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Förord 
 

Denna studie har nu kommit till sitt slut och vi som författare 
känner oss stolta över det slutresultat vi åstadkommit. Vägen hit 
har varit en utmaning och vi har många gånger stått inför 
problem. Från det tar vi givetvis med oss de nya kunskaper och 
erfarenheter detta inneburit samt all den lärdom om moms som 
studien har gett oss. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter; Maggie Jonsson, 
Hjördis Tafvelin, Åke Holmkvist, Cecilia Rasmussen, Lena 
Hallefors och Camilla Lindell Arneklev för den tid de tog sig. 
Utan dem skulle studien inte ha varit möjlig att genomföra! Och 
tack Christer för din hjälp vid handledningstillfällen, den har 
varit guld värd. 

 
 
 
Umeå den 1 juni 2009 
 
Lina Lidström och Jolina Orrell  
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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

År 1994 trädde den första upplagan av Mervärdesskattelagen i kraft i Sverige och lagen har 
sedan dess reglerat den svenska skatteinbetalningen. Sedan Sveriges inträde i EU påverkas vår 
lagstiftning av bestämmelser inom EU, så som direktiv och förordningar. EG:s 
förändringsarbete inom mervärdeskatteområdet syftar bland annat till att modernisera 
regelverket utefter förändringar i handeln och att bevara medlemsstaternas skatteintäkter. 
Under år 2009 har svensk regering lagt fram en proposition som syftar till att införliva ett 
antal EG-direktiv där tre stora förändringar kan urskiljas; bedömning av omsättningsland för 
tjänster, periodisk sammanställning samt återbetalning av moms. Dessa förändringar är tänkta 
att träda i kraft i svensk mervärdesskattelag i januari 2010. Undersökningar och rapporter från 
andra länder visar att implementering av nya momslagar inte är tvärenkelt, ofta uppstår ökade 
kostnader, ökad komplexitet och ökad tidsåtgång inom företagen. Rapporterna visar också att 
dessa länder, vid sin implementering, har gett stort stöd åt företagen och fram för allt lagt 
mycket resurser på mindre företag.  
 

Problemformulering 

Hur kommer svenska tjänsteföretag att påverkas av de nya momsreglerna är tänkta att införas 
år 2010? Har företagen påbörjat förberedelse inför förändringarna? 
 

Syfte 

Syftet med studien är att analysera på vilket sätt svenska tjänsteföretag som bedriver handel 
med utlandet kommer att påverkas administrativt, ekonomiskt och redovisningsmässigt när 
den svenska momslagen anpassas till den europeiska. Utöver detta vill vi även undersöka om 
och hur tjänsteföretagen förbereder sig inför stundande förändringar. 
 

Utgångspunkter 

Studien bygger på ett deduktivt angreppssätt där vi utgår från lagtexter och regler som idag är 
gällande samt förslag till ny lagstiftning. 
 

Metod 

Vi valde att basera studien på den kvalitativa metoden och utförde intervjuer med fyra olika 
företag samt en myndighet. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval och försökte i så stor 
utsträckning som möjligt att få tag på respondenter som dagligen hanterar moms och därmed 
har stor kunskap och förståelse inom området. Intervjuerna har gjorts både genom personliga 
möten och över telefon. 
 

Slutsatser 

Det vi har kommit fram till är att det råder stor skillnad i påverkan beroende på vilken tjänst 
det är företaget tillhandahåller. Vissa kommer att påverkas rent ekonomiskt, andra 
redovisningsmässigt och de allra flesta administrativt. Förberedelserna i företagen visade sig 
vara varierade. Vi har även dragit slutsatsen är det är svårt att se tydliga påverkningar i 
dagsläget. 
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Begreppsförklaringar 
 
ML = Mervärdesskattelagen 1994:200 
SBL = Skattebetalningslagen 1997:483 
EG = Europeiska gemenskapen, en av EU:s tre pelare som står för miljö-, jordbruks- och 
ekonomipolitik 
EG-direktiv = Bestämmelse som ska anpassas till de nationella lagarna och införas inom en 
viss tid i berörda länder 
EG-förordning = Bestämmelse som måste införas direkt och i befintlig utformning i alla 
länder 
Omvänd skattskyldighet = Köparen är skattskyldig och är den som ska deklarera momsen 
Omsättningsland = Det land där en tjänst eller vara ska tas upp till beskattning 
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1 
Inledning 
Detta första kapitel ger en introduktion till studien och presenterar bakgrunden till 
det problem vi ämnar undersöka. Vi beskriver även vårt syfte med uppsatsen och vad 
som ligger till grund för vårt ämnesval samt vilken avgränsning vi gjort. 

 
 

1.1 Ämnesval 
Vi var eniga om att vårt ämne skulle ligga inom redovisning eftersom vi finner det mest 
intressant inom företagsekonomin och det är vad vi vill syssla med när vi kommer ut i 
arbetslivet. I vårt febrila sökande efter något att skriva om snubblade vi över ett förslag från 
regeringen om att momslagarna för tjänster skulle komma att ändras i januari 2010. Detta 
kändes som både ett intressant och aktuellt ämne att ta upp samtidigt som vi får nyttig 
kunskap inför framtiden. 
 
Det som ligger till grund för förändringarna är ett antal EG-direktiv och en EG-förordning 
som ska införlivas i mervärdesskattelagen och skattebetalningslagen1. Detta görs för att 
reglerna inom alla länder i EU ska vara så lika som möjligt i syfte att underlätta handeln 
länderna emellan. Vi tycker detta ämne är relevant i denna tid av allt större inflytande från EU 
och betydelsen av att vi hänger med i det som händer nere på kontinenten, inte minst när det 
gäller ekonomi. Riksdagen väntas fatta ett beslut om detta till hösten, men då det med största 
sannolikhet kommer att godkännas ser vi det som ett ypperligt tillfälle att undersöka hur 
företag ser på dess konsekvenser. 
 

1.2 Bakgrund 
Moms eller Mervärdesskatt är en skatt vi konsumenter betalar på näst intill alla varor och 
tjänster, företagen står sedan för inbetalningen av momsen till staten. Lagstiftningen kring 
moms regleras på olika sätt i olika länder. År 1994 trädde den första upplagan av 
Mervärdesskattelagen i kraft i Sverige2. Idag, 15 år senare, är det fortfarande 
Mervärdesskattelagen som reglerar vår svenska skatteinbetalning.  
 
1958 trädde EEG-fördraget i kraft och därmed bildades EEG, Europeiska ekonomiska 
gemenskapen, mellan sex länder i Europa. I fördraget fanns bestämmelser om att bland annat 
harmonisera lagstiftningen mellan medlemsländerna, koordinera ländernas ekonomiska 
politik och avskaffa tullarna inom gemenskapen. I början på 90-talet och genom 
Maastrichtfördraget döptes EEG om till EG, Europeiska gemenskapen, vilket idag är en del av 
EU. EG skulle göra samma sak som EEG tidigare gjort men med en viss utökning av områden 
och uppgifter.3 Direktiv från EG eller EU är något som alla medlemsländer måste införliva i 
sina nationella lagar och EU kan på detta sätt skapa ett likartat system i hela unionen4. Sedan 
Sveriges ingång i EU år 1995 bestämmer vi alltså inte enbart själva över vilka lagar som ska 
råda i landet utan vi måste ta hänsyn till de lagar som EU vill införa.  
 

                                                 
1http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforbeskattningavtjansterfran2010.4.6
9ef368911e1304a62580005449.html  
2 http://www.notisum.se/rnp/SLS/fakta/a9940200.htm 
3 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-fordragen/EG-fordraget/Fran-EEG-till-EG-och-EU---
bakgrund/ 
4 http://www.regeringen.se/sb/d/2475/a/15458  

http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforbeskattningavtjansterfran2010.4.69ef368911e1304a62580005449.html
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforbeskattningavtjansterfran2010.4.69ef368911e1304a62580005449.html
http://www.notisum.se/rnp/SLS/fakta/a9940200.htm
http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-fordragen/EG-fordraget/Fran-EEG-till-EG-och-EU---bakgrund/
http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-fordragen/EG-fordraget/Fran-EEG-till-EG-och-EU---bakgrund/
http://www.regeringen.se/sb/d/2475/a/15458
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Redan under 60-talet bestämdes det i ett direktiv att alla medlemsländer, inom dåvarande 
EEG, skulle sträva mot ett gemensamt system med liknande momsregler för att underlätta 
redovisningen av handeln länderna emellan och för att skapa en mer gemensam ekonomi5. 
Under årens gång har dessa regler förändrats och nya direktiv har vidareutvecklat och ersatt 
äldre. Förändringsarbete är en ständigt pågående process för EG och inom 
mervärdesskatteområdet syftar förändringarna till att uppnå olika målsättningar, exempelvis 
förenkla regelverket för myndigheter och företag, modernisera systemet utefter förändringar i 
handel och att bevara medlemsstaternas skatteintäkter6. I dagsläget är tre stora förändringar på 
väg att träda in i svensk momslag efter direktiv från EG. Förändringarna som togs upp redan i 
direktiv 2006/112 har nu reformerats ytterligare och regeringen har framlagt en proposition 
kring dem. Förändringarna berör: 
 

Ø Periodisk sammanställning 
Ø Återbetalning av moms 
Ø Bedömning av omsättningsland för tjänster 

 
EG utfärdade i direktiv 2008/117/EG och förordning 37/2009 nya regler för periodisk 
sammanställning. Inom svensk momslag idag gäller enbart periodisk sammanställning för 
varor men nytt är att tjänster som tillhandahålls momsfritt ska rapporteras in månatligen.7 
Med denna förändring ökas kontrollen av företag och dess handel.  
 
Återbetalning av moms ska börja skötas elektroniskt istället för att gå via post, företagen 
slipper därmed kontakta det utländska landets skattemyndighet och processen förenklas 
därmed samt skyndas på.8 Dessa förändringar ses som en naturlig utveckling till dagens 
samhälle och baseras på EG-direktiv 2008/9/EG.  
 
Vad gäller bedömning av omsättningsland för tjänster skiljer sig nationella regler från olika 
länder åt ganska kraftigt och EG vill likställa dessa regler för att underlätta hanteringen av 
moms vid utrikeshandel. Då tjänster på distans är något som ökar ses denna förändring som 
en modernisering och anpassning till samhället9. Reglerna kring detta utkom under 2008 i 
direktiv 2008/8/EG och genom en proposition 2009 föreslog regeringen hur svensk momslag 
skulle ändras på grund av detta.   
 
