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Abstract 
 
 
Titel:  Omvänd momsredovisning – Ur företagens perspektiv 
 
Nivå:  C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare:  Annika Holmgren Jansson 
 Mervi Piispanen 
 
Handledare: Anders Hedman 
 
Datum:   January 2008 
 
Syfte: För att få bukt på svartarbete och för att förbättra konkurrensen inom bygg- och 
anläggningsbranschen, ska från och med den 1 juli 2007 omvänd momsredovisning 
tillämpas inom byggsektorn. De nya reglerna medför en hel del gränsdragningsproblem 
beträffande både företag och tjänster.  
Syftet med denna uppsats är att studera reglerna samt belysa olika gränsdragningspro-
blem som de för med sig. Vidare undersöks vilka effekter de har på företagen, samt 
deras syn på dem. Utöver detta utreds vilka som gynnas respektive missgynnas av den 
nya lagstiftningen. 
 
Metod: Undersökningen har genomförts i kombination av kvalitativ och kvantitativ 
metod. Först genomfördes en enkätundersökning riktad till svenska byggföretag, denna 
fördjupades med hjälp av tre intervjuer. 
 
Resultat och slutsats: Uppsatsen visar att de nya reglerna fört med sig merarbete i olika 
grad för företagen. Det mesta är ett resultat av de gränsdragningsproblem som följer av 
att reglerna uppfattas som relativt otydliga och ofullständiga. Flera av företagen har 
dessutom erhållit såväl positiv som negativ likviditetspåverkan. Många företag är nega-
tiva till införandet av omvänd moms, ännu fler misstror att syftet  med dem kommer 
att uppfyllas. Det kan avslutningsvis konstateras att det finns både vinnare och förlorare 
tillföljd av reglerna. 
 
Förslag till fortsattforskning: Att undersöka om syftet med införandet uppfyllts, d.v.s. 
om svartarbetet minskat och konkurrensen förbättrats. 
 
Uppsatsens bidrag: Att uppmärksamma de nya momsreglerna inom byggsektorn och 
de gränsdragningsproblem de medför. 
 
Nyckelord:  Redovisning, omvänd moms, gränsdragningsproblem, likviditet, konkurrens, 
svartarbete 
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Abstract 
 
 

Title:  Reversed charge – From the companies perspective 
 
Level:  Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author:  Annika Holmgren Jansson 
 Mervi Piispanen 
 
Supervisor:  Anders Hedman 
 
Date:   January 2008 
 
Purpose: In order to curb the prevalence of undeclared work and to improve competi-
tion within the building and construction business, reversed charge audit will from July 
1, 2007 onwards be applied within the building sector. The new rules entail a consider-
able amount of delimiting problems as regards both businesses and services.  
The aim of this essay is to study the rules as well as direct the light upon various consequen-
tial delimiting problems. Furthermore, we will investigate what the effects are on the busi-
nesses, as well as their view regarding this. Apart from this, we will also investigate who will 
benefit and who will be disfavourably affected, respectively, by the new law 
 
Method: The investigation has been conducted with a combination of qualitative and 
quantitative methods. Firstly, an opinion poll was carried out, directed towards Swedish 
construction companies, and this was then deepened using three interviews. 
 
Result & Conclusions: The essay demonstrates that the new rules have entailed more 
work to a varying degree for the companies. Most of this is a result of the delimiting 
problems that follow from the rules being regarded as relatively unclear and incom-
plete. Several of the companies have furthermore acquired a positive as well as nega-
tive liquidity impact. Many businesses have a negative attitude towards the introduction 
of a reversed charge, even more of them don’t believe that its purpose will be achieved. 
Summing up, it can be noted that there are both winners and losers as a consequence of 
these rules. 
 
Suggestions for future research: To investigate if the purpose with the introduction 
been met, i. e. about the undeclared work decreased and the competition been im-
proved. 
 
Contribution of the thesis: To notice the new VAT rules within the construction sector and 
the delimiting problems that follows.  
 
Keywords:  Account, reversed charge, delimiting problems, liquidity, competition, unde-
clared work 
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1. Inledning 
 
Detta inledande kapitel avser att ge en bakgrund till ämnet som vi valt att behandla i 
vår C-uppsats. Vidare redogör vi för problemområdet som leder fram till vår problem-
formulering, samt undersökningens syfte. Sedan följer en beskrivning av hur vi valt att 
avgränsa det tilltänkta ämnesområdet i vårt arbete. 
 
1.1 Bakgrund 
 
I slutet av 1990-talet började motsvarigheten till nuvarande Skatteverket (SKV), Riks-
skatteverket, att utreda svartarbete och momsundandragande inom byggsektorn. Resul-
tatet av utredningen visade att de svarta lönerna bara inom installationsarbeten beräk-
nades ligga runt 2,5-3 miljarder kronor per år. Staten bedömdes gå miste om ca 2-2,5 
miljarder i skatteintäkter varje år. Till detta kom även momsbortfallet som är 20 % av 
de svarta lönerna vilket uppgår till omkring 500-600 miljoner kronor årligen.1 För att 
förbättra byggbranschens anseende och försöka motverka skattefifflet tillsattes Bygg-
kommissionen år 2002. Efter nästan två års utredande kom Byggkommissionen med ett 
betänkande som gav upphov till departementspromemorian, Byggentreprenadavdrag 
samt omvänd skattskyldighet (moms). I den lämnas två förslag på lösningar för att 
komma till rätta med problemen. En av lösningarna var att omvänd skatteskyldighet på 
moms inom byggsektorn skulle tillämpas, för att motverka momsundandragandet. Till 
följd av detta förslag infördes den 1 juli 2007 omvänd skatteskyldighet inom bygg-
sektorn2

 
Sommaren brukar i normalfallet vara lågsäsong inom redovisningsbranschen, men 
sommaren 2007 utgör ett undantag. Support- och frågetjänster blev nedringda av för-
virrade företagare som ville veta vad den nya omvända momsen på byggtjänster egent-
ligen innebar.3 Olika dataprogram som används vid redovisning och fakturering be-
hövde uppdateras. Nya BAS konton skulle läggas till och osäkerheten för vilka företag 
som berördes var stor. En del företag berörs inom vissa delar av sin verksamhet men 
inte inom andra. Frågorna var, och är fortfarande många, och det finns inte alltid några 
självklara svar.  
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Mot den ovan beskrivna bakgrunden samt att vi blivit uppmärksammade på att många 
företag upplever en hel del problem till följd av den omvända momsredovisningen, ser 
vi ett behov av att utreda införandet. Regeringen har dessutom formulerat ett mål som 
ska var uppfyllt till 2010, som går ut på att den administrativa bördan för företag ska 
minskas med 25 %. Det ska vara enklare att vara företagare.4 Vi vill ställa de nya reg-
lerna i proportion mot det målet, då moms inte är någon skatt som belastar företagens 
resultat, utan endast någonting som de administrerar åt staten. Företagens personal fak-
turerar och redovisar moms i princip på alla transaktioner ett företag överhuvudtaget 
                                                 
1 Proposition 2005/06:130 s. 18-19 
2 Larsson och Samuelsson, s. 13,14 
3 Kundbladet 43/2007, s. 5 
4 Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet, s. 7 
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genomför. Moms är därför en stor del av redovisningspersonalens vardag. Det är de 
som drabbas av olika gränsdragningsproblem, när de ska tillämpa de nya reglerna. Vi 
vill därför undersöka vilka effekter införandet haft på företagen. Har reglerna medfört 
orimligt mycket merarbete? Har likviditeten påverkats till följd av reglerna? Vad är 
företagens inställning till reglerna? Vilka gynnas respektive missgynnas av dem?  
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda och beskriva reglerna kring den nya omvända mom-
sen inom byggsektorn. Vi vill genom detta belysa olika gränsdragningsproblem som 
företagen kan ställas inför i sin momsredovisning. Uppsatsen syftar även till att utreda 
hur företagen påverkats av de nya reglerna, samt deras inställning till dem. 
 
 
1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att enbart behandla den nya omvända 
momsen inom byggsektorn. Därmed tar vi inte upp att omvänd skatteskyldighet redan 
tillämpas vid viss handel med varor och tjänster inom EU. Vi begränsar oss alltså till 
den svenska marknaden. Vi tar inte heller upp omvänd momsskyldighet vid handel med 
investeringsguld. 
 
Då arbetet är inom företagsekonomi med fördjupning i redovisning och finansiering, är 
målsättningen att hålla ämnet inom ramen för det. Följden blir att undersökningen vink-
las till att utreda utifrån företagens perspektiv. Det är deras administrativa personal som 
i sitt dagliga arbete ska tillämpa och ta ställning till de nya reglerna. För att inte hamna 
för långt åt beskattningsinriktningen undviker vi att i detalj diskutera 
mervärdesskattelagen och eventuella skattekonsekvenser. Vi tar endast upp de delar 
som vi tycker är relevanta och nödvändiga för vår undersökning. Av detta följer att vi 
inte heller tar upp, eller behandlar det faktum att Österrike, Tyskland, Belgien samt 
Holland i en del fall redan har tillämpat systemet under väldigt många år. 
 
Vi berör inte heller de speciella a conton som finns inom byggsektorn, då de som en 
följd av den omvända momsen spelat ut sin roll. Därför har regeringen lagt ett förslag 
på att de ska slopas från och med den 1 januari 2008. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogörs för hur vi gått tillväga för att kunna svara mot utredningens 
syfte och frågeställningar. Här kommer vi att redovisa varför vi valt ämnet, olika an-
greppssätt som använts, hur vi samlat in vår data samt hur våra intervjuer och enkäter 
utformats och genomförts. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där vi kritiskt 
granskar vår metod. 
 
2.1 Val av ämne 
 
Ämnet omvänd moms blev för oss ett självklart val, då vi märkt att många företag upp-
lever en osäkerhet kring hur de ska tillämpa reglerna i sin redovisning. En bidragande 
orsak till osäkerheten hos företagen är svårigheten att få tillförlitliga svar på sina frågor 
och funderingar. De nya momsreglerna verkar oklara med svåra gränsdrag-
ningsproblem att ta ställning till vid fakturering. Den nuvarande regeringen vill framstå 
som företagarvänlig med olika förslag om förenklade regler för företagen. Införandet av 
den omvända momsen tycks därmed inte vara i enlighet med de förslagen. Detta bidrog 
till att vi blev intresserade av att fördjupa oss i de nya reglerna. Då ämnet dessutom är 
nytt, var det både relevant och aktuellt att utreda. 
 
 
2.2 Vad är metod? 
 
Metod är ett redskap vars syfte är att lösa problem och erhålla ny kunskap. Metod är det 
tillvägagångssätt man använder för att komma dit, t ex tolkning och organisering av in-
formation. Det innebär att ett systematiskt urval av informationen måste göras. Den ska 
också kunna utnyttjas på bästa sätt. Ett annat krav på metod är att resultaten ska bidra 
till ny kunskap och en ökad förståelse för det som utreds. Resultaten ska även fram-
ställas så att andra har möjlighet att kunna kontrollera dem.5

 
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
2.3.1 Induktion, deduktion och abduktion 
 
För att kunna relatera teori och empiri finns tre alternativa angreppssätt; induktion, de-
duktion samt abduktion.  
 
Induktion innebär att man först undersöker verkligheten, utan några förväntningar. Ut-
ifrån de empiriska fakta som fås fram, dras sedan generella slutsatser, som slutligen le-
der fram till en teori. 
 
Deduktion däremot drar slutsatser utifrån enskilda företeelser och redan befintlig teori. 
Sedan prövas förväntningarna mot empiriskt material för att se om de stämmer överens 
med verkligheten.  

                                                 
5 Holme & Solvang, s. 13 
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Abduktion kan sägas vara en kombination av de båda ovanstående angreppssätten. Det 
innebär att man pendlar mellan teori och empiri för att låta förståelsen successivt växa 
fram. 6
 
 
2.3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
De två olika metoder som används inom samhällsvetenskaplig forskning är kvantitativ 
respektive kvalitativ metod. Den viktigaste skillnaden mellan dem är hur man använder 
siffror och statistik i de olika metoderna. Inom den kvantitativa metoden har statistiska 
mätperioder en central roll vid analys av informationen. Det vanligaste sättet att mäta är 
med ett frågeformulär med i förhand givna svarsalternativ, det vill säga en enkätun-
dersökning. En sådan undersökning kräver att de tillfrågade kan sammanfatta sin upp-
fattning om verkligenheten i förtryckta svarsalternativ. Dessa alternativ är dessutom ut-
formade och därmed präglade av författarens förförståelse.7

 
Vid kvalitativ metod används istället intervjuer och tolkande analyser.8 Syftet med kva-
litativa undersökningar är att öka informationsvärdet och därmed skapa en grund för en 
djupare och mer fullständig förståelse för det som studeras.9

 
Ofta förknippas de båda metoderna som oförenliga, men många gånger är det bättre att 
se dem som ett komplement till varandra. Fördelen med en kombination är, att en kvan-
titativ metod går på bredden och kan generaliseras, medan en kvalitativ metod ökar 
förståelsen på djupet.10

 
 
2.3.3 Val av metod och angreppssätt 
 
Vi har därför valt att använda en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod till 
vår empiridel. Eftersom ämnet inte var lätt att få grepp om, valde vi att använda det ab-
duktiva angreppssättet. Genom att växla mellan läsning och verklighet var det därmed 
lättare att angripa ämnet. Rent konkret yttrade det sig på det sätt, att vi först läste ige-
nom den information vi samlat ihop inom ämnet. För att få en större förståelse besökte 
vi ett seminarium som behandlade ämnet. Det gavs av Lindebergs Grant Thornton, fö-
reläsare var skattejuristen Pia Hedberg. Seminariet syftade till att informera byggfö-
retag om den omvända skattskyldigheten och dess effekter. Med en ny och större för-
ståelse för ämnet, och dess komplexitet fortsatte vi att läsa relevant litteratur. 
 
Det kvantitativa inslaget är i form av en enkät som skickades ut till 280 byggföretag av 
varierande storlek runt om i Sverige.  Detta för att erhålla en bredd i vårt arbete. Vi be-
farade att om vi endast intervjuat ett fåtal företag kring deras erfarenhet av byggmom-
sen, hade vi endast fångat upp ett fåtal företagares syn på den. Målsättningen är således 
att enkäten ska bidra till att spegla en mer generell syn på reglerna och dess påverkan 
på företagen ifråga.  

                                                 
6 Patel & Davidson, s. 23 ff 
7 Holme & Solvang, s. 78 ff 
8 Patel & Davidson, s. 14 
9 Holme & Solvang, s. 101 
10 Holme & Solvang, s. 85 ff 
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Den kvalitativa delen kan ses som en uppföljning av enkätundersökningen. Den består 
av ett antal intervjuer med olika intressenter inom området. Intervjuerna syftar till att 
bidra med en djupare förståelse för hur företagen påverkats av de nya momsreglerna 
samt deras syn på dem. Här finns möjlighet till följdfrågor, vilket leder till att svaren 
kan utvecklas. I den här delen av empirin finns det möjlighet att kunna identifiera och 
närmare belysa eventuella gränsdragningsproblemen. Dessa uppgifter baseras då på de 
enskilda företagens svar och kan inte appliceras på hela branschen. Vi har därför valt att 
ha med enkäten som en motvikt. 
 
 
2.4 Datainsamling 
 
Det finns två olika huvudtyper av data, primärdata och sekundärdata.  
 
Primärdata är data speciellt insamlad och framtagen för den aktuella undersökningen. 
Den kan bestå av intervjuer, enkäter och observationer.11 I vår undersökning kommer 
primärdatan att utgöras av enkätsvar och intervjuer framtagna särskilt för undersök-
ningens ändamål.  
 
Sekundärdata i sin tur är den data som redan finns och är framtagen i ett annat syfte, så 
som böcker, lagtext eller Internet.12 Den sekundärdata som förekommer i vår undersök-
ning består av olika böcker inom såväl redovisning som beskattning. Vi har även häm-
tat sekundärdata från Internet, via olika databaser och artiklar. 
 
Det leder till att vår empiridel enbart består av primärdata, medan teoridelen i huvudsak 
består av sekundära källor. 
 
