parter att avgöra hur ofta ett företag måste 

tillhandahålla byggtjänster för att det skall anses vara ett byggtjänstföretag.  
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Figur 5.1 Gränsområde för lagtolkning av “inte endast tillfälligt” 

 

Definitionsproblemet som uppstår i samband med rekvisitet ”inte endast tillfälligt” 

illustreras med hjälp av figur 5.1 som är hämtad ur teorikapitlet. Utifrån figur 5.1 ovan 

uppstår de flesta problem i det osäkra betydelseområdet vid svårigheter att definiera ett 

byggtjänstföretag då inblandade parter måste bestämma om lagen skall tillämpas eller 

ej. Fastställer både säljare och köpare att de är byggtjänstföretag blir lagen tillämpbar, 

och skattskyldigheten tillfaller köparen. Görs bedömningen att de ej är 

byggtjänstföretag tillfaller skattskyldigheten säljaren, och omvänd skattskyldighet blir ej 

gällande. Eftersom felbedömningar i detta skede kan leda till skattetillägg är det viktigt 

för företag att vara noggranna när de avgör hos vem skattskyldigheten tillfaller. I ett 

sådant fall bestäms utfallet med hjälp av andra rättskällor såsom propositioner och 

förarbeten. Då det idag inte finns några prejudicerande fall blir domstolen den 

avgörande instansen, i de fall det inte kan avgöras i ett tidigare led.  

 

Enligt Weimer uppfylls rekvisitet ”inte endast tillfälligt” om ett företag utför en 

byggtjänst mer än en gång per år, men det kan även bli gällande om ett större projekt 

sträcker sig över flera år. Sålunda är det viktigt att göra individuella bedömningar vid 

varje enskilt fall och urskilja ändamålet med tjänsten. En fördel med rekvisitets vaga 

utformning är att om lagen hade innefattat alla tänkbara scenario hade den med största 

sannolikhet blivit alltför omfattande. 

 

Trots regelverkets vaga utformning har ingen av de tillfrågade intervjurespondenterna 

upplevt några större svårigheter vid bedömningen av rekvisitet ”inte endast tillfälligt”, 
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till skillnad från hur en tjänst och vara skall definieras. Då Skatteverket uttryckligen sagt 

nej till en delad faktura vad gäller omvänd skattskyldighet kan det ej faktureras omvänd 

moms på tjänsten tillsammans med vanlig moms på vara i en och samma faktura. Det 

blir antingen omvänd moms eller vanlig moms. I de fall en tjänst säljs i samband med 

en vara där tjänstekostnaden i fakturan är en väsentligt mindre del än kostnaden för 

varan, definierar inte regelverket några tydliga gränser när tjänstekostnaden är så liten 

att det blir vanlig moms på hela fakturan.  Dessa problem diskuteras mer ingående i 

nästa avsnitt. 

 

 

5.3.1 Gränsdragningsproblematik 

 

 

Även om gränsdragningsproblematiken som har uppstått i samband med regeländringen 

inte är ett unikt problem relaterat till omvänd skattskyldighet, tror Walldeck och 

Antonsson att problemet har lyfts fram i samband med regeländringen. Hur 

byggbranschen väljer att hantera problemet kan därför eventuellt leda till lösningar och 

förslag på hur liknande problem kan hanteras i andra situationer. 

Gränsdragningsproblematiken mellan tjänst och vara upplevs av respondenterna som ett 

av de mest centrala problemen som har uppstått på grund av regeländringen. Ändringen 

av SNI-kodernas inflytande tycker Weimer, redovisningspersonalen på Företag Y, 

Skatteverket samt Jacobsson har lett till att det har blivit enklare att definiera en 

byggtjänst. Nu är det mer sunt förnuft och logik som styr bedömningen. Detta visar 

tydligt att en förenkling av regelverket ledde till en förbättring för användarna då de 

upplevde att problemen minskade. Enligt den juridiska metoden är det viktigt att 

lagregelns samtliga rekvisit uppfylls och tidigare var detta ett problem då SNI-koderna 

inte inkluderade alla byggtjänster. Ett antal tjänster klassificerades som byggtjänster 

enligt ML men innefattades inte av SNI-koderna vilket ledde till problem med att 

avgöra vilken av parterna som var skattskyldig. 

