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 Abstract 

Titel: Omvänd skattskyldighet i praktiken 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Hanna Eklund 
 
Handledare: Stig Sörling  
 
Datum: 2008 – juni   
 
Syfte: Den 1 juli 2007 infördes nya regler för redovisning av mervärdesskatt inom 
byggsektorn. Vid specifika situationer skall stadgandena för omvänd skattskyldighet ersätta 
den traditionella hanteringen av moms. Det innebär att det är köparen och inte säljaren som 
skall redovisa utgående moms gentemot staten. Respondenterna i uppsatsen Omvänd 

skattskyldighet- för byggsektorn uppmärksammade redan innan regleringen trädde i kraft 
propositionens brister samt vilka tillämpningsproblem som eventuellt skulle komma att 
uppstå. Syftet med detta arbete är därför att belysa de tillämpningsproblem och konsekvenser 
som har gestaltats i samband med införandet av omvänd skattskyldighet. Detta genom att 
ställa teori och praktik mot varandra.      

Metod: Arbetet utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt och ett hermeneutiskt synsätt, där 
min personliga förståelse är avgörande för arbetets resultat. Den teoretiska referensramen 
bygger på publicerad teoretisk information tillsammans med två intervjuer som syftar till att 
beskriva hur tillämpningen av omvänd skattskyldighet ska gå till ur ett juridiskt perspektiv.  
Richard Weimer som arbetar på Skanska Sverige AB redogör i sin tur för hur man faktiskt 
hanterar regleringen i praktiken.   

Resultat & slutsats: Utifrån min personliga förmåga att tolka och analysera detta fenomen i 
förhållande till arbetets informationsunderlag så har jag kommit fram till att definitionen av 
byggtjänster utgör regleringens största problem. Införandet har också lett till konsekvenser på 
företagens likviditet, administration, fakturering och redovisningstekniska system.  

Förslag till fortsattforskning: I samband med införandet av omvänd skattskyldighet inom 
byggsektorn infördes ytterligare redovisningsförändringar inom detta område. Dessa 
förändringar är inget som beaktas i detta arbete, men det är ett intressant ämne som bör 
studeras mer ingående.  Hur de mindre aktörerna förhåller sig till omvänd skattskyldighet bör 
också vara ett aktuellt ämne för fortsattforskning.      
 
Uppsatsens bidrag: Arbetet bidrar till en större förståelse för innebörden av omvänd 
skattskyldighet inom byggsektorn. Genom att belysa detta fenomen och beskriva dess 
svårigheter på ett lättsamt och förståligt sätt ger studien upphov till en ökad kunskap inom 
detta ämnesområde.        
 
Nyckelord: mervärdesskatt, omvänd skattskyldighet, byggtjänster  
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Abstract  
 
Titel: Reversed taxation in real life 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: Hanna Eklund 
 
Supervisor: Stig Sörling 
 
Date: 2008 – June  
 
Aim: The first of July 2007 there were some new rules introduced for accounting of the taxes 
in the construction sector. At specific situations the laws and regulations for reversed taxation 
will replace the traditional management of value-added tax. This means that it is the buyer 
and not the seller that has to report the outgoing value-added taxes to the government. The 
opponents from the essay Omvänd skattskyldighet- för byggsektorn saw some problems with 
this new system already before the regulations was put to use as well as some adaptations 
problem that could arise. The purpose with this paper is to emphasise the adaptations problem 
and consequences that has been shaped with the introduction of reversed taxation. This is 
done by comparison between theory and reality. 

Method: The paper is written from a quality point of view, were my personal asis of 
understanding is critical for the result in this paper. The theory in this paper comes from 
theoretic information and two interviews that have the purpose to describe the adaptation of 
how reversed taxation should work from the laws perspective. Richard Weimer that works on 
Skanska Sverige AB gives a statement on how this system really works when it is applied to 
the real world. 

Result & Conclusion: Based on my personal ability to interpret and analyse this phenomenon 
in relation to the papers informational basis, I have the basis to say that the definition of 
constructions services makes for the regulations biggest problem. The introduction has also 
led to consequences that have made an impact on the liquidity, administration, invoicing and 
accounting systems at the companies. 

Suggestions for future research: In Connection with the introduction of the reversed 
taxation in construction there were more changes in accounting in this business. These 
changes is not included in this paper, but it is an interesting subject to study. How the smaller 
companies see on this change should also be an interesting question for more research.  
 
Contribution of the research: The paper contributes to a greater understanding for the 
meaning of reversed taxation in construction. By enlightening this phenomenon and describe 
its difficulties in an easy and understanding way it contributes to an increased knowledge in 
this field.  
 
Key words: Taxes, reversed taxation, construction contracts  
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1 Inledning 

Följande avsnitt redogör för uppkomsten utav detta arbete. Förhoppningsvis skall en ökad 

inblick i ämnet också leda till en större förståelse för arbetets syfte.     

1.1 Bakgrund 
År 1996 startade Riksskatteverket ett projekt som omfattade att kontrollera svart arbetskraft 
och dess omfång. Projektets utgångspunkt var att hitta en effektiv metod för att i ett tidigt 
skede hantera och minimera förekomsten av ekonomisk brottslighet. I samband med projektet 
uppdagades en utbredd handel med svart arbetskraft, främst inom byggsektorn där man 
utvecklat fristående konstruktioner för att undanröja skatteverkets möjligheter att upptäcka 
dessa förseelser.1  Med stöd av projektet kunde man också konstatera att mörkertalet som 
arbetar med organiserad handel är betydligt fler samt att underentreprenörer utgör en väsentlig 
del utav de som ägnar sig åt brottslig verksamhet inom byggsektorn.2    

Organiserad handel med svart arbetskraft har medfört att konkurrensen på 
byggarbetsmarknaden satts ur spel, vilket bidrar till negativa effekter för nyetableringar. Även 
arbetstagarna tar en stor risk eftersom de saknar arbetstagarförsäkring samt att inkomsten 
varken är sjukpennings- eller pensionsgrundande under dessa förutsättningar.3 

De iakttagelser som nämnts ovan skapade behov av en radikal lagförändring. Den 1 juli 2007 
infördes därför omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.4  

Införandet av omvänd skattskyldighet har dock gett upphov till stora tillämpningsproblem. 
Enligt Sveriges byggindustri är lagstiftningen alltför opreciserad. Man anser att den 
undersökning som låg till grund för lagförslaget var ensidigt utformad utifrån 
skattemyndighetens intressen och att den inte beaktade nödvändiga aspekter inom 
byggindustrin. I uppsatsen Omvänd skattskyldighet - för byggsektorn belyses införandets 
negativa effekter och svårigheterna med att applicera lagstiftningen. Respondenterna 
uppmärksammade redan i ett tidigt skede propositionens brister samt vilka 
tillämpningsproblem som eventuellt skulle komma att uppstå, där man främst lyfte fram 
tillfällighetsrekvisitet.5  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att belysa de tillämpningsproblem och konsekvenser som 
uppkommit i samband med införandet av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Detta 
genom att jämföra hur man skall tillämpa stadgandena i förhållande till hur man faktiskt gör.    

                                                 
1 RSV Rapport 2001:9 Del 1  
2 RSV Rapport 2001:9 Del 2  
3 RSV Rapport 2001:9 Del 3  
4 Ds 2004:43, sid 4-5   
5 Andersson R & Frishammar D, 2007 
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1.3 Avgränsning 
Arbetet sätter fokus på nationell lagstiftning. Trots denna begränsning kommer internationella 
ställningstandanden att belysas vid enstaka sammanhang då det anses nödvändigt. 
Propositionen 2005/06:130 behandlar en mängd betydelsefulla förändringar inom 
byggsektorn men det är endast omvänd skattskyldighet som skall beaktas i uppsatsen.     
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2 Metod  

Metodavsnittet syftar till att behandla de metodfrågor som är väsentliga för arbetets resultat 

och generaliserbarhet. Tillvägagångssättet är avgörande för arbetets innehåll och 

grundläggande för hur analysen och slutsatsen utformats. Det är därför viktigt att jag ger en 

förklaring till betydelsefulla ställningstaganden under arbetets framskridande.    

2.1 Hermeneutiskt synsätt   
Det hermeneutiska synsättet innebär att försöka förstå ett fenomen i dess sammanhang. Fokus 
ligger på att skapa förståelse för ett specifikt objekt så väl som för tolkaren. Tillsammans 
bildar de en helhet som i sin tur skapar nya tankesätt och ställningstaganden, det vill säga en 
”hermeneutisk cirkel”.  Förhållningssättet resulterar i en oändlig spiral sökande efter större 
och djupare förståelse. Inom det hermeneutiska synsättet är förståelse för texter, händelser och 
fenomen inte det primära utan förförståelsen anses vara det viktiga. Vi tolkar ett fenomen 
utifrån vårt enskilda perspektiv men färgas av tidigare generationers förståelse. Tolkning i sig 
är en process som leder fram till förståelse och möjligheten att upptäcka ett fenomens 
innebörd utifrån det som känns rätt.6 

Arbetet bygger på det hermeneutiska synsättet då jag försökt förstå de problem som uppstått i 
samband med införandet av omvänd skattskyldighet i sin helhet. Utifrån min egen 
förförståelse i förhållande till den information som framkommit belyser jag vilka 
tillämpningsproblem och konsekvenser som finns. Resultatet är alltså baserat på min 
personliga förmåga att tolka och analysera. Under arbetets utveckling har nya tankar och 
ställningstaganden växlat dramatiskt och arbetets resultat är inte alls i enlighet med vad jag 
från början hade tänkt.  

2.2 Val av ämne  
Anledningen till att detta arbete behandlar omvänd skattskyldighet inom byggsektorn grundar 
sig i mitt personliga intresse för mötet mellan ekonomi och juridik. Jag tycker att dessa två 
faktorer utgör ett spännande möte som ständigt påverkar vår samhällsutveckling. Dels var 
detta ett nytt och förhållandevis outforskat område och dels berör införandet en av Sveriges 
största industrier. Jag ställer mig dock aningen kritisk till mitt ämnesval, då det eventuellt är 
alltför färskt. 