 
2.5 Urval  
 
Då den omvända momsen är ett relativt nytt fenomen och inte omfattar alla företag, 
valde vi att göra ett subjektivt urval.  Det innebär att personer som kunde bidra med 
relevant och värdefull primärdata valdes ut.13

 
 
2.5.1 Urval till enkätundersökning 
 
För att välja ut företag till vår enkätundersökning, använde vi oss av bedömningsurval. 
Detta för att säkerställa ett representativt urval för vår undersökning.14 Genom att an-
vända branschorganisationen Svenska Byggindustriers sökregister med medlems-
företag, kunde detta uppnås. Vårt första kriterium för att ett företag skulle bli aktuellt 
för undersökningen, var att de återfanns i det.  Då registret innehåller drygt 2800 före-
tag, var vi tvungna att på ett systematiskt sätt göra urvalet. Vi bestämde oss för att ta 
var tionde postort på listan, eftersom sökregistret baseras på det.  Därefter valdes samt-
liga företag som hade en e-postadress på den orten. Det resulterade i ett urval bestående 
av 280 företag, vilket motsvarar 10 % av Byggindustriernas samtliga medlemsföretag. 
                                                 
11 Andersen, s. 150 
12 Andersen, s. 150 
13 Holme & Solvang, s. 184 
14 Descombe, s.25  
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2.5.1.1 Enkätformulär 
 
Enkäten består av tio frågor som syftar till att ge en bild av företagens syn och erfaren-
heter av den omvända momsen.(Se bilaga 2) Den har även ett kvalitativt inslag då den 
ger respondenterna utrymme för egna kommentarer. Formuläret som skickades ut är 
exakt lika utformat till samtliga företag. Frågorna har formulerats så tydligt som möjligt 
för att undvika missuppfattningar. Vi är medvetna om att olika personer tolkar och upp-
fattar frågorna utifrån sin egen förförståelse. Vår bedömning är ändå att svaren ska ge 
oss en generell bild av företagens åsikter. 
 
För att spara tid och resurser för oss och respondenterna, skickades samtliga enkäter 
med e-post. Vi tror dessutom att svarsfrekvensen ökar, då respondenten har möjlighet 
att på ett enkelt sätt besvara enkäten. För att få respondenterna att besvara enkäten, 
skickade vi med ett följebrev, ett så kallat missiv. (Se bilaga 1) Eftersom missivet är vår 
enda möjlighet att motivera och informera dem, är dess utformning viktig. 15 För att 
respondenten inte skulle tappa intresset vid första anblicken valde vi att utforma vårt 
missiv kortfattat. Vår uppfattning är att svarsfrekvensen ökar om vare sig missiv eller 
enkät är för krånglig. Dagen innan sista svarsdatumet, hade vi erhållit 71 svar. En på-
minnelse skickades då ut via e-post, och svarstiden förlängdes med tre dagar. (Se bilaga 
1) Innan svarstiden löpt ut hade ytterligare 46 enkätsvar inkommit, vilket resulterar i 
totalt 117 svar. Det betyder att svarsfrekvensen på enkätundersökningen är 42 %. 
 
 
2.5.2 Urval till intervjuer  
 
En förutsättning för urval av respondenter till våra intervjuer, var att de dagligen skulle 
arbeta med omvänd skattskyldighet. Detta på grund av att vi ville att de skulle vara väl 
insatta i ämnet, så att de på ett för dem naturligt sätt skulle kunna svara utförligt på våra 
frågor. Vår första respondent var Staffan Renström, skattejurist vid branschorganisatio-
nen Sveriges Byggindustrier. Renström har gjort positiva uttalanden i en mängd artiklar 
inför och efter införandet av den omvända momsen. Hans positiva inställning får anses 
vara motvikt till enkätföretagens relativt negativa kommentarer om den. Vi kontaktade 
Staffan Renström via e-post med en förfrågan om en intervju, vilken han besvarade po-
sitivt. På grund av avståndet genomfördes en telefonintervju som spelades in med en 
telefonsvarare. På grund av ett tekniskt missöde föll bitar av inspelningen bort. Det 
renskrivna materialet skickades till Renström för eventuell komplettering.  
 
En revisor i bekantskapskretsen rekommenderade vår andra respondent, Tommy Sige-
dal, skattejurist vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Vi fick hans telefonnummer 
samt information om att han var kunnig i ämnet. Denna respondent kontaktades via te-
lefon angående hans eventuella deltagande i en intervju. Även i det här fallet genom-
fördes en telefonintervju på grund av avståndet. Inspelningen gjordes med en mp3 spe-
lare via högtalartelefon. 
 
Den tredje respondenten Bertil Fröberg, administratör vid Alltransport, kom vi i kontakt 
med genom enkätundersökningen. De hade där välkomnat vidare kontakt. Fröberg kon-
taktades genom e-post. Vi fick ett positivt svar och ringde upp honom för en tele-
fonintervju, även denna gång på grund av avståndet. Då inspelningen fungerade bäst 

                                                 
15 Patel & Davidson, s.71 
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med högtalartelefon och mp3 spelare, valde vi att använda den tekniken även vid vår 
sista intervju. 
 
 
2 .5.2.1 Intervjufrågor 
 
Frågorna utformades lika till de två skattejuristerna, medan Fröberg erhöll frågor mer 
vinklade ur företagets synpunkt. (Se bilaga 3 & 4) För att matcha undersökningens frå-
geställning och syfte, utformades även skattejuristernas frågor att till största delen speg-
la byggmomsen ur företagens perspektiv. För att ge respondenterna utrymme att ordent-
ligt få dela med sig av sina åsikter och sina erfarenheter utformades frågorna ganska 
vida. Vi tyckte också att det var viktigt att frågorna inte var för många, utan vi ville 
hellre få möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång. Förhoppningen med det-
ta var att det skulle ge respondenterna möjlighet att prata om de viktigaste och intres-
santaste delarna inom området, vilka vi ansåg att de har en bättre uppfattning om. 
 
 
2.6 Kritisk granskning 
 
2.6.1 Validitet  
 
Validitet definieras som mätinstrumentets förmåga att mäta det som är avsett att mä-
tas.16 Med andra ord att vi verkligen undersöker det som vi tänkt undersöka. I vår en-
kätundersökning är vi medvetna om att validiteten minskar då respondenterna inte har 
möjlighet till följdfrågor om de inte förstår frågorna. En uppenbar risk blir då att de kan 
tolka frågorna annorlunda, vilket kan leda till att undersökningen tar en annan inrikt-
ning. För att minska risken har vi dels försökt att utforma frågorna så tydligt som möj-
ligt, dels lämnat tre givna svarsalternativ som inte lämnar utrymme för egna tolkningar. 
 
Vid intervjuer kan problem med validitet uppstå, då respondenten även i detta fall kan 
misstolka frågan. Risken minimeras då det finns möjlighet för den intervjuade att vid 
oklarheter, fråga intervjuaren. Ett hot mot validiteten är att våra intervjuer utförts via 
telefon, vilket gör att möjligheten att läsa av varandra inte fanns på samma sätt som vid 
en traditionell intervju.17

 
 
2.6.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att det använda mätinstrumentet, t ex en enkät, ska ge tillförlitliga 
svar. Dessa erhålls genom en noggrann bearbetning av informationen, samt att mät-
ningen utförs på ett korrekt sätt. I tolkande utredningar är reliabiliteten ofta ett problem. 
Det är i slutändan författarnas subjektiva analyser och tolkningar som ligger till grund 
för undersökningens utfall.18

 
Då vi inte vet vem det är som besvarar vår enkät, kan vi inte säkerställa enkätsvarens 
tillförlitlighet. Följaktligen uppstår en osäkerhet kring enkätundersökningens reliabili-
tet. Vi utgår ändå från att de personer som fyller i vår enkät är insatta i ämnet. Med en 
                                                 
16 Eriksson & Wiedersheim-Paul, s. 60 
17 Andersen, s. 173 
18 Eriksson & Wiedersheim-Paul, s. 61 
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enkätundersökning finns även den risken att bortfallet blir stort, vilket i så fall leder till 
en låg reliabilitet. I det här fallet kom svarsfrekvensen att uppgå till 42 %, vilket kan 
anses som en relativt hög sådan. Sammantaget med att svaren speglar hela 117 företags 
åsikter resulterar i att reliabiliteten stärks ytterligare.  
 
Trots att vi försökt hålla oss objektiva finns en risk att vi vid intervjuerna vinklar frå-
gorna utifrån vår uppfattning, och därmed påverkar respondenterna. Vi är medvetna om 
denna risk och har därför valt ut kunniga respondenter som är väl insatta i ämnet. 
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3. Teori och referensram 
 
I den teoretiska referensramen presenteras den teori som vi tagit del av i vår informa-
tionssökning och som anses vara relevant för uppsatsens syfte och problemformulering. 
Kapitlet inleds med en kort genomgång av moms och vad den innebär för företagen, 
vidare tas olika begrepp upp och förklaras. Sedan behandlas den omvända momsskyl-
digheten för byggsektorn, samt vilka gränsdragningsproblem som kan uppstå. Den teo-
retiska referensramen syftar till att ge en grundlig genomgång av den information som 
behövs för att förstå innehållet i uppsatsen. 
 
3.1 Moms – allmän orientering 
 
Mervärdesskatten, eller moms som den för det mesta kallas, är en statlig skatt som be-
räknas på omsättningen av varor och tjänster inom Sverige.19 Momsen är följaktligen 
inte en inkomstskatt, men den belastar våra inkomster när vi använder dem. Mervärdes-
skatten utgår alltså från värdet av konsumtionen i Sverige och betalas i slutändan av de 
enskilda konsumenterna. Det är däremot inte de som betalar in momsen till staten, utan 
skattskyldigheten ligger istället på företagen. Det är alltså företagen som är inbetalare 
av momsen men de förväntas få konsumenterna att svara för den genom att ta ut högre 
priser på varor och tjänster. Att skyldigheten för skatteinbetalningarna inte ligger på de 
personer som ska bära skatten, gör momsen till en indirekt skatt. Det faktum att den 
belastar i princip alla varor och tjänster som säljs och köps gör den även till en allmän 
konsumtionsskatt.20  
 
Betydligt färre är skattskyldiga vid mervärdesbeskattning än vid inkomstbeskattning.21 
De skattskyldiga är i princip alla juridiska såväl som fysiska personer som bedriver 
näringsverksamhet. För att omsättningen av en vara eller tjänst ska leda till skattskyl-
dighet krävs att omsättningen sker inom den yrkesmässiga verksamheten.22 I princip 
alla rörelseidkare och jordbrukare är skatteskyldiga. För företagen utgör inte momsen 
någon kostnad, de hanterar endast transaktionerna åt staten. Ingående moms på ett in-
köp företaget gjort är ingen kostnad för företaget utan en fordran på staten. Det omvän-
da förhållandet gäller vid utgående moms, det är således ingen intäkt för företaget utan 
en skuld till staten.23

 
 
3.1.1 Kort historik 
 
Ända sedan antiken har det förekommit någon form av omsättningsskatter, men i egen-
skap av en allmän konsumtionsskatt har det förekommit sedan 1940-talet. Den allmän-
na omsättningsskatten fanns mellan 1941 och 1946 för att förstärka statskassan under 
och efter andra världskriget. Sedan 1960 har vi haft en bestående mervärdesskatt i lan-
det, den var från början en allmän varuskatt och kallades oms. Vid införandet var om-
sen 4 %, för att sedan stiga till 10 %, vilket också var skattesatsen 1969 när den ersattes 
av mervärdesskatten, momsen. Momsen såg ungefär likadan ut ända fram till 1991, då 

                                                 
19 Thomasson, s. 152 
20 Melz, s.11 ff. 
21 Melz, s.29 
22 Melz, s. 32 
23 Thomasson, s 152 
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en skattereform genomfördes. Genom åren har dock skattesatsen höjts för att numera 
vara 25 % för de flesta varor och tjänster. Det finns några undantag som belagts med en 
lägre skattesats, t e x livsmedel på 12 %, kulturmomsen på 6 % är den lägsta. Ökningen 
av både skattesats och det skattepliktiga området har gjort momsen till en av statens 
största inkomstkällor. År 2003 inbringade momsen 226 miljarder kronor till statskas-
san, jämfört med de statliga och kommunala inkomstskatterna som bidrog med 435 
miljarder kronor.24  Sedan den 1 juli 2007 finns även en omvänd moms inom byggsek-
torn, den behandlas mera ingående längre fram i kapitlet. 
 
 
3.1.2 Momsredovisning  
 
Mervärdesskatten är utformad så att utgående momsen för säljaren motsvarar den ingå-
ende momsen för köparen. Den näringsidkare som har skattskyldighet har också full 
avdragsrätt för den ingående mervärdesskatt som den har betalat in. I Mervärdesskatte-
lagen (ML) slås fast, att avdrag för ingående moms får göras för införsel och förvärv till 
den skattepliktiga verksamheten. Med andra ord, ett företag eller en enskild företagare 
som köper in något till sin verksamhet, har rätt att dra av den ingående momsen. Om 
den ingående momsen överstiger företagets utgående moms så betalas mellanskillnaden 
tillbaka till företaget, via ett skattekonto, från Skatteverket.25

  
Momsen tas ut i varje led i produktions- och distributionskedjan, från råvaruledet till 
detaljistledet. Den tas ut på såväl privat som offentlig konsumtion av varor och tjänster. 
Varje företag ska i sin tur redovisa utgående moms på sin egen försäljning, vilken de 
drar av den ingående momsen på sina inköp ifrån. Resultatet av ovanstående blir att 
man endast betalar in moms på det mervärde företaget själva lagt till varan, därav be-
nämningen mervärdesskatt.26

 
 
3.1.2.1 Momsredovisningsperiod 
 
Alla som är skatteskyldiga måste lämna momsdeklaration till skattemyndigheten samt 
även vara registrerade där.  I momsdeklarationen ska framgå storleken på företagets 
utgående moms, avdragsgill ingående moms, samt det momsbelopp som ska betalas in 
till staten eller erhållas därifrån. Omfattningen på momsperioden och vid vilken tid-
punkt företaget ska redovisa sin moms till skattemyndigheten, varierar beroende på 
storleken på företagets årliga omsättning.27

 
Omsättning Redovisningsperiod Redovisningstillfälle 
< 1 miljon kronor 12 månader 1 gång per år 
1-40 miljoner kronor 1 månad 42 dagar efter perio-

dens slut 
> 40 miljoner kronor 1 månad 26 dagar efter perio-

dens slut 
Figur 1: Momsredovisningsperiod28

                                                 
24 Melz, s. 26 ff 
25 Melz, s. 57 ff. 
26 Thomasson,  s. 153 ff. 
27 Thomasson, s. 154 
28 Thomasson, s. 154 
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Som framgår av figur 1 så behöver företag med en omsättning som understiger 1 mil-
jon, alltså endast redovisa sin moms en gång per år. De kan även välja att använda sig 
av månatlig momsredovisning. För företag med omsättning större än 1 miljon men 
mindre än 40 miljoner så är redovisningsperioden en kalendermånad. Redovisningen av 
momsen ska vara skattemyndigheten tillhanda inom 42 dagar efter den aktuella måna-
dens slut. I samband med att man lämnar in momsdeklarationen ska också eventuell 
momsskuld för perioden betalas in. För företag där omsättningen överstiger 40 miljoner 
kronor, gäller samma villkor, men momsen ska redovisas senast 26 dagar efter perio-
dens slut.29

 
 
3.1.2.2 Metoder 
 
Det finns två olika metoder att redovisa momsen till skattemyndigheten, bok-
slutsmetoden (kontantmetoden) och faktureringsmetoden. Vid den förstnämnda redovi-
sas utgående moms den redovisningsperiod då betalning för aktuell vara eller tjänst 
erhålls. Den ingående momsen dras av under den period då betalningen görs. Vid be-
skattningsårets slut måste moms på obetalda fordringar och skulder, alltid redovisas. 
Denna metod får endast användas av företag som inte måste upprätta årsredovisning 
och som i normala fall har en årlig omsättning som understiger tre miljoner kronor.  
 
Faktureringsmetoden däremot får användas av alla företag, men måste användas av 
dem som har en årsomsättning överstigande ovannämnda belopp. Metoden går ut på att 
momsen redovisas när kund- och leverantörsfakturor bokförs. Momsen redovisas i skat-
tedeklarationen varje månad.30

 
 
3.2 Begrepp/definitioner 
 
3.2.1 Likviditet 
 
Likviditet är ett nyckeltal som visar förhållandet mellan omsättningstillgångarna med 
lagret borträknat (oftast), och de kortfristiga skulderna. Således blir det ett mått på före-
tagets förmåga att betala sina räkningar och skulder i rätt tid. Likviditet är ett mycket 
viktigt mått för företagen, då dålig likviditet kan knäcka ett företag relativt snabbt.31 
Följaktligen ses god likviditet som en förutsättning för att ett företag ska kunna bedriva 
sin verksamhet. Företag bör därför se till att alltid hålla en viss reserv av likvida me-
del.32

 
 
3.2.2 Byggbranschen 
 
Beskrivningen av bygg- och anläggningsbranschen i följande avsnitt utgår helt och 
hållet från beskrivningen av densamma i propositionen, Omvänd skattskyldighet för 
mervärdesskatt inom byggsektorn, då den ligger till grund för lagändringen som gav 
upphov till omvänd moms för byggsektorn. 
                                                 
29 Thomasson, s. 154 
30 Lundén & Svensson, s. 34 ff. 
31 Lundén & Smitterberg, s. 70 
32 Thomasson, s. 358 
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Byggverksamhet bedrivs i statlig, kommunal och enskild regi. Även andra företag och 
organisationer från andra branschområden är ändå indirekt verksamma inom byggsek-
torn, t ex banker, försäkringsbolag och transportföretag.  
 