 

Skatteverket gick ej med på att separera en tjänst från en vara på fakturan. Walldeck och 

Antonsson menar att när en målare utför sitt arbete ingår färgen, vilket stämmer överens 
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med FAR:s vägledning där de påpekar att det kan bli nödvändigt att samla två olika 

tillgångar under en och samma rubrik. Detta kan jämföras med exemplet gällande en 

dator där dess hårdvara och mjukvara ej kan separeras för att huvudprodukten skall 

fortsätta att vara intakt. I detta fall görs bedömningen enligt FAR att värderna på 

respektive tillgång uppskattas varefter tillgången placeras under den kategori som 

motsvarar den största andelen av produktens totala värde. I fallet med tjänst och vara är 

det inte lika självklart och Walldeck och Antonsson anser att arbetsdelen måste vara 

försumbar för att det skall klassas som vara. Varan skall i princip vara färdig att 

användas och detta avgörs genom att en objektiv bedömning för varje enskilt fall görs. I 

likhet med teorin om leasing där tillgångens syfte är avgörande för klassificeringen om 

det är en omsättnings- eller anläggningstillgång avgör här syftet med köpet om det är en 

tjänst eller vara. 

 

Johansson och Jacobsson tycker att bedömningen hade varit enklare om det fanns en 

tydlig gräns, exempelvis en procentsats som avgjorde hur stor del av fakturan som var 

en tjänst eller en vara. Även om det hade varit möjligt att använda schablonbelopp eller 

procentsatser tror Walldeck och Antonsson att Sverige inte använder sådana gränser då 

ML bygger på EG-direktiv, vilket gör att Sverige inte har stöd för att sätta egna gränser. 

Att använda statiska gränser kan dock innebära problem då syftet med tjänsten eller 

varan varierar från fall till fall, och Hermansson, Walldeck och Antonsson anser att 

separata bedömningar skall göras för varje enskilt fall. Leasingteorin blir även 

tillämpbar på problemet med att köpare och säljare kan göra separata bedömningar 

angånde vilken part som blir skattskyldig. Även vid leasing är det viktigt att 

symmetriska bedömningar görs då det som den ena parten får skatteavdrag för skall 

beskattas av den andra parten vilket överenstämmer med att båda parter måste vara 

överens om vem som blir skattskyldig i byggmomsfallet. Om ingen av parterna anser 

sig vara skattskyldig kommer ingen av dem att rapportera in någon moms.   
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5.3.2 Tidpunkten för skattskyldigheten och redovisning av moms 

 

 

När omvänd skattskyldighet är gällande används fakturadatummetoden för att fastställa 

tidpunkten för skattskyldigheten och för vilken period redovisningen av momsen skall 

rapporteras och det är datumet då fakturan har utfärdats som bestämmer period. 

Köparens skattskyldighet infinner sig när säljaren har utfärdat fakturan och detta gäller 

även om köparen inte har fått fakturan tillhanda. Detta eftersom köparen får göra avdrag 

för denna moms i samma period som fakturan skall betalas. Denna regel skall förhindra 

att likviditetsbehovet påverkas men fungerar dock ej när ett byggtjänstföretag endast 

säljer tjänster utan att köpa in några. Detta scenario exemplifieras i modellen i 

empirikapitlet. Enligt Hermansson skiljer sig inte god redovisningssed i byggbranschen 

jämfört med andra branscher. Dock frångås seden vid redovisning av omvänd moms då 

det istället är ML som reglerar detta förfarande. Lagstiftarna har valt att frångå seden för 

att istället använda sig av fakturadatummetoden för att minska ökningen av 

likviditetsbehovet som annars hade blivit en följd av den omvända skattskyldigheten. 