                                                 
6 Lindholm S, 2001, kap 5 
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2.3 Val av metod 
Ejvegård anser att ett medvetet metodval är ett sätt att uppnå vetenskaplighet. Respondenten 
skall tydligt kunna ange vilken metod han systematiskt arbetat efter samt hur tillämpningen av 
denna gått till. Man skall också kunna motivera varför man bortsett från alternativa metoder.7 
Eftersom införandet av omvänd skattskyldighet nyligen skett och givit upphov till omfattande 
tillämpningsproblem så är det svårt att bedöma vilka aktörer som är insatta i ämnet. Inom 
metodvetenskapen talar man om verkligheten som en social konstruktion som påverkas av 
människans erfarenheter och handlande, aktörssynsättet.8 Det är således viktigt att jag 
kommer i kontakt med den krets som har faktisk kännedom om regleringens innebörd och 
konsekvenser.  Fokus ligger på att undvika de aktörer som inte har något att tillföra arbetet på 
grund av bristande kunskap. Valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod är avgörande för 
arbetets informationsunderlag och resultat. Nedan följer en redogörelse för min bedömning av 
dessa två tillvägagångssätt och slutgiltiga metodval.   

2.3.1 Kvantitativ metod  

Vid insamling av data måste tolkaren göra en avvägning mellan kostnad, kvalitet och 
tillgänglighet. Kvantitativ information anses vara tillgänglig och kostnadseffektiv data som 
mäts och värderas numeriskt.9 Ett kvantitativt tillvägagångssätt ger möjligheter till 
kunskapsgenerering, där enkäter och matematiska modeller har en avgörande betydelse.10 Min 
inställning till detta tillvägagångssätt var till en början positivt. För att uppnå 
generaliserbarhet i mitt arbete ansåg jag att enkätundersökningar var ett självklart alternativ. 
Genom enkäterna skulle jag nå ut till en bredare krets och därigenom kunna urskilja enigheter 
och motsättningar mellan aktörerna. Jag har dock förkastat ett kvantitativt tillvägagångssätt på 
grund av att jag studerar ett specifikt fenomen. För att få svar på mina frågeställningar måste 
jag som nämnts tidigare vända mig till den krets som har faktisk kunskap inom detta 
ämnesområde annars riskerar jag att inte få någon klarhet i mitt arbete överhuvudtaget.         

2.3.2 Kvalitativ metod 

Studiens syfte är avgörande för valet av metod. Ett kvalitativt tillvägagångssätt skall användas 
då man vill skapa djupare förståelse för ett specifikt objekt. Metoden ger dock sämre 
möjligheter till generalisering än den kvantitativa metoden.11  Mitt arbete bygger på ett 
kvalitativt tillvägagångssätt där jag sätter fokus på intervjuer och intervjumetodik. Ett 
avgörande argument för detta är studiens syfte, att söka förståelse för omvänd skattskyldighet 
inom byggsektorn. Metoden är också i enighet med det hermeneutiska synsättet. En 
konsekvens av detta val är dock att arbetets resultat får sämre generaliserbarhet och kan därför 
ifrågasättas.          

                                                 
7 Ejvegård R, 2003, sid 31-32 
8 Björklund M & Paulsson U, 2003, sid 59 
9 Eriksson LT & Wiederheim-Paul F, 2002, sid 63 
10 Björklund M & Paulsson U, 2003, sid 63 
11 Björklund M & Paulsson U, 2003, sid 63 
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2.3.3 Tillvägagångssätt  

Arbetets tyngdpunkt är baserat på material från tre intervjuer. Två av intervjuerna utgör ett 
teoretiskt innehåll, där Lena Blomstedt och Anders Sundqvist redogör för hur man bör hantera 
regleringen ur ett juridiskt perspektiv. Den tredje intervjun med Richard Weimer syftar till att 
beskriva hur man faktiskt hanterar regleringen i praktiken. Intervjuerna är mellan 60-70 
minuter långa. Konversationen spelades in och har därefter transkriberats och bearbetats till 
löpande text. Principiellt för intervjuerna är att jag medvetet undvikit ledande frågor och svar. 
Jag har tidigare erfarenheter av intervjuteknik och min personliga åsikt är att ledda intervjuer 
ofta blir bristfälliga och inte alltid så bra. Ledande frågeställningar innebär att de frågor som 
ställs har för avsikt styra den intervjuade och därmed uppnå ett förväntat svar12. Denna 
metodik bör man enligt de flesta intervjuhandböcker dock undvika13.  Jag använder mig 
därför av grundläggande och kompletterande frågeställningar som anpassas till intervjuernas 
specifika karaktär. 

Nedan följer en presentation av de aktörer som intervjuats samt att jag motiverar deras 
medverkan.  

Lena Blomstedt  

Lena Blomstedt arbetar som skattejurist på revisionsbyrån Öhrlings PricewatherhouseCoopers 
AB i Gävle. Skattejurister såväl som övriga jurister måste ha inblick i de lagförändringar som 
sker och tillgodogöra sig dessa. Det är ett grundläggande argument till varför jag anser att 
Lena har tillräcklig kunskap och kännedom om regleringen för att vara representativ för 
arbetet.  Ännu en aspekt som styrker hennes medverkan är att hon är verksam på en etablerad 
revisionsbyrå, där jag antar att man måste ha kunskap om omvänd skattskyldighet för att 
kunna leverera vad kunderna efterfrågar. Lena är representant för den teoretiska 
referensramen. 

Anders Sundqvist  

Anders Sundqvist är momsexpert inom distrikt Hälsinglad/Gästrikland och är en av flera 
verksamma momsexperter hos skatteverket. Då han tillsammans med övriga fått interna 
utbildningar inom omvänd skattskyldighet så anser jag att han är representativ för skatteverket 
och bidrar med viktig information. Skatteverket är den instans som ligger bakom införandet 
av omvänd skattskyldighet och är utifrån detta en självklar aktör i mitt arbete. Anders är 
representant för den teoretiska referensramen.  

Richard Weimer 

Ett grundläggande argumentet till varför Richard Weimer är en representant i mitt arbete har 
att göra med rekommendationer från Lena Blomstedt såväl som Anders Sundqvist. De 
understryker vikten av att komma i kontakt med de större aktörerna på marknaden, de aktörer 
som verkligen måste ta tag i regleringen omgående. Skanska Sverige AB har utvecklat en 
projektgrupp för att hantera införandet av omvänd skattskyldighet. 

                                                 
12 Andersson B-E, 1985, sid 146  
13 Ekholm M & Fransson A, 1994, sid 67  



10 

 

Richard Weimer arbetar inom Skanska Affärsstöd och är en utav två huvudpersoner i 
projektet som har fått tagit till sig regleringen på djupet. Richard är därmed representant för 
den praktiska referensramen.  

2.3.4 Utvärdering av metod  

Som helhet är jag nöjd med de val jag har gjort angående metod och tillvägagångssätt. Mitt 
urval av intervjupersoner kan ifrågasättas eftersom jag endast belyser tillämpningen i 
praktiken ur ett perspektiv. Efter ihärdiga försök att få en intervju med NCC såväl som PEAB 
måste jag dock inse mina begränsningar på grund av tidsbrist och arbetets omfattning. Jag 
ställer mig också kritisk till att jag låtit arbetet med intervjuerna vara alltför tidskrävande samt 
att jag i enskilda fall saknat konkreta frågeställningar under en pågående intervju. 

2.4 Val av material  
Enligt Ejvegård bör man ha en tydlig gräns för vilket material som skall utgöra arbetet. Endast 
den information som är relevant i förhållande till arbetets syfte skall tas upp. Han menar att 
det underlag som kan uppfattas som tveksamt därför alltid skall motiveras.14 För att undvika 
material som är irrelevant i förhållande till arbetes syfte så har jag beaktat följande 
frågeställningar så fort jag känt mig osäker inför materialets betydelse: 

• Är det här vad jag faktiskt efterfrågar? 

• Har det här betydelse för arbetets resultat? 

• Är det här en tillförlitlig källa? 

Som nämnts tidigare lägger jag tyngdpunkten på de intervjuer som gjorts och inte på en 
utbredd informationsinsamling genom artiklar, databaser, böcker etc. Vid en första anblick 
förstår jag om detta anses underligt men det finns en logisk förklaring. I och med att omvänd 
skattskyldighet inom byggsektorn är ett nytt ämnesområde finns det ett bristande material att 
tillgodogöra sig och det som finns är i dagsläget inte skriftligt behandlat. Jag tar givetvis 
hänsyn till det som finns att tillgå och har arbetat utifrån detta. Jag väljer också att bortse från 
propositionen 2005/06:130 och de författningar som upprättades innan införandet av omvänd 
skattskyldighet, då jag uppfattar detta material som inaktuellt eftersom de ersatts med nya 
stadganden och ställningstaganden.     

Slutligen vill jag understryka att jag medvetet underlåtit att använda svåra begrepp som 
behandlas inom metodvetenskapen för att sätta fokus på det som haft faktisk betydelse för 
slutresultatet och ingenting annat.    

                                                 
14 Ejvegård R, 2003, sid 22-23 
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3 Teoretisk referensram 

Avsnittet redogör för innebörden av omvänd skattskyldighet. Detta baserat på publicerad 

teoretisk information samt två intervjuer som sätter fokus på hur man har tänkt att omvänd 

skattskyldighet skall tillämpas ur ett juridiskt perspektiv. Intervjuerna med Lena Blomstedt 

och Anders Sundqvist tar alltså sikte på hur aktörerna enligt lag skall hantera regleringen, 

vilket också är en grundläggande utgångspunkt för allt material som behandlas i den 

teoretiska referensramen.    