Alla dessa tre förändringar är tänkta att införas i svensk momslag januari 2010. I dagsläget är 
inget bestämt utan förslagen kommer från en proposition utgiven av regeringen vilket innebär 
att ytterligare justeringar kan komma. På Skatteverket menade man att eftersom det är ett EG-
direktiv som ligger till grund för propositionen är den i sig ganska stark och skulle exempelvis 
en organisation ogilla förändringarna väger direktivet och det faktum att svensk lag måste 
anpassa sig efter det tungt10. Fördelarna och nackdelarna med dessa förändringar kan så klart 
diskuteras. Neuhahn nämner till exempel att det kommer tillkomma nya administrativa bördor 
och kostnader för företagare vilka kommer att påverka en stor del av ett företags dagliga 

                                                 
5 Rådets direktiv 2006/112/EG, s. 1 ff. 
6 Promemoria från Finansdepartementet s. 52 
7http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforbeskattningavtjansterfran2010.4.6
9ef368911e1304a62580005449.html 
8http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforaterbetalningavmomsinomegfran2
010.4.58a1634211f85df4dce80008103.html 
9 http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/18/95/63104f6e.pdf 
10 Intervju Åke Holmqvist, Skatteverket 

http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforbeskattningavtjansterfran2010.4.69ef368911e1304a62580005449.html
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforbeskattningavtjansterfran2010.4.69ef368911e1304a62580005449.html
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforaterbetalningavmomsinomegfran2010.4.58a1634211f85df4dce80008103.html
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforaterbetalningavmomsinomegfran2010.4.58a1634211f85df4dce80008103.html
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/18/95/63104f6e.pdf
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processer.11 Det kan också diskuteras huruvida förändringarnas fördelar kommer att motsvara 
de nackdelar som uppstår. Det sätter även press på företagen men inte minst Skatteverket att 
förbereda sig inför förändringarna.12 
 

1.2.1 Implementering 
Moms är en skatt som 130 av världens alla länder använder sig av och inom OECD, 
Organisation for Economic Co-operation and Development, inbringar moms i genomsnitt 
ungefär 20 % av medlemsländernas inkomster. Detta innebär att moms är en stor och därmed 
viktig inkomstkälla för en stat. I en undersökning gjord av amerikanska GAO, Government 
Accountability Office, har fem länder studerats i syfte att bland annat skapa förståelse för 
mönster av implementeringsmodeller och effekter som införande av moms kan medföra. Det 
framkommer att implementeringen av moms och dess regelverk ökar risken för 
omställningskostnader för företagen i form av bland annat ökade administrativa kostnader 
samt andra bördor så som ökad komplexitet. Hur ”enkelt” regelverket än görs, med 
exempelvis samma procentuella beskattning för alla typer av varor och tjänster, anses risken 
för omställningskostnader öka. Desto mer komplicerat regelverket är, desto högre kostnader 
medför det för företagen. En väldigt viktig del vid implementeringen har varit att informera 
och utbilda företag, vilket visat sig genom att stort fokus lagts på just dessa delar i de olika 
länderna. Mindre företag har i många fall fått extra hjälpresurser för att klara av 
förändringen.13  
 
Undersökningen gjord av amerikanska GAO skiljer sig från vår studie på många sätt då den 
behandlar länder som inför moms för allra första gången i motsats till Sverige där 
Mervärdesskattelagen trädde i kraft redan år 1994 och allt sedan dess bara infört förändringar 
i lagen. Dock finner vi utredningen både intressant och även användbar att relatera till då den 
behandlar andra länders implementering och effekt av moms och vi i vår uppsats påverkan 
och effekt av implementeringen av nya momsregler.   
 
I Storbritannien gjordes 2005 en undersökning om kostnaderna och konsekvenserna för små 
och medelstora företag vid införandet och implementeringen av nya lagar. Den visade bland 
annat att det område som orsakade mest påverkan på de undersökta företagen i form av tid, 
stress och kostnader var de förändringar som rörde moms och andra nya skattelagar. Många 
företag nämnde också i undersökningen att de inte hade tid att hålla sig uppdaterade med de 
nya lagstiftningarna som kommer, vilket i sin tur kan leda till att omställningskostnaderna blir 
ännu högre.14 
 
En annan sak som den undersökningen visade var att 69 % av företagen ansåg att lagstiftning 
hade en viktig påverkan på deras lönsamhet. Två tredjedelar av företagen ansåg också att 
lagstiftning och byråkrati gav upphov till en hög kostnad för de anställda tidsmässigt.15 
Visserligen behandlar denna artikel inte Sverige och endast små och medelstora företag men 

                                                 
11 Neuhahn, Götz, Eggers, Joachim, Wieser-Duyfjes, Susanne, “The VAT Package: new rules for taxing 
international services” International Tax Review, Oct 2008 Indirect Taxes, Issue 43 
12 O'Keefe, Jarlath, O'Hare, Peter, “Increased compliance costs: VAT and place of supply of services” 
International Tax Review, Oct 2008 Indirect Taxes, Issue 43 
13 United States Government Accountability Office, VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition, 2008 s. 2 ff 
14 Schmidt, Ruth A. et al. “Legislation and SME retailers – compliance costs and consequences” International 
Journal of Retail & Distribution Management, 2007, Volume:35, Issue:4, s.262 ff 
15 United States Government Accountability Office, VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition, 2008 s. 2 ff 

http://www.emeraldinsight.com/0959-0552.htm
http://www.emeraldinsight.com/0959-0552.htm
http://www.emeraldinsight.com/0959-0552/35
http://www.emeraldinsight.com/0959-0552/35/4
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vi finner det ändock intressant att se hur lagstiftning påverkar företagen som måste anpassa 
sig efter dem. 
 

1.3 Problem 
För alla företag som säljer varor eller tjänster är betalning av mervärdesskatten ett måste16. 
När ett direktiv från EU ska införlivas med de svenska lagarna innebär det ofta att saker 
kommer att förändras. Detta kräver således att företagen måste förändra sina rutiner och 
kunskaper för att kunna anpassa sig till de nya lagarna.  

 
Några av de frågor som uppstår är hur företagen kommer att påverkas och om det kommer att 
krävas nya redovisningsrutiner kring momsen. Är ändringarna överhuvudtaget något som 
företagen vet om? Behövs det förberedelser från företagens sida för att anpassa sig till de nya 
lagarna? Ses förändringarna som något positivt? Utifrån detta lyder vår problemformulering 
som följer: 
 

– Hur kommer svenska tjänsteföretag att påverkas av de nya momslagarna? 
– Har företagen påbörjat förberedelser inför förändringarna?  

 
1.4 Syfte 

Syftet med studien är att analysera på vilket sätt svenska tjänsteföretag som bedriver handel 
med utlandet kommer att påverkas administrativt, ekonomiskt och redovisningsmässigt när 
den svenska momslagen anpassas till den europeiska.  
 
Utöver detta vill vi även undersöka om och hur tjänsteföretagen förbereder sig inför de 
stundande förändringarna. 
 

1.4.1 Avgränsning 
Vi kommer endast att beröra de nya regler som kommer i och med januari 2010, det vill säga 
de förändringar som rör omsättningsland, periodisk sammanställning och återbetalning av 
moms. Eftersom anpassningen till EG:s direktiv sker i etapper kommer förändringar att 
inträffa även under de nästkommande åren, det är en så kallad anpassningsperiod mellan 2010 
och 2015. Vi anser dock att det mest aktuella och därmed relevanta är de regler som kommer 
att införas nästa år varför vi avgränsar oss till dessa. 
 
Eftersom de nya reglerna till största del kommer att påverka tjänsteföretag som handlar med 
utlandet är det endast sådana företag som vi kommer att intervjua. När det gäller vilka slags 
företag har vi valt att inte göra någon avgränsning då vi anser att det kommer försvåra vår 
urvalsprocess. Vi har även valt att intervjua revisionsbyråer och Skatteverket; några vi tror har 
kunskap i att kunna bidra till vårt syfte. Vi är mest intresserade av vad som kommer att ske i 
praktiken inne hos företagen. Men eftersom detta är något som kommer införas om några 
månader kan vi inte säga helt säkert vad som kommer att hända. Därför lägger vi tonvikten på 
att förstå och analysera teorin. 
 
  

                                                 
16http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/allmant/alltommoms.4.18e1b10334ebe8bc80005374.h
tml#2  

http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/allmant/alltommoms.4.18e1b10334ebe8bc80005374.html#2
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/allmant/alltommoms.4.18e1b10334ebe8bc80005374.html#2


 
 

12 

2 
Vetenskapliga utgångspunkter 
Vi vill i detta kapitel redogöra för våra vetenskapliga utgångspunkter för att ge 
läsaren en uppfattning om vilka faktorer som har kunnat påverka studien. Vi 
beskriver initialt den kunskap vi hade innan studien, vidare vilket perspektiv studien 
är skriven ur samt vilka källor vi kommer använda oss av och kritik mot dessa. 

 
2.1 Förförståelse 

Förförståelsen, de personliga värderingar och kunskaper vi har införskaffat under vårt liv, 
anses inte vara en nackdel i forskningsprocessen utan tvärtom en fördel17. Vad gäller den 
kunskap och erfarenhet vi har, är själva begreppet moms något vi båda har en grundläggande 
förståelse för. Denna grundläggande kunskap är allmän och inget som vi införskaffat på ett 
teoretiskt sätt utan exempelvis genom vardagliga sysslor som att betala räkningar. Vi, 
författarna till denna uppsats, är studenter på Civilekonomprogrammet i Umeå med inriktning 
mot redovisning. Vi har därför fått både grundläggande och mer djupgående kunskaper i 
redovisning och där ibland en viss kunskap om momshantering. En av oss jobbar praktiskt 
med redovisning, däribland behandling av moms, i ett mindre företag i Umeå och har på det 
sättet insyn och kunskap i momshantering. 
 
När det kommer till kunskap om regler och lagar inom den Europeiska unionen har vi under 
en utbytestermin i Frankrike fått en djupare förståelse, både om procedurer och termer som 
förknippas med Europeiska unionen då vi läste en kurs om just detta. Det är något vi anser 
kan vara till hjälp när vi ska läsa olika skrivelser som till stor del kommer att handla om 
direktiv och förordningar från Europeiska Unionen. Vi har också läst en handelsrättslig 
översiktkurs och genom det lärt oss grunderna till hur man läser och tolkar lagtexter, något 
som vi tror kan bli en fördel i vårt arbete. 
 
För att sammanfatta kan man säga att vi bägge besitter en viss förförståelse vilken kommer att 
påverka studien genom att vi kommer att se studien ur en redovisningsmässig synvinkel då vi 
studerar detta. Denna förförståelse har påverkat både vårt syfte och vår problemformulering i 
den utsträckningen att vi vill behandla just redovisnings- och ekonomisk relaterade problem 
kopplade till denna momsförändring. Således kommer förförståelsen även genomsyra hela 
arbetet, från metodval till utförande av analys. 
 