Till bygg- och anläggningssektorn räknas alla verksamheter som direkt bidrar till upp-
förande, ändring, reparation eller förvaltning av byggnadsverk, dessa kallas ofta bygg-
industrin. Begreppet byggnadsverk avser byggnader och anläggningar. Med anlägg-
ningar avses i detta sammanhang broar, hamnar, flygfält, bergrum, tunnlar, dammar, 
idrottsplatser och master. Man brukar skilja mellan byggnads- och anläggningsverk-
samhet. Med byggnadsverksamhet avses främst husbyggnad, till exempel uppförandet 
av bostäder, kontor och industribyggnader, medan man med anläggningsverksamhet 
avser övriga byggnadsverk och vägar. Byggsektorn när den beskrivs som ovan omfattar 
ca 80 000 företag, av dessa har över 97 % färre än 20 anställda.33

 
 
3.2.3 SNI koder 
 
SNI står för Svensk Näringsgrensindelning och bygger på en EU standard. SNI är i för-
sta hand en aktivitetsindelning som klassificerar företag och arbetsplatser efter den 
verksamhet som bedrivs. Nuvarande SNI 2002 infördes årsskiftet 2002/2003 och an-
vänds i all näringsgrenskodning.34  
 
 
3.2.4 Beskattningsunderlag 
 
Beskattningsunderlaget utgörs av det värde momsen beräknas på, det vill säga omsätt-
ningen för momspliktiga varor och tjänster. Det fakturerade beloppet exklusive 
moms.35

 
 
3.3 Omvänd moms inom byggsektorn 
 
3.3.1 Bakgrund till de nya reglerna  
 
I ett försök att utreda omfattningen av svarta löner och svart arbetskraft inom byggsek-
torn i slutet av 1990-talet, började dåvarande Riksskatteverket kontrollera större bygg-
projekt inom landet. Kontrollerna ledde fram till två rapporter som handlade om undan-
hållande av skatt och förekomsten av svartarbete.36 De svarta lönerna inom installa-
tionsarbeten beräknades uppgå till 2,5-3 miljarder årligen, staten bedömdes förlora ca 
2-2,5 miljarder i skatteintäkter. Bortfallet av moms utgjorde 20 % av de oredovisade 
lönebeloppen, alltså någonstans mellan 500-600 miljoner kronor årligen.37  
 
Regeringen beslutade därför i början av 2002, att tillsätta en kommission som skulle 
föreslå åtgärder som syftade till att förbättra kvaliteten, anseendet och konkurrensen 
                                                 
33Regeringens proposition 2005/06:130,  
   Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn, s. 14 
34http://www.scb.se/templates/Listning2___35024.asp  071112 
35 Lundén & Svensson, s. 13 
36 Larsson och Samuelsson, s.  9  
37 Proposition 2005/06:130, s. 18 ff. 
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inom byggbranschen. Byggkommissionens uppdrag bestod även i att ta fram åtgärder 
för att hålla byggkostnaderna nere, motverka skattefifflet med svarta löner, samt försvå-
ra felaktiga avdrag för moms.38  
 
Efter nästan två år kom Byggkommissionen med betänkandet Skärpning gubbar! Om 
konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn, vilket lämnades 
till regeringen. I betänkandet och även i den påföljande departementspromemorian 
Byggentreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet (moms) lämnades två förslag på 
lösningar för att komma till rätta med problemen. Förslagen var de som departements-
promemorians titel antyder, nämligen ett byggentreprenadavdrag och att omvänd skatt-
skyldighet till moms inom byggsektorn skulle tillämpas. Det så kallade byggentrepre-
nadavdraget mötte alltför stort motstånd hos remissinstanserna, då man var rädd att 
belastningen på företagens och SKV: s administrativa system skulle bli orimligt stort. 
Mot bakgrund av detta lämnade regeringen en proposition till riksdagen i slutet av mars 
2006. Propositionen kom att handla om införandet av omvänd skattskyldighet i bygg-
branschen och berörde inte byggentreprenadavdraget. Riksdagen antog regeringens 
förslag, men regeringen var tvungen att invänta ett nytt momsdirektiv inom EG, som 
gjorde det möjligt för medlemsländerna att införa omvänd skattskyldighet. När direkti-
vet väl kom i januari 2007 hade regeringen i november 2006 beslutat att de nya moms-
reglerna skulle träda i kraft 1 juli, 2007.39

 
 
3.3.1.1 Svarta system och skattefusk 
 
De system som använts av vissa företag inom byggsektorn, går ut på att försvåra för 
Skatteverket att upptäcka och granska skatteundandragandet. Det har handlat om un-
derentreprenörer, bemanningsföretag och mellanmän i flera led, vilka oftast är mindre 
företag. I figur 2 beskrivs ett vanligt förekommande fall, där uppdragsgivaren anlitar en 
underentreprenör för att utföra en tjänst. Denna fakturerar för tjänsten inklusive moms, 
men utför den inte. Uppdragsgivaren betalar, men använder egen svart arbetskraft. 
Kontentan blir att underleverantören inte redovisar den utgående momsen, utan behåller 
den. Uppdragsgivaren får sedan resterande del av fakturabeloppet samt får dra av den 
ingående momsen. Fusket är omfattande, underentreprenören ställer ut fakturor till fler 
än en uppdragsgivare. Underentreprenörerna försvinner så fort SKV intresserar sig för 
dem, vilket leder till skatter och avgifter aldrig betalas. Uppdragsgivarna finns kvar och 
fortsätter med faktureringsverksamheten.40 Eftersom omfattningen på fusket är så ut-
brett sätts konkurrensen ur spel. Den kan inte ske på lika villkor när vissa företag väljer 
att använda svart arbetskraft och låta bli att betala moms. Hela byggbranschen drabbas 
av fusket, men främst de seriösa företagen.41  
 

                                                 
38 Proposition 2005/06:130, s, 12 
39Larsson och Samuelsson, s. 13 ff. 
40 Proposition 2005/06:130, s.20 
41 Larsson och Samuelsson, s.11 
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U
E

Betalar hela fakturan 

Faktura på 10 000 för arbetskraft 

8 000 till ägarens privatekonomi 

Egen svart arbetskraft för 3 000 

Får behålla momsdelen 2 000 

 
 
I ett karusellbedrägeri fakturerar underentreprenören (UE) uppdragsgivaren (UG) för tjänster som aldrig 
utförts, syftet är att behålla momspengarna.  
Figur 2: Exempel på undandragande av moms, ett så kallat karusellbedrägeri                    Källa: Egen 
 
 
3.3.2 Omvänd skattskyldighet 
 
Vid omvänd moms flyttas skattskyldigheten över från säljaren till köparen. Köparen 
blir därmed även betalnings- och redovisningsskyldig för momsen. Säljaren ska alltså 
fakturera köparen utan moms, vilket leder till att köparen slipper betala moms till sälja-
ren. Då köparen innehar skattskyldigheten, måste denne själv räkna fram den utgående 
momsen och redovisa den i sin skattedeklaration. I den kan köparen samtidigt dra av 
samma belopp som ingående moms, vilket gör det till ett nollsummespel.42

 
Reglerna om omvänd moms gäller endast när byggtjänster tillhandahålls mellan bygg-
företag i Sverige. Byggmateriel och varor omfattas däremot inte av reglerna. För att 
omvänd moms ska tillämpas måste båda ovanstående kriterier vara uppfyllda, det är 
säljarens skyldighet att kontrollera detta. 
 
 
3.3.3 Gränsdragningsproblem 
 
3.3.3.1 Företag 
 
För att reglerna inte ska kunna kringgås, gäller de även för företag som normalt inte är 
verksamma inom byggsektorn, vilket illustreras i figur 3. Därför har företagets SNI kod 
ingen betydelse, det räcker att man tillhandahåller byggtjänster mer än tillfälligt.43 SKV 
definierar mer än tillfälligt som något som sker regelbundet, även om det är en väldigt 
liten del av företagets verksamhet.44

 

                                                 
42 Larsson och Samuelsson, s.15 
43 Larsson och Samuelsson, s. 31 
44 Nytt från revisorn, 8-9/2007, s. 29 
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Tex. SKANSKA 

Lantbrukare 1 Lantbrukare 2 

Utför gräv-
jobb 

Utför snicke-
rier 

Utför byggtjänst 

 
 
Lantbrukare 1 som har en grävmaskin utför grävtjänster åt ett byggföretag några gånger per år. Även 
lantbrukare 2 utför byggtjänster åt ett byggföretag vid sidan av sin ordinarie verksamhet. Om dessa två 
sedan utför en byggtjänst sinsemellan så gäller omvänd moms, då båda två är att betrakta som byggföre-
tag trots att deras SNI-kod ligger inom 01 och inte 45. 
Figur 3: Byggtjänster skapar byggföretag           Källa: Egen 
 
Även stat och kommun omfattas av den omvända momsskyldigheten, då staten utgör ett 
enda skattesubjekt. Detta förhållande gäller även för kommunerna. Enligt SKV ska där-
för omvänd moms tillämpas av stat och kommuner när de köper in och tillhandahåller 
byggtjänster inom den del av verksamheten som är yrkesmässig enligt ML. Där ingår 
inte de delar inom den offentliga verksamheten som avser myndighetsutövning. SKV 
anser att det ligger på kommunen att upplysa säljare om att omvänd skattskyldighet 
gäller.45

 
 
3.3.3.2 Tjänster 
 
I lagtexten finns ingen definition av begreppet byggtjänst, vilket innebär stora gräns-
dragningsproblem även för tjänster.46 Tvärtemot vad gäller företagen, så är det SNI-
koderna som styr vid bedömningen om vilka tjänster som omfattas av omvänd moms. 
Det är alla tjänster som tilldelats SNI-kod 45, som omfattas av omvänd moms. Företag 
som har SNI-kod 45, men tillhandahåller en tjänst som inte ligger inom SNI 45, ska inte 
tillämpa omvänd momsredovisning. Enligt SNI-kod 45 avses byggtjänster vara; 
 

• Mark och grundarbeten 
• Bygg och anläggningsarbeten 
• Bygginstallationer 
• Slutbehandling av byggnader 
• Uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner med förare. 

 
I en mer detaljerad beskrivning av tjänster inom SNI-kod 45, framgår att alla tjänster 
inom dessa kategorier inte omfattas av omvänd moms. Ett annat problem är att en 
tjänst som inte ingår i en viss SNI-kod inom 45, ändå kan ingå, men under en annan 
kod .47

                                                 
45 Larsson och Samuelsson, s. 38 ff. 
46 Proposition 2005/06:130, s. 26 
47 Larsson och Samuelsson, s. 19 ff. 
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Ett annat gränsdragningsproblem som kan uppstå är att bedöma om det är en vara eller 
en tjänst som tillhandahålls. Säljaren bör se över vad kunden egentligen efterfrågar. Är 
det bara en vara och inte tjänsten att få den installerad, anses det som varuförsäljning 
enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Värdet på tjänsten måste då vara litet i 
förhållande till värdet på varan. Man är tvungen att göra en bedömning från fall till fall 
då det inte finns några exakta gränser, t e x procentuella gränser mellan varuvärde och 
värdet av en byggtjänst. Även om värdet på en vara utgör nästan hela tillhandahållan-
det, så kan det ändå betraktas som en tjänst om den är avgörande för användandet av 
varan. Av allmänna principer följer att en anläggnings- eller byggnadsentreprenad i sin 
helhet anses vara en tjänst. Alltså omfattas även material och andra varor som tillhan-
dahålls i samband med tjänsten av den omvända momsen. Det har ingen betydelse om 
man fakturerar materialet separat, det är fortfarande omvänd moms ska tillämpas. SKV 
anser däremot att om man först beställer en vara och vid ett senare tillfälle även bestäl-
ler installationstjänst av denna, så är det rätt att dela upp fakturan i två delar; den som 
avser byggmaterialet med moms och den som gäller tjänsten utan.48 

 
Exempel tagna från Frågor ställda av företag och svar formulerade av Sveriges Bygg-
industrier i samråd med SKV. 
 
Är försäljning med montering/installation av hissar och rulltrappor en bygginstalla-
tion som omfattas av reglerna? 

Svar: Ja, SNI-kod 45310. Däremot omfattas inte reparation och underhåll av hissar 
och rulltrappor (SNI 29220) 
 
Ett kök kan inredas med antingen mycket exklusiv och dyrbar utrustning eller ut-
rustning som är enkel och mycket billig. Arbetskostnaden för att inreda köket är den-
samma oavsett vilken utrustning det är fråga om. Kan detta leda till att man får olika 
svar på frågan om det är en vara eller tjänst? 
Svar: Nej, monterings-/installationsarbetena är så pass omfattande i båda fallen att 
fråga är om en (bygg) tjänst i båda fallen. 
 
 
3.3.4 Redovisning 
 
Möjligheten att använda kontantmetoden för en köpare påverkas inte av den omvända 
momsskyldigheten. Köparens omsättning kommer inte att påverkas då ett byggföretags 
försäljning räknas som omsättning hos säljaren, även när omvänd skattskyldighet till-
lämpas. Mindre företag med momsredovisningsperiod på ett år kan däremot bli tvungna 
att byta redovisningsperiod till varje månad. Detta på grund av att förvärv av byggtjäns-
ter som omfattas av omvänd skattskyldighet, ingår i köparens beskattningsunderlag. 
Företagets försäljning av byggtjänster ingår däremot inte längre i beskattningsunderla-
get.49

 
 
 
 
 
 
                                                 
48 Larsson och Samuelsson, s. 22 ff. 
49 Larsson och Samuelsson, s .39 ff. 
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3.3.4.1 Fakturering  
 
I och med att ett företag är skatteskyldigt för moms, så uppstår också en skyldighet att 
utfärda en faktura vid varje skattepliktig transaktion. Faktureringsskyldigheten gäller 
endast när företag gör affärer med varandra, inte vid transaktioner med enskilda kon-
sumenter. Ett krav som ställs på fakturans utformning är att momsbeloppet ska fram-
gå.50

 
Även vid omvänd momsskyldighet ligger ansvaret att utfärda en korrekt faktura hos 
säljaren. För att en faktura ska kunna anses som korrekt, krävs att två tillägg görs. Ett är 
att kundens momsregistreringsnummer (VAT-nummer) ska framgå. Det andra som 
krävs, är en uppgift om att köparen är skatteskyldig. Till exempel genom att hänvisa till 
aktuell lagtext eller genom att skriva ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäll-
er”.51

 
 
3.3.4.2 Felaktig tillämpning 
 
Om ett företag felaktigt fakturerar med moms, trots att omvänd momsskyldighet ska 
tillämpas, innebär det att köparen inte får dra av den ingående momsen utan måste krä-
va det tillbaka från säljaren. Köparen är dessutom skyldig att redovisa både ingående 
och utgående moms till SKV. Om säljaren däremot hänvisar till omvänd momsskyldig-
het när det inte gäller, blir han i alla fall skyldig att redovisa och betala in utgående 
moms. Köparen ska i det här fallet bortse från de nya reglerna, och endast redovisa den 
ingående momsen som vanligt. Vid felaktig tillämpning av reglerna kan det bli fråga 
om skattetillägg, därför är det viktigt att ta ställning till om tjänsten omfattas av de nya 
reglerna.52 Skattetillägget för moms är 20 % på det oredovisade beloppet.53

 
 
3.3.5 Likviditetspåverkan vid omvänd moms 
 
Momssystemet kan påverka företagens likviditet både positivt och negativt. Företaget 
kan uppbära en skattekredit som påverkar likviditeten positivt, en kredit som dessutom 
är räntefri. Förutsättningen för att erhålla detta är att företaget får in betalningar från 
kunder innan de själva ska betala in momsen, samt att den utgående momsen är större 
än den ingående.  
 