3.1 Allmänt om mervärdesskatt 
Moms är en form av beskattning som skall träffa slutkonsumenten. Ett annat uttryck för detta 
är flerledsskatt. Det innebär att de som inte bedriver näringsverksamhet slutligen kommer att 
belastas av utgående moms. Ofta är det en privatperson som är slutkonsument, men det kan 
även vara organisationer som inte bedriver näringsverksamhet. Tanken är att man i varje led 
skall ta ut mervärdesskatt, men sedan får man också göra avdrag för ingående moms på alla 
fakturor inklusive moms. Momsen skall med andra ord inte ha någon effekt på företaget utan 
den skall endast gå in och ut i företaget och uppnå ett resultat som är noll.15  

För att beskattningsskyldighet skall inträda krävs att näringsidkaren tillhandahåller en vara 
eller tjänst mot betalning samt att omsättningen är momspliktig i Sverige. Huvudregeln är att 
all omsättning är momspliktig såvida det inte föreligger ett särskilt undantag. Beräkningen av 
moms skall grundas på den ersättning näringsidkaren erhåller vid försäljning av varor och 
tjänster och skattesatsen anges som ett påslag i procent av försäljningspriset. Normalt är 
skattesatsen 25 procent, men undantag finns då momssatserna 6 och 12 procent skall 
appliceras alternativt att man inte skall redovisa moms överhuvudtaget.16 Ställningstagandet 
har sin grund i politiska skäl där man vill gynna vissa sektorer. Politikerna anser att livsmedel 
inte skall vara så dyrt för slutkonsumenten och därmed tillämpas 12 procent på denna sektor, 
böcker bidrar till utveckling så därför används endast 6 procent på dessa och så vidare. Rent 
politiskt kan man således styra vilka varor och tjänster som skall vara billigare för 
konsumenten och därmed även påverka efterfrågan på marknaden.17    

3.2 Omvänd skattskyldighet  
Den 1 juli 2007 infördes nya regler för redovisning av moms inom byggsektorn. Omvänd 
skattskyldighet skall vid specifika situationer tillämpas och ersätta den traditionella 
hanteringen av moms. Det innebär att det är köparen och inte säljaren som skall redovisa och 
betala utgående moms till staten i samband med köp av en tjänst. Vid tillämpning av omvänd 
skattskyldighet är det alltså köparen som är skattskyldig.18 

                                                 
15 Blomstedt L 
16 SKV 552 utgåva 17 
17 Blomstedt L 
18 SKV 561 utgåva 1  
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Om man ställer ut en faktura till ett belopp som uppgår till 100 kronor, så skall säljaren i 
vanliga fall lägga på 25 % moms på faktureringsbeloppet och den slutgiltiga kostnaden för 
konsumenten blir totalt 125 kronor. Vid tillämpning av omvänd skattskyldighet debiterar 
säljaren en faktura som enbart uppgår till försäljningspriset på 100 kronor. Köparen skall i sin 
tur redovisa och beräkna utgående moms. Samtidigt har köparen alltid rätt att göra avdrag på 
ingående moms. Därmed blir det ett nollsummespel för köparen då han först redovisar 
utgående moms på 25 % och sedan får göra avdrag för ingående moms på 25 %.19 

Figur 1 - Traditionell hantering av moms för säljaren 

      

 

 

 

  

 
Figur 2 – Redovisning vid tillämpning av omvänd skattskyldighet för säljaren   

      

 

 

 

Figur 3- Redovisning vid tillämpning av omvänd skattskyldighet för köparen 

      

 

 

      

   

                                                 
19 Blomstedt L 
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3.3 Varför infördes omvänd skattskyldighet inom byggsektorn? 
Som nämnts tidigare har man haft problem med skattefusk inom byggsektorn, vilket lett till 
att man tittat på alternativa lösningar av problemet. Först tittade man på ett slags preliminärt 
skatteavdrag, byggentreprenöravdraget, men det skulle bli alltför krångligt. Därför infördes i 
stället omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Denna konstruktion används även inom 
internationell handel med varor och tjänster. I Tyskland har man framfört ett förslag till EG 
om att man skulle ha en generell omvänd skattskyldighet för allting, men förslaget har inte 
accepterats i dagsläget. Enligt skatteverket i Tyskland kommer man antagligen att återkomma 
med förslaget, man menar att det är praktiskt att alla redovisar efter dessa stadganden.20  

Enligt Sundqvist skulle det inte gå att införa dessa regler inom kontanthandel där 
slutkonsumenten träffas direkt och därmed inte blir registrerad. Det innebär att man endast 
kan införa omvänd skattskyldighet mellan företag som bedriver momspliktig verksamhet. Han 
menar också att omvänd skattskyldighet är en metod att komma tillrätta med skattefusk och 
ingenting annat.21 

3.3.1 Skattefusket 

Var tredje månad skall respektive företag lämna in en skattedeklaration till skatteverket där 
man redovisar utgående och ingående moms, detta med undantag för de företag som ansökt 
om att få använda enmånadsredovisning. När säljaren underlåter att redovisa utgående moms 
förlorar staten stora skatteintäkter. Innebörden av att säljaren inte betalar in utgående moms 
medan köparen begär tillbaka detta belopp från staten är att det uppstår ett 
likviditetsunderskott.22 

För att komma till rätta med skattefusket har man beslutat att säljaren inte skall redovisa 
utgående moms. Denna skyldighet läggs i stället över på köparen som skall redovisa utgående 
såväl som ingående moms. Situationen illustreras i figur 3 på sida 12. Om köparen i sin tur 
inte redovisar utgående moms gentemot staten kan denne inte heller lyfta ingående moms och 
därmed anser man att skattefusket kommer att minska.23  

Enligt Blomstedt har man konstaterat att skattefusket förekommer i tidigare led, det vill säga 
oftast i mindre företag. Många gånger är det underentreprenörer som fakturerar till större 
företag som underlåter att redovisa utgående moms. Om detta antagande stämmer så upprättar 
de större företagen oftast en korrekt redovisning och lyckas man förflytta redovisningen av 
moms till ett senare led i näringskedjan så är sannolikheten att skattefusket minskar 
större.24Ett exempel på detta kan vara att en underentreprenör debiterar en faktura till ett 
större bolag som måste redovisa utgående moms så väl som ingående moms och på så sätt 
förflyttas redovisningen av moms till ett senare led i näringskedjan.   

                                                 
20 Sundqvist A 
21 Ibid.  
22 Blomstedt L 
23 Ibid.  
24 Ibid.  
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3.4 Tillämpning 
”Det absolut svåraste med införandet av omvänd skattskyldighet för byggsektorn är att 

avgöra när reglerna är tillämpliga. Dels så är det alltid svårt med någonting nytt men sen så 

är reglerna så pass luddiga att vi som håller på med det här inte heller riktigt vet när 

kriterierna är uppfyllda och reglerna om omvänd momsskyldighet är tillämpliga. Och är de 

inte tillämpliga skall man gå tillbaka till normalfallet där säljaren skall fakturera med moms 

och det är denna bedömning som är så svår.”25 

För att reglerna om omvänd skattskyldighet över huvud taget ska kunna tillämpas måste två 
kriterier eller rekvisit vara uppfyllda i förhållande till varje enskild transaktion. Varje 
transaktion, det vill säga varje köp av varor och tjänster, skall behandlas separat och inte ses 
som en helhet.26 

Omvänd skattskyldighet skall alltid tillämpas då följande två huvudrekvisit är uppfyllda: 

1) Säljaren omsätter byggtjänster i Sverige 
2) Köparen är näringsidkare och som i sin tur säljer byggtjänster mer än tillfälligt. 

 
I och med att reglerna för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn generellt skall tillämpas 
då tjänsten anses vara en byggtjänst samt att köparen i sin tur säljer byggtjänster mer än 
tillfälligt finns det anledning att belysa dessa två rekvisit mer ingående. Nedan följer därmed 
en specificerad redogörelse av rekvisitens innebörd.      

3.4.1 Byggtjänster 

”Att avgöra vilka tjänster som är att klassificera som byggtjänster har varit och är 

fortfarande det största problemet sedan reglerna om omvänd skattskyldighet infördes. Man 

införde nämligen en lag som sa att byggtjänster skulle vara sådana tjänster som var klassade 

i SNI 2002, huvudgrupp 4527. Man definierade alltså byggtjänster på så sätt att man använde 

SNI-koderna. Det ledde till enorma definitionsproblem eftersom koderna (SNI 2002) ändrades 

från vecka till vecka och man kan inte ha en lagstiftning som inte är konstant. 

Generellt så kan man säga att det är om-, ny- och tillbyggnad av byggnader samt 

reparationer som skall klassificeras som byggtjänster men inte underhåll. Man drar gränsen 

vid fastighetsskötsel, då det inte krävs någon fackman egentligen. Man går normalt på att de 

tjänster som utförs av fackmän anses vara reparationer och byggtjänster, men 

fastighetsskötsel anses inte vara någon byggtjänst. 