2.2 Kunskapssyn 
Epistemologi behandlar läran om kunskap och vilka olika sätt som finns att se på kunskap. 
Två ytterligheter skiljs ut; positivism, där fokus ligger på att förklara vilka samband som 
finns, samt hermeneutik där förståelsen är det centrala.18 Vårt syfte med denna studie är att 
utreda hur svenska tjänsteföretag påverkas vid anpassningen till europeisk momslag samt att 
undersöka om och hur företagen förbereder sig inför dessa nya regler. Vi nöjer oss inte med 
att konstatera att företagen påverkas/inte påverkas utan eftersträvar med denna undersökning 
att förstå hur förändringarna påverkar företagen och vilka förändringarna kommer att vara. 
Vad exempelvis påverkan består av och hur påverkan förekommer är subjektiva åsikter och 
skiljer sig från person till person. Då vi i vår studie vill förstå påverkan och dess 
bakomliggande orsaker anser vi studien vara i riktning med hermeneutiken; vi kommer att 
                                                 
17 Patel, R. (1991) Forskningsmetodikens grunder, s. 26 
18 Bryman, A. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 27 ff. 



 

tolka information från de intervjuer
syfte för att skapa oss förståelse för hur företagen påverkas och vilken förberedelse de 
påbörjat19. Samtidigt som vi tolkar respondenter
respondenterna själva tolkat och bildat sig en uppfattning om hur förändringarna kommer att 
påverka. 
  
Vår undersökning berör lagar och regler som ska införas i svensk lag januari 2010 vilket 
medför att vi inte kommer kunna ta del av hur den verkliga förändringen faktiskt slår mot 
företagen. Studien kommer därmed att i stor grad att handla om förändringarna t
Vi är även medvetna om att dessa lagar fortfarande ligger som en proposition framförd av 
svensk regering och alltså inte är något som är 
EG-direktiv vilket innebär att de i någon form och i fra

Vårt huvudsakliga perspektiv i denna undersökning är sett ur företagens synvinkel då vi anser 
att studiens resultat i slutändan kommer dem till nytta. Detta på grund av att vi kommer att 
utreda om förändringarna medför positiv eller negativ inverkan, vad förändringarna blir och 
om förberedande åtgärder inför nytt regelverk är att föredra. För att få en så rättvisande bild 
som möjligt kommer vi att vända oss till företag
daglig verksamhet hanterar moms och frågor kring detta. Studien kommer att påverkas 
subjektivt av dessa personers svar då deras personliga åsikter ligger som grund, därför anser 
vi det extra viktigt att dessa individer har en daglig koppling till moms och d
förståelse för hur förändringarna kommer
 
Givetvis kommer även vi, författarna, att påverka studien till viss del då de frågor vi väljer att 
ställa och det sätt vi väljer att analysera resultatet på är baserat på vår förförståe
teorier. Detta innebär att studien även kommer att ses ur ett redovisningsperspektiv.   
 

Vi kommer att använda oss av de lagar och regler som gäller för att kunna jämföra dessa med 
de nya reglerna. Av de två metoder som anvä
vi oss ha ett deduktivt angreppssätt
finns kommer att dra vissa slutsatser om hur vi tror att förändringarna kommer påverka 
företag, varpå vi empiriskt granskar huruvida dessa antaganden stämmer med verkligheten.
 

 
1. Som första del i vår studie kommer vi att syna lagtexter, gamla som nya

litteratur  i syfte att se förändringarna och skapa studiens referensram. 
2. Steg två blir att operationalisera det vi kommit fram till i steg ett, vilket vi gör genom att 

skapa intervjumallar för att täcka de områden vi vill undersöka. 

                                                 
19 Wallén, G. (1993) Vetenskapsteori och forskningsmetodik
20 Ibid. s. 47 
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intervjuer vi ska genomföra och den referensram vi ska samla in i 
ståelse för hur företagen påverkas och vilken förberedelse de 
vi tolkar respondenternas uppfattningar vid intervjuer
och bildat sig en uppfattning om hur förändringarna kommer att 

r undersökning berör lagar och regler som ska införas i svensk lag januari 2010 vilket 
medför att vi inte kommer kunna ta del av hur den verkliga förändringen faktiskt slår mot 
företagen. Studien kommer därmed att i stor grad att handla om förändringarna t
Vi är även medvetna om att dessa lagar fortfarande ligger som en proposition framförd av 
svensk regering och alltså inte är något som är beslutat om. Däremot finns lagarna beslutade i 

direktiv vilket innebär att de i någon form och i framtiden ska införas i svensk lag. 
 

2.3 Perspektiv 
perspektiv i denna undersökning är sett ur företagens synvinkel då vi anser 

att studiens resultat i slutändan kommer dem till nytta. Detta på grund av att vi kommer att 
garna medför positiv eller negativ inverkan, vad förändringarna blir och 

om förberedande åtgärder inför nytt regelverk är att föredra. För att få en så rättvisande bild 
att vända oss till företags ekonomiavdelning och personer som i 

aglig verksamhet hanterar moms och frågor kring detta. Studien kommer att påverkas 
subjektivt av dessa personers svar då deras personliga åsikter ligger som grund, därför anser 
vi det extra viktigt att dessa individer har en daglig koppling till moms och d
förståelse för hur förändringarna kommer att påverka dem.  

Givetvis kommer även vi, författarna, att påverka studien till viss del då de frågor vi väljer att 
ställa och det sätt vi väljer att analysera resultatet på är baserat på vår förförståe
teorier. Detta innebär att studien även kommer att ses ur ett redovisningsperspektiv.   

2.4 Angreppssätt 
Vi kommer att använda oss av de lagar och regler som gäller för att kunna jämföra dessa med 
de nya reglerna. Av de två metoder som används vid forskning, induktiv och deduktiv,
vi oss ha ett deduktivt angreppssätt20. Detta eftersom vi utifrån de lagtexter och regler som 
finns kommer att dra vissa slutsatser om hur vi tror att förändringarna kommer påverka 

granskar huruvida dessa antaganden stämmer med verkligheten.

Figur 

Som första del i vår studie kommer vi att syna lagtexter, gamla som nya
i syfte att se förändringarna och skapa studiens referensram.  

Steg två blir att operationalisera det vi kommit fram till i steg ett, vilket vi gör genom att 
skapa intervjumallar för att täcka de områden vi vill undersöka.  
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r undersökning berör lagar och regler som ska införas i svensk lag januari 2010 vilket 
medför att vi inte kommer kunna ta del av hur den verkliga förändringen faktiskt slår mot 
företagen. Studien kommer därmed att i stor grad att handla om förändringarna teoretiskt sett. 
Vi är även medvetna om att dessa lagar fortfarande ligger som en proposition framförd av 

. Däremot finns lagarna beslutade i 
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perspektiv i denna undersökning är sett ur företagens synvinkel då vi anser 
att studiens resultat i slutändan kommer dem till nytta. Detta på grund av att vi kommer att 

garna medför positiv eller negativ inverkan, vad förändringarna blir och 
om förberedande åtgärder inför nytt regelverk är att föredra. För att få en så rättvisande bild 

s ekonomiavdelning och personer som i 
aglig verksamhet hanterar moms och frågor kring detta. Studien kommer att påverkas 
subjektivt av dessa personers svar då deras personliga åsikter ligger som grund, därför anser 
vi det extra viktigt att dessa individer har en daglig koppling till moms och därmed stor 

Givetvis kommer även vi, författarna, att påverka studien till viss del då de frågor vi väljer att 
ställa och det sätt vi väljer att analysera resultatet på är baserat på vår förförståelse och valda 
teorier. Detta innebär att studien även kommer att ses ur ett redovisningsperspektiv.    

Vi kommer att använda oss av de lagar och regler som gäller för att kunna jämföra dessa med 
, induktiv och deduktiv, anser 

. Detta eftersom vi utifrån de lagtexter och regler som 
finns kommer att dra vissa slutsatser om hur vi tror att förändringarna kommer påverka 

granskar huruvida dessa antaganden stämmer med verkligheten. 

 
Figur 1: Vårt angreppssätt 
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3. För att få en verklighetsbaserad bild kommer vi att använda oss av intervjuer för 
empiriavsnittet.  

4. Fjärde steget innebär att analysera vårt empiriska material i förhållande till studiens 
referensram. 

5. Sista steget blir att se om och vilka slutsataser som vi kan dra baserat på analysavsnittet. 
 

2.5 Val av källor 
Vi kommer till största delen att använda oss av lagtexter som källor eftersom det är här den 
relevanta informationen finns. Då meningen med vår uppsats är att i teorin se vilka 
förändringar som kommer ske beträffande moms är den främsta referensram som vi kommer 
att ha ny och gammal lagtext. Andra källor kommer från institutioner och personer där man 
kan förvänta sig att hitta information om ämnet, som på Skatteverket och expertislitteratur 
inom området så som Björn Lundéns praktiska handbok i mervärdesskatt. 
 
Dessa förändringar är en så pass ny händelse att det är svårt att finna vetenskapliga artiklar 
eller annan slags litteratur än de som är av informativ karaktär och inte tar upp 
förändringarnas implementering och påverkan. Vi har istället inriktat oss på 
momsförändringar generellt sett i våra sökningar för att finna information om just påverkan 
och implementering av andra momsförändringar. Sökningarna i Umeå Universitet biblioteks 
databaser kan ses i bilaga 1 i sin helhet. Dessa sökningar har inte resulterat i ett överflöd av 
användbara artiklar och böcker, då de antingen varit väldigt specifika och handlat om 
smådetaljer eller bara av informativ karaktär som vi redan har. Vi hittade tre relevanta artiklar 
och en undersökning som vi ansåg kunde bidra till studiens referensram. 
 
Utöver sökandet av vetenskapliga artiklar om momsförändringarna övervägde vi även att söka 
efter teorier angående organisatoriska förändringar och implementeringen av dessa i 
vetenskapliga artiklar och litteratur. Vi insåg snabbt att vi inte ville ha en sådan bred 
inriktning, den slutsatsen drog vi baserat på att vår studie behandlar en väldigt specifik 
händelse som vi verkligen ville fokusera på och fann därför inte dessa typer av teorier 
överförbara till vår studie. Om vi använt oss av detta kände vi att vår studie hade tagit en helt 
annan riktning som inte var vår avsikt eller i vårt intresse.  
 