Vid omvänd momsskyldighet slipper köparen ligga ute med den ingående momsen, då 
han direkt kan kvitta den mot den utgående momsen. Det ger en positiv effekt på köpa-
rens likviditet. Negativ likviditetspåverkan drabbar däremot säljaren, då denne inte kan 
disponera över den utgående momsen. Därmed förlorar företaget den räntefria skatte-
krediten, som man annars har tillgång till. Detta är emellertid syftet med den omvända 
momsskyldigheten, att ohederliga och kriminella företag inte ska få tillgång till moms-
belopp som de inte har rätt till. Lagstiftaren är dock medveten om att även de företag 
som gör rätt för sig, kommer att drabbas av negativ likviditetspåverkan, men det anses 
ofrånkomligt. Detta gäller främst de företag som har mer ingående än utgående moms. 
                                                 
50 Thomasson, s. 153 
51 Larsson och Samuelsson, s. 45 ff. 
52 Lundén & Svensson, s. 251 
53 Lundén & Svensson, s. 115 
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För att få tillbaka den överskjutande ingående momsen, får de lämna ett yrkande i sin 
skattedeklaration. Det innebär att de får vänta på beloppet, vilket kan medföra ökade 
kostnader då det krävs ett större kapital i företaget.54 De nya reglerna medför både öka-
de och minskade kostnader för olika företag beroende på ovanstående förutsättningar. 
För byggsektorn som helhet, anses det däremot inte uppstå någon likviditetseffekt.55

 
 
3.4 Förslag om förenkling 
 
Den nuvarande regeringen har som mål att det ska bli roligare, enklare och mer lönsamt 
att vara företagare och ett steg på vägen är att förenkla reglerna för landets företag. Må-
let för regelförenklingen är att minska företagens administrativa kostnader med minst 
25 % till hösten 2010. Syftet är dessutom att företagen ska märka väsentlig skillnad i 
sitt vardagliga arbete. Huvuddelen av företagen i Sverige består av små företag. De 
saknar den kompetens och de resurser som de större företagen har för att hantera regler. 
De är därmed mer sårbara för externa förändringar, därför är det viktigt att regelverket 
anpassas även för dem.56 Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som 
bland annat innehåller förslag till regelförenklingar. Ett förslag är att förlänga redovis-
ningsperioden för mervärdesskatt till tre kalendermånader för mindre företag. Reglerna 
ska gälla företag som har ett beskattningsunderlag på högst 40 miljoner kronor per år. 
Reglerna syftar till att förbättra likviditeten och minska den administrativa bördan för 
dessa företag.57 

 
Det andra förslaget handlar om kopplingen mellan SNI-koder och byggtjänster vid om-
vänd momsskyldighet.  Nuvarande SNI 2002 kommer att anpassas till en revidering av 
EG:s näringsgrensstandard. SNI 2007 kommer inte att stämma överrens med de tjänster 
som angetts i ML, på grund av detta har SNI koderna spelat ut sin roll. Regeringen fö-
reslår därför att anknytningen till SNI tas bort. En sådan ändring bedöms inte innebära 
några större förändringar av vilka tjänster som avses. I propositionen föreslås att båda 
ovanstående förändringar ska införas 1 januari, 2008.58 Då riksdagen har antagit reger-
ingens förslag kommer införandet att genomföras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Proposition 2005/06:130, s. 62 ff. 
55 Proposition 2005/06:130, s. 64 
56 Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet, s. 7 
57 Regeringens proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor, s. 1 
58 Proposition 2007/08:25, s. 215 ff. 
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4. Empiri  
 
I följande kapitel presenteras det empiriska material som vi samlat in via vår enkätun-
dersökning, samt genom de tre intervjuer vi genomfört. Kapitlet inleds med en redovis-
ning av svarsutfallet från enkätundersökningen. Det var en del av företagen i enkäten 
som lämnade frivilliga kommentarer till enkätfrågorna. Då dessa bidrar till att fördjupa 
enkäten, har vi valt att avsluta resultatet från enkäten med dem.  Vidare redogörs för de 
tre intervjuernas resultat. För att erhålla en bättre översikt och för att öka läsbarheten i 
resultaten från intervjuerna, presenteras de tre respondenternas svar tillsammans under 
olika sammanfattande teman. 
 
 
4.1 Enkätundersökning 
 
Underlaget till enkätundersökningen består av 280 företag som valdes ut bland Sveriges 
Byggindustriers medlemsföretag. De valdes ut systematiskt via deras postadresser, vil-
ket ger en geografisk spridning från Skåne till Lappland. Antalet anställda varierade 
också från enmansföretag till företag med upp till 300 anställda.  Av våra 280 tillfrågade 
företag svarade 117 stycken på enkätens 10 frågor, vilket ger en svarsfrekvens på nästan 
42 %. Bortfallet blir således knappt 58 %, eller 163 företag vars åsikter ej finns repre-
senterade i resultatet av enkätundersökningen. Av dessa 163 företag svarande 5 att de 
inte berördes av den omvända momsen. Dessutom var det ett företag som inte ville sva-
ra på enkätens frågor då de ansågs som konstiga, och ställda för att ge ett givet svar. 
Bortfallet bestod förutom ovanstående även av företag som inte fick enkätformuläret, då 
18 e-postadresser kom tillbaka som felaktiga. Resterande bortfall är de 139 företag som 
inte gav något svar alls, vilket betyder att nära hälften av de tillfrågade företagen inte 
bidragit med sina åsikter. 
 
 
4.1.1 Resultat 
 
Nedan presenteras resultaten från enkätundersökningens tio frågor, med ett diagram för 
respektive fråga. 

1. Vad tycker ni om införandet av den
omvända momsen inom byggsektorn?

18 st

54 st
45 st

0% 
20% 
40% 

60% 
80% 

100% 

Positiv Negativ Ingen Åsikt

% 

Figur 4: Företagens inställning till 
omvänd moms inom byggsektorn 

 
Som framgår av figur 4 så ställer sig drygt 38 % av företagen positiva till införandet av 
den omvända momsen. Lite mer än 46 % av företagen är däremot negativt inställda till 
införandet. De resterande drygt 15 % av de svarande företagen hade ingen åsikt. 
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2. Har den omvända momsen krävt
merarbete?

0 st
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99 st
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Figur 5: Företagens arbetsbelast-
ning till följd av de nya reglerna 

 
Figur 5 visar att majoriteten av företagen, drygt 84 %, anser att de har fått merarbete 
tillföljd av omvändmomsredovisning. Endast lite mer än 15 % anser att de nya reglerna 
inte orsakat dem merarbete. Inget av de svarande företagen saknade åsikt i frågan. 
 
 

 

3. Är reglerna tydliga kring vilka tjänster 
och företag som omfattas av omvänd moms?
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88 st
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Figur 6: Företagens åsikt 
kring reglernas tydlighet 

I figur 6 framgår att drygt 21 % av företagen tycker att reglerna är tydliga kring vilka 
tjänster och företag som omfattas av omvänd moms. Övervägande del av de svarande 
företagen, lite mer än 75 %, uppfattar däremot reglerna som otydliga. Endast ca 3 % 
hade ingen åsikt i frågan. 
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4. Upplever ni vid oklarheter att ni får 
tillförlitliga svar på de frågor ni har?

26 st

54 st
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Figur 7: Tillförlitlig hjälp 
vid oklarheter 

 
Som figur 7 visar så anser drygt 31 % av företagen att de kan få tillförlitliga svar på de 
frågor de har vid oklarheter, medan 46 % är av åsikten att svaren inte är tillförlitliga. 
Resterande 22 % hade ingen åsikt i frågan. 
 

 5. Har ni fått någon förfrågan från Skatteverket
angående felaktig moms i er fakturering? 

3 st
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Figur 8: Om företagen fått 
förfrågan ifrån Skatteverket 

 
Figur 8 visar att dryga 2 % av de svarande företagen har fått en förfrågan från SKV, på 
grund av att de tillämpat omvänd skattskyldighet fel. Hela 93 % har inte fått någon för-
frågan och lite mer än 4 % hade ingen åsikt. 
 

6. Har likviditeten i ert företag påverkats
av den omvända momsen? 
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Figur 9: Hur företagen uppfattar 
att deras likviditet påverkats av de 
nya reglerna 

 
I figur 9 kan man utläsa att 35 % av företagen upplever att deras likviditet har påverkats 
av den omvända momsen. Knappt 44 % har i sin tur inte upplevt någon likviditetspå-
verkan efter införandet av de nya reglerna. 21 % har ingen åsikt i frågan. 
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7. Hur har er likviditet i så fall påverkats?
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Figur 10: Hur företagen anser att 
deras likviditet påverkats av de 
nya reglerna 

 
Då fråga 7 i enkätundersökningen är att anse som en följdfråga till fråga 6, redovisas 
endast de företag som angett att deras likviditet påverkats. Av figur 10 framgår således 
likviditetspåverkan hos de 41 företag som svarat ja på fråga 6. Av dessa så anser nära 27 
% att deras likviditet har påverkats positivt efter att de nya reglerna infördes. Negativ 
likviditetspåverkan har det blivit för knappt 71 %. Resterande dryga 2 % visste inte hur 
deras likviditet påverkats. 
 

8. Tror ni att konkurrensen kommer att
förbättras inom byggsektorn? 
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Figur 11: Företagens syn på hur 
konkurrensen förändras efter infö-
randet 

 
Av de svarande företagen i figur 11 tror 17 % att konkurrensen kommer att förbättras 
till följd av införandet. Nära 60 % av företagen tror inte på att konkurrensen kommer att 
förbättras i och med de nya reglerna. De övriga 23 % hade ingen åsikt angående frågan. 
 

9. Kommer svartarbetet att  minska?
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Figur 12: Företagens syn på 
svartarbete efter införandet av 
de nya reglerna 
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I figur 12 har drygt 15 % av företagen svarat att de tror att svartarbetet kommer att 
minska till följd av införandet av den omvända momsen. Lite mer än 58 % tror inte att 
de nya reglerna kommer att medföra att svartarbetet minskar. Kvarvarande dryga 26 % 
har ingen åsikt i frågan. 
 

 

10.  Regeringen har som mål att sänka den administrativa kostnaden 
för företag med 25% till 2010. Tycker ni att införandet 

av omvänd moms är i enlighet med förslaget? 
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Figur 13: Om företagen anser att 
omvänd moms är i enlighet med 
regeringens regelförenklingsarbete 
för företagen. 

Enligt figur 14 anser lite drygt 3 % att införandet av den omvända momsen är i enlighet 
med regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader. Övervägande del, 
lite över 70 %, anser däremot inte att det är i enlighet med målet. Övriga dryga 26 % har 
ingen åsikt i frågan 
 
 
4.1.1 Kommentarer från företagen 
 
Elva av företagen som deltog i enkätundersökningen valde att lämna kommentarer för 
att fördjupa sina åsikter i ämnet. 
 
Företag 1  
Hos företag 1, har en av delägarna med ekonomiansvar besvarat enkäten. Företaget har 
14 anställda. De ställer sig positiva till införandet av den omvända momsen, men anser 
dock att reglerna är ofullständiga. Det finns så många fall som faller mellan stolarna. 
”På sätt och vis bra - men inte helt genomtänkt. Vi som redan sköter oss får merarbete, 
och man känner sig lite kränkt. Vi får ta smällen för andra som fuskar.” 
 
Företaget känner inte att de erhåller tillförlitliga svar på de frågor de har vid oklarheter, 
inte ens från SKV. ”Man får olika besked från olika handläggare inom Skatteverket. 
Skatteverket har inte tänkt till ordentligt än – det finns mycket kvar att förbättra vad 
gäller tydligheten kring reglerna och framförallt utbilda sin egen personal.” 
 
Företaget anger att deras likviditet har påverkats negativt till följd av regeländringen. 
De anser inte att konkurrensen kommer att förbättras genom de nya reglerna, utan tyck-
er det ska underlättas för företagen istället. De tror inte heller att reglerna kommer att 
ha någon verkan mot svartarbetet. ”De företag man vill komma åt med detta bryr sig 
inte särskilt mycket om de nya reglerna. Det går fortfarande att fuska. Det är vi som 
sköter oss och följer lagar och förordningar som får merarbete. Så svartarbetet kom-
mer man inte att kunna eliminera.” 
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Företag 2 
Företag 2 har 6 anställda och det är företagets ägare som besvarat enkäten. Företaget är 
negativt inställda till den omvända skattskyldigheten och tycker att reglerna är otydliga 
vid gränsdragningar vad gäller både företag och tjänster. Även på detta företag anser 
man att inte ens SKV kan reglerna. Företaget anger också att de nya reglerna har krävt 
mycket merarbete. ”Det tar väldigt mycket administrativ tid då man hela tiden är tvung-
en att veta var gränsen går för moms och inte moms. Fakturorna måste i vissa fall de-
las, t ex material och arbete, transport, konsulttjänst etc. Det blir mycket administrativt 
merarbete.” 
 
Företag 2 anger att deras likviditet har påverkats men de vet inte i vilken omfattning 
förrän efter årsbokslutet. Vad beträffar konkurrensen har de ännu ingen åsikt om hur 
den kommer att påverkas. Svartarbetet däremot tror företaget inte kommer att minska. 
”Svartarbete har inget med momsen att göra, t ex om ett arbete utförs av en byggfirma 
åt en slutkund så kan ju denna även idag ta betalt direkt i ’fickan’.” 
 
Företag 3  
Ekonomichefen har besvarat enkäten hos företag 3, som har 95 anställda. Företaget stäl-
ler sig negativa till den omvända skattskyldigheten, men de anser att reglerna är tydliga. 
Trots det så har reglerna medfört merarbete, i form av kreditfakturor till kunder samt 
telefonsamtal med kunder som inte haft reglerna klara för sig. ”Vi ser tendenser bland 
våra kunder att de bestämmer sig för om de är ett byggföretag eller ej och sedan appli-
cerar de reglerna på alla typer av tjänster vilket inte är helt korrekt i alla lägen. Vi 
hamnar i situationer där vi anser att det är fel att hävda omvänd byggmoms, men kun-
den kräver det i alla fall. Kunden har ju alltid rätt eller hur? Det tar dessutom mycket 
tid för våra transportledare när en ny kund ringer om ett jobb. Det är svårt att få alla 
uppgifter från beställaren och ofta vet inte de vilka regler som ska gälla.” 
 
Företagets likviditet har påverkats negativt till följd av de nya reglerna. De tror inte hel-
ler att konkurrensen kommer att förbättras inom byggsektorn. Vad reglerna har för ef-
fekt på svartarbetet har företaget ingen åsikt om.  
 
Företag 4 
Hos företag 4 med 110 anställda, är det ekonomichefen som besvarat enkäten. De ställer 
sig negativa till införandet av den omvända byggmomsen. De anger att merarbete 
krävts, samt att reglerna är otydliga. De anser sig dessutom inte få tillförlitliga svar på 
de frågor de har vid oklarheter. ”Denna nya regel har medfört mycket merarbete. Reg-
lerna har varit oklara, och man har fått olika svar från skattemyndigheten, beroende på 
vem man frågat. Fortfarande finns oklarheter för flera tjänster. Den nya regeln har 
varit mycket dåligt förberedd innan den genomfördes. För oss som ändå är ett relativt 
stort företag, har det gått att hantera. Men för den lilla åkaren med en hjullastare som 
utför diverse arbeten (där vissa kan vara byggtjänster) så måste det helt enkelt varit ett 
elände. Lika så för den lille byggaren. Dessutom måste man alltid kontrollera sina leve-
rantörsfakturor. Har leverantörerna lagt på rätt moms? Fakturor skall returneras och 
ny skall utfärdas. Ser ingenting positivt i den nya regeln.” 
 
Företaget anger att likviditeten har påverkats negativt. De tror inte att konkurrensen 
kommer att förbättras inom byggsektorn på grund av den omvända momsen. De tror 
inte heller att svartarbetet kommer att stävjas.  
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Företag 5 
Företag 5 har inte angett vare sig vem som besvarat enkäten eller hur många anställda 
företaget har. Om man utgår ifrån kommentarerna så framgår det att det är ägaren som 
svarat. Företaget har angett att de är positiva till den omvända momsen, anser även att 
reglerna är tydliga och att man kan få svar på sina frågor vid oklarheter. Företaget har 
inte upplevt någon likviditetspåverkan. Inte heller företag 5 tror att man kommer att få 
bukt med vare sig svartarbetet eller konkurrensen.  ”Jag är helt för en mer kontrollerad 
byggsektor bland alla andra branscher, ingen går fri från felaktigheter i vårt hårt be-
skattade samhälle. Men det finns andra och effektiva, enkla verktyg för att avkriminali-
sera Sveriges invånare vad gäller svartarbete och svarta pengar. Jag har varit verksam 
sedan 1971 med mitt företag. Aldrig haft problem med oms eller moms förut, men den-
na momsförändring är helt enkelt omöjlig att tillämpa.” 
 