Även om byggbranschen i detta specifika fall inte följer gängse god redovisningssed 

kan användandet av ML ses som en sed då samtliga företag i branschen använder sig av 

detta förfarande. 

 

 

5.3.3 Förhållandet principal – agent 
 

 

Agentkostnaden uppstår när skattskyldigheten flyttas över från säljaren till köparen, 

vilket kan jämföras med principalen och agenten. De kan ha skilda mål och i de fall det 

är oklart hos vem skattskyldigheten tillfaller kan det uppstå kostnader för att reda ut det. 

Köparens revisorer kanske inte håller med säljarens tolkning av regelverket, och 

motsätter sig därför beslutet om att omvänd skattskyldighet skall bli gällande. Även 

Skatteverket kan göra en annorlunda tolkning av situationen vilket om det skall 

överklagas leder till än högre kostnader.  
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Informationsasymmetrin uppstår eftersom Skatteverket bara får den information som 

köparen och säljaren väljer att presentera. Även det omvända förhållandet gällde under 

och tiden efter införandet av det nya regelverket då informationsasymmetrin mellan 

Skatteverket och övriga intressenter var påtaglig. Exempelvis Johansson och Wilzén 

upplevde att informationen från Skatteverket var knapphändig, vilket ledde till att 

avgörandet gällande hos vem skattskyldigen tillföll försvårades avsevärt. Även 

Skatteverket hade svårigheter att svara på de frågor som uppstod i samband med 

regeländringen då de bara hade propositionen att hämta information från. Inga 

prejudicerande fall fanns att tillgå vid den tidpunkten vilket gjorde att många subjektiva 

bedömningar gjordes av enskilda skattehandläggare. Då Skatteverket endast skickade ut 

sin ”fripassagerare” till företag med fyra anställda eller fler var det många företag som 

saknade information gällande den kommande regeländringen. Detta var förmodligen ett 

problem främst i början innan de lärde sig av de ”större” företagen att reglerna hade 

ändrats. Nu när det snart har gått två år sedan införandet bör kostnaderna för detta 

problem ha minskat avsevärt.  

 

Skatteverkets bevakning av företagen består av granskning av deklarationer samt av 

skatterevisioner hos företagen då underlagen för deklarationerna granskas mer ingående. 

Detta förfarande syftar som incitament till att få företagen att följa skattelagstiftningen. 

Belöningen för att följa Skatteverkets regler består av att inga skattetillägg utfärdas till 

det berörda företaget samt att de slipper den negativa publicitet som blir följden om 

skattefusk uppmärksammas i media. Ett konflikterande mål som dock förväntas minska 

är det där oseriösa företag gör oriktiga momsavdrag och därför tillskansar sig 

skattemedel från Skatteverket som de inte har rätt till. Informationsasymmetrins 

påverkan som ger upphov till detta förfarande försvinner när det inte längre går att 

utföra denna procedur efter regeländringen, då säljaren inte längre behöver betala in 

moms till Skatteverket utan köparen både rapporterar in och gör avdraget. I agentteorin 

beskrivs fenomenet price protection och detta kan appliceras på förhållandet där 

Regeringen förväntar sig ett visst skatteundandragande och därmed sätter skattesatsen 

något högre för att kompensera för detta bortfall.  

 

 



Analys 
  

 

68 
 

5.4 Bokföring av omvänd mervärdesskatt 
 

 

Enligt lagstiftningen skall moms som hänför sig till byggtjänster bokföras på ett sådant 

sätt att den lätt kan urskiljas från vanlig moms. Detta överenstämmer med den juridiska 

metoden som klargör vikten av att lagen är tydligt utformad. Lagstiftaren försöker inte 

begränsa användarna mer än nödvändigt utan öppnar för flera alternativa förfaranden. 

Begreppet ”lätt kan urskiljas” är ett vagt begrepp men som ändå är svårt att misstolka. 