Metodböckerna har vi valt utifrån välkända författare för att säkra kvalitén och 
trovärdigheten, här kan nämnas Alan Bryman, Jan Trost och Runa Patel. Vi ville använda oss 
av ett flertal metodböcker, dels för att kunna jämföra dessa emellan varandra men även för att 
skapa en större bredd av kunskap och inte basera vår studie på enbart en författares synsätt.  
 

2.5.1 Källkritik 
När det gäller att vara källkritisk mot lagtexter och direktiv är det en knepig uppgift, sådant 
kan egentligen bara tolkas på ett sätt. Äkthet, oberoende, tendensfrihet och tidsamband är 
dock de fyra kriterier som krävs av en källa. Om källan är äkta eller inte beror på om de är vad 
de utger sig för att vara och oberoende är en källa om den inte är beroende av någon annan.21 
Att många av våra källor är äkta och oberoende råder det ingen tveksamhet om eftersom de 
kommer från de högsta instanserna inom Europa och Sverige, i huvudsak från regeringen, 
Skatteverket och EG. Artiklarna kommer från vetenskapliga tidsskrifter vilket styrker dess 
äkthet.  
 

                                                 
21 Thurén, T. (2005) s. 13 
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Tidssamband behandlar huruvida en källa är uppdaterad, ju senare källa desto bättre22. När det 
gäller tidsamband anser vi att det som ligger till grund för vår referensram utan tvekan är 
färska då den äldsta är från 2007. Detta ger inte bara en bättre källa utan är även något som 
krävs av vår studie eftersom det vi vill undersöka har sin grund i saker som händer just nu. 
Vad gäller tendensfrihet, att en källa inte påverkats av exempelvis politiska åsikter23, är 
självklart regler och lagar en effekt av politiska och ekonomiska beslut och kan på det viset 
anses som skeva, men det är likafullt regler som vi inte har så mycket val annat än att följa. 
 
De andra källor vi använt oss av, bland annat metodböckerna, har som sagt valts dels utifrån 
välkända författare och experter inom moms. Vad gäller tidssambandet för några av böckerna 
är vi medvetna om att de är av en äldre upplaga, Patel och Wallén samt Kvale är alla skrivna 
på 90-talet, däremot finner vi att dessa ämnen inte är lika tidsberoende som exempelvis 
Skatteverkets momsbroschyrer som vi använt oss av. Vi kan inte se någon anledning till att de 
andra kriterierna, oberoende, äkthet och tendensfrihet, inte skulle vara uppfyllda. Detsamma 
gäller de övriga metodböcker vi använt oss av. Samtliga böcker är välanvända metodböcker 
vilket vi anser förstärker deras relevans.  
  

                                                 
22 Thurén, T. (2005) s. 13 
23 Ibid. s. 66 
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3 
Studiens referensram 
Kapitlet behandlar den referensram som ligger till grund för studiens syfte. Vi 
redogör för nuvarande lagstiftning samt förslag till ny lagstiftning inom de tre 
områden som väntas förändras till januari 2010. Initialt finns ett avsnitt med 
grundläggande information om moms och kapitlet avslutas med en sammanfattning 
för att ge en översiktlig blick över förändringarna. 

 
 

3.1 Grundläggande information om moms 
Momsen eller mervärdesskatten som vi konsumenter betalar på produkter och tjänster är en av 
statens största inkomstkällor. I de flesta fall lägger företagen på ett mervärde vid försäljning, 
s.k. moms, och betalar in mellanskillnaden mellan denna summa, utgående moms, och den 
moms de själv betalt vid inköp, ingående moms, till staten. Momsen utgör därmed ingen 
kostnad för företag utan enbart för konsumenter och sägs därför vara en indirekt skatt. Själva 
ordet moms eller mervärdeskatt härstammar från just mervärdet som företag adderar vid sin 
försäljning.24   
 
Momsredovisningsskyldig i Sverige är som ovan nämnt oftast företagen men i vissa fall kan 
detta ansvar ligga på köparen och kallas då omvänd skattskyldighet. Detta innebär att 
företagen inte ska ta ut någon moms vid försäljning utan det är köparen som har ansvar för att 
deklarera och betala in moms till staten. Omvänd skattskyldighet gäller i dagsläget enbart i 
vissa fall, exempelvis för särskilt angivna byggtjänster.25 Företag ska ta ut moms vid 
försäljning när alla följande kvalifikationer innehas och är därmed 
momsredovisningsskyldiga: 

Ø När omsättning av varor eller tjänster sker 
Ø När omsättningen av varorna eller tjänsterna är momspliktiga 
Ø När omsättningen görs i en yrkesmässig verksamhet 
Ø När omsättningen sker inom landet. 26 

 
Omsättning innebär att en vara eller tjänst tillhandahålls mot ersättning, byts mot en annan 
vara eller tjänst eller att en vara eller tjänst tas ut ur en verksamhet.27 Hur ofta momsen ska 
redovisas till staten avgör Skatteverket där månadsvis, kvartalsvis och en gång per år är 
alternativen, företagets omsättning ligger till grund för valet. Redovisningen av moms görs 
via skattedeklarationer eller inkomstdeklarationer.28 
 
I Sverige finns tre olika momsnivåer beroende på typ av vara och tjänst. Det generella 
påslaget är 25 procent, det mesta innefattas i denna momsnivå varvid detta kallas 
”huvudregeln”. 12 procent moms gäller för bland annat livsmedel och rumsuthyrning på 
hotell medan böcker, tidskrifter, biobiljetter och transport med buss, taxi och flyg omfattas av 
momsnivån 6 procent. Utöver dessa tre momsnivåer finns helt momsfria verksamheter och 
momsnivå 0 procent där företaget har rätt till återbetalning av moms men inte tar ut någon 

                                                 
24 Lundén, B. (2009) Moms – praktisk handbok i mervärdesskatt, s. 10 ff. 
25http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/allmant/omvandskattskyldighet.4.47eb30f51122b1aaa
d28000258292.html 
26 http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800020511/55218.pdf s. 5 
27 Lundén, B. (2009) Moms – praktisk handbok i mervärdesskatt, s. 16  
28 Ibid. s. 34 ff. 

http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/allmant/omvandskattskyldighet.4.47eb30f51122b1aaad28000258292.html
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/allmant/omvandskattskyldighet.4.47eb30f51122b1aaad28000258292.html
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800020511/55218.pdf
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moms vid försäljning. Till helt momsfri verksamhet hör bland annat försäljning av fastigheter, 
bostadsuthyrning, utbildning och sjukvård.29   
 
Då olika regler kan gälla avhängigt på om det är en vara eller tjänst definierar momslagen 
varor som materiella föremål som går att röra vid och tjänster som allting som inte är en vara 
och kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet.30 Tjänster delas in i åtta olika grupper där 
respektive grupp har olika regler vad gäller vart momsen ska redovisas och vem som är 
momsredovisningsskyldig: 

Ø Huvudregeln 
Ø Förmedling av varor och tjänster 
Ø Fastighetstjänster 
Ø Arbete på lös egendom 
Ø Transporttjänster 
Ø Uthyrning av transportmedel  
Ø Tjänster inom kulturområdet 
Ø Intellektuella tjänster 31 

 
Huvudregeln går ut på att en tjänst räknas som omsatt i det land där säljaren är fast etablerad 
och gäller enbart när ingen specialregel passar.32 Problem kring vem som ska redovisa 
momsen vid ett tjänsteköp och i vilket land tjänsten anses omsatt uppstår framför allt vid 
handel över landets gränser, därför är det extra viktigt att veta vilken av de olika grupperna 
tjänsten tillhör då det har en avgörande betydelse. De tjänster som omfattas av huvudregeln är 
exempelvis lagertjänster, veterinärtjänster, hästtränare och personliga tjänster.  
 
Då alla EU:s 27 medlemsländer har egna nationella momslagar försvåras givetvis arbetet när 
handel över landets gränser sker. I ett försök att förenkla och effektivisera momshanteringen 
för olika företag arbetar EG regelbundet med att ta fram nya lagar och modernisera befintliga, 
detta sker genom beslutande i olika direktiv och förordningar. I dagsläget är förändringar om 
omsättningsland, periodisk sammanställning och återbetalning av moms aktuellt i Sverige 
vilket regeringen har utgivit en promemoria om33. Följande bestämmelser behandlar dessa 
förändringar och i vår studie kommer vi använda oss av dem. 

 

Bestämmelse: Förändringar angående: 

Direktiv 2008/8/EG Omsättningsland 

Direktiv 2008/117/EG Periodisk sammanställning 

Förordning nr 37/2009 Periodisk sammanställning 

Direktiv 2008/9/EG Återbetalning av moms 

 
 
 
 

Figur 2: Egen sammanställning över bestämmelser 

                                                 
29 Lundén, B. (2009) Moms – praktisk handbok i mervärdesskatt s. 24 ff. 
30 Mervärdesskattelagen 1994:200 1 kap 6 § 
31 Skatteverkets momshäfte – Moms vid utrikeshandel s. 17 
32 Lundén, B. (2009) Moms – praktisk handbok i mervärdesskatt, s. 178 
33http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforbeskattningavtjansterfran2010.4.6
9ef368911e1304a62580005449.html  

Promemoria Fi2009/2270 Förändringarna omsatt i svensk lag 

http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforbeskattningavtjansterfran2010.4.69ef368911e1304a62580005449.html
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforbeskattningavtjansterfran2010.4.69ef368911e1304a62580005449.html
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3.2 Periodisk sammanställning 
Det är i skattebetalningslagen (1997:483) som man hittar lagarna om skyldighet att lämna en 
kvartalsredovisning till Skatteverket.34 Dessa ska göras om man sålt varor till andra EG-länder 
och ska innehålla uppgifter om varuvärdet, varuöverföringar och köparna. 
Kvartalsredovisningarna ska ges till Skatteverket i ett förutbestämt formulär.35  
 

3.2.1 Dagens lagstiftning 
Det finns ingen lagstiftning idag som säger att tjänsteföretag ska lämna in en periodisk 
sammanställning till Skatteverket i ett speciellt formulär, som kan utläsas ovan gäller 
skattebetalningslagen inte tjänster. De lagar som finns gällande det här idag är endast 
inriktade på varor. I direktiv 2006/112/EG kan följande läsas i artikel 262:  

 
”Varje beskattningsbar person som är registrerad till mervärdesskatt skall lämna 
en sammanställning över mervärdesskatteregistrerade förvärvare till vilka han 
har levererat varor på de villkor som anges i artikel 138.1 och 138.2 c och över 
mervärdesskatteregistrerade personer till vilka han har levererat varor som 
levererats till honom genom sådana gemenskapsinterna förvärv som avses i 
artikel 42.”36 

 
3.2.2 Kommande lagstiftning 

I och med direktiv 2008/8/EG har det gjorts en ändring i ovan nämnda artikel 262, vilket 
medför att den nu lyder:  

 
”Varje beskattningsbar person som är registrerad till mervärdesskatt ska lämna 
in en sammanställning, där följande anges:  
/…/ 
c) De beskattningsbara personer och de icke beskattningsbara juridiska personer 
som är registrerade för mervärdesskatt till vilka han har tillhandahållit andra 
tjänster än tjänster som är undantagna från mervärdesskatt i den medlemsstat där 
transaktionen är beskattningsbar och för vilka mottagaren är skyldig att betala 
skatt i enlighet med artikel 196.”37 

  
Detta innebär att även företag som säljer och köper tjänster nu måste göra periodiska 
sammanställningar för vissa tjänster som har tillhandahållits från Sverige och där köparen är 
skattskyldig i det EG-land som tjänsten har tillhandahållits. Med andra ord berör detta de 
tjänster som säljs enligt huvudregeln.  
 