Företag 6 
Hos företag 6 är det företagets VD som har besvarat enkäten, företaget har 53 anställda. 
De är i nuläget negativt inställda till de nya reglerna och anser att de krävt merarbete. 
De upplever inte att reglerna är tydliga, men tycker ändå att de får svar på de frågor de 
har. De tror inte att konkurrensen kommer att förbättras, beträffande svartarbetet har de 
ingen åsikt. ”Om omvänd byggmoms minskar svartarbete är vi positiva. Dock måste 
reglerna bli klarare. Vi får olika svar från skattemyndigheten beroende på vilken hand-
läggare vi frågar.” 
 
Företag 7 
För företag 7 med 300 anställda har redovisningschefen besvarat enkäten. Företaget är 
negativt inställt till införandet av omvänd moms i byggsektorn. De anser att den om-
vända momsen har krävt merarbete och att reglerna är otydliga. ”Införandet har krävt 
mycket arbete i form av att anpassa ekonomi- och faktureringssystem samt merarbete 
för att ta ställning till om en tjänst och/eller en kund omfattas av reglerna. För oss 
inom uthyrningsbranschen finns även mycket otydligheter om vilka tjänster som omfat-
tas av omvänd moms och det blir många ställningstaganden från fall till fall. Vi har 
dock en bra kontakt på Skatteverket vi kan ringa och fråga.” 
 
Företaget har inte upplevt någon likviditetspåverkan. Vad beträffar en förbättring av 
konkurrensen inom byggsektorn, har företaget ingen åsikt. Däremot anser de inte att 
svartarbetet kommer att minska, till följd av införandet.  
 
Företag 8 
Ekonomiansvarig för företag 8, med 50 anställda har besvarat enkäten. Företaget ställer 
sig negativa till de nya reglerna och tycker att de medfört merarbete. De upplever att 
reglerna är otydliga och att de inte får tillförlitliga svar vid oklarheter. Deras likviditet 
har inte påverkats till följd av regeländringen. De tror inte heller att vare sig konkurren-
sen eller svartarbetet kommer att påverkas.  
  
”Så länge som Skatteverket (regeringen) själva inte riktigt vet reglerna kring den om-
vända momsen, så anser jag att den är till mer administrativt krångel än vad den är till 
nytta. Vill man fiffla så kan man säkert göra det idag också utan problem. Det admi-
nistrativa arbetet runt omvända momsen på kund- och leverantörsfakturor har inte på-
verkats så mycket men att försöka förstå informationen och reglerna är ett heltids-
arbete.” 
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Företag 9 
Hos företag 9 med 12 anställda har deras administratör besvarat enkätens frågor. De är 
negativt inställda till den omvända momsen och anser att den kräver mycket merarbete.  
 
”Vi tycker att denna omvända skattskyldighet måste vara en arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd.” 
 
Företaget har ingen åsikt om reglernas tydlighet, men upplever ändå att de inte får till-
förlitliga svar. De har även erhållit negativ likviditetspåverkan. Beträffande reglernas 
effekt på svartarbete och konkurrens förbättring, ställer sig företaget negativt.  
 
Företag 10 
På företag 10 arbetar 12 anställda, det är företagets ekonomiansvariga delägare som 
svarat på enkäten. Företaget ser negativt på de nya reglerna och anser att de krävt mer-
arbete. ”Vill också tillägga att det var mycket trassel med att uppdatera och lägga till 
konton i bokföringsprogrammet, det var helt omöjligt att komma fram till supporten, 
men det var ju ett övergående problem i alla fall.” 
 
Reglerna upplevs inte som tydliga och vid oklarheter har de inte fått klara besked. Före-
taget anger att det varit svårt att få information från deras revisionsbyrå och att de dess-
utom fått fel information därifrån. De fick till slut en kontakt på SKV som upplevts som 
väldigt klargörande. ”Det trassel och tid som krävts av de relativt få tjänster vi utför 
med omvänd moms räcker för att jag ska vara allergisk mot den. Det är så rörigt så jag 
har bestämt mig för att gå blint efter hans råd, annars blir det så omständigt eftersom 
reglerna är så ologiska. Det tog lång tid innan jag fick klart för mig att vi räknas som 
ett byggföretag på grund av att vi fakturerar omvänd moms på våra anläggnings-
maskiner. Var helt säker på att vi inte var det eftersom vi inte har SNI-kod 45, men har 
nu efter mycket om och men fått klart för mig att reglerna är så. Känns helt ologiskt då 
ingen på den här firman överhuvudtaget kan snickra. ” 
  
”Samma maskin på samma väg som utför många olika tjänster måste hela tiden ta 
ställning till om det ska vara omvänd moms eller inte och sen ska det ju dessutom vara 
olika fakturor, helt klart ett merarbete. Tidskrävande och frustrerande!” 
 
”Sen har vi också haft en lastmaskin som kört på en tipp, beställare var en stor mark-
firma, jag tyckte att det var självklart omvändmoms och fakturerade utan moms. Blev 
sen uppringd av deras ekonomikontor som hade mycket frågor och visste inte något om 
omvänd moms. Dom förstod inte varför dem fått en faktura utan moms då är det ändå 
november och lagen började gälla 1 juli! Jag blev tvungen att förklara det jag visste 
och fick lämna namnet på min kontakt på SKV.” 
 
Företaget anger att deras likviditet har påverkats negativt, men det utgör inget problem 
då det är en liten del av deras verksamhet. ”Men jag känner spontant att jag tackar gud 
att det inte gäller lastbilarna för då hade det blivit väldigt stor påverkan och det hade 
blivit problem, då det handlar om stora summor varje månad.” 
 
Angående konkurrensen tror företaget inte att den kommer att förbättras, på grund av 
införandet av omvänd moms. Beträffande reglernas effekt på minskningen av svart-
arbetet har företaget ingen åsikt. ”Jag tror inte att svartarbetet och konkurrensen kom-
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mer att minska på grund av det här, de som vill fuska kommer att hitta sätt att göra det 
ändå. Det är vi som sköter oss som får problem. Jag är för att de försöker stävja fifflet 
men om det här funkar så tycker jag ändå att man borde ha gjort det på ett annat sätt, 
reglerna är alldeles för krångliga som de ser ut nu.” 
 
Företag 11 
Hos detta företag är det ekonomichefen som besvarat enkäten, de har 180 anställda. De 
är negativt inställda till byggmomsen, samt anser att den skapar merarbete. Vidare an-
ses inte de nya reglerna tydliga, men företaget bedömer att de får tillförlitliga svar från 
SKV. Vad beträffar likviditetspåverkan har företaget ingen åsikt, inte heller kring reg-
lernas effekt på konkurrensen. Effekten på svartarbetet förmodans utebli, då man anser 
att företag som vill fuska alltid kan hitta en utväg. ”Eftersom momslagstiftningen inte 
är heltäckande så finns alltid kryphål för t ex städfirmor som fakturerar bodstädning 
med moms men slutstädning utan moms, bodstädningen är i många fall en större 
post/kostnad än slutstädningen som omfattas av momslagen.” 
 
Företag 11 var det enda företag som kommenterade enkätens sista fråga. Den som be-
handlade huruvida införandet är ett steg i enlighet med regeringens mål om minskade 
administrativa kostnader för företagen. Företaget anser inte att så är fallet i dagsläget 
men det kunde ha varit om reglerna varit mer heltäckande. ”Kunde ha varit om det gällt 
ALLA tjänster inom byggbranschen och inte en massa undantag som styrs av SNI ko-
der.”   
 
 
4.2 Intervjuer 
 
4.2.1 Respondenterna 
 
Bertil Fröberg är administratör vid företaget Alltransport. Företaget ägs av 142 aktiva 
åkerier och maskinföretag. De omsätter drygt 600 miljoner årligen och har 95 anställda. 
 
Tommy Sigedal arbetar som skattejurist vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Staffan Renström är skattejurist vid Sveriges Byggindustrier som är byggföretagens 
bransch- och arbetsgivarförbund med drygt 2800 medlemsföretag. 
 
 
4.2.2 Resultat 
 
Nedan presenteras resultatet från den information vi fick fram genom våra intervjuer. 
Då frågorna till skattejuristerna skiljde sig lite från de frågor Fröberg fick, har vi valt 
att samla svaren under lite större mer heltäckande teman. Detta för att öka läsbarheten 
i presentationen av svaren, det underlättar också vid jämförelse av respondenternas 
åsikter och erfarenheter. 
 
 
4.2.2.1 Åsikter kring omvänd momsredovisning 
 
Fröberg: Han anser för det första att en sådan här lagändring inte borde ske mitt i se-
mesterperioden. Det gjorde det hela ännu mer komplicerat då folk var på semester och 
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ingen kunde besvara de frågor som uppstod. Fakturorna måste innehålla köparens 
momsregistreringsnummer, för att den omvända momsen ska kunna tillämpas. För att 
få tag på momsregistreringsnumret, skickades lappar ut med fakturorna. Eftersom det 
var mitt i semesterperioden så erhölls inga svar förrän efter två till tre veckor. Resultatet 
blev att fakturor gick iväg kontinuerligt med moms då de egentligen skulle ha fakture-
rats utan moms. Det blev mycket kreditfakturor samt att nya måste ställas ut. Vad be-
träffar svartarbete och undandragande av moms så tror Fröberg att den nya regeln borde 
hjälpa, i det fallet anser han att nyttan överstiger krånglet. ”Som jag uppfattar det här, 
så har det varit i storstäderna som en person startat 10 olika företag. Sen fakturerat 
moms mellan sig, och den ena ska dra av och den andra ska betala in. Den ene drar av, 
men den andra betalar inte in något, sen försvinner den firman efter 2 år. Nu med 
byggmomsen kan de inte dra av momsen. Så det måste vara bra att man får bort en del 
oseriösa företag. Det är därför vi har börjat med det här, så det måste vara bra.” 
 
Sigedal: Han tycker att tanken är god men att det samtidigt har skapat nya problem för 
företagen. Han anser att man gjort bestämmelserna onödigt komplexa med svåra gräns-
dragningar. ”På något sätt så borde man centralt ha försökt tydliggjort att de här nya 
reglerna inte specifikt drabbar byggbranschen utan att den är faktiskt kopplad till de 
enskilda tjänsterna, det är många företag som fortfarande inte förstått det.” 
Sigedal anser att det är svårt att veta, men han tror ändå att det blir så att nyttan kommer 
att överväga det krångel som reglerna medför. 
 
Renström: Han anser att det är svårt att i dagsläget utvärdera effekterna av de nya reg-
lerna, det måste gå längre tid först. Rent allmänt tror han ändå att införandet av omvänd 
momsredovisning kommer att öka skatteinbetalningarna i byggsektorn. Han tror även 
att de nya reglerna kommer att rensa bort en del oseriösa företag från branschen. 
”Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta problem har varit inkörningsproblem, 
den stora mängden är överståndna, men gränsdragningsproblemen är kvar.” 
 
 
4.2.2.2 Arbetsbelastning 
 
Fröberg: Han anser att det varit väldigt mycket merarbete. Först vid själva införandet, 
då flera ur personalen fick gå på informationsträffar hos SKV och revisionsbyrån. ”De 
riktigt stora företagen hade svårt att lära sig det här. De har skickat tillbaka massor 
med fakturor som var rätt utställda. Varför det blev så vet jag inte, de skulle ha bygg-
moms på allting nästan så fort det var en lastbil inblandad.” 
 
Fröberg påpekar även att de har fått mycket felaktiga fakturor från leverantörer som de 
i sin tur har fått skicka tillbaka. De måste hela tiden kontrollera att fakturorna är rätt, 
vilket är tidskrävande och det hinner de knappt med. Det blir mycket granskningsarbete 
samt att de ska konteras på ett särskilt sätt. Ett annat skäl till att nya fakturor måste stäl-
las ut är att flera av de riktigt stora företagen inte kan ta emot delade fakturor. Alltså en 
faktura där man fakturerar två jobb, det ena med moms och det andra utan moms. Detta 
har åtgärdats med att de företag som inte kan hantera detta har lagts in i datorn, vilket 
underlättar problemet. Fröberg understryker att de mindre firmorna har faktiskt klarat 
av att hantera delade fakturor bättre, även om de inte är så förtjusta i det. 
 
Fröberg säger att det är svårt att uppskatta vad införandet av omvänd moms kostat före-
taget. Det är tidsmässigt som det kostat, då omvänd moms krävt enormt mycket mer-
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arbete i form av övertid, då de har varit tvungna att jobba extra för att hinna med allt. 
De har även varit tvungna att ta in sina revisorer, vilket också kostar pengar. De har 
haft många möten, bland annat internmöten som ofta varit kvällsmöten med företagets 
transportledare.  
 
Sigedal: Berättar att efter införandet krävs en annan redovisning. Normalt sett har fö-
retagen sin redovisning upplagd så att momskontona är kopplade till faktureringen. Nu 
blir det tvärtom, alltså samtidigt som man får en momsfri omsättning ska man lägga på 
moms på sina inköp, det kräver en helt annan teknik i bokföringen. I baskontoplanen 
finns nya konton som ska fånga upp det här, så det gäller för företagen att se till att det 
redovisningssystem man har är uppdaterat. ”Sen måste ju alla som bokför förstå vad 
det handlar om. Det är i större företag svårt när det är många personer inblandade. Nu 
är det ju så att alla inte riktigt förstått att man kan bli inblandad i det här, man tror att 
det bara gäller byggbranschen. Det gäller naturligtvis byggbranschen, men det gäller 
alla som överhuvudtaget levererar byggtjänster. Det behöver man inte vara i bygg-
branschen i sig för att göra. ” 
 
Renström: Säger att införandet av omvänd moms skapat merarbete för företagen, men 
mest i början vid övergången. Företagen var tvungna att sätta sig in i de nya reglerna 
samt skaffa sig nya rutiner. ”Mer i början initialt innan man vet riktigt hur reglerna ska 
tolkas. För de företag som har gränsdragningsproblem har det varit bökigt, det vill jag 
lyfta fram.” 
  
 
4.2.2.3 Skatteverkets roll  
 
Här fick skattejuristerna en fråga som handlar mer om SKV:s roll som  gransknings-
myndighet av omvänd momstillämpning. Frågan till Fröberg handlade däremot om 
företagets syn på SKV:s roll som informationsorgan. 
 
Fröberg: Berättar att det varit svårt att få några klara svar på de frågor de haft kring 
reglerna. ”Vi fick gå hos SKV som hade informationsträffar, vi hade massor av frågor, 
men de hade svårt att svara på exakt hur det skulle vara.  SKV togs på sängen.” Frö-
berg anger också att SKV gav ut tre uppsättningar av vanliga frågor och svar kring reg-
lerna precis efter införandet. Han anger att de försökte ha koll på de frågor som rörde 
dem, men att det inte var så lätta att förstå då svaren var väldigt byråkratiska. Han anser 
att det är viktigt att alla som berörs, även de ute på arbetsplatserna förstår dem. Dessut-
om anger Fröberg att många kunder har frågat olika handläggare på SKV och fått olika 
svar på samma fråga. 
 
Fröberg berättar om en kund som de utförde arbete åt, som inte ville uppge sitt moms-
registreringsnummer med motiveringen att han inte ville veta av någon omvänd moms. 
Trots att Fröberg upplyste honom om att han inte hade rätt att dra av momsen även om 
de fakturerade med full moms, så krävde han ändå det. ”Han var inte insatt det var en 
liten firma med två anställda. Om han vill att vi ska fakturera med full moms så gör ju 
vi det. Om vi säger att han fick en faktura på 100 000 och då får han ju 25 000 i moms 
att dra av, men skulle SKV slå ned på det där, så får han ju inte dra av det. Då får han 
ju skattetillägg på det. Det kan slå hårt. Ja det är generellt svårt för de mindre firmor-
na.” 
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Sigedal: Anger att det har varit mycket felfaktureringar till följd av den nya omvända 
momsredovisningen, men han har inte hört talas om något företag som fått någon för-
frågan kring det av SKV.  ”Jag har förstått att man än så länge har legat rätt lågt på 
SKV. Det är en ny bestämmelse från den 1 juli, det innebär ju att man får tillåta lite fel 
i övergången, så länge som staten ändå får in rätt belopp. Men skulle SKV komma ut 
och konstatera att ett företag tagit ut moms när det inte skulle ha tagit ut moms, kan de 
ju vägra avdragsrätten för köparen, därför att det beloppet ju inte är moms. Den tekni-
ken kan de ju ta till när leverantören inte gjort rätt för sig.”  
 