Detta kan vara ett sätt för lagstiftaren att få användarna att acceptera förändringar då det 

medför mindre kostnader än om endast ett förfarande var tillåtet. Enligt Skatteverkets 

rekommendationer adderas två nya konton till kontoplanen och används dessa i 

bokföringen kan kassaflöden enkelt följas samt att de även följer basplanens 

utformning. Alla företag som har intervjuats i studien utom Företag Y följer 

Skatteverkets rekommendationer och tycker att det fungerar bra. Företag Y hänvisar till 

att deras affärssystem inte klarar av detta moment utan de ”öronmärker” istället all 

omsättning som sker med omvänd moms och bokför den på samma konton som övrig 

moms. Företag Y hävdar att detta är i linje med lagstiftningen och då rekommendationer 

inte är tvingande får det förmodligen anses som ett korrekt förfarande. 
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6. Slutsats 
 

 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras slutsatserna. Kapitlet är strukturerat utifrån 

frågeställningarna och knyter samman uppsatsens delar och sammanfattar analysen. I 

slutet på kapitlet förs en avslutande diskussion följt av diskussioner kring metodkritik 

samt förslag på vidare forskning. 

 

 

6.1 Hur upplever företagen, revisorer och 
Skatteverket förändringen av regelverket? 

 

 

Eftersom att alla tillfrågade parter upplevde problem under införandet kan det antas att 

detta även gäller för resterande företag och revisorer som verkar inom denna bransch. 

De felfaktureringar som var ett problem under den första tiden har marginaliserats och 

är idag inte ett problem enligt de tillfrågade företagen. Flera företag har fått en ökad 

hanteringskostnad även om de mindre företagen inte upplever de i absoluta tal då 

beloppen är av ringa betydelse. Inget av de tillfrågade företagen har blivit bestraffade 

med skattetillägg vilket kan bero på att valet av företag i studien endast var seriösa 

företag som vill följa lagstiftningen. Även om företagen begått omedvetna fel har 

Skatteverket varit överseende med detta under upplärningstiden. Idag cirka två år efter 

införandet har det normaliserats och regleringen av omvänd skattskyldighet är säkert 

inte mer drabbad av överträdelser i någon större utsträckning än andra lagregler. 

 

Anledningen till att respondenterna upplever gränsdragningsproblemen olika är 

förmodligen beroende av deras kunder och leverantörer. De företag vars kunder och 

leverantörer är tydligt definierade byggtjänstföretag upplever förmodligen mindre 

gränsdragningsproblem än de företag vars kunder och leverantörer som ”ligger på 

gränsen”. Detta kan även antas gälla för de företag som köper tjänster och varor där 
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varudelen inte är av betydande storlek, medan de företag som köper in tjänster och varor 

där tjänstedelen är liten, har större problem med gränsdragningen.  

 

 

6.2 Vilka finansiella effekter får den omvända 
skattskyldigheten för byggtjänstföretag?  

 

 

För de mindre företagen som inte köper in byggtjänster finns en risk att de får ett ökat 

rörelsekapitalbehov medan de större företagen som företrädesvis köper in tjänster kan få 

ett minskat behov. Effekterna är således inte relaterade till hur stor omsättningen är utan 

hur stor del av omsättningen som har omvänd skattskyldighet. Transfereringar av 

mervärdeskatt mellan alla berörda parter minskar och Skatteverkets momsintäkter 

förväntas öka.  

 

 

6.3 Hur bokförs den omvända momsen i 
byggtjänstföretag? 

 

 

De flesta företag verkar följa Skatteverkets rekommendationer att använda den utökade 

kontoplanen då endast ett tillfrågat företag inte följde rekommendationerna. Majoriteten 

av företagen följer rekommendationerna medan en liten del inte gör det av olika 

anledningar. Förmodligen kommer de avvikande företagen att ansluta sig till 

majoriteten av företagens förfarande när de uppdaterar eller uppgraderar sina 

ekonomisystem. 
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6.4 Hur bör den omvända momsen bokföras i 
byggtjänstföretag? 