Förslaget från regeringen är att periodiska sammanställningar som huvudregel ska lämnas 
varje månad, detta gäller både varor och tjänster. Anledningen till denna förändring är i 
huvudsak för att undvika bedrägerier. Med månadsrapportering ökar chansen till att korrekta 
uppgifter kommer in och företag har inte lika lång tid på sig att ”bedra” systemet. 38 De 
periodiska sammanställningarna ska lämnas in senast den 20e varje månad efter den aktuella 
perioden det avser och ett annat förslag är att företag ska kunna lämna sammanställningen 

                                                 
34 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270 s. 63 
35 Momsbroschyr från Skatteverket, Moms vis utrikeshandel, SKV 560 utgåva 2, s. 12 ff. 
36 Rådets direktiv 2006/112/EG s. 47 
37 Rådets direktiv 2008/8/EG s. 16 
38 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270 s. 90 
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elektroniskt till Skatteverket39. Denna förändring kommer också, enligt Neuhahn, att innebära 
ökade kostnader för företagen i form av administration40. Många tjänsteföretag har påstått att 
de här förslagen inte lägger nog vikt på de förändringar det kommer innebära för företagen i 
form av just ökade omställningskostnader. Bara för att nämna några saker som kan måsta 
göras är; lära anställda att identifiera tjänster, skapa ett system som urskiljer tjänster som ska 
beskattas omvänt och vice versa., skapa nya rapporter varje månad, skapa de i format som kan 
skickas digital etcetera.41 
 
I promemorian ges även förslaget att det ska finnas möjlighet för kvartalsredovisning för 
företag som inte har en omsättning av tjänster som överstiger 500 000 kronor. Detta görs för 
att företag som har liten handel med andra EG-länder inte ska få en för stor administrativ 
belastning.42 De förslag på förändringar som regeringen fört fram föranleder ett antal 
förändringar i kapitel tio i SBL (1997:483), de viktigaste förändringarna sammanfattas nedan. 
 
  

                                                 
39 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270 s. 92 
40 Neuhahn et al, ”The VAT package: new rules for taxing international services”, International tax review, 2008 
41 O'Keefe, Jarlath, O'Hare, Peter, “Increased compliance costs: VAT and place of supply of services” 
International Tax Review, Oct 2008 Indirect Taxes, Issue 43 
42 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270 s. 91 
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Tabell 1: Periodisk sammanställning, ny och gammal lag 

§ Nuvarande lag Kommande lag 

33§ 

Den som är registrerad eller skyldig att 
anmäla sig för registrering för mervärdes-
skatt enligt bestämmelserna i 3 kap. är även 
skyldig att i en periodisk sammanställning 
lämna uppgifter om omsättning, förvärv och 
överföringar av varor som transporteras 
mellan EG-länder. 
/.../ 

Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för 
registrering för mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 3 kap. 
är även skyldig att i en periodisk sammanställning lämna 
uppgifter om:  
1. omsättning, förvärv och överföring av varor som 
transporteras mellan EG-länder, och 
2. omsättning av en tjänst som är skattepliktig i det EG-land 
där tjänsten är omsatt och förvärvaren av tjänsten är 
skattskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med 
tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av 
den 28 november 2006 om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt. /.../ 

34§ 

En periodisk sammanställning skall lämnas 
enligt fastställt formulär. 
 
Skatteverket får bestämma att samman-
ställningen kan lämnas med hjälp av 
automatisk databehandling. 

En periodisk sammanställning ska lämnas enligt fastställt 
formulär.  
 
En periodisk sammanställning får lämnas genom elektronisk 
filöverföring på det sätt som Skatteverket bestämmer.  
 
Skatteverket får bestämma att sammanställningen kan lämnas 
med hjälp av annan automatisk databehandling. 

35§ Den periodiska sammanställningen skall 
göras för varje kalenderkvartal. 

Den periodiska sammanställningen ska göras för varje 
kalendermånad. 

35a
§ 

- 

Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanställningen 
ska göras för varje kalenderkvartal om 
1. den som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, 
och 
2. det sammanlagda värdet av omsättning och överföring av 
varor samt omsättning av tjänster enligt 33 § 1 och 2 är högst 
500 000 kronor exklusive mervärdesskatt för det aktuella 
kalenderkvartalet eller för något av de fyra föregående/…/ 

 
Om det sammanlagda värdet enligt första stycket 2 under ett 
kvartal överstigit 500 000 kronor exklusive mervärdesskatt, 
ska en sammanställning göras för den eller de månader som 
förflutit sedan ingången av det kvartalet 

36§ 

Den periodiska sammanställningen skall 
lämnas till Skatteverket. Den skall ha 
kommit in senast den 5 i andra månaden 
efter utgången av den period som 
sammanställningen avser. 

Den periodiska sammanställningen ska lämnas till 
Skatteverket. Den ska ha kommit in senast den 20 i månaden 
efter utgången av den period som sammanställningen avser. 
 
I fall som avses i 35 a § tredje stycket ska sammanställningen 
dock ha kommit in senast den 20 i månaden efter utgången av 
den månad då beloppet överskreds. 

 
3.3 Återbetalning 

Om ett svenskt företag köper tjänster eller varor i ett annat land betalar de naturligtvis moms 
på det. Företagen som gör detta har rätt att få tillbaka den momsen genom återbetalning, på 
samma sätt som en utländsk företagare i Sverige har rätt att få tillbaka moms den betalar på 
varor och tjänster här. Detta gäller om företagen inte är momsskyldiga i det land de köper 
varorna eller tjänsterna i.43 Dessa lagar finns reglerade i ML kapitel 19. 
 

 

                                                 
43 Lundén, B. (2009) Moms praktisk handbok i mervärdesskatt, s. 616 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970483.HTM#K3
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3.3.1 Dagens lagstiftning 
Idag ska ett företag som köper en vara eller en tjänst i ett annat EG-land ansöka om 
återbetalning till det aktuella landet.44 Om det till exempel är ett svenskt företag som betalat 
en hotellnatt i Frankrike och därmed betalat moms, måste företaget skicka in en 
pappersansökan om återbetalning och originalfaktura/kvitto till skattemyndigheten i 
Frankrike. Efter en tid, beroende på vilket land man söker i, får företaget sedan 
återbetalningen. För att kunna få momsen återbetald krävs det också att beloppet ligger över 
en viss gräns. För utländska företagare i Sverige är gränsen 250 kronor per kalenderår.45 
 

3.3.2 Kommande lagstiftning 
Från och med januari 2010 ska det inte lämnas in pappersblanketter till det landet där man 
ansöker om återbetalning, utan man ska istället använda en elektronisk tjänst som ska 
utvecklas av skatteverket.46 Anledningen till de nya lagarna är främst för att effektivisera och 
förenkla för företagen samt att modernisera proceduren.47 Det som ligger till grund är direktiv 
2008/9/EG, där man i artikel 7 kan utläsa följande: 

 
”För att erhålla återbetalning av mervärdesskatt i den återbetalande 
medlemsstaten ska den beskattningsbara personen som inte är etablerad i den 
återbetalande medlemsstaten på elektronisk väg rikta en återbetalningsansökan 
till den medlemsstaten och inkomma med denna till den medlemsstat där han är 
etablerad via den elektroniska portal som ska inrättas av den medlemsstaten”.48 

 
De lagändringar som föreslås av regeringen rörande återbetalning på elektronisk väg, för 
svenska företag, kommer att påverka det nittonde kapitlet i ML (1994:200) med ett antal nya 
paragrafer. 
  

                                                 
44http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforaterbetalningavmomsinomegfran2
010.4.58a1634211f85df4dce80008103.html  
45 Lundén, B. (2009) Moms praktisk handbok i mervärdesskatt, s. 616 ff. 
46http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforaterbetalningavmomsinomegfran2
010.4.58a1634211f85df4dce80008103.html  
47 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270, s. 1 
48 Rådets direktiv 2008/9/EG s. 24 

http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforaterbetalningavmomsinomegfran2010.4.58a1634211f85df4dce80008103.html
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforaterbetalningavmomsinomegfran2010.4.58a1634211f85df4dce80008103.html
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforaterbetalningavmomsinomegfran2010.4.58a1634211f85df4dce80008103.html
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyheter/nyareglerforaterbetalningavmomsinomegfran2010.4.58a1634211f85df4dce80008103.html
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Tabell 2: Återbetalning, nya paragrafer 

Ny paragraf  Lagtext 

31§ 

Återbetalningsansökningar riktade till andra EG-länder från näringsidkare som är 
etablerade i Sverige 
 
 För att få återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EG-land i enlighet med det landets 
tillämpning av rådets direktiv 2008/9/EG22 av den 12 februari 2008 om fastställande av 
närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till 
beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i 
en annan medlemsstat, ska en näringsidkare som är etablerad i Sverige, men inte i det 
återbetalande landet, rikta en ansökan om återbetalning till det landet. 
 
Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket via den elektroniska portal som inrättats härför. 

32§ 

En ansökan enligt 31 § ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 september 
kalenderåret efter återbetalningsperioden. 
 
En ansökan ska anses ha kommit in endast om sökanden har lämnat samtliga uppgifter som 
krävs enligt tillämpningen av artiklarna 8, 9 och 11, i rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 
februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 
2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den 
återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat, i det EG-land som ansökan riktas 
till. 
 
Skatteverket ska utan dröjsmål skicka en elektronisk bekräftelse till sökanden om vilket 
datum ansökan kom in till verket 

 
3.4 Omsättningsland 

Regler och lagar kring omsättningsland tas upp i mervärdeskattelagen och reglerar var en 
tjänst ska anses omsatt; det avgör i vilket land beskattning ska ske.49 Störst problem kring 
detta skapas när utrikeshandel sker. I direktiv 2008/8/EG finns nya lagar inom området 
beslutade vilka är framtagna för att framför allt passa samhället bättre då allt fler tjänster idag 
tillhandahålls på distans50.  
 