Renström: Vad Renström känner till så finns det ingen granskning på området, inga 
riktade kontroller med någon som sitter och går igenom omvända momsen. Han har 
inte heller hört talas om något företag som fått någon förfrågan från SKV angående 
felaktig tillämpning av reglerna. Han poängterar dock att man inte kan styra vad någon 
enskild handläggare gör. Det kan vara någon som får upp något på sitt skrivbord och 
ser ett behov av att granska. 
 
 
4.2.2.4 Gränsdragningsproblem 
 
Fröberg: Beskriver de nya reglerna som oerhört komplicerade för Alltransport, vars 
medlemsföretag är både maskinägare och åkeriägare. Då kan det bli fråga om omvänd 
moms mellan Alltransport och maskinägaren, medan det mellan Alltransport och kun-
den ska var full moms. 
 
Fröberg påpekar också att det varit i kontakt med ganska många företag som hävdar att 
de inte är byggföretag fast de utför tjänster inom SNI 45. De grundar ofta sin åsikt på 
att företaget i sig ligger inom en annan SNI, de har inte förstått att verksamhetens SNI-
kod saknar betydelse i det här sammanhanget. Kunden anser därmed att de inte är ett 
byggföretag och kräver en faktura med moms. Då är det inte mycket att välja på anser 
Fröberg, och de fakturerar med moms. ”Säger kunden att de inte är något byggföretag 
så skickar vi en faktura med full moms, det är inte vi som gör något fel.”  
 
Han anser att kunderna inte förstår att det inte kan utföra en byggtjänst särskilt många 
gånger förrän de klassas som ett byggföretag. ”Mer än tillfälligt, jag har pratat med 
våra revisorer om det, det är väl om det inträffar en gång om året. Inträffar det 3-4 ggr 
om året så är det inte tillfälligt. Det ska vara någon som aldrig utför byggtjänst, kanske 
en gång på våren och en gång på hösten. Så fort det blir lite mera så tycker jag att det 
är ett byggföretag även om det inte ligger på den SNI-koden. En gång är ingen gång 
men tre gånger är en gång för mycket”. Det är just SNI-koderna som ställer till det 
tycker Fröberg. Han menar visserligen att det är ganska tydligt när man tittar på tjäns-
terna inom SNI 45, däremot anser han att det är anvisningarna i SNI-koderna som gör 
att det blir mer otydligt. ”Det kan stå att en tjänst inte ingår inom 45, men den kan 
ändå ingå någon annanstans inom 45. Det leder till att många tror att det inte är någon 
byggtjänst, men så står det under någon annan rubrik. Det har varit många som upp-
fattat det där fel.” Fröberg anser att det skulle vara enklare om det var omvänd moms 
på allt, och att det gällde alla företag. 
 
Sigedal: Han anser att den omvända momsen är krånglig för många företag, därför att 
de måste själva veta om den tjänst de levererar är en byggtjänst. ”Definitionen av en 
byggtjänst har man knutet till statistiska koder och det gör det hela väldigt svårt. Dess-
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utom måste företaget veta vad kunden har för status, är kunden ett byggföretag som 
tillhandahåller byggtjänster mer än tillfälligt eller inte, det blir ett samspel här mellan 
leverantör och kund och det är viktigt att det fungerar, det finns många gränsdrag-
ningsproblem i det här sammanhanget.” Sigedal konstaterar att det inte finns särskilt 
mycket skrivet om hur ofta mer än tillfälligt skulle kunna anses vara. ”I propositionen 
så talar man om enstaka gånger, den formuleringen tyder ju på att det räcker att man 
tillhandahåller byggtjänster, säg mer än fem gånger. Är det mer än tillfälligt, då blir 
man ett byggföretag och ska själv köpa byggtjänster utan moms. Om gränsen går vid 
fem eller inte, det är det ingen som vet.” 
 
Renström: ”Det är gränsdragningsproblem mellan vara och tjänst i momssamman-
hang överhuvudtaget. När man väl har kommit till att det är en tjänst så går man in i 
SNI och kollar om det är en byggtjänst, då ser man vid insättning av fönster så är det 
omvänd moms men är det egentillverkade fönster så är det inte omvänd moms.” 
 
Renström påpekar att det är viktigt att säljaren verkligen fastställer köparens status, då 
man enligt SKV kan vara i god tro gälland den. Han berättar vidare att det nyligen 
kommit en dom som kan få SKV att ändra uppfattning i frågan. 
 
 
4.2.2.5 Konkreta exempel på gränsdragningsproblem 
 
Fröbergs exempel: ”Industritjänster, en fastighet där vi gör en industritjänst, vi kan-
ske lyfter upp en travers t ex på ett stort företag. Är det byggtjänst eller inte? Det är ju 
väldigt svårt att tolka det. Om det ingår i fastigheten, då är det en byggtjänst. Kanske 
ingår det i industrins underlag då är det ju ingen byggtjänst, men det har vi tolkat som 
en byggtjänst. Vi är inte säkra och SKV kan inte klarlägga heller.” 
 
”Ta ett fall med arbete med mobilkran där man gjort 50 % byggtjänst och 50 % annan 
tjänst då får man tydligen välja det man vill. Men om det var 70 % byggtjänst och 30 % 
annan tjänst då fick man ta utan moms då, men om det var 70 % annan tjänst blev det 
full moms. Så reglerna är inte riktigt klara.” 
 
”Lastbil som kör schakt till en byggrund, men så jämte den så kör det en dumper. Det 
är precis samma sak, men det blir olika moms på de två. Lastbilen betraktas som en 
transporttjänst och dumpern som en byggtjänst. Det är lite knepigt. Lastbilstransporter 
står aldrig nämnda någonstans, det är därför SKV ser det mer som en transporttjänst 
fast det är samma jobb. Det är likadant på mobilkransarbete, det är en byggtjänst om 
det är ett byggföretag och en lastbilskran är en transporttjänst. Det är gränsdragnings-
problem tycker jag.” 
 
Sigedals exempel: ”Typexempel är ju att man ändrar det här hela tiden så att SKV har 
kommit ut med skrivelser, där man har försökt att specificera så noggrant som möjligt. 
Och sagt att t.ex. buskröjning längs vägar ena veckan ska de ses som en byggtjänst, 
sedan plötsligt en vecka senare gör SCB en omkodning av sina tjänster. Då ligger den-
na tjänst inte längre inom 45:an som den ska göra, och då är det alltså ingen bygg-
tjänst längre.”   
 
”För husfabrikanter är det mycket gränsdragningsproblem. Som det är nu är installa-
tion av egenproducerade delar ingen byggtjänst. Men om man i samband med detta 
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även levererar andra byggtjänster så kan man bli ett byggföretag i alla fall, och då blir 
det gränsdragningsproblem där.”  
 
”Sen är det ju åkerierna som sysslar med transporter, de är inga byggföretag på grund 
av transporterna. De har ju även vissa andra tjänster, hyr de t ex ut maskiner med fö-
rare till byggarbetsplatser, det är ju byggtjänst. Och då måste man veta hur mycket det 
gör det, är det mer än tillfälligt då är de ett byggföretag. Det är det här med mer än 
tillfälligt som är problemet.” 
 
Renströms exempel: Handlar om installation av en rulltrappa, om det är att betrakta 
som tjänst eller vara. Är det en vara så ska det vara moms på fakturan, är det att betrak-
ta som en tjänst ska det vara utan moms. Då värdet på rulltrappan är att betrakta som 
långt mycket högre än värdet av installationen så skulle det kunna anses som en vara. 
Samtidigt så kan inte rulltrappan nyttjas om inte installationen utför, i den aspekten så 
är det att betrakta som en byggtjänst. Renström anser att det senare argumentet är det 
som överväger, men han påpekar att det verkligen är en svår gränsdragning. 
 
 
4.2.2.6 Likviditetspåverkan 
 
Fröberg: Anger att likviditeten har påverkats negativt på det viset att de har fått utföra 
krediter och på så sätt förskjuts förfallodatumet. ”Förfallodatumet förskjuts framåt på 
2-3 veckor sen i juli, men det blir bättre och bättre. De länder som redan infört och haft 
omvänd momsredovisning några år, säger att det tar ett år ungefär innan man får bukt 
på problem.” Fröberg funderar kring att det även kan bli fråga om en liten positiv på-
verkan på likviditeten, när de är köpare av byggtjänster. De fakturor de får från sina 
leverantörer i de fallen, blir ju mindre då momsbeloppet inte är med.  
 
Sigedal: Säger att det kan vara likviditetsfördelar med byggmoms men han tror inte att 
man rent generellt har upplevt likviditetsfördelarna som särskilt starka. ”Man har mer 
känt att den administrativa bördan är bökigare än den eventuella likviditetsvinst man 
gör.” 
 
Renström: Berättar att han inte har hört talas om några företag, vare sig stora eller små, 
som upplevt några problem tillföljd av en negativ likviditetspåverkan. Han tror inte att 
det blir några problem, då det enligt hans åsikt inte är några stora summor det handlar 
om. 
 
 
4.2.2.7 Förenklande förslag 
 
Fröberg fick inte frågan om tre månaders redovisning, då Alltransports omsättning 
vida överstiger det belopp som anger om man har rätt att nyttja den. 
 
Fröberg: Han tror inte att SNI-kodernas slopande har någon betydelse. Då han inte vet 
hur det kommer att se ut, vet han inte heller om det kommer att underlätta.  
 
Sigedal: Han tror angående SNI-kodernas slopande att det kan komma att underlätta 
för företagen på sikt. Då det ger SKV möjlighet att utfärda tillämpningsföreskrifter i 
syfte att tydliggöra olika gränsdragningsproblem. ”Men samtidigt så ger det ju i avsak-
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nad av sådana tillämpningsföreskrifter, utrymme för lite vidare tolkningar än tidigare. 
Jag tror kanske ändå det är bra, man slopar det visserligen, men det står ju samtidigt 
att det kan tjäna till ledning, spela roll framöver.”  
 
Sigedal tror att tre månaders redovisning av momsen inte har någon större betydelse ur 
redovisningssynpunkt. ”Man vill ändå ha bokföringen löpande. Man lämnar ofta det 
här till sin redovisningsbyrå, så att man ligger månadsvis i fas i alla fall. Men är det så 
att man ska betala in moms så får man en lite längre frist, vilket gör att det blir bättre 
ur likviditetssynpunkt.” 
 
Renström: Han tror inte att slopandet av kopplingen till SNI-koderna kommer att un-
derlätta, han misstänker att det kommer att bli värre. ”Nu slopar de kopplingen till SNI 
2002, men det är fortfarande SNI 2002 som ligger till grund för vilka tjänster som om-
fattas.” Renström menar att dels ska man fortfarande titta i SNI 2002, men man ska 
även titta i ett styrdokument från SKV. Resultatet blir att det blir mer att läsa och 
gränsdragningsproblemen kvarstår. Han skulle föredra att det fanns en förteckning av 
byggtjänster som justeras vartefter gränsdragningarna uppstår, det skulle underlätta. 
 
Angående tre månaders redovisning av momsen rekommenderar Renström de som har 
mycket överskjutande moms, att anmäla sig och använda vanliga en månads redovis-
ning. ”Det är inte aktuellt för de här byggföretagen utan rekommendationen är att an-
vända en månadsredovisning av momsen. Men det är ju väldigt individuellt för företa-
gen, vilket som är mest lämpat.” 
 
 
4.2.2.8 Vanligaste frågan  
 
Endast skattejuristerna fick avslutningsvis svara på vilken fråga som var den vanligaste 
från företagen, rörande omvänd momsredovisning. 
 
Sigedal: ”Det är väldigt många olika, den vanligaste frågan är ingen specifik fråga 
utan man frågar mer om den här tjänsten som vi utför, är det en byggtjänst? De kan 
inte riktigt avgöra det själva, det är mera gränsdragningar.” 
 
Renström: ”Gränsdragningsproblem, om det är en byggtjänst. Man vill ha hjälp med 
att förtydliga gränsdragningen i byggtjänster. Kan inte säga om det handlar om kross-
ning av sten eller böjning av plåt men gränsdragningsproblem handlar det om i alla 
fall.” 
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5 Analys 
 
I det här kapitlet kommer vi att analysera den information vi fått fram under arbetets 
gång. Både det vi fått in under datainsamlingen till vår teoridel, samt de svar vi erhöll 
från enkätundersökningen och från våra intervjuer. 
 
 
5.1 Åsikter kring omvänd momsredovisning 
 
I vår enkätundersökning svarade majoriteten av företagen att de är negativa till införan-
det av omvänd moms inom byggsektorn. Det var ett svar som vi hade förväntat oss, 
däremot hade vi inte trott att det skulle vara så många som 38 %, som ställde sig positi-
va. Det tycker vi är lite konstigt med tanke på att endast en bråkdel av de 117 företagen 
vi frågade, tror att syftet med införandet kommer att uppfyllas. Det är bara 15 % som 
tror att svartarbetet kommer att minska. Inte många fler, endast 17 %, tror att konkur-
rensen kommer att förbättras.  
 
I propositionen beskrivs att mellan 500-600 miljoner kronor årligen är momsbelopp 
som staten går miste om, till följd av svarta löner inom byggsektorn. Vi anser att det är 
rimligt att tro att åtminstone en större del av de pengarna kommer staten tillhanda nu, 
då den omvända momsen gör det omöjligt att undandraga moms på det sätt som be-
skrivs i teoridelen. Det karusellbedrägeri som beskrivs där är också något som Bertil 
Fröberg tar upp, som även han anser bör försvinna till följd av byggmomsen. Han ut-
trycker att i det enskilda fallet, ser han något positiv med införandet. Företag 6 anger i 
enkäten att de är negativa till den omvända momsen, men skriver även i en kommentar 
att de är positiva om det skulle visa sig att svartarbetet faktiskt skulle komma att mins-
ka. Det är som Staffan Renström påpekar, ännu för tidigt att se om syftet med införan-
det kommer att uppfyllas. Han anger ändå att han tror att införandet kommer att öka 
skattinbetalningarna från byggsektorn. Av detta vågar vi gissa att, om det i framtiden 
kommer att visa sig på ett konkret sätt att staten faktiskt får in mera pengar. Kan det 
leda till att företagen ändrar åsikt och blir mer positiva till omvänd momsskyldighet. 
Skulle svartarbetet minska borde konkurrensen automatiskt förbättras, då företagen 
skulle komma att verka under mer likvärdiga förutsättningar. Å andra sidan så ansåg 
fler av de kommenterade enkätföretagen att de som fuskar, alltid hittar nya sätt att 
komma runt regler och bestämmelser. Det är ett argument som vi tror att det ligger nå-
gonting i. Vill man fuska så finns det alltid utvägar. Risken är att de svarta jobben bara 
byter skepnad och kanske bransch, men att de ändå finns kvar.  
 
En orsak till att företagen inte tror att svartarbetet kommer att minska, kan vara att 
många av företagen inte är riktigt insatta i de problem som reglerna föregås av. Med 
svartarbete relaterar de mer till företag eller personer som utför ett jobb och sedan tar 
betalt utan kvitto. I det fallet skulle omvänd momsredovisning inte ha någon som helst 
betydelse. Det kan då bidra till att många företag inte tror att reglerna kommer att mot-
verka svartarbetet. Det är också fler av enkätföretagen som lämnar en kommentar om 
att det är de som redan sköter sig som drabbas av den omvända momsen. De företag 
som fuskar bryr sig inte om de nya reglerna, utan kommer att fortsätta med det på ett 
eller annat sätt. Dessa företag anser att reglerna bara skapar merarbete för dem som 
sköter sig, samt att de känner sig kränkta. 
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5.2 Arbetsbelastning 
 
Så många som 84 % av företagen svarade att den omvända momsen krävt merarbete. 
Det kan vara allt från att de behövt uppdatera sina bokföringsprogram till att det har 
upplevt en ökad arbetsbelastning i det dagliga arbetet. Tommy Sigedal berättar att en 
annan bokföring krävs och att företagen därför måste se till att de lagt till nödvändiga 
baskonton, samt att deras bokföringsprogram är uppdaterade. Företag 10 påpekar att det 
var svårt att få hjälp vid uppdateringen och övergången till de nya reglerna. Företaget 
anger att problemet var övergående, det handlade om en period inför och vid införan-
det. Även Renström tar upp att det var mycket inkörningsproblem, men att de är över-
ståndna nu. Fröberg beskriver också att det var mycket arbete kring införandet. Han är 
starkt kritisk till att man valde att införa lagen den 1 juli 2007, då det var mitt i semes-
tern och ingen fanns att få tag på. Det är något som även vi tycker borde ha gjorts an-
norlunda. Hade man valt ett datum då det inte var semester, hade övergången kanske 
inte behövt bli så trasslig och omständlig för så många företag. Det hade inneburit att 
företagen lättare kunnat nå berörda myndigheter, support samt sina kunder och leveran-
törer. Övergången hade då kanske kunnat ha avlöpt lite smidigare och företagen hade 
kunnat få ett bättre intryck av byggmomsen.  
 