 

 

Efter att noggrant ha studerat de olika alternativen som finns kan det fastställas att de 

rekommendationer som Skatteverket utfärdat är ett lämpligt förfarande för berörda 

parter. Detta tillvägagångssätt fungerar bra och det finns därför inget behov av att 

inveckla det ytterligare.  

 

 

6.5 Avslutande diskussion 
 

 

Innan omvänd skattskyldighet infördes i Sverige borde Skatteverket ha studerat mer 

ingående hur andra länder gått tillväga vid införandet av omvänd skattskyldighet. 

Genom att ta lärdom av andra länders misstag hade det kanske kunnat underlätta 

övergången. Detta förfarande kompletterat med tester på pilotföretag för att se hur 

regelverket fungerade i realiteten borde ha gett en stabil grund som de berörda parterna 

kunde vila på. Då de flesta problemen försvann när reglerna ändrades sex månader efter 

införandet visar det på att det ursprungliga regelverket inte var tillräckligt väl 

genomarbetat. Mer noggranna förberedelser hade kunnat resultera i minskade problem 

och kostnader som uppstod vid införandet av omvänd skattskyldighet. 

 
I efterhand kan det konstateras att de intervjuer som genomfördes var tillräckliga för 

studiens syfte, men det hade varit intressant med ytterligare intervjuer från små och 

stora företag för att se om skillnader uppstår mellan företag av liknande storlek. I denna 

studie var svaren från företag av liknande storlek snarlika och för att utesluta att det var 

en tillfällighet kunde ytterligare intervjuer ha genomförts. Eventuellt hade annorlunda 

svar kunnat erhållas om personen som skötte bokföringen i de små företagen hade 

intervjuats. När intervjuerna bokades efterfrågades någon som kunde svara på frågor 

angående bokföring, men vid intervjutillfällena visade det sig att respondenterna var VD 

i båda fallen. Dessa respondenter var således ej fullt insatta i det faktiska 
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bokföringsarbetet, även om de skötte all granskning av inkommande fakturor. Att 

genomföra ytterligare intervjuer hade dock inkräktat på resurserna för övrig 

datainsamling, varvid någon annan del av studien hade blivit lidande.   

 

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 

 

Skatteverkets mål med införandet av den omvända skattskyldigheten var att minska 

momsfusket och användandet av svart arbetskraft inom byggbranschen. Således vore 

det intressant att se om nämnda problem har minskat i omfattning, vilket borde vara 

tydligare att urskilja nu när det gått cirka två år sedan införandet. Vidare vore det 

intressant att se om momsintäkterna har ökat sedan införandet av omvänd 

skattskyldighet när Skatteverket blir färdiga med sin utredning. Det vore även intressant 

att genomföra en studie med ett liknande upplägg på en annan ort i Sverige där 

resultaten kunde jämföras med denna studies resultat, för att se om det uppstår 

skillnader. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide till Stångebro Bygg AB, 

Wilzéns Byggtjänst AB, Företag Y och Skanska 
 

 

Allmänt om företaget 

 

 Skulle Ni kort kunna beskriva företaget, samt Er roll inom företaget?  

 

 Hur kommer Ni i kontakt med omvänd moms i Ert arbete?  

 

 Är Era kunder främst större eller mindre företag, precisera storleken på dessa? 

o Hur stor del av kundbasen är stora respektive små företag? 

o Har företaget flera olika underleverantörer?  

 

Omvänd moms 

 

 Vad hade företaget/Ni för förväntningar innan införandet av den omvända 

momsen? 

o Blev utfallet vad företaget/Ni hade förväntat er? 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar anser Ni att införandet av den omvända 

momsen lett till? 

 

 Hur tror Ni att byggtjänstföretag i allmänhet bokför omvänd moms? 