3.4.1 Dagens lagstiftning 
I Sverige råder idag en lagstiftning bestående av en huvudregel och ett antal specialregler 
vilka regleras i ML 5 kap. Systemet är speciellt på så sätt att huvudregeln kompletterar 
specialreglerna som alltså går i första hand. Specialreglerna anger när olika varor anses vara 
omsatta i Sverige och därför ska beskattas här, detsamma gäller huvudregeln som används om 
tjänsten inte har en egen specialregel.51 Som tidigare nämnt finns det sju olika tjänstegrupper 
där var och en regleras av separata regler och utöver dessa grupper tillkommer tjänster som 
går under huvudregeln.   
 
  

                                                 
49 Lundén, B. (2009) Moms – praktisk handbok i mervärdesskatt s. 132  
50 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270 s.1 
51 Möte med Åke Holmkvist, Skatteverket, 2009-04-21 
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Tabell 3: Nuvarande lagstiftning enligt ML 5 kap. 

Lagrum Tjänst Regel 

8 § 1 st. Huvudregeln 

För andra tjänster än de nedan angivna (4-7 §) skall 
omsättningen anses ha gjorts inom landet, om den som 
tillhandahåller tjänsterna har sätet för sin ekonomiska 
verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige från 
vilket tjänsterna tillhandahålls. I det fall tjänsterna inte 
tillhandahålls från ett sådant säte eller etableringsställe i 
Sverige eller utomlands, är de omsatta inom landet om den 
som tillhandahåller tjänsterna är bosatt eller stadigvarande 
vistas i Sverige. 

4 § Fastighetstjänster För Fastighetstjänster gäller att de anses omsatta i det land 
där fastigheten finns.  

5 § Transporttjänster 

Transporttjänster som enbart utförs i Sverige är omsatta här 
och ska beskattas enligt svensk momslag. Transporter som 
påbörjas i ett EG-land och avslutas i ett annat anses omsatt i 
Sverige när: 
• Transporten inleds i Sverige samtidigt som köparen 

inte åberopar sitt momsregistreringsnummer.  
• Köparen är momsregistrerad i Sverige. 

6 § 
6 § 

Arbete på lös egendom 
Tjänster inom kulturområdet 

Vid Arbete på lös egendom och Tjänster inom 
kulturområdet anses de omsatta i det land där de utförs.  

7 § Intellektuella tjänster 

Intellektuella tjänster anses omsatta i Sverige:  
• När de tillhandahålls från ett annat EG-land eller från 

ett land utanför EG och förvärvaren är en 
näringsidkare som har antingen sätet för sin 
ekonomiska verksamhet i Sverige, ett fast 
etableringsställe i landet eller om han är bosatt eller 
stadigvarande vistas här vid avsaknad av sådant säte.  

• När de tillhandahålls från ett land utanför EG och 
förvärvas här eller i fråga om elektroniska tjänster som 
förvärvas här eller i ett annat land och förvärvaren är 
någon som inte är en näringsidkare men som är 
etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige  

• När de tillhandahålls från ett land utanför EG och 
förvärvas av någon som inte är en näringsidkare men 
som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett 
annat EG-land eller i ett land utanför EG samt utgör 
sådana tjänster som telekommunikationstjänster samt 
radio- och televisionssändningar och tjänsterna 
tillgodogörs inom landet genom ett elektroniskt 
kommunikationsnät med fast anslutning här. 

7a §  Förmedlingstjänster 

Förmedlingstjänster anses omsatt i Sverige när 
omsättningen av tjänsten sker inom landet och köparen inte 
åberopar momsregistreringsnummer i ett annat EG-land, 
eller om tjänsten omsätts i annat EG-land men köparen 
hänvisar till svenskt momsregistreringsnummer.  

8 § 2 st. Uthyrning av transportmedel 
Uthyrning av transportmedel ska beskattas i Sverige och 
tjänsten anses vara omsatt här om uthyraren har sätet för sin 
verksamhet eller är fast etablerad i landet. 52 

 

                                                 
52 Mervärdesskattelagen 1994:200, 5 kap 
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3.4.2 Kommande lagstiftning 
När det gäller omsättningsland kommer innebörden av lagarna i stort sett att vara oförändrade. 
Det man vill förändra är själva strukturen på lagtexten i ML 5 kap för att den ska efterlikna 
EG:s så mycket som möjligt. Två nya huvudregler föreslås medan specialregler för olika 
tjänstegrupper fortfarande kommer att finnas kvar. Sammanlagt tillkommer ett tiotal nya 
paragrafer inom regleringen av omsättningsland, nedan har vi beskrivit de nya regler som 
berör tjänstegrupperna och där det blir en betydande förändring.  
 
Tabell 4: Förslag till ny lagstiftning av ML 5 kap. 

Lagrum  Tjänst Regel 

5§ 
Huvudregel: 
Näringsidkare till 
näringsidkare 

En tjänst som tillhandahålls en näringsidkare är omsatt inom 
landet om näringsidkaren har sätet för sin ekonomiska 
verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här. Om 
näringsidkaren varken har ett sådant säte eller fast 
etableringsställe här eller utomlands är tjänsten omsatt inom 
landet, om denne är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige. 

6§ 
Huvudregel: 
Näringsidkare till 
privatperson 

En tjänst som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare är 
omsatt inom landet om den som tillhandahåller tjänsten 
antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige 
eller ett fast etableringsställe här. Om näringsidkaren varken 
har ett sådant säte eller fast etableringsställe här eller utomlands 
är tjänsten omsatt inom landet, om denne är bosatt eller 
stadigvarande vistas i Sverige. 

7§ Förmedlingstjänster 

En förmedlingstjänst som tillhandahålls någon som inte är 
näringsidkare är omsatt inom landet om 
• tjänsten görs för någon annans räkning i dennes namn 
• den omsättning som tjänsten avser görs inom landet  

10§ Gemenskapsintern 
varutransport 

En gemenskapsintern varutransporttjänst som tillhandahålls 
någon som inte är näringsidkare är omsatt inom landet om 
avgångsorten är i Sverige. Med gemenskapsintern varutransport 
avses en transport av varor där avgångs- och ankomstorten är 
lokaliserade i två olika EG-länder.  

12§ 

 
Tjänster med 
anknytning till 
transportverksamhet  

Tjänster med anknytning till transportverksamhet såsom 
lastning, lossning, godshantering och liknande tjänster är 
omsatta inom landet om de fysiskt utförs i Sverige och 
tillhandahålls någon som inte är näringsidkare. Detsamma 
gäller tjänster i form av värdering av eller arbeten på en vara 
som är lös egendom.  

 
13 § 
 
14 § 

Restaurang- och 
cateringverksamhet 

En restaurang- eller cateringtjänst är omsatt inom landet, om 
den fysiskt utförs i Sverige och inte annat följer av 1 § tredje 
stycket eller 14 § 
 
En restaurang- eller cateringtjänst som fysiskt utförs ombord på 
tåg under en persontransport inom EG är omsatt inom landet, 
om avgångsorten är belägen i Sverige. Med persontransport 
inom EG avses en persontransport som utan uppehåll utanför 
EG utförs mellan avgångsorten och ankomstorten. 

15§ Uthyrning av 
transportmedel 

En tjänst i form av korttidsuthyrning av transportmedel är 
omsatt inom landet om transport-medlet faktiskt ställs till 
förvärvarens förfogande i Sverige Med korttidsuthyrning avses 
att transportmedlet får innehas eller användas under en 
sammanhängande period om högst 30 dagar vid fordon och 90 
dagar när det gäller fartyg. 
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Kommande lagstiftning skiljer sig sammanfattningsvis på följande punkter i förhållande till 
dagens regler: 
 
Tabell 5: Förändringar i lagstiftning av omsättningsland 

Tjänst Förändring 

Huvudregeln 

Förändringen innebär att dagens huvudregel blir två 
huvudregler, en som reglerar handeln näringsidkare 
emellan och en som styr handeln mellan näringsidkare och 
privatperson. Vid handel mellan näringsidkare anses 
tjänsten omsatt i det land där köparen finns, enligt dagens 
lag beskattas tjänsten i det land där säljaren påträffas. 
 
Förmedlingstjänster, restaurang- och cateringverksamhet, 
gemskapsintern varutransport och tjänster med anknytning 
till transportverksamhet kommer att falla under 
huvudregeln när försäljning till näringsidkare sker. Vid 
försäljning till privatperson finns lagarna under 
specialreglerna.  

Uthyrning av transportmedel 

Denna förändring medför en tidsbegränsning i 
uthyrningen, s.k. korttidsuthyrning, och innebär att 
tjänsten endast ska beskattas inom landet så länge 
uthyrningen sker i en sammanhängande period om högst 
30 dagar för ett fordon och 90 dagar för ett fartyg. I 
dagens lagstiftning finns ingen tidsbegränsning.  

     
 
Förändringarna ska innebära en förenkling för företagen, modernisera och minska det 
administrativa arbetet53. Utöver de ovanstående förändringarna har det tillkommit 
specialregler för gemenskapsintern varutransport, restaurang- och cateringverksamhet samt 
tjänster med anknytning till transportverksamhet.  

 
3.5 Implementering i andra länder 

Införandet av just dessa nya momsförändringar och utseendet på lagstiftningen är i skrivande 
stund inte helt spikade vilket vi även tidigare nämnt. Samma sak gäller för övriga länder inom 
EU vilka även de med tiden ska implementera direktiven 2008/8/EG, 2008/117/EG och 
2008/9/EG till deras momslagstiftning. Detta gör det givetvis till en omöjlighet att i dagsläget 
finna information om implementeringsprocesser samt effekt av just dessa momsförändringar. 
Däremot har vi hittat en del teori om hur andra momsregler tidigare har implementerats. 
  