                                                 
25 Blomstedt L 
26 Ibid. 
27 SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning, indelningen bygger på EU:s standard och är en primär 
aktivitetsindelning utgiven av Statistiska Centralbyrån. För mer information gå in på www.scb.se.  
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Underhåll i samband med en byggtjänst kan eventuellt även den klassas som en byggtjänst, 

men det behöver inte vara det. Där får man göra en bedömning utifrån den enskilda 

situationen. Att bedöma vilka tjänster som är byggtjänster har blivit betydligt enklare efter 

årsskiftet. Många av de problem som förelåg vid införandet av omvänd skattskyldighet har 

försvunnit.”28 

3.4.2 Tillfällighetsrekvisitet 

För att reglerna om omvänd skattskyldighet skall kunna tillämpas gäller som tidigare nämnts 
att köparen säljer byggtjänster som inte endast är tillfälliga. Enligt Sundqvist får man avgöra 

tillfällighetsrekvisitet från fall till fall. En enstaka tjänst kan, om den är utsträckt i tiden, anses 
uppfylla rekvisitet men i normalfallet anses rekvisitet inte vara uppfyllt för enstaka tjänster. 
Är det mer än en enstaka företeelse så anses den inte vara tillfällig och då utgår man från vad 
som är normalt återkommande baserat på årsbasis. Sundqvist påpekar också att det inte finns 
någon exakt beskrivning av rekvisitets innebörd men att det föreligger en ganska låg ribba för 
vad som anses vara enstaka.29 

Blomstedt belyser att man vid bedömning av tillfällighetsrekvisitet även måste ta hänsyn till 
att köparen kan vara en juridisk person. Till exempel är en hel kommun en juridisk person ur 
skattesypunkt. Trots att endast en liten del av kommunen har enstaka transaktioner där man 
säljer byggtjänster under ett räkenskapsår skall man alltså tillämpa omvänd skattskyldighet.30 

3.5 Skrivelser  
I samband med att den direkta anknytningen till SNI 2002 togs bort den 1 januari 2008 
utvidgades tillämpningsområdet för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Skatteverket 
kom ut med avgörande riklinjer för tillämpningen av omvänd skattskyldighet och definitionen 
av byggtjänster. 31   

Skrivelserna har fått avgörande betydelse för klassificeringen av byggtjänster och 
bedömningen av tillfällighetsrekvisitet. Nedan resumeras därför skatteverkets åtta skrivelser 
kortfattat med egna ord och i inbördes ordning efter publiceringsdatum. För att kunna 
tillgogogöra sig skrivelsernas innehåll bör man beakta definitionen av fastighet, se fotnot.32   

3.5.1 Hyresgästanpassningar av bostäder eller lokaler 

Skatteverket anser att hyresgästanpassning av en bostad eller lokal är en del av hyresavtalet 
och fastighetsägaren skall därför inte tillämpa omvänd skattskyldighet. Man hävdar att de 
åtgärder som utförs på och tillförs fastigheten är något som hyresvärden vidtar i egenskap av 
fastighetsägare.  

                                                 
28 Sundqvist A 
29 Ibid. 
30 Blomstedt L 
31 Sundqvist A 
32 Till fastighet hör sådant som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, sådant som är uppfört 
utanför fastigheten om det är avsett för stadigvarande bruk samt fast inredning som är ägnad för stadigvarande 
bruk. Dock inte industritillbehör. (Läs mer i JB 1-2 kap)  
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Fastighetsägaren har möjlighet att erhålla betalning för hyresgästanpassningen genom 
hyreshöjning alternativt ett engångsbelopp. Skatteverkets inställning är att den ersättning som 
fastighetsägaren tillgodogör sig från hyresgästen inte uppfyller tillfällighetsrekvisitet, då 
hyresvärden inte anses vara en sådan förvärvare som mer än tillfälligt levererar byggtjänster.33 

3.5.2 Reparation och underhåll av fastighet  

Skatteverkets uppfattning är att tjänster som avser reparation och underhåll av fastighet kan 
men behöver inte utgöra tjänster som skall beröras av regleringen. Tjänster som innehåller 
reparation och underhåll av en byggnad eller byggnadstillbehör skall omfattas av regleringen. 
Däremot klassificeras tjänster som avser reparation och underhåll av industritillbehör inte som 
byggtjänst och skall därmed inte beröras av omvänd skattskyldighet.34 

3.5.3 Montering/installation av egentillverkade varor 

Enligt skatteverket skall en tjänst som omfattar tillhandahållande av egentillverkade varor 
beröras av regleringen för omvänd skattskyldighet. Detta under förutsättning att monteringen 
och installationen infogats för stadigvarande bruk, det vill säga utgör en del av fastigheten. 
Ännu en aspekt som måste var uppfylld för att regleringen skall kunna tillämpas är att 
tillhandahållandet anses utgöra en byggtjänst.35  

3.5.4 Montering/installation av utrustning och maskiner  

Precis som vid bedömning av egentillverkade varor anser skatteverket att tjänster bestående 
av montering och installation av utrustning och maskiner skall omfattas av regleringen, under 
förutsättning att dessa infogats till fastighet. Skatteverket poängterar också att montering och 
installation av utrustning och maskiner som utgör industrifastighet och industritillbehör inte 
skall beröras av regleringen.36    

3.5.5 Installation av fjärrvärme 

Vid bedömning om installation av fjärrvärme skall omfattas av omvänd skattskyldighet utgår 
skatteverket ifrån om äganderätten kvarstår hos fjärrvärmeföretaget eller inte. Då säljarens 
äganderätt kvarstår för den utrustning som installerats skall regleringen inte tillämpas. Under 
förutsättning att äganderätten till utrustningen övergår till köparen skall tjänsten dock 
omfattas av omvänd skattskyldighet. Skatteverket fokuserar här på vem som anses äga 
utrustningen och understryker vikten av att skilja mellan installation av en fjärrvärmecentral 
och leverans av värme. Tillfällighetsrekvisitet skall givetvis också vara uppfyllt för att 
tjänsten skall omfattas av regleringen.37 

                                                 
33 Drn 131 690785–07/111 
34 Drn 131 773432–07/111 
35 Drn 131 771227–07/111 
36 Drn 131 773424–07/111 
37 Drn 131 45437–08/111  
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3.5.6 Montering av byggnadsställningar 

Enligt skatteverket skall uthyrning, montering och demontering av byggnadsställningar inte 
beröras av regleringen för omvänd skattskyldighet. För att en tjänst skall beröras av 
regleringen anser skatteverket generellt att den tjänst säljaren levererar skall ha infogats till 
fastighet. En byggnadsställning som monteras intill en byggarbetsplats är inte ett sådant 
byggnadstillbehör som utgör fastighet och skall därför inte omfattas av regleringen.38 

3.5.7 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskin med förare 

Skatteverkets uppfattning är att uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare kan 
men behöver inte omfattas av regleringen. Maskinens egenskaper är inte avgörande för 
bedömningen, då man istället skall utgå ifrån om den tjänst som maskinen utför avser 
fastighet eller inte. 39 Nedan följer ett exempel som illustrerar detta. 

”När företag (X) hyr ut en byggkran med förare till en byggentreprenör för arbete i samband 

med uppförandet av en byggnad kommer denna uthyrning att omfattas av reglerna. Om 

bolaget däremot hyr ut en kranbil med förare för godshantering i hamn blir reglerna inte 

tillämpliga.” 

3.5.8 Tjänster som avser installation av lås och säkerhetslarm 

Skatteverket anser att installation av lås på dörrar och fönster är sådana tjänster som skall 
omfattas av omvänd skattskyldighet. Detta under förutsättning att låset efter monteringen 
utgör fastighet och någon skillnad mellan olika låstyper skall inte göras vid bedömningen.  
Samma ställningstagande gäller vid installation av säkerhetslarm. Programmering av dessa i 
samband med installation betraktas som en del av tjänsten och skall därför också omfattas av 
regleringen. Då tjänsten endast omfattar programmering skall den dock inte beröras.40        

Gemensamt för ovanstående skrivelser är att skatteverket anser att tjänster som kan hänföras 
till fastighet och fastighetstillbehör skall omfattas av regleringen för omvänd skattskyldighet. 
Tjänster som berör industrifastighet och industritillbehör skall däremot inte omfattas. 

                                                 
38 Drn 131 129518–08/111  
39 Drn 131 222178–08/111  
40 Drn 131 193945–08/111 
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3.6 Konsekvenser vid felaktig tillämpning  
För att följa med i händelserna nedan rekommenderas att se tillbaka på figur 1-3 på sida 12.  

Enligt Blomstedt behandlar skatteverket varje bolag separat. Utifrån det poängterar hon vikten 
av att rätt bolag redovisar utgående moms gentemot skatteverket. Vid en felaktig hantering 
där skatteverket bedömer att de vanliga reglerna skall tillämpas i stället för omvänd 
skattskyldighet blir således säljaren skyldig att betala utgående moms. Blomstedt lyfter också 
fram skattetillägget som en konsekvens av felaktig tillämpning. Skattetillägget innebär att den 
som skulle ha erlagt utgående moms blir skyldig att betala en viss procent på den uteblivna 
momsen.41 

Blomstedt anser att ovanstående eventuellt kan bidra till att säljarna inte klassificerar en 
byggtjänst som en byggtjänst. För att undvika skattetillägg väljer man i stället att redovisa i 
enlighet med normalmoms. Hon menar att det alltid är bättre för säljaren att fakturera med 
moms men att köparen antagligen inte kommer att gå med på detta. Ställer säljaren ut en 
faktura inklusive moms och affärshändelsen skall beröras av omvänd skattskyldighet riskerar 
köparen att få bekosta momsbeloppet två gånger, en gång till säljaren och en gång direkt till 
skatteverket. Det uppstår en intressekonflikt mellan säljare och köpare då säljaren vill 
garderar sig genom att fakturera inklusive moms medan detta är till nackdel för köparen. 
Köparen riskerar att inte få lyfta ingående moms, då han i stället måste redovisa utgående 
moms.42 

Underlåter man att redovisa i enlighet med omvänd skattskyldighet och i stället tillämpar 
normalmoms och detta visar sig vara felaktigt, skall som tidigare också nämnts köparen 
redovisa utgående moms. Då köparen anser att reglerna för omvänd skattskyldighet är 
tillämpliga skall han enligt Sundqvist alltid begära att säljaren krediterar den föregående 
fakturan och ställer ut en ny faktura exklusive moms. Han menar att man har infört reglerna 
om omvänd skattskyldighet för att förhindra skattebedrägeri, och är det så att man underlåter 
att debitera moms fast man skulle ha gjort det skall man bli ålagd att göra det.43 

”Man kan ju vända på kakan och tänka sig att den som tar emot fakturan inte deklarerar och 

då slipper den andra deklarera moms. Kommer man på att det är ett upplägg ska man vara 

stenhård. Då påför man den som skulle ha debiterat moms, moms, och då får han i sin tur 

skicka en faktura till köparen. Detta för att man även på det här sättet skall minimera 

skattefusket.”44 

 