Larsson och Samuelsson beskriver de krav som ställs på fakturan vid tillämpning av 
omvänd moms. Ett av kraven är att köparens momsregistreringsnummer måste framgå, 
något som Fröberg beskriver som ett omfattande och tidskrävande arbete särskilt vid 
införandet. Trots det arbete som läggs ned får de inte alltid tag på momsregistrerings-
numret. Då har de blivit tvungna att fakturera med moms vilket resulterat i att många 
kreditfakturor behövt ställas ut. De har också varit tvungna att ställa ut många kredit-
fakturor då en del kunder, oftast de riktigt stora företagen, inte klarar av att hantera de-
lade fakturor. De får även många felaktiga fakturor från sina leverantörer, vilket leder 
till mycket granskningsarbete som de knappt hinner med. Sammanfattningsvis så kan vi 
säga att de flesta av våra enkätföretag och intervjurespondenter anger att reglerna med-
fört administrativt merarbete. Det mesta av merarbetet verkar dock bestå i gransknings-
arbete till följd av gränsdragningsproblem. Renström bekräftar att övergångsproblemen 
är överståndna men gränsdragningarna kvarstår. 
 
 
5.3 Gränsdragningsproblem 
 
På frågan om reglerna är tydliga kring vilka företag och tjänster som omfattas svarade 
hela 75 % att så inte är fallet. Företag 3 anger att de tycker att reglerna är tydliga, där-
emot har de problem med att deras kunder inte har reglerna klara för sig. De anser att 
många av företagen har bestämt sig för om de är ett byggföretag eller inte, sen tillämpar 
de reglerna efter det. Där anger propositionen att förhållande är tvärt om, att företag 
som utför byggtjänster blir byggföretag. Det är något som Sigedal också tar upp som en 
viktig punkt. Han tycker att man centralt borde ha tydliggjort att de nya reglerna inte är 
specifika för byggbranschen, utan att de är kopplade till de enskilda tjänster som utförs. 
Vi tror också att det skulle ha underlättat, då det verkar som många företag fortfarande 
inte förstått att det förhåller sig så. Det illustreras av exemplet med lantbrukarna som vi 
tar upp i teorin. Det är inte konstigt att det är svårt för lantbrukaren att förstå att de är 
ett byggföretag, då de utför t ex tre grävjobb under ett år, när den huvudsakliga näring-
en är lantbruk. Även exemplet från företag 10 vittnar om att långt i från alla företag 
insett att de kan vara byggföretag. De anger dels att de inte insett att de är ett byggföre-
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tag förrän långt efter införandet. Dels att det fortfarande tycker att det är helt ologiskt 
då ingen på firman överhuvudtaget kan snickra. Det får oss att fundera över benäm-
ningen, reglerna har kommit att kallas byggmoms i folkmun. Både den och den mer 
formella benämningen omvänd skattskyldighet i byggbranschen, gör att man associerar 
till byggen och snickerier. Vi tror att det hade underlättat för många företag att förstå att 
de är byggföretag om inte benämningen anspelat så starkt på byggen. Den åsikten 
stärks hos oss då företag 10 beskriver en kontakt de haft med en stor markfirma, som så 
sent som i november inte kände till reglerna.  Sigedal återkommer vid ett flertal tillfäl-
len i intervjun till det faktum att alla företag inte insett att de kan vara byggföretag. 
”Det gäller naturligtvis byggbranschen, men det gäller alla som överhuvudtaget levere-
rar byggtjänster. Det behöver man inte vara i byggbranschen för att göra.” Enligt Sa-
muelsson och Larsson är det för att undvika att företag kringgår reglerna, som det är 
SNI-koden på tjänsten och inte företagets SNI-kod som styr när reglerna ska tillämpas. 
Det är naturligtvis bra anser vi, annars kunde vilket företag som helst sälja byggtjänster, 
men ändå slippa den omvända momsen. Det skulle verkligen ge de fuskande företagen 
utrymme att fortsätta med sina bedrägerier och införandet av omvänd moms skulle an-
tagligen vara helt verkningslöst. Däremot anser vi som vi skrivit tidigare att det borde 
ha tydliggjorts, bland annat genom benämningen, att det inte är en specifik fråga för 
byggbranschen. 
 
 
5.3.1 Säljarens ansvar och god tro 
 
Samuelsson och Larsson slår fast att det är säljarens ansvar att kontrollera kundens sta-
tus samt se till att rätt moms tillämpas. Dahlén och Svensson skriver att vid felaktig 
tillämpning försvinner avdragsrätten för moms, samt skattetillägg kan komma att tas ut. 
Renström påtalar att i dagsläget kan säljaren enligt SKV, inte vara i god tro vad gäller 
köparens status. Sigedal talar om att SKV ligger lågt nu i början efter införandet och att 
de kommer att ha överseende med eventuella misstag. Ändå har ett fåtal, lite mer än 2 
% av företagen, fått en förfrågan från SKV angående felaktig tillämpning av reglerna. 
Renström säger att han inte känner till någon riktad granskning på området, men poäng-
terar samtidigt att man inte vet vad enskilda handläggare ser för granskningsbehov. Vi 
anser att det kanske ändå är bra att en viss granskning förekommer. Dels för att företa-
gen ska veta vad som gäller inför framtiden, dels att de blir uppmärksammade på om de 
har gjort fel. En annan anledning är att företag inte ska kunna utnyttja reglerna till sin 
fördel, t ex för att erhålla en bättre likviditet i sitt företag. Däremot så kanske inte något 
skattetillägg blir aktuellt för de företag som fått en förfrågan, utan att det mer handlar 
om att de får en chans att rätta till eventuella fel. Fröberg säger att de skickar en faktura 
med moms, om kunden hävdar att de inte är ett byggföretag och kräver vanlig moms på 
fakturan. ”Vi gör inget fel”, säger han. Även företag 3 har problem med att kunden 
kräver en annan moms än vad företaget anser är tillämpligt. Kunden har alltid rätt, an-
ser företaget och hamnar därmed i en svår situation. Det här gör det inte lätt för företa-
gen anser vi. De vill självklart tillmötesgå kunden och om de dessutom hävdar att de 
inte är ett byggföretag, måste det vara svårt för företaget att hävda omvänd moms. En-
ligt SKV:s direktiv gällande god tro gör  Fröberg och deras företag fel. Det eftersom det 
är säljarens ansvar att rätt moms tillämpas samt att de inte kan hävda god tro. Renström 
berättar även att det kommit en dom gällande god tro som skulle kunna få SKV att änd-
ra uppfattning. Det är något vi tror skulle göra att företagen slapp hamna i kniviga si-
tuationer. Där de måste ifrågasätta kunden och tvingas göra fel för att tillgodose sina 
kunder. Samtidigt kan det öppna upp för nya möjligheter för de fuskande företagen. Det 
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kan i så fall vara en anledning till att SKV inte ska vara alltför överseende när det gäller 
att bedöma om en säljare varit i god tro. Även detta blir en svår balansgång, som så 
mycket annat som rör byggmomsen.  
 
 
5.3.2 Byggföretag eller inte 
 
I propositionen anges Mer än tillfälligt som definition av hur ofta ett företag måste till-
handahålla byggtjänster, för att anses som ett byggföretag. Sigedal menar att man kan 
tolka det som att man tillhandahåller byggtjänster mer än fem gånger, men understryker 
att det inte är någon som vet om gränsen går där. Fröberg har tolkat det lite stramare, 
han tycker att om man har utfört en tjänst fler än tre gånger så är det mer än tillfälligt. 
När man läser SKV:s frågor och svar kring omvänd moms står det att mer än tillfälligt 
är något som sker regelbundet, även om det är en liten del av företagets verksamhet. 
Det faktum att det är tillhandahållandet av byggtjänster som avgör om man är ett bygg-
företag eller inte, verkar svårt i sig. Då det hänger på ett svårtolkat och outrett begrepp 
som mer än tillfälligt, blir det riktigt svårt och reglerna kan komma att tillämpas ganska 
godtyckligt från fall till fall.  
 
 
5.3.3 Byggtjänst eller inte 
 
Sigedal anger anledningen till att omvänd moms är krångligt för många företag är att de 
själva måste veta att det är en byggtjänst de levererar. Det som är så svårt är att defini-
tionen av en byggtjänst är knutet till statistiska koder, som kodas om med jämna mel-
lanrum av SCB. Det som var en byggtjänst den ena veckan kanske inte är det nästa 
vecka. Renström säger att när man går in i SNI 45 för titta om det är en byggtjänst man 
utför, är det inte klart ändå. Det kan nämligen vara så att t ex vid insättning av fönster 
är det en byggtjänst om företaget i fråga sätter in fabrikstillverkade fönster. Skulle före-
taget däremot sätta in egentillverkade fönster är det inte längre någon byggtjänst.  Frö-
berg tycker att det är krångligt att titta i SNI 45. Visserligen är det ganska okomplicerat 
att se vilka tjänster som ingår, men under varje rubrik inom SNI 45 finns anvisningar 
som gör att man inte vet om det är fråga om en byggtjänst eller inte. Det är något som 
även Samuelsson och Larsson tar upp som ett problem. Efter att ha studerat SNI 45, 
förstår vi problemet. Det kan nämligen stå omfattar inte och så nämns någon form av 
tjänst, men då kan det vara så att den återkommer under någon annan rubrik. Alltså när 
det står omfattar inte angående den tjänst man undrar över, så kan man absolut inte utgå 
från att den inte är en byggtjänst. Man bör kontrollera vad den tjänsten har för SNI-kod 
i stället. Ser man att den ligger under t ex 20 kan man vara säker på att det inte är en 
byggtjänst som omfattas av omvänd moms. Vi anser att det är fel att man valt ett befint-
ligt system för tjänster som är anpassat för någonting helt annat, nämligen statistiska 
mätningar. Det hade varit bättre att låta någon form av arbetsgrupp bestående av 
branschorganisationer, myndigheter och andra berörda arbeta fram ett lämpligt register 
för vilka tjänster som skulle omfattas av den omvända momsen.  
 
 
5.3.4 Vara eller tjänst 
 
Renström berättar att det finns gränsdragningsproblem beträffande om det som man 
tillhandahåller är en vara eller en tjänst i momssammanhang överhuvudtaget. Han ger 
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sedan ett exempel vilket är samma exempel som vi har med i vårt teorikapitel. Det 
handlar om huruvida installation av en rulltrappa är att anse som en tjänst eller vara. 
Han anser att det är en tjänst, men påpekar att det är ett oerhört svårt gränsdragnings-
problem. Samuelsson och Larsson påtalar även detta gränsdragningsproblem, de skriver 
att man ska se till vad kunden egentligen efterfrågar. Är det endast varan och inte tjäns-
ten att få den installerad, ska det anses som en varuförsäljning och vanlig moms ska 
tillämpas. Vi håller med Renström om att det bör vara en tjänst, då en oinstallerad rull-
trappa inte verkar fylla någon funktion. Samtidigt anger nyss nämnda författare att en-
ligt huvudsaklighetsprincipen kan det bli fråga om en varuförsäljning om installations-
kostnaden är väldigt liten i jämförelse med varans värde. Då är inte rulltrappan längre 
en självklar tjänst, och vi förstår vad Renström menar med att det är en svår gränsdrag-
ning. Rimligtvis bör värdet på rulltrappan vida överstiga den kostnad som uppkommer 
till följd av att installera den. Då är det kanske en varuförsäljning i alla fall, och det blir 
inte rätt att tillämpa omvänd moms. I fallet med rulltrappan har SKV kommit ut med 
riktlinjer om att det handlar om en byggtjänst och omvändmoms ska tillämpas. Reso-
nemanget ovan ger ändå en fingervisning om vilka gränsdragningsproblem som kan 
uppstå.  
 
 
5.4 SKV:s roll 
 
Inte nog med att många av företagen upplever reglerna som otydliga, hela 46 % anser 
att det inte kan få tillförlitliga svar på de frågor de har. Flera av företagen i enkätunder-
sökningen tycker inte att SKV har reglerna klara för sig. En annan återkommande kom-
mentar bland våra enkätföretag är att de erhåller olika svar från olika handläggare på 
SKV. Det är något som även Fröberg berättar att han hört från många företag som de 
arbetar med. Han påpekar dessutom att SKV inte var insatta i reglerna vid införandet, 
vilket bidrog till att de inte kunde få svar på de frågor de behövde. Han tycker fortsätt-
ningsvis att de frågor och svar SKV gav ut med detsamma efter införandet var alldeles 
för byråkratiskt skrivna, vilket gjorde de svårt för många att förstå dem. Fröberg anger 
vidare att de har haft svårt vid gränsdragning mellan byggtjänst och industritjänst, där 
har SKV inte heller vetat vad som gäller. Alltransport har därmed själva fått avgöra att 
de anser det som en byggtjänst, och har i och med det tillämpat omvänd moms. Företag 
10 uppger att de fått rent felaktig information från sin revisionsbyrå, men nu har de en 
kontakt på SKV som de tycker är klargörande. De har därför bestämt sig att gå blint 
efter hans åsikter, men de svarar ändå att de inte upplever sig få tillförlitliga svar. Det 
måste vara ett stort problem att inte ens SKV verkar kunna reglerna och inte kan ge 
tillförlitliga svar på företagens frågor. Det måste vara oerhört frustrerande för företagen 
att inte få hjälp vid problem, samt att de kan få olika svar beroende på vem de pratar 
med. Det är väl helt enkelt så att ingen riktigt vet vad som gäller och att det inte finns 
några klara svar vid olika gränsdragningar. Det blir fråga om att förlita sig mycket till 
personliga tolkningar både hos företagen, men också hos SKV. Det är ett problem som 
kommer att minska till viss del ju längre tid som får gå, det kommer säkert att komma 
en del klargöranden och prejudikat. Samtidigt kommer nya tolknings- och gränsdrag-
ningsproblem att uppstå med tiden också.  
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5.5 Förenklande förslag 
 
Regeringen har påbörjat ett regelförenklingsarbete för att underlätta den administrativa 
bördan för företagen med 25 %. I propositionen Förlängd redovisningsperiod och vissa 
andra mervärdesskattefrågor beskrivs några regeländringar som är tänkta att underlätta 
de problem som uppstår vid omvänd moms. Det handlar dels om en tre månaders redo-
visningsperiod för vissa företag, dels om att släppa kopplingen mellan SNI-koderna och 
byggtjänsterna. Över 70 % av företagen anser inte den omvända momsen som en 
minskning av det administrativa arbetet. Företag 11 tycker att det kunde ha varit det, 
om det gällt alla tjänster inom byggbranschen. De tycker inte att SNI-koderna borde få 
styra vilka tjänster som omfattas.  
 
Mot bakgrund av detta tycker vi att det är bra att regeringen försöker motverka de nega-
tiva effekterna för företagen, men frågan är om åtgärderna kommer att underlätta. Ren-
ström anser inte det, utan befarar att det kommer att bli värre. Detta baserar han på att 
SNI 2002 ändå kommer att ligga till grund för vad som definieras som byggtjänst, och 
samtidigt ska man ta hänsyn till ett styrdokument från SKV. Han anser att det blir mer 
att ta hänsyn till men att gränsdragningsproblemen ändå kvarstår. Sigedal håller med till 
viss del, men tror att slopandet av SNI 2002 kommer att underlätta på sikt. Till en bör-
jan innan SKV hunnit ge ut några tillämpningsdokument kan det ge utrymme för lite 
vidare tolkningar av byggtjänster. Det verkar lite rörigt tycker vi. Genom att man släp-
per kopplingen till SNI borde det underlätta eftersom inga omkodningar kan ske. Vi 
håller också med Sigedal om att när SKV väl börjar få ut sina tillämpningsdokument, så 
borde åtminstone en del av gränsdragningarna komma att bli tydligare. Det torde i våra 
ögon överstiga det eventuella krångel som upplevs vid att behöva ha två olika, men 
ändå kompletterande, förteckningar att titta i.  
 