 

 Hur bokför företaget omvänd moms? 

o Skiljer sig förfarandet jämfört med innan införandet av omvänd moms? 

o Har det uppstått några svårigheter i bokföringen av omvänd moms? 
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 Hur har företaget upplevt gränsdragningsproblem gällande:  

o angående vad som räknas som byggtjänst, 

o definitionen av byggtjänstföretag (”inte endast tillfälligt”), 

o tjänster som säljs i samband med en vara 

 

 Vi har valt ut ett par områden som vi tror den omvända momsen påverkar inom 

företag.  I vilken grad har dessa områden påverkats efter införandet av den 

omvända momsen? 

o Administrativa kostnader för företaget 

o Företagets likviditet 

o Felfaktureringar 

o Skattetillägg på grund av glömda inbetalningar 

 

 Är det något den omvända momsen har resulterat i som vi inte har tagit upp? 

 

 Går det bra att vi kontaktar Er om vi behöver komplettera intervjun? 
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Bilaga 2. Intervjuguide till Skatteverket 
 

 

Allmänt om Skatteverket 

 

 Skulle Ni kort kunna beskriva Er själva samt era roller inom Skatteverket?  

 

 Hur kommer Ni i kontakt med omvänd moms i Ert arbete?  

 

Omvänd moms 

 

 Vad hade Skatteverket/Ni för förväntningar innan införandet?  

o Blev utfallet vad Ni hade förväntat Er? 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar anser Ni att införandet av den omvända 

momsen lett till? 

 

 Vilka konsekvenser har den omvända momsen haft för Skatteverket gällande: 

o arbetsbörda, 

o administrativa kostnader, 

o momsintäkter 

 

 I vilken utsträckning söker företag rådgivning i dagsläget jämfört med direkt 

efter införandet av den omvända momsen? 

 

 Vilket är det vanligaste problemet som företag kontaktar Er om? 

o Gränsdragningsproblem gällande: 

 vad som räknas som byggtjänst, 

 definitionen av byggtjänstföretag (”inte endast tillfälligt”), 

 tjänster som säljs i samband med en vara 

o Fakturering av omvänd moms 
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 I vilken utsträckning har skattetillägg för företag förändrats på grund av 

införandet? 

 

 Är det något den omvända momsen har resulterat i, som vi inte har tagit upp? 

 

 Går det bra att vi kontaktar Er om vi behöver komplettera intervjun? 
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Bilaga 3. Intervjuguide till Grant Thornton och 

KPMG 
 

 

Allmänt om företaget 

 

 Skulle Ni kort kunna beskriva Er själv samt Er roll inom företaget?  

 

 Hur kommer Ni i kontakt med omvänd moms i Ert arbete?  

 

Omvänd moms 

 Vad hade företaget/Ni för förväntningar innan införandet? 

o Blev utfallet vad företaget/Ni hade förväntat Er? 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar anser Ni att införandet av den omvända 

momsen lett till? 

o För revisionsbyråer och revisorer gällande: 

 arbetsbörda, 

 administrativa kostnader 

o För företag gällande: 

 arbetsbörda, 

 administrativa kostnader, 

 företagets likviditet, 

 felfaktureringar, 

 skattetillägg på grund av glömda inbetalningar 

o För skatteverket gällande: 

 arbetsbörda, 

 administrativa kostnader, 

 momsintäkterna 

 

 Hur tror Ni revisorer i allmänhet upplever gränsdragningsproblem gällande: 

o vad som räknas som byggtjänst, 
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o definitionen av byggtjänstföretag (”inte endast tillfälligt”), 

o tjänster som säljs i samband med en vara 

 

 Vilket är det vanligaste problemet som företag kontaktar Er om?  

o Gränsdragningsproblem gällande: 

 vad som räknas som byggtjänst, 

 definitionen av byggtjänstföretag (”inte endast tillfälligt”), 

 tjänster som säljs i samband med en vara 

o Fakturering av omvänd moms 

o Bokföring av omvänd moms 

 

 Är det något den omvända momsen har resulterat i, som vi inte har tagit upp? 

 

 Går det bra att vi kontaktar Er om vi behöver komplettera intervjun? 