                                                 
41 Blomstedt L 
42 Ibid.  
43 Sundqvist A 
44 Ibid.  
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3.7 Likviditet 
Blomstedt hävdar att regleringen av omvänd skattskyldighet leder till en försämrad likviditet 
för säljaren. Hon anser att det beror på att säljaren vid vanlig momspliktig omsättning får in 
ett belopp inklusive moms och sedan tar det ett tag innan detta belopp skall betalas till staten. 
När man tillämpar omvänd skattskyldighet får säljaren aldrig in momspålägget. Säljaren får 
en försämrad intäkt, samtidig som han är skyldig att betala ingående moms vid inköp av varor 
och tjänster gentemot de leverantörer som inte berörs av omvänd skattskyldighet. Blomstedt 
är medveten om att köparen kan göra avdrag för ingående moms vid skattedeklarationen men 
anser att det påverkar likviditeten negativt, då säljaren får in mindre kapital i företaget 
samtidigt som han ligger ute med pengar gentemot staten.45 

Sundqvist har en annan inställning i förhållande till detta och anser att regleringen av omvänd 
skattskyldighet bör påverka företagarnas likviditet positivt. Han menar att underentreprenörer 
som arbetar åt stora byggföretag kan ha problem med att få betalt i tid. Ställer säljaren vid en 
sådan situation ut en faktura och redovisningsskyldigheten infaller innan man erhållit 
betalning, blir underentreprenören betalningsskyldig för något som han inte fått ersättning för. 
Sundqvist hävdar att införandet av omvänd skattskyldighet därmed bör ha en positiv effekt på 
underentreprenörernas likviditet, då man lyfter den utgående momsen till köparen och säljaren 
behöver inte betala detta belopp till staten.46  

3.8 Fakturering/administration 
Enligt Blomstedt ger de faktureringsregler som gäller vid omvänd skattskyldighet en ökad 
kontroll då man ställt formella krav på de fakturor som säljaren fakturerar till köparen. 
Säljaren måste ange köparens momsregistreringsnummer på fakturan samt att man även med 
text skall ange att fakturan berör omvänd momsskyldighet för byggtjänster. Blomstedt hävdar 
att skatteverket får större möjlighet att kontrollera att köparen faktiskt har redovisat utgående 
moms, vilket bidrar till en ökad kontroll.47 Sundqvist anser dock att faktureringsreglerna inte 
har någonting med omvänd skattskyldighet att göra men understryker att det finns generella 
regler för hur man skall framställa en faktura. Främst belyser Sundqvist faktureringsdirektivet 
som är reglerat i ML 11 kap 8§.48  

Införandet av omvänd skattskyldighet och dess tillämpningsproblem har enligt Blomstedt 
även påverkat administrationen för företag. Detta antagande grundar hon på att företagarna 
måste behandla varje enskild affärshändelse och kontrollera att rekvisiten är uppfyllda. Hon 
menar att de bolag som arbetar gentemot en mängd olika företag och säljer olika typer av 
varor och tjänster, där en del klassificeras som byggtjänster och andra inte, får en 
jätteadministration och många gånger påverkar det främst underleverantörerna.49 

                                                 
45 Blomstedt L 
46 Sundqvist A  
47 Blomstedt L 
48 Sundqvist A   
49 Blomstedt L 
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3.9 Skattedeklaration 
Enligt Blomstedt har säljaren normalt sett ett momskonto där han redovisar utgående och 
ingående moms. Vid tillämpning av omvänd skattskyldighet uppkommer inte någon utgående 
moms för säljaren men det är ändå viktigt att den skattefria omsättningen redovisas i 
deklarationen.50Med utgångspunkt från skatteverkets rekommendationer bör säljare som 
omfattas av omvänd skattskyldighet såväl som vanlig momshantering ha dels ett intäktskonto 
för vanlig momspliktig omsättning och ett särskilt intäktskonto där man redovisar 
momsbefriad försäljning, det vill säga den försäljning som berörs av omvänd skattskyldighet. 
Skatteverket poängterar också att all ingående moms som köparen får göra avdrag för skall 
redovisas gemensamt.51 

                                                 
50 Blomstedt L  
51 SKV 561 utgåva 1 
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4 Praktisk referensram   

Följande avsnitt innehåller en redogörelse för hur Skanska Sverige AB förhåller sig till 
införandet av omvänd skattskyldighet. Intervjun med Richard Weimer sätter fokus på hur man 
faktiskt tillämpar reglerna. Han har varit och är fortfarande en av huvudpersonerna bakom 
den insats som Skanska vidtagit för att hantera omvänd skattskyldighet i realiteten.  

4.1 Projektet      
Weimer uppger att Skanska i januari 2007 startade ett projekt för att hantera införandet av 
omvänd skattskyldighet. Han betonar att Skanska har ett omfattande internt konteringssystem 
och uttrycker att det har krävts stora insatser för att förbereda systemet för de förändringar 
som har uppkommit. Främst fokuserade projektgruppen på att bygga upp en säkerhet i 
affärssystemet så att Skanska inte gör fel gentemot skatteverket. 

 ”Om vi gjorde fel så skulle vi alltid betala för mycket i moms så att vi inte byggde upp en 

latent skatteskuld. Avsikten var alltså att betala för mycket i skatt och därigenom undvika 

skattetillägg. Även om skattetillägget endast är 20 % på mervärdesskatten så är 

byggbranschen en lågmarginalsindustri och de 2-3 procenten som det gör, kan slå ut en hel 

årsvinst för Skanska. Därför gör vi rätt från början.”  

Från Malmö i söder till Skellefteå i norr utbildade Weimer Skanskas medarbetare i 
byggmoms. Inom projektet upparbetades egentillverkade informationshäften, en länk på 
Skanskas intranät samt att man bistod med en helpdesk. Informationsunderlaget var delvis 
osorterat och kanske inte alltid så bra. Weimer understryker ändå vikten av att informationen 
fanns att tillgå samt att texten var omarbetad för de som skulle tillgodogöra sig den.  

4.1.1 Externa kunder och leverantörer  

Inom Skanska valde man att inte gå ut externt till sina kunder och leverantörer med den 
information som nämnts i ovanstående stycke. Weimer lyfter fram att lagförändringen 
omfattade hela byggbranschen. Han menar att ingen kunde ha missat att det skulle ske och att 
det var upp till respektive aktör att själv avgöra hur de skulle agera i förhållande till 
regleringen. Sveriges byggindustri hade också gått ut med betydelsefull information samt att 
omvänd skattskyldighet ständigt diskuterades i byggmedia. 

”Att skicka ut 3-4 A4-sidor skulle enligt pressavdelningen ha kraschat vårt interna system då 

vi skulle ha plockat fram all den informationen samt att det inte var miljövänligt och alldeles 

för dyrt. Man skulle ha behövt fälla ungefär tre fotbollsplaner för att skickat ut allt detta. All 

förfrågan på telefon, mail eller skriftligt besvarades ändå mot våra kunder och leverantörer.”  
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Många leverantörer vände sig till Skanska för att få vägledning i specifika situationer men 
Skanska valde enligt Weimer att inte ge någon vägledning. Han poängterar att de själva tar en 
risk vid ett inkorrekt uttalande så för att undvika det hänvisades externa leverantörer direkt till 
skatteverket. I denna situation anser Weimer att Skanska handlat korrekt ur sitt perspektiv 
men han har även förståelse för underleverantörernas komplicerade situation. 

”Vi hade skräckscenarier då leverantörer ringde och sa att de hade varit i kontakt med 

skatteverket sex gånger och fått fyra svar då de sa på ett sätt och två svar då de sa någonting 

helt annat. Då gick man på någon slags princip där man valde det som fått flest liknande 

svar.”   

4.1.2 Förberedelser  

Weimer uppger att Skanska förberedde sig inför lagstiftningen utifrån de förutsättningar som 
fanns. De investerade många miljoner internt för att förbereda deras affärssystem samt att de 
startade en projektgrupp som mer eller mindre arbetade dygnet runt under några månader. 

 ”Vi gjorde allt vad vi kunde, vi satt verkligen och benade ut varje liten fråga i detalj och när 

vi kontaktade skatteverket får vi höra att de är på semester. Skatteverket hade inte planerat 

för det här utan de sjösatte lagstiftningen och tänkte att det här löser sig framöver. Man 

föreställde sig att vi, det vill säga byggarna, skulle reda ut det här och det är det vi gör nu. 

Fråga för fråga benar vi ut och skickar in skriftligt till skatteverket. Det tar tid och 

skatteverket har fått hjälp att utforma den nya lagstiftningen, speciellt den reglering som 

infördes vid årsskiftet när man lyfte bort vissa regler. Det är Svensk byggindustri som har 

stått och krigat för dessa förändringar tillsammans med Skanska och NCC. Skatteverket ville 

inte svara på frågeställningar för de kunde svara fel. Men oavsett vad de hade svarat så hade 

det inte spelat någon roll, för ett intyg från dem gällde inte. Utan om skattverket skulle ändra 

ställningstagande i en specifik fråga så överstyrde de deras tjänstemäns beslut, vilket skapade 

lite oro. Det finns en affärsrisk i det här då det antingen uppkommer ett skattetillägg som man 

vill undvika eller negativ publicitet som man absolut inte vill ha. Där kan man tycka att 

skatteverket skulle ha reagerat på lite tidigare.” 

4.2 Tillämpning         
Enligt Weimer är allting som ligger i mittfåran enkelt att hantera. Hyr man in en grävmaskin 
som skall gräva en grop för att man skall bygga ett hus så är det en byggtjänst. Men hur blir 
det om man har en arbetstraktor som lastar av spånplattor från en lastbil som man sedan 
ställer utanför byggområdet? Weimer hävdar att lastbilen är transport medan att 
arbetsplatstraktorn som lossar och lastar varor på arbetsplatsen klassificeras som byggtjänst. 
Elektriska arbeten som utförs på Skanska kontorshus är en byggtjänst, utförs tjänsten däremot 
på en stor industri klassificeras tjänsten inte som byggtjänst. Weimer påpekar att 
problematiken om huruvida industrifastighet och industritillbehör skall beröras av omvänd 
skattskyldighet eller inte uppdagades efter bara några veckor efter införandet och har varit en 
tung debatt sedan dess. Han nämner också att man numera har beslutat att industrifastighet 
och industritillbehör inte skall beröras av regleringen.  
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  ”Det här är ett praktiskt tillämpningsproblem. Vi som sitter på huvudkontoret här i Solna 

har arbetat aktivt med dessa frågor och utbildats inom ämnesområdet och har kunskaper om 

handelsrätt och civilrätt. Så vi förstår ganska snabbt vad det handlar om och kan se 

nyansskillnader och därigenom lösa dessa problem. Men de som är ansvariga och hanterar 

varje faktura för sig och skall göra den vardagliga tolkningen av alla fakturor är antingen 

ingenjörer eller administratörer ute på projekten runt om i hela Sverige, 12 000 anställda. 