Renström säger att tre månaders redovisning av moms kommer att underlätta för vissa 
företag, men att rekommendationen till byggföretagen är att anmäla sig att kvarstå med 
en månads redovisning. Sigedal tycker inte att det kommer att underlätta ur redovis-
ningssynpunkt, då de flesta företag ändå vill ha sin bokföring löpande. Däremot anser 
han att det kan underlätta ur likviditetssynpunkt, man får en längre betalningsfrist. Vi 
kan inte heller riktigt förstå hur den förlängda redovisningsperioden skulle underlätta 
det administrativa arbetet för företagen. Enligt bokföringslagen är företagen skyldiga att 
bokföra transaktioner löpande, vartefter de uppstår. Skulle företagen ändå välja att inte 
bokföra löpande, borde en hel del jobb uppstå efter tre månader när momsen ska betalas 
in. Ett arbete som med all säkerhet skulle ha varit lättare att ta göra, när affärshändel-
serna precis har inträffat och finns färska i minnet. Vi är däremot på det klara med att 
det måste vara bra att få en förlängd betalningsfrist, särskilt för de företag som upplevt 
en negativ likviditetspåverkan till följd av den omvända skattskyldigheten. I den aspek-
ten kan tre månaders redovisning av moms till viss del ses som en liten kompensation 
för de negativa effekter, som den omvända momsen kan ha haft för företagen. 
 
 
5.6 Likviditetspåverkan 
 
I propositionen Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn slås fast 
att företagen kan erhålla såväl negativ som positiv likviditetspåverkan. Det beskrivs att 
det är främst köparen som kan få en positiv påverkan, medan det är säljaren som drab-
bas av den negativa. Hos enkätföretagen hade 35 % av företagen upplevt en likviditets-
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påverkan tillföljd av den omvända momsredovisningen. Ett företag kommenterade att 
det var för tidigt att uttala sig. Av de företag som upplevt en likviditetspåverkan svarade 
27 % att likviditeten påverkats positivt. Övervägande del 71 %, uppger att deras likvidi-
tet påverkats negativt.  Vi upplevde att de företag som angav en positiv likviditetspå-
verkan också är mer positivt inställda till byggmomsen. Renström berättar att han inte 
hört talas om något företag som fått problem till följd av negativ likviditetspåverkan, då 
det enligt honom inte handlar om några stora summor. Vi upplever inte heller att före-
tagen verkar tycka att det har varit problem till följd av negativ likviditetspåverkan, det 
grundar vi på att inget av de kommenterande företagen i enkätundersökningen nämner 
någonting kring det. Vi tror ändå att det finns enstaka företag som redan innan införan-
det hade dålig likviditet, som nu kan ha fått stora problem tillföljd av det. Vi tolkar det 
ändå som några få undantagsfall, även om de för de enskilda företagen kan vara en ka-
tastrof. Thomasson skriver ju att god likviditet är en förutsättning för företagen för att 
kunna bedriva sin verksamhet, något som Lundén håller med om. Han påpekar dessut-
om att dålig likviditet kan knäcka ett företag relativt snabbt. Företag 10 lämnar en kom-
mentar om att den negativa likviditetspåverkan de drabbats av inte utgör något problem, 
då den omvända momsen rör en liten del av deras verksamhet. Hade det däremot drab-
bat deras huvudsakliga verksamhet hade det blivit stor påverkan med stora problem 
som följd.  
 
Sigedal poängterar att det finns företag som upplever likviditetsfördelar, men säger 
samtidigt att den eventuella likviditetsvinst de gör, inte uppvägs av den administrativa 
bördan reglerna medför. Fröberg tar upp en annan aspekt på hur likviditeten kan påver-
kas negativt, nämligen genom att förfallodatumet på fakturorna förskjuts. Han uppger 
att det kan dröja två till tre veckor till innan de får pengarna numera. Han misstänker att 
det kan bli frågan om en positiv påverkan då deras leverantörsfakturor blir mindre i de 
fall omvänd moms tillämpas. Så borde det rimligtvis vara, ett argument som stärks av 
propositionens beskrivning om att det är köparen som erhåller likviditetsfördelar. 
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6 Slutsatser 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser vi drar utifrån tidigare kapi-
tel i arbetet. Slutsatserna är dragna med avsikt att besvara vårt syfte och vår problem-
formulering. Kapitlet avslutas med att vi ger förslag på frågor vi under arbetets gång 
funnit intressanta att undersöka vidare. 
 
6.1 Våra slutsatser 
 
Det är lätt att tro att omvänd moms innebär att säljaren endast låter bli att lägga på 
moms på sin faktura till köparen. Efter att ha sökt information och fakta till detta arbete, 
vet vi att inte många som omfattas av omvänd moms skulle hålla med om det påståen-
det, då den omvända momsredovisningen krävt enormt med tid och frustration, speciellt 
av de företag som berörs mycket av den. Det merarbete som drabbat företagen består 
bland annat av arbete före och under införandet. Företagens arbete underlättades inte av 
att det var mitt i semestern och ingen hjälp fanns att tillgå. Det var svårt att få informa-
tion om vad som gällde, inte ens SKV hade några bra svar att komma med. Vi tror att 
allt det trassel, merarbete och den frustration införandet krävde, bidragit till att många 
av företagen är negativa till den omvända momsen. Det sammantaget med att få av dem 
tror att den kommer att bidra till någon förbättring gällande svartarbete och konkurrens. 
Då företagen inte tror att reglerna kommer att uppfylla sitt syfte, måste det merarbete de 
för med sig, upplevas som oerhört enerverande. Lägger man till det svåra gränsdrag-
ningsproblem som finns och som företagen hela tiden måste ta ställning till, förstår vi 
att många är negativt inställda. Vi menar att det hade varit lättare för företagen att se 
positivt på omvänd momsredovisning och det merarbete som tillkommit, om de trott att 
syftet skulle uppfyllas. Det är också beklagligt att vissa av företagen känner sig kränkta 
på grund av att de anser att reglerna drabbar de som sköter sig. Vi tror att de känner sig 
oskyldigt bestraffade, medan de som missköter sig inte drabbas av reglerna. 
 
Efter att ha undersökt den omvända momsen drar vi den slutsatsen att den påverkat 
företagen på många sätt. Bland annat genom det merarbete som medföljer reglerna, 
främst på grund av de många gränsdragningsproblem som finns. Merarbetet består i 
första hand av den tid som går åt till att granska inkommande fakturor och även ställa ut 
kreditfakturor. Det innefattar även att försöka reda ut vilka tjänster och företag som 
omfattas. De är tvungna att ha regelbundna kontakter med SKV och de företag de gör 
affärer med. Det är ett stort ansvar för säljaren då denne inte kan hävda att han var i god 
tro angående köparens status. Alltså ökar pressen på säljaren att lägga ned tid för att 
säkerställa den, annars mister han avdragsrätten för det aktuella momsbeloppet samt 
kan drabbas av skattetillägg. Det blir därför viktigt för företagen att lägga ned tid på att 
fastställa köparens status, och vad gör man om denne hävdar att de inte är ett byggföre-
tag? Reglerna kräver att företagen har en helt annan kontakt än tidigare, upprättande av 
avtal dem emellan blir allt viktigare. En annan slutsats vi drar är att när man väl vet 
vilken moms som ska tillämpas, kräver egentligen inte omvänd momsredovisningen 
något direkt merarbete. Det är allt ställningstagande till gränsdragningar och kontrolle-
randet av fakturor som är tidskrävande och frustrerande. För de företag som drabbas 
regelbundet av detta, anser vi ha fått en orimligt ökad arbetsbelastning till följd av infö-
randet. Ovanstående slutsatser kring företagens påverkan av de nya reglerna, anser vi är 
en bidragande faktor till att företagen i allmänhet inte ser positivt på byggmoms.  
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Vi vill också understryka att vi inser att inte alla företag drabbas av svåra gränsdrag-
ningar och krävande merarbete. Många företag har i princip samma kunder vars status 
de känner till. De tjänster de utför kanske dessutom är detsamma från dag till dag. I det 
fallet är det så enkelt att man bara låter bli att lägga moms på fakturan. 
 
En annan effekt av reglerna är att vissa företag har drabbats av likviditetspåverkan såväl 
positiv som negativ. Trots att moms vare sig är en intäkt eller kostnad för företagen, 
utan något som de endast redovisar och administrerar gratis åt staten, har det ändå 
många gånger handlat om en välbehövlig skattekredit för många av de mindre företa-
gen. Det kan ju tänkas ha gjort det lättare för företagen att acceptera det merarbete som 
moms överhuvudtaget medför. De som har erhållit en försämrad likviditet och dessut-
om merarbete på grund av momsen, är mer negativt inställda till införandet. Har man 
däremot fått en förbättrad likviditet så har man lättare att acceptera införandet och det 
merarbete som tillkommit.  
 
De som kan ses som förlorare på grund av den omvända momsen är de företag som har 
fått mycket problem och arbete som följd. Även de företag som erhållit sådana likvidi-
tetsförsämringar att de får svårt att överhuvudtaget klara sig, kan anses missgynnas av 
införandet. De företag som drabbas är de som har mycket utgående moms, i huvudsak 
säljande företag. De företag som kan tänkas få verkliga problem är de som redan innan 
införandet hade en relativt dålig likviditet. För vissa företag kan den räntefria skattekre-
dit som momsbeloppen utgjorde, ha varit en förutsättning för att få det att gå ihop. 
Skulle det för något företag bli så drastiska försämringar att man tvingas gå i konkurs, 
så har man knappast någon nytta av att konkurrensen förbättras. Annars har vi förhopp-
ningen om att de företag vi nämner ovan ska kunna kompenseras för sitt besvär, på 
grund av att det blir bättre förutsättningar inom byggbranschen. På så vis kan de ändå 
bli vinnare i slutändan. De företag som inte är verksamma inom byggbranschen utan 
endast tillhandahåller byggtjänster, kanske har svårare att se nyttan med reglerna. 
Andra som kan ses som vinnare på införandet, är de företag som erhållit en förbättrad 
likviditet. De är följaktligen företag som är köpare av tjänster, och därför har övervä-
gande ingående moms. Till exempel ett byggföretag som bygger åt privatpersoner och 
köper in tjänster från underleverantörer. De företagen fakturerar med vanlig moms till 
privatpersonen, medan underleverantörens fakturor är utan moms. Dessa företag tror vi 
har lättare att ha överseende med eventuellt administrativt krångel, samt att de därmed 
är mer positivt inställda till omvänd momsredovisning. Önskvärt vore att de fuskande 
företagen blir de stora förlorarna, samt att byggsektorn som helhet blir en vinnare. Om 
staten i förlängningen kommer att få in de pengar som de tidigare gått miste om, så är 
staten den stora vinnaren och i slutändan det svenska folket.  
 
 
6.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Då fördjupningen på vår uppsats ligger inom Företagsekonomi och närmare bestämt 
redovisning och finansiering, har vi känt oss tvungna att begränsa vår utredning till att 
endast behandla vissa delar av konsekvenserna av den omvända momsen. Andra aspek-
ter som skulle vara intressanta att undersöka vidare är om syftet med införandet upp-
fyllts, det vill säga om svart arbete har minskat och konkurrensen förbättrats. Det kan 
vara lättare att undersöka på ett mer tillförlitligt sätt om lite längre tid löpt efter infö-
randet. Ytterligare en aspekt som vi fick upp ögonen för under vårt arbete var att det 
skulle vara intressant att undersöka de övriga ländernas system med omvänd moms 
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närmare, hur de ser ut och om de har mindre problem med gränsdragningar. Vi finner 
det särskilt intressant då vi under arbetets gång tagit del av information som tyder på att 
Sverige har de krångligaste reglerna vid omvänd momsredovisning. Det skulle också 
vara intressant att undersöka hur slopandet av kopplingen mellan SNI och byggtjänster-
na faller ut i slutändan. Vi anser också att regeringens regelförenklingsarbete är ett 
ämne värt att undersöka. Blev införandet av byggmoms ett sätt att nå regeringens mål? 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
  
Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle, som är mitt uppe i vårt examensarbete. 
Vilket behandlar effekter och konsekvenser för företagen efter införandet av den nya omvän-
da momsen inom byggsektorn. 
  
Vi är tacksamma om Ni är vänliga att besvara formuläret nedan. 
Det består av 10 frågor som förhoppningsvis inte är så tidskrävande att besvara, men har stor 
betydelse för vårt arbete. 
  
För att kunna fylla i enkäten: 
1. Välj svara i Ert e-post program 
2. Fyll i enkäten i svarsmeddelandet 
3. Skicka. 
  
Svara gärna så fort du bara kan, men senast den 15 november. 
  
Om ni har några andra synpunkter kring den omvända momsen, skriv gärna en kommentar! 
  
Med Vänliga Hälsningar 
  
Annika & Mervi 
 
Hej! 
  
Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle, som är mitt uppe i vårt examensarbete. 
Vilket behandlar effekter och konsekvenser för företagen efter införandet av den nya omvän-
da momsen inom byggsektorn. 
  
Vi är tacksamma om Ni är vänliga att besvara formuläret nedan. 
Det består av 10 frågor som förhoppningsvis inte är så tidskrävande att besvara, men har stor 
betydelse för vårt arbete. 
  
För att kunna fylla i enkäten: 
  
1. Välj svara i Ert e-post program 
  
2. Fyll i enkäten i svarsmeddelandet 
  
3. Skicka. 
  
Svara gärna så fort du bara kan, men senast den 16 november. 
  
Om ni har några andra synpunkter kring den omvända momsen, skriv gärna en kommentar! 
  
Med Vänliga Hälsningar 
  
Annika & Mervi 
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Bilaga 2 
 
Enkätundersökning angående omvänd moms inom byggbranschen
 
Antal anställda på företaget: 
Position för den som besvarar enkäten: 
 

1. Vad tycker ni om införandet av den omvända momsen i byggsektorn? 
 Svar: 

1. Positiv  2. Negativ  3. Ingen åsikt  
 
2. Har den omvända momsen krävt merarbete? 
 

1. Ja  2. Nej  3. Ingen åsikt  
 

3. Är reglerna tydliga kring vilka tjänster och företag som omfattas av omvänd 
moms? 

 
1. Ja  2. Nej  3. Ingen åsikt  
 

4. Upplever ni vid oklarheter att ni får tillförlitliga svar på de frågor ni har? 
 
1. Ja  2. Nej  3. Ingen åsikt  
 

5. Har ni fått någon förfrågan från Skatteverket angående felaktig moms i er faktu-
rering? 

 
1. Ja  2. Nej  3. Ingen åsikt  
 

6. Har likviditeten i ert företag påverkats av den omvända momsen? 
 
1. Ja  2. Nej  3. Ingen åsikt  
 

7. Hur har er likviditet i så fall påverkats? 
 
1. Positivt  2. Negativt  3. Ingen åsikt  
 

8. Tror ni att konkurrensen kommer att förbättras inom byggsektorn? 
 
1. Ja  2. Nej  3. Ingen åsikt  
 

9. Kommer svartarbetet att minska? 
 
1. Ja  2. Nej  3. Ingen åsikt  
 

10. Regeringen har som ett mål att sänka den administrativa kostnaden för företag 
med 25 % till 2010. Tycker ni att införandet av omvänd moms är i enlighet med 
det målet? 

1. Ja  2. Nej  3. Ingen åsikt  
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till Bertil Fröberg 

 
 

1. Vad anser Du om den omvända momsredovisningen inom byggsektorn?  
 

2. Hur har den omvända momsen påverkat arbetsbelastningen hos Er?  
 

3. Går det att uppskatta kostnaden? 
 

4. Är reglerna tydliga? Har ni upplevt gränsdragningsproblem? Kan Du ge exempel? 
 
5. Får ni mycket felaktiga fakturor? 

 
6. Upplever ni vid oklarheter att ni får svar på de frågor ni har?  

 
7. Har likviditeten i ert företag påverkats och i så fall hur (positivt/negativt)? 

 
8. Tror Du att nyttan överstiger de negativa effekterna som reglerna medför? 
 
9. Vad skulle Du säga är det största problemet med omvänd moms? 

 
10. Kommer slopandet av SNI-koderna att underlätta för er? 

 
11. Vill Du tillägga något som Du anser viktigt i sammanhanget? 
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Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till skattejuristerna 
 
 
1. Vad anser du om omvänd momsredovisning?  
 
2. Har införandet av omvänd moms skapat merarbete för företagen?  
 
3. Varför upplever många företag den omvända momsen som krånglig? 
 
4. Vad har varit de största problemen för företagen?  
 
5. Kan du ge exempel på ett vanligt gränsdragningsproblem? 
 
6. Har det varit mycket felfakturering, motsvarar det uppskattningen innan införandet? 
 
7. Har ni någon uppfattning om hur företagens likviditet har påverkats. I så fall hur? 
 
8. Tror du att slopandet av SNI koderna kommer att underlätta? 
 
9. Vad anser du om tremånadersredovisning av momsen? 
 
10. Vilken är den vanligaste frågan du får angående den omvända momsen? 
 
11. Har du något mer att tillägga? 
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