I amerikanska GAO:s undersökning “VAT; lessons learned from other countries on 
compliance risk, administrative cost, compliance burden and transition” har fem länder 
(Australien, Nya Zeeland, Frankrike, Canada, Storbritannien) studerats i syfte att finna 
mönster kring implementering och effekt av momslagstiftning. USA ansåg sin dåvarande 
inkomstbeskattning vara för ineffektiv, orättvis samt för komplicerad för att kunna fortsätta 
användas. På grund av detta missnöje genomförde GAO undersökningen vilken skulle 
fungera som beslutsunderlag för den amerikanska staten i deras process att införa moms och 

                                                 
53 Neuhahn et al, ”The VAT package: new rules for taxing international services”, International tax review, 2008 
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utforma en fungerande lagstiftning kring detta.54 Att studien analyserar införandet av moms 
för allra första gången i dessa fem länder bör betonas, för GAO:s undersökning var det 
givetvis en nödvändighet men i jämförelse med Sverige och de momsförändringar vi 
analyserar i vår studie föreligger en relativt stor skillnad. GAO:s studie visade bland annat på 
tre viktiga resultat:  

Ø Komplexitet av lagstiftningen 
Ø Stöd vid implementeringsprocessen 
Ø Tidsåtgång vid implementeringen 

 
Moms är en komplex skattelagstiftning, oavsett hur ”enkel” lagen görs medför den 
omställningskostnader för företagen i form av exempelvis administrativa kostnader och ökad 
komplexitet.55 Enligt en undersökning i Storbritannien med små och medelstora företag 
visade det sig också att de förändringar som påverkade företagen mest administrativt var just 
förändringar i moms56. Lagstiftningen kan givetvis göras olika enkel eller komplicerad vilket 
påverkar kostnadsbelastningen. En ”enkel” variant är då samma procentuella beskattning 
används för olika typer av varor och tjänster, men för alla typer av varor och tjänster. I en mer 
komplicerad lagstiftning kan beskattningen vara olikt procentuell samtidigt som enbart vissa 
typer av varor och tjänster berörs av beskattningen. Samtidigt som en mer komplex 
lagstiftning leder till högre omställningskostnader medför det också att företag i större 
utsträckning missklassificerar sina varor eller tjänster, av misstag eller avsiktligt för att 
minska skattebelastningen.57 
 
Ländernas implementeringsprocesser omfattade i de flesta fall mycket stöd och hjälp till 
företagen och mycket vikt lades vid den administrativa utvecklingen av moms för att få den 
att fungera rent praktiskt. I Kanada, Nya Zeeland samt Australien utvecklades den 
administrativa delen av olika statliga myndigheter där extra personal fick inkallas. I dessa tre 
länder skapades det även ytterligare kommittéer för att kunna för att koordinera 
implementeringen. I Nya Zeeland delades ansvaret mellan olika myndigheter upp, exempelvis 
ansvarade en myndighet för den administrativa lagstiftningsprocessen, en annan för att 
informera om och marknadsföra momsen medan en tredje ansvarade för företagens 
registrering.58 Detta kan jämföras med den brittiska undersökningen där företagen uppgav att 
den främsta källan till information var pressen och bara en femtedel hade fått information via 
statliga eller lokala myndigheter. Artikeln ger två förklaringar på detta, dels att företag inte 
vet var de ska få information och dels för att det blir för mycket information att hantera.59 
 
Att informera och utbilda företagen var ett område som skedde mycket noggrant i bland annat 
Australien där bidrag gick ut till olika organisationer och industriförbund i syfte att 
administrera och utveckla utbildningsprogram. Föreläsningar och seminarier erbjöds till 
redovisningsansvariga och skattespecialister vid företag, utöver detta fanns även stor hjälp att 
få via telefon och internet. För mindre företag fanns ytterligare hjälp att tillgå så som program 

                                                 
54 United States Government Accountability Office, “VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition”, 2008, s. 2 
55 United States Government Accountability Office, “VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition”, 2008, s. 17 ff 
56 Schmidt, Ruth A. et al. “Legislation and SME retailers – compliance costs and consequences” International 
Journal of Retail & Distribution Management, 2007, Volume 35, Issue 4, s.262 ff 
57 United States Government Accountability Office, “VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition”, 2008, s. 17 ff 
58Ibid s. 45 ff 
59Schmidt, Ruth A. et al. “Legislation and SME retailers – compliance costs and consequences” International 
Journal of Retail & Distribution Management, 2007, Volume 35, Issue 4, s. 265  
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till datorn, träningskurser och rådgivning. Även Kanada valde i sin implementeringsprocess 
att ge extra stöd åt mindre företag då deras krav på både redovisning och rapportering höjdes i 
och med införandet av moms.   
 
Tidsåtgången för att implementera moms i dessa fem länder var något som studerades och gav 
ett högt resultat. För länderna Nya Zeeland, Australien samt Canada tog det mellan 15-24 
månader från start till mål. En av de största och mest tidskrävande processerna var att 
utveckla de formulär företagen skulle använda vid sin momsrapportering, delvis på grund av 
att detta är en viktig del som bör genomföras noggrant och som även påverkade den 
utbildning företagen fick. I Nya Zeeland tog denna process drygt två månader medan det i 
Kanada krävdes hela 12 månader, detta kan ställas i relation till att Nya Zeelands regelverk 
för moms är av det enklare slaget och Kanadas mer komplicerat. 60 Detta gäller då land som 
inte haft någon moms förut varför det tog ganska lång tid, i vår studie behandlas Sverige som 
haft moms ett antal årtionden och där det är vissa förändringar som ska införas. I 
Storbritannien uppgav cheferna på företagen att de spenderade cirka fem timmar i veckan på 
att anpassa sig till nya lagstiftningar61. 
 

3.6 Sammanfattning 
Införlivningen av EG-direktiv 2008/8/EG, 2008/117/EG, 2008/9/EG och förordning 37/2009 
innebär att svensk momslag kommer att förändras till januari 2010. Synligast blir denna 
förändring i ML kapitel 5 och 19 där omsättningsland och återbetalning av moms kommer att 
regleras på nya sätt. Även SBL kapitel 10 förändras då periodisk sammanställning. Dessa nya 
lagar påverkar företagen på olika sätt, en del företag står inför förändringar på alla tre punkter 
medan andra bara berörs till viss del. 
 
När det gäller den periodiska sammanställningen kan vi konstatera att det blir en ansenlig 
förändring för många företag då lagen går från att inte reglera detta alls till att fordra en 
sammanställning månadsvis eller kvartalsvis. Företagets omsättning avgör hur ofta 
sammanställningen ska redovisas och företag med en omsättning på minst 500 000 kr 
påverkas givetvis mest av detta då en månatlig sammanställning ska ske. Med andra ord 
påverkas de tjänsteföretag som säljer tjänster med omvänd beskattning av denna förändring. 
De nya lagarna kring periodisk sammanställning har tagits fram i syfte att öka kontrollen för 
antal tjänster som har sålts och vart försäljningen har skett, samtidigt försvårar lagen för 
bedrägerier62. Förändringarna innebär dock en kostnad för företagen då den administrativa 
bördan ökar63. Förändringarna påverkar SBL kapitel 10 där gamla paragrafer skrivs om och 
enstaka nya tillkommer.  
 
Vad gäller återbetalning av moms sker en förändring främst för att förenkla och effektivisera 
det gamla papperssystemet då elektronisk återbetalning införs i EG.64 Denna återbetalning ska 
ske via en tjänst som respektive medlemslands skattemyndighet kommer att tillhandahålla. 
Svensk momslag påverkas genom att ett antal nya paragrafer som reglerar detta tillkommer i 
kapitel 19, ML. Förändringen om återbetalning kommer att beröra alla tjänsteföretag som 
handlar med utlandet.  
                                                 
60 United States Government Accountability Office, “VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition”, 2008,  s. 45 ff 
61 Schmidt, Ruth A. et al. “Legislation and SME retailers – compliance costs and consequences” International 
Journal of Retail & Distribution Management, 2007, Volume 35, Issue 4, s. 263 
62 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270 s. 90 
63 Neuhahn et al, ”The VAT package: new rules for taxing international services”, International tax review, 2008 
64 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270, s. 1 
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De nya lagarna som behandlar omsättningsland ser till synes ut innebära störst och flest 
förändringar, i praktiken sker dock inte alltför stora ändringar utan mycket handlar om att 
strukturera om ML och kapitel 5, där omsättningsland regleras, till ett mer logiskt system.  
Det viktigaste av förändringarna berör huvudregeln där den gamla ersätts av två nya 
huvudregler, varav en av dessa två styr handeln mellan näringsidkare till näringsidkare och 
den andra behandlar handeln mellan näringsidkare och privatperson. Dessa nya huvudregler 
tar plats i ML kapitel 5 paragraf 5-6 och följs sedan av specialregler. Detta skapar en ny 
struktur i momslagen då specialreglerna tidigare kommit i första hand och huvudregeln sedan.  
 
Moms vid handel mellan näringsidkare ska enligt den nya huvudregeln beskattas i det land 
där köparen finns vilket alltså innebär omvänd beskattning, detta innebär en stor förändring 
mot nuvarande huvudregel då momsen ska beskattas i det land där säljaren är etablerad. Detta 
ger fördelar som kommer innebära att köparen inte behöver ansöka om återbetalning i det 
land där säljaren är och ge ett kassaflödesfördel samt färre tillfällen då man måste 
momsregistrera sig i mer än ett EU-land, dock kan det innebära nackdelar i form av dubbel 
beskattning vid handel med länder utanför EU65. Denna ändring är också den största bland de 
nya reglerna för omsättningsland. Vad gäller den andra nya huvudregeln sker ingen 
förändring då den nya lagen säger att beskattning ska ske i det land där säljaren är etablerad 
vilket är detsamma som dagens huvudregel.  
 
Vidare tillkommer specialregler för restaurang- och cateringverksamhet, gemskapsintern 
varutransport, tjänster med anknytning till transporttjänster samt uthyrning av transportmedel. 
Förändringen innebär att vid försäljning till näringsidkare går dessa tjänster under 
huvudregeln, vilket i praktiken medför att företagen måste veta om kunden är en 
näringsidkare eller privatperson. Förmedlingstjänster som redan har en specialregel har blivit 
omarbetad och kommer också att gå under huvudregeln vid försäljning till näringsidkare.  
 