Det blir alltså begränsningar och problem när de skall tillgodogöra sig skatteverkets 

regelverk som är riktigt krångligt formulerat. Sen kan det också vara så att man tycker att det 

här är för mycket ekonomi och inte bygg och då vill man ju inte fokusera på den nya 

regleringen och ta in det här. Den här regeln med omvänd skattskyldighet slår ju på Sveriges 

största industri, det vill säga byggverksamheten, och 90 - 95 % av alla byggfirmor i Sverige 

har mindre än fem anställda. Synonymt för dessa är att de inte har någon ekonomichef, 

ekonomiansvarig eller jurist utan det är oftast enbart bolaget. Deras största intresse är inte 

att bevaka skatteverkets nya ställningstaganden, vilket gör detta mycket svårt.”  

4.2.1 Byggtjänst  

Utgångspunkten när Skanska bedömer vilka tjänster som skall klassificeras som byggtjänster 
är skatteverkets skrivelser. Utöver detta betonar Weimer att medarbetarnas sunda förnuft 
påverkar bedömningen för vad som klassificeras som byggtjänst och inte. Han menar att man 
måste lära sig och ha förståelsen för vad som kan vara rätt och fel. Om tjänsten är ägnad för 
stadigvarande bruk har också betydelse vid bedömningen om tjänsten skall beröras av 
reglerna. Detta är dock ett civilrättsligt ställningstagande där man behandlar fastighet, 
fastighetstillbehör, mark och markanläggningar. Enligt Weimer iakttog projektgruppen denna 
parallell redan i augusti 2007, då de ansåg att det var det enda sättet för att kunna tolka vilka 
tjänster som skall klassificeras som byggtjänster.  

”Det är jättesvårt att göra den gränsdragningen. Men väldigt många ute på byggena har 

tagit till sig det här otroligt bra och har ändå koll på vad det här innebär, vilket de skall ha 

mycket beröm för. De har diskuterat dessa frågeställningar så pass mycket att när de tar 

kontakt med oss här på huvudkontoret i Solna för att få hjälp, så ofta behövs endast små 

justeringar göras på grund av någon regel som de inte har riktig koll på. Utifrån deras 

förutsättningar kan de inte ha gjort det på något bättre sätt ute på byggena.”   

Bristande kommunikation och kunskap   

Weimer anser att bedömningen av byggtjänster är extra komplicerad på grund av att 
skatteverkets tjänstemän inte är införstådda med byggbranschens fackspråk, vilket leder till 
kommunikationssvårigheter mellan parterna. Han hävdar att skatteverket måste ha kännedom 
om byggindustrins sätt att utrycka sig för att veta vad branschen talar om. Ännu en aspekt som 
Weimer menar att skatteverket måste förstå för att samarbetet skall fungera, är att det inte 
bara är två personer som bygger ett hus utan att det handlar om en oändlig produktionskedja. 
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Om man skall lägga betong på en grund köper man betong från bolag A, man hyr transport 
från bolag B som kör det på plats. Där skickar transporten över betongen till en pumpbil, 
bolag C, som pumpar upp betongen till våning X. Bolag D står uppe på våning X för att 
jämna ut betongen och därefter börjar Skanskas byggare att ta hand om betongen. Det krävs 
alltså fyra led innan bara för att få betongen på plats så Skanska skall kunna påbörja sitt arbete 
i produktionskedjan. Innan betongen är färdig, då man köper in råvaror och blandar betongen 
själv, så är det två-tre leverantörer till som är inblandade i produktionskedjan.   

 

4.2.2 Tillfällighetsrekvisitet  

Weimers uppfattning är att en affärshändelse som inträffar mer än en gång per år uppfyller 
tillfällighetsrekvisitet. ”Bedömningen ligger inte på företagsnivå, utan det ligger på varje 

enstaka affärshändelse. Skatteverket talar om varje tjänst, men just ordet tjänst är väldigt 

dumt att använda när allting inom byggindustrin är tjänster. Vi tolkar det som att varje 

specifik affärshändelse måste ses ur perspektivet om det är en byggtjänst eller inte.”  

Han betonar också betydelsen av att skilja mellan inköp av varor och leverans av en tjänst, då 
reglerna för omvänd skattskyldighet endast är tillämpliga när affärshändelsen klassificeras 
som en byggtjänst. Omfattar affärshändelsen en byggtjänst och någonting annat skall hela 
transaktionen klassificeras som en byggtjänst. Om man till exempel anlitar någon som skall 
bygga ett hus så är det en byggtjänst. Inköp av plankor, spik och skruv till huset berörs i 
normala fall inte av regleringen eftersom det är varor och inte en tjänst. I anslutning till 
husbygget omfattas inköpet dock av regleringen.      

4.3 Konsekvenser vid felaktig hantering  
Weimer hävdar att de felaktigheter som uppstår inom Skanska kontrolleras och korrigeras. 
Han betonar att detta är ett nytt område, att det många gånger är den mänskliga faktorn som 
påverkar och att uppkomna fel skall lösas på ett professionellt sätt. Nedan skildras hur 
Skanska enligt Weimer skall hantera osäkra fakturor.    

Har Skanska fått en inkommande faktura och det råder osäkerhet om det skall vara omvänd 
skatt eller inte, skall de som huvudregel alltid lägga på utgående moms. Principen grundar sig 
på att inte göra fel i förhållande till skatteverket. Skatteverket kan vid en sådan situation 
visserligen påpeka hanteringen men man riskerar inte att belastas med skattetillägg. Är 
Skanska osäkra när de skall ställa ut en faktura till kund debiterar man alltid inklusive moms 
för att även där undvika ett eventuellt skattetillägg. Har kunden motsättningar angående 
hanteringen får den be om en ny faktura. Weimer understryker att man inte skall lägga på 
moms på ett fakturabelopp om det anses felaktigt.  
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4.4 Likviditet  
Weimer belyser byggbranschens unika karaktär eftersom de inte har något kapital när de 
levererar sina tjänster. Han framhåller att de bygger hus på kundens bekostnad och fakturerar 
för mer än vad tjänsten egentligen kostar och det innebär att byggbranschen inte har några lån 
för att finansiera sin produktion.”Eftersom regleringen av omvänd skattskyldighet är ett 

lagkrav så tänker inte vi finansiera detta, utan det förs direkt över på kund och är egentligen 

inget som skall påverka Skanskas likviditet.”   

Skanskas kundkrets består främst av privatpersoner och företag som inte berörs av regleringen 
för omvänd skattskyldighet. Den utgående momsen belastar med andra ord slutkonsumenten 
direkt då normal hantering av moms skall användas. Weimer betonar dock att omvänd 
skattskyldighet alltid skall användas vid samarbete med en underleverantör. 

4.5 Fakturering  
Weimer uppger att Skanskas utgående fakturering nästintill är helt opåverkad av regleringen, 
detta har sin grund i att Skanska främst fakturerar till fastighetsbolag och slutkonsumenter 
som inte är byggföretag. Fakturerar de till en kommun, ett landsting eller stat så anser han att 
parterna utvecklat en grundläggande dialog och rett ut de problem som uppstått. Han säger 
också att leverantörerna tidigare hade svårt att uppfylla de faktureringskrav som 
bokföringslagen kräver. Om man utför en tjänst så skall det enligt bokföringslagen framgå att 
företaget har F-skattsedel och han menar att det är väldigt få företag som faktiskt levererar 
detta. Företagets organisationsnummer är många gånger inte heller med på den utställda 
fakturan.   

”Byggbranschen är ju sådan att vi är entreprenörer som har bokföringen på högerbakficka 

och kassan på vänster bakficka, där man ställer ut fakturor skrivna med blyertspenna på 

servetter. Och när man då beaktar bokföringslagens formella faktureringskrav på ungefär 19 

punkter där diverse information skall ges så förstår man varför dessa krav inte uppfylls.” 

En bristfällig fakturering förkommer enligt Weimer endast bland mindre företag. Han menar 
att de stora företagen förbereder sig noga, går ut med information och hanterar förändringar 
på ett professionellt sätt. De mindre entreprenörerna hinner inte med i utvecklingen samt att 
skatteverket ofta inte delger information till de mindre företagen utan vänder sig i stället till 
de större direkt.     

4.6 Redovisningstekniskt52 

Skanska har enligt Weimer en uppdelning mellan olika resurser som kodats utifrån om det är 
en tjänst som berörs av omvänd skattskyldighet eller om det är en tjänst som berörs av normal 
moms. Skanska bokar omvänd skattskyldighet på konto 2617 och 2647, vilket är en generell 
rekommendation från Sveriges byggindustri och motsätter inte en annorlunda intern 
hantering.  

                                                 
52 Rubriken innehåller tekniska moment för hur Skanska hanterar sin redovisning av omvänd skattskyldighet. 
Det kan vara svårt att förstå men texten är i största möjliga mån förenklad baserad på Weimers redogörelse.   
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Varje gång det inkommer en faktura i Skanskas affärssystem och det framgår ett momsavdrag 
á 25 % samt ett belopp, plockar systemet upp detta belopp elektroniskt. Denna information 
samlas och tolkas in i ett dokument. Därefter sker ett test för den resurs som är 
normalmomskodad och en prövning att det faktiskt är ett momsbelopp. Detta kan dock vara 
ett felaktigt belopp, men det är ett momsbelopp och godkänns utifrån detta.  

I de fall då det är ett normalmomsbelopp i momsrutan och systemet tolkar in att resursen är 
omvändmomskodad plockar systemet ut resursen och jämför denna mot 
normalmomsbeloppet. Då det uppstår en differens mellan en normalmomsfaktura och en 
omvändmomskodad resurs skickar affärssystemet detta ärende direkt till Skanskas 
huvudkontor. Därifrån kontrollerar bemanningen transaktionen och ser till att det blir en 
korrekt hantering.  

Utifrån detta system tar Skanska också ut differenser och räknar baklänges på dessa. I 
specifika fall kontrollerar man enskilda fakturor för att komma tillrätta med momsbeloppen 
men principen är att de hellre betalar för mycket moms till skatteverket än för lite.  

Weimer anser att det teoretiskt är en bra systematik men påstår att det i praktiken uppkommer 
en omfattande kontrollfunktion. Denna kontrollfunktion försöker Skanska standardisera bort 
genom att införa nya rutiner. Han säger ändå att förhållningssättet var och fortfarande är en 
nödvändig åtgärd på grund av regleringen, vilket också har bidragit till att många fler 
människor i dagsläget har betydligt större arbetsbörda inom Skanska.   

4.7 Synpunkter  
Weimer anser att syftet med införandet av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn var 
ädelt. Genom att reglera en av Sveriges största industrier med millimeterprecision anser han 
att regleringen rensar upp i branschen och skapar en ärligare yrkesgren. Han betonar dock att 
regleringen har krävt stora resurser och att byggbranschen inte har den datorvana, kunskap 
eller de ekonomiska förutsättningar som lagförändringen kräver.   

Regleringen bidrar till en ökad kontroll eftersom de större aktörerna tvingas granska 
underentreprenörerna genom att inte godkänna en faktura som anses felaktig. Enligt Weimer 
kontrollerar skatteverket de stora aktörerna som i sin tur tvingas kontrollera de mindre 
bolagen och på så sätt går tillsynen ner i hierarkin. Han understryker att åtagandet inte 
uppfattas som speciellt angenämt men att det bidrar till en ökad genomskinlighet.  

 ”En stilla undran man kan göra är om inte skatteverket skall införa ett generellt införande av 

omvänd skattskyldighet för hela branschen, där man inte bara fokuserar på tjänster utan att 

det skall vara omvänd moms på allt. Då skulle man få med alla andra branscher som anses 

vara i riskzonen.  Vill man verkligen ta tag i skattefusket kanske man skulle göra så.” 
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5 Analys  

Nedan följer en analys och egna reflektioner där den teoretiska referensramen ställs mot den 

praktiska. Med begreppen teori och teoretiker menas förstås den teoretiska referensramen. 

Det vill säga intervjuerna med Blomstedt och Sundqvist samt den teoretiska information som 

syftar till att beskriva hur man skall hantera regleringen ur ett juridiskt perspektiv. Begreppet 

praktiker syftar på den praktiska referensramen där Weimer redogör för hur man faktiskt 

tillämpar omvänd skattskyldighet i praktiken.       

Regleringen  

I teorin framgår att införandet av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn är en följd av ett 
utbrett skattefusk, där man även har konstaterat att handlingar som ger upphov till 
ekonomiskbrottslighet i stor utsträckning kan hänföras till underentreprenörerna. Enligt 
Blomstedt är den stora förändringen som regleringen medför att man skjuter redovisningen av 
moms till ett senare led, det vill säga till ett större bolag som man antar redovisar korrekt, 
samt att redovisningen för ingående och utgående moms ligger på samma bolag. Även 
Weimer förespråkar att bristande redovisningshantering endast förekommer bland mindre 
företag. Han hävdar att underentreprenörerna inte hinner med i utvecklingen samt att 
skatteverket ofta inte delger mindre aktörer nödvändig information, utan vänder sig direkt till 
de större aktörerna. Sundqvist lyfter fram skatteverkets inställning till regleringen och ger 
uttryck för att omvänd skattskyldighet är en metod för att komma tillrätta med skattefusk och 
ingenting annat. Utifrån detta anser jag att man bör ifrågasätta varför skatteverket inte arbetar 
med den krets som faktiskt vidtar ekonomisk brottslighet i stället för att lägga fokus på de 
aktörer som man antar har en korrekt redovisning. Denna åsikt grundar jag på att teoretiker 
såväl som praktiker delar uppfattningen om att skattefusk och en bristfällig redovisning kan 
kopplas till underentreprenörerna. För att uppnå maximal genomslagskraft med stadgandena 
anser jag därför att skatteverket bör delge underleverantörerna en bredare informationsmassa 
och på så sätt ge dessa aktörer förutsättningarna för att kunna upprätta en redovisning i 
enlighet med omvänd skattskyldighet. Vid införandet var det nästintill omöjligt att applicera 
stadgandena i enlighet med vad lagen kräver. Detta tror jag har sin grund i att ingen riktigt 
visste vad som var rätt och fel.   

Tillämpning 

Enligt Blomstedt har införandet av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn bidragit till 
betydande tillämpnings- och definitionsproblem. Hon hävdar att det främst föreligger 
oklarheter om när kriterierna är uppfyllda och om reglerna överhuvudtaget skall appliceras.  
Weimer påpekar att regleringen har medfört enorma tillämpningsvårigheter i praktiken. Han 
menar att de som sitter på huvudkontoret i Solna har betydelsefull kunskap inom 
ämnesområdet och kan därigenom hantera dessa gränsdragningsproblem, medan de som är 
ansvariga och hanterar varje faktura för sig och skall göra den vardagliga tolkningen av alla 
fakturor inte besitter tillräckliga kunskaper för detta åtagande. Det leder till begränsningar när 
de skall tillgodogöra sig skatteverkets regelverk samt att deras största intresse inte är att 
bevaka skatteverkets uttalanden. Ovan kan man urskilja en gemensam parallell mellan 
teoretiker och praktiker. Jag anser nämligen att båda parter indikerar att det har uppkommit 
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faktiska tillämpningsproblem i samband med att regleringen infördes. Jag kan dock se en 
nyansskillnad mellan dessa aktörer. Blomstedt fokuserar på juridiska tolkningsproblem, 
medan Weimer lyfter fram de komplikationer som uppkommit i praktiken. Weimer 
uppmärksammar ytterligare en aspekt som har komplicerat införandet av omvänd 
skattskyldighet, nämligen skatteverkets passivitet och undanglidande ställningstaganden. 
Personligen ställer jag mig frågande till hur skatteverket kan införa en lag som påverkar 
Sveriges största industri dramatiskt, utan att vara förberedda på de konsekvenser som 
uppkommit i realiteten. Jag anser att en myndighet som skattverket skall vara så professionell 
i sitt arbete att man borde kunna förutspå införandets konsekvenser. Alla påföljder kan man 
givetvis inte förebygga, men grundläggande problematik borde man kunnat förutsäga och 
minimera innan införandet av omvänd skattskyldighet trädde i kraft.  

Byggtjänster  

Juridiskt sett är definitionen av byggtjänster det största problemet som införandet av omvänd 
skattskyldighet medfört. Sundqvist hävdar dock att denna bedömning har blivit betydligt 
enklare efter årsskiftet då den direkta anknytningen till SNI 2002 togs bort och skatteverkets 
skrivelser publicerades. Han anser därmed att man generellt kan säga att om-, ny- och 
tillbyggnad av byggnader samt reparationer skall klassificeras som byggtjänster men inte 
underhåll. När Skanska bedömer vilka tjänster som i praktiken skall klassificeras som 
byggtjänster är utgångspunkten skatteverkets skrivelser tillsammans med medarbetarnas 
sunda förnuft. Weimer poängterar att man måste ha förståelse för vad som kan vara rätt och 
fel. Fokus ligger även på om tjänsten anses vara stadigvarande eller inte, och enligt Weimer 
iakttog Skanska denna parallell redan i ett tidigt skede. Han lyfter också fram att de 
affärshändelser som ligger i mittfåran är enkla att hantera men att definitionsproblemen är 
betydligt större än så. En principiell skillnad mellan dessa två parter anser jag vara att Weimer 
ger uttryck för att skatteverkets skrivelser endast täcker en liten del av svårigheternas bredd, 
medan Sundqvist ger indikationer på att skrivelserna bidrar till en enkel hantering av omvänd 
skattskyldighet. Parterna är dock överens om att definitionen av byggtjänster utgör 
regleringens största problem.  

Tillfällighetsrekvisitet  

Andersson och Frishammar uppmärksammade före införandet av omvänd skattskyldighet 
propositionens brister, där man främst lyfte fram definitionsproblematik hänförd till 
tillfällighetsrekvisitet53. Detta antagande kan i dagsläget falsifieras då teoretikerna såväl som 
praktikerna har samma inställning i förhållande till detta rekvisit. Sundqvist menar att man får 
avgöra tillfällighetsrekvisitet från fall till fall och att det juridiskt inte finns någon exakt 
beskrivning av dess innebörd, men generellt förespråkar han en låg ribba för vad som anses 
som enstaka. Utifrån praktisk tillämpning instämmer Weimer i detta antagande och 
konstaterar också att bedömningen inte ligger på företagsnivå utan att varje enstaka 
affärshändelse måste bedömas ur perspektivet om det är en byggtjänst eller inte.  

                                                 
53 Andersson R & Frishammar D, 2007 



29 

 

I teorin framkommer att byggentreprenadavdraget behandlades som ett alternativ i stället för 
omvänd skattskyldighet. Man kom dock fram till att detta förslag skulle skapa stora 
likviditetsproblem och förslaget kunde därför inte genomföras. Utifrån detta kan inte jag 
begripa hur införandet av omvänd skattskyldighet kunde genomföras utan att dess följder och 
konsekvenser analyserats. Genom en sådan undersökning skulle man enligt mig redan innan 
införandet kunnat bena ut många av de tillämpningsproblem som uppkommit i praktiken. Jag 
förstå inte heller varför skatteverket valde att bortse från den varningsflagg som Svensk 
byggindustri visade redan innan lagstiftningen trädde i kraft.  

Felaktig hantering  

Vid en felaktig bedömning när det gäller reglernas tillämplighet lyfter Blomstedt ur ett 
juridiskt perspektiv såväl som Weimer ur ett praktiskt perspektiv fram skattetillägget som en 
viktig konsekvens. De anser därmed att den avgörande principen för hur tillämpningen skall 
hanteras är att man inte skall göra fel gentemot skatteverket, då ett eventuellt skattstillägg kan 
medföra förödande konsekvenser. De får medhåll från Sundqvist där han konstaterar att man 
alltid skall begära en ny och korrekt utställd faktura vid en felaktig hantering. Utifrån detta 
förespråkar jag ett ökat samarbete mellan aktörerna för att redan från början säkerställa en 
korrekt redovisning och därigenom minimera skattverkets möjlighet att ålägga båda parter 
beskattningsskyldighet. Skatteverkets möjlighet att kräva betalning från båda parter med 
utgångspunkt i en enstaka transaktion anser jag kan sättas i system. Ett sådant utnyttjande från 
skatteverkets sida kan enligt min mening påverka allmänhetens förtroende för denna instans. 

Konsekvenser  

I teorin såväl som i praktiken framkommer att införandet av omvänd skattskyldighet har 
medfört effekter på företagens likviditet, administration, fakturering och redovisningstekniska 
system. Enligt Blomstedt bidrar regleringen till en försämrad likviditet för säljaren och 
påverkar framför allt underentreprenörerna. I denna fråga intar Sundqvist en annan 
ståndpunkt, där han anser att regleringen bör påverka företagens likviditet positivt eftersom 
underentreprenörerna kan ha problem med att få betalt i tid. Jag anser att Sundqvists 
inställning till detta bör ifrågasättas då han tar för givet att man inte uppfyller sina åtaganden i 
tid. Jag anser därför att detta är en märklig utgångspunkt vid hanteringen av en ny lagstiftning. 
Blomstedts argument där hon utgår ifrån att alla inblandade utför en fullständig redovisning 
påvisar att effekten på företagens likviditet är negativ. Därför väljer jag att fokusera på 
Blomstedts resonemang om att regleringen ger en negativ effekt likviditetsmässigt. Till 
skillnad från teoretikerna ovan så anser Weimer ur ett praktiskt perspektiv att regleringen inte 
skall påverka företagens likviditet överhuvudtaget. Han betonar att regleringen av omvänd 
skattskyldighet inom byggsektorn är ett lagkrav som Skanska inte tänker finansiera utan detta 
belastar konsumenten direkt.  

Weimer belyser att leverantörerna tidigare hade svårt att uppfylla de faktureringskrav som 
bokföringslagen kräver. Han hävdar att byggbranschen har bokföringen på höger bakficka och 
kassan på vänster bakficka, där man ställer ut fakturor skrivna med blyertspenna på servetter. 
När man då beaktar bokföringslagens formella faktureringskrav så förstår han varför dessa 
krav inte uppfylls. Blomstedt anser i sin tur att de faktureringskrav som omvänd 
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skattskyldighet juridiskt sett medfört bidrar till en ökad kontroll och därmed leder till en mer 
korrekt fakturahantering. Sundqvist hävdar dock att faktureringsreglerna inte har någonting 
med omvänd skattskyldighet att göra. I denna fråga intar ovanstående tre parter helt skilda 
ståndpunkter. Det som jag tycker är viktigast att uppmärksamma är teoretikernas 
motsättningar. Blomstedt å ena sidan anser att faktureringsreglerna bidrar till en ökad kontroll 
medan Sundqvist å andra sidan helt bortser från faktureringens betydelse. För att komma 
tillrätta med undanhållande av mervärdesskatt anser jag att det kan vara aktuellt att vidta 
striktare åtgärder vad gäller fakturering som verifierar hur hanteringen har gått till. Jag kan 
också tänka mig att en regelrätt hantering av fakturor också bör ligga i byggbranschens 
intresse för att styrka dess anseende.      

För att förenkla redovisningen och upprättandet av momsdeklaration rekommenderar 
teoretikerna att säljaren bör ha dels ett intäktskonto för vanlig momspliktig omsättning och 
dels ett särskilt intäktskonto där man redovisar sin momsbefriade försäljning. Weimer 
understryker att Skanska i praktiken vidtagit en uppdelning mellan olika resurser och kodat 
dessa utifrån om det är en tjänst som berörs av omvänd skattskyldighet eller om det är en 
tjänst som skall tillämpa normal moms. Han anser att detta är en bra systematik men lyfter 
också fram praktiska komplikationer så som en omfattande kontroll. Weimer anser ändå att 
detta är och har varit en nödvändig åtgärd i samband med de ändrade lagkraven och att den 
har bidragit till en ökad administration. Även Blomstedt lyfter ur ett juridiskt perspektiv fram 
en ökad administrativ belastning som en konsekvens av regleringen.  

Utveckling  

Skatteverket i Tyskland har framfört ett förslag till EG om att man skall införa en generell 
omvänd skattskyldighet för allting, där man påvisar praktiska fördelar då alla aktörer 
redovisar efter samma stadganden. Detta förslag accepteras dock inte i dagsläget. Även 
Weimer lyfter fram behovet av ett generellt införande av omvänd skattskyldighet i praktiken 
där man inte bara fokuserar på tjänster utan också på varor. Han hävdar att om man verkligen 
vill komma tillrätta med skattefusket bör man beakta ett sådant perspektiv. Ett införande av 
omvänd skattskyldighet för hela byggindustrin skulle minimera tillämpningsproblemen då 
man varken behöver definiera vilka tjänster som klassificeras som byggtjänster, vilka 
transaktioner som överhuvudtaget ens är tjänster samt vilka som levererar byggtjänster mer än 
tillfälligt. En enklare och mer begriplig tillämpning skulle enligt mig bidra till att fler aktörer 
ute på fältet tillgodogör sig stadgandena på ett effektivt sätt.   
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6 Slutsats  

Detta avsnitt redogör på ett konkret sätt vilka tillämpningsproblem och konsekvenser som 

föreligger i praktiken, där mina egna värderingar och förståelse är avgörande för slutsatsens 

resultat. Analysen ligger till grund för de antaganden som anges nedan.     

Tillämpningsproblem  

Till att börja med kan jag konstatera att det föreligger faktiska definitions- och 
tolkningsproblem vid tillämpandet av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Antagandet 
behandlas mer ingående i analysen där Blomstedt och Weimer styrker detta påstående ur ett 
juridiskt såväl som ur ett praktiskt perspektiv. Att klassificera vilka tjänster som är 
byggtjänster utgör regleringens största problem. Utifrån skatteverkets skrivelser och 
aktörernas förmåga att avgöra vad som är rätt och fel kan man bedöma vilka tjänster som skall 
hänföras som byggtjänster. Jag tror dock att det kommer ta mycket lång tid innan 
definitionsproblemen är helt utredda. Detta grundar jag dels på att skatteverket inte riktigt 
förstår definitionsproblemets bredd samt den tröghet som uppstår på grund av bristande 
kännedom om byggbranschen och regleringen som helhet. Med stöd av Weimers och 
Sundqvists uttalanden kan jag också bedöma att tillfällighetsrekvisitet inte utgör något 
problem i praktiken. Skatteverket har lyckats förmedla rekvisitets innebörd och man har en 
gemensam uppfattning om att gränsen för vad som skall anses som enstaka är låg. Bedömning 
skall göras utifrån varje enskild affärshändelse och generellt anses att alla byggtjänster som 
inträffar mer än en gång per år uppfyller tillfällighetsrekvisitet.    

Konsekvenser  

Baserat på Sundqvists, Blomstedts och Weimers ställningstaganden kan jag även konstatera 
att regleringen lett till konsekvenser på företagens likviditet, administration, fakturering och 
redovisningstekniska system. De likviditetsproblem som belysts anser jag dock vara ett större 
problem i teorin än de är i praktiken. Detta antagande stödjer jag på byggbranschens unika 
karaktär där kostnaderna läggs över på konsumenten direkt. Blomstedts uppfattning om att 
regleringen påverkar likviditeten negativt bör ändå inte förkastas.  Jag tror att denna hypotes 
eventuellt kan bli aktuell om stadgandena införs i en bransch där säljaren finansierar 
produktionen. Utifrån den undersökning som gjorts finns dock inte belägg för denna 
bedömning.   

Det förslag som Weimer och Sundqvist belyser om ett generellt införande av omvänd 
skattskyldighet borde genomföras. Som grund för min åsikt vill jag lyfta fram Weimers 
argument om att regleringen skall omfatta alla affärshändelser samt den standardisering som 
skatteverket i Tyskland talar om. På så sätt tror jag att den administrativa belastning som 
Blomstedt och Weimer talar om kan elimineras. Huruvida de faktureringsregler som är 
kopplade till omvänd skattskyldighet inom byggsektorn bidrar till en ökad kontroll eller ej kan 
inte bedömas. Detta antagande grundar jag på att Weimers intetsägande ställningstagande och 
teoretikernas motsättningar utgör ett bristande bedömningsunderlag.   
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Ytterligare en konsekvens som uppkommit på grund av regleringen är att aktörerna som 
huvudregel alltid betalar in för mycket moms till skatteverket. Enligt Weimer grundar sig 
detta förhållningsätt på att man vill ha en korrekt hantering gentemot skatteverket för att 
undvika ett eventuellt skattetillägg. Skatteverket tillgodogörs på så sätt mer kapital än vad de 
har rätt till då praktikerna enligt min uppfattning utvecklat någon slags försiktighetsprincip. 
Weimer poängterar också att skatteverkets kontrolluppgift numera vilar på de större aktörerna 
då tillsynen går ner i hierarkin. Jag anser att skatteverkets arbetsbörda minskar då 
granskningen av de mindre bolagen läggs över på de större. Eftersom det numera är fler som 
granskar underentreprenörerna borde möjligheten till skattefusk minska på grund av en ökad 
kontroll. Utifrån dessa tre aspekter, försiktighetsprincipen, minskad arbetsbörda samt en mer 
omfattande granskning bör det likviditetsunderskott som skattefusket lett till reduceras. Jag 
anser därmed att införandet av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn är en framgångsrik 
åtgärd utifrån skatteverkets perspektiv.    
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