Förändringarna kring omsättningsland realiseras bland annat för att skapa mer likhet till 
lagarna som reglerar handel med varor och för att anpassas till dagens situation där många 
tjänster säljs på distans.66 Dessa förändringar slår väldigt olika beroende på vilken typ av 
tjänst ett företag har, vissa påverkas inte alls av de nya lagarna medan företag som till 
exempel faller under huvudregeln påverkas i hög grad. I stort kommer förändringarna att 
påverka administrativa processer som exempelvis bokföringssystem, företagen blir tvungna 
att tänka över sina rutiner på grund av nya krav och lagar. Eftersom det nya regelverket ska 
börja gälla i januari 2010 bör företagen öka sitt medvetande och påbörja implementeringen så 
snart som möjligt.67 
 
Hur komplex lagstiftningen om moms är påverkar i stor grad vad kostnaden för att efterfölja 
lagarna uppgår till, en mer komplex lagstiftningen innebär högre omställningskostnader för 
företagen, i form av administrativa kostnader och ökad komplexitet, medan en enklare typ av 
lagstiftningen medför lägre kostnader. Vid implementering av moms, i länder där moms 
aldrig tidigare har existerat, har det visat sig att stöd och utbildning till företagen har varit en 

                                                 
65 O'Keefe, Jarlath, O'Hare, Peter, “Increased compliance costs: VAT and place of supply of services” 
International Tax Review, Oct 2008 Indirect Taxes, Issue 43 
66 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270 s.1 
67 Neuhahn et al, ”The VAT package: new rules for taxing international services”, International tax review, 2008 



 
 

29 

viktig del i implementeringsprocessen. Mindre företag har fått extra ytterligare hjälpresurser 
för att klara av övergången. 68 
 
  

                                                 
68 United States Government Accountability Office, “VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition”, 2008, 



 

4 
Praktisk metod
Detta kapitel skildrar hur studiens praktiska bitar har planerats och genomförts. Vi 
beskriver vilken typ av metod vi använt oss av, kritik mot denna och hur
gått till. En kort beskrivning av respektive respondent finns även att läsa.

 

 
1. Insamlandet av information till en studie kan göras genom två olika metoder, den 

kvalitativa eller den kvantitativa insamlingsmetoden.
använda en kvalitativ ansats då vi vill finna hur personer som är insatta i momshantering 
ser på förändringen och hur företagen kommer att påverkas. Istället för att mäta denna 
förändring i siffror eller mängder vill vi få en mer personlig bild, den kvalitativa metoden 
stödjer detta då metoden baseras på människors beskrivningar av en händelse för att ge 
forskaren en komplett bild.70

2. Inom den kvalitativa metoden är intervju det vanligaste fö
den flexibilitet en intervju medför. Vidare valde vi att genomföra semistrukturerade 
intervjuer på grund av den ökade frihet denna typ av intervju innebär både för oss och för 
respondenten.71 I vårt fall visade sig denna fr
variera och följdfrågor med fördel läggas in, för respondenten innebar det att riktningen på 
intervjun till viss del kunde påverkas då det viktiga för oss var att höra deras syn. Med våra 
intervjuer ville vi få fram en personlig bild av förändringen samtidigt som vi ansåg det vara 
viktigt att beröra samma områden under alla intervjuer varför en viss grad av strukturering 
var nödvändig. Semistrukturerade intervjuer passade oss därmed ypperligt.

3. För att få relevanta svar till våra frågor var det viktigt att de personer vi intervjuade hade 
kunskap inom området och helst arbetade vardagligt med just momshantering. När vi 
kontaktade förtagen frågade vi specifikt efter dessa personer. 

 

Eftersom man vid kvalitativa intervjuer inte använder sig av förutbestämda frågor som vid en 
enkätundersökning, kan man genom en lista skriva upp de ämnen man vill ta upp.
oss som intervjuare frihet att frångå mallen och ställa frågor beroend
fram under intervjuns gång, följdfrågor. För våra intervjuer med företagen 
revisionsbyråerna har vi använt oss av en och samma intervjumall, den finns i sin helhet i 
bilaga 2. För intervjun med Skatteverket som var av en mer informa
oss av en kortfattad variant som kan ses i bilaga 
 
Vår intervjumall har börjat med en allmän del, för att sedan gå in på förändringarna och till 
sist en avslutande del. Vi har i intervjuerna naturligtvis valt att fokusera på de 
som de nya lagarna påverkar; periodisk sammanställning

                                                 
69 Olsson, H. (2007) Forskningsprocessen
70 Ibid. s. 63 ff. 
71 Bryman, A. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder
72 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer

1. 
Kvalitativ metod
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Praktisk metod 
Detta kapitel skildrar hur studiens praktiska bitar har planerats och genomförts. Vi 
beskriver vilken typ av metod vi använt oss av, kritik mot denna och hur
gått till. En kort beskrivning av respektive respondent finns även att läsa.

4.1 Val av metod 

Insamlandet av information till en studie kan göras genom två olika metoder, den 
den kvantitativa insamlingsmetoden.69 För oss var det självklart att 

använda en kvalitativ ansats då vi vill finna hur personer som är insatta i momshantering 
ser på förändringen och hur företagen kommer att påverkas. Istället för att mäta denna 

i siffror eller mängder vill vi få en mer personlig bild, den kvalitativa metoden 
stödjer detta då metoden baseras på människors beskrivningar av en händelse för att ge 

70 
Inom den kvalitativa metoden är intervju det vanligaste förfaringssättet; detta på grund av 
den flexibilitet en intervju medför. Vidare valde vi att genomföra semistrukturerade 
intervjuer på grund av den ökade frihet denna typ av intervju innebär både för oss och för 

I vårt fall visade sig denna frihet genom att ordningen på frågorna kunde 
variera och följdfrågor med fördel läggas in, för respondenten innebar det att riktningen på 
intervjun till viss del kunde påverkas då det viktiga för oss var att höra deras syn. Med våra 

am en personlig bild av förändringen samtidigt som vi ansåg det vara 
viktigt att beröra samma områden under alla intervjuer varför en viss grad av strukturering 
var nödvändig. Semistrukturerade intervjuer passade oss därmed ypperligt.
För att få relevanta svar till våra frågor var det viktigt att de personer vi intervjuade hade 
kunskap inom området och helst arbetade vardagligt med just momshantering. När vi 
kontaktade förtagen frågade vi specifikt efter dessa personer.  

4.2 Intervjumall 
Eftersom man vid kvalitativa intervjuer inte använder sig av förutbestämda frågor som vid en 
enkätundersökning, kan man genom en lista skriva upp de ämnen man vill ta upp.
oss som intervjuare frihet att frångå mallen och ställa frågor beroende på vad som kommer 
fram under intervjuns gång, följdfrågor. För våra intervjuer med företagen 

har vi använt oss av en och samma intervjumall, den finns i sin helhet i 
. För intervjun med Skatteverket som var av en mer informativ karaktär använde vi 

d variant som kan ses i bilaga 3.  

har börjat med en allmän del, för att sedan gå in på förändringarna och till 
har i intervjuerna naturligtvis valt att fokusera på de 

som de nya lagarna påverkar; periodisk sammanställning, återbetalning och omsättningsland.

 
Forskningsprocessen, s. 78 f 

Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 360-363 
Kvalitativa intervjuer, s. 50  

2. 
Semistrukturerad intervju Ekonomi/skatteansvariga

Detta kapitel skildrar hur studiens praktiska bitar har planerats och genomförts. Vi 
beskriver vilken typ av metod vi använt oss av, kritik mot denna och hur intervjuerna 
gått till. En kort beskrivning av respektive respondent finns även att läsa. 

 
Figur 3: Vår metod 

Insamlandet av information till en studie kan göras genom två olika metoder, den 
För oss var det självklart att 

använda en kvalitativ ansats då vi vill finna hur personer som är insatta i momshantering 
ser på förändringen och hur företagen kommer att påverkas. Istället för att mäta denna 

i siffror eller mängder vill vi få en mer personlig bild, den kvalitativa metoden 
stödjer detta då metoden baseras på människors beskrivningar av en händelse för att ge 

rfaringssättet; detta på grund av 
den flexibilitet en intervju medför. Vidare valde vi att genomföra semistrukturerade 
intervjuer på grund av den ökade frihet denna typ av intervju innebär både för oss och för 

ihet genom att ordningen på frågorna kunde 
variera och följdfrågor med fördel läggas in, för respondenten innebar det att riktningen på 
intervjun till viss del kunde påverkas då det viktiga för oss var att höra deras syn. Med våra 

am en personlig bild av förändringen samtidigt som vi ansåg det vara 
viktigt att beröra samma områden under alla intervjuer varför en viss grad av strukturering 
var nödvändig. Semistrukturerade intervjuer passade oss därmed ypperligt. 
För att få relevanta svar till våra frågor var det viktigt att de personer vi intervjuade hade 
kunskap inom området och helst arbetade vardagligt med just momshantering. När vi 

Eftersom man vid kvalitativa intervjuer inte använder sig av förutbestämda frågor som vid en 
enkätundersökning, kan man genom en lista skriva upp de ämnen man vill ta upp.72 Detta ger 

e på vad som kommer 
fram under intervjuns gång, följdfrågor. För våra intervjuer med företagen och 

har vi använt oss av en och samma intervjumall, den finns i sin helhet i 
tiv karaktär använde vi 

har börjat med en allmän del, för att sedan gå in på förändringarna och till 
har i intervjuerna naturligtvis valt att fokusera på de tre områden 

och omsättningsland. 

3. 
Ekonomi/skatteansvariga
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Inom alla delar i vår mall har vi ställt upp ett antal punkter som vi ansåg viktiga och i syfte att 
kunna falla tillbaka på för att ha lite kontroll på intervjuerna. Inom de tre förändringarna 
syftade punkterna till att vara kvalitativa på så sätt att de skulle ge oss en ökad förståelse om 
hur och varför exempelvis förändringarna påverkar arbetsbördan. 
 
Som vi ser det kan företagen påverkas på olika sätt och dessa tre sätt vi ser som mest 
påfallande är: administrativt, ekonomiskt och redovisningsmässigt. Med administrativ 
påverkan avser vi bland annat rutiner som finns och som kan komma att behöva ändras. Med 
ekonomisk påverkan menar vi hur den ekonomiska ställningen berörs, som exempelvis 
likviditeten. Redovisningsmässig påverkan syftar både till själva redovisningsprogrammet 
samt om nya konton måste börja användas etcetera, helt enkelt hur bokföringen påverkas.  
 
Den första delen har konstruerats i syfte att ge oss större inblick i deras erfarenhet och 
kunskap medan den avslutande delen har avsett att täcka förberedelser och den allmänna 
synen på de nya lagarna. 

 
4.3 Intervjupersoner 

De personer vi valt att intervjua arbetar med ekonomi på de valda företagen och borde därmed 
vara mest insatta i förändringarna angående momsen. Vi har även intervjuat en person på 
Skatteverket för att få en bättre förståelse för ämnet och myndighetens syn på de nya lagarna. 
Det är Skatteverkets uppgift att informera om och hjälpa företagen med frågor som angår 
moms. Vi har valt att även intervjua revisionsbyråer, då de i många fall har hand om företags 
löpande redovisning samt att de har en väldigt bred kompetens, de kan i vissa fall också 
påverkas av de nya reglerna beroende på omfattningen av deras utlandsaffärer. Nedan är en 
lista på våra respondenter, deras befattning och lite om deras bakgrund. 
 
Respondent 1: Åke Holmkvist, Skatteverket i Umeå 
Åke jobbar på momsavdelningen på skatteverket. Vid förfrågan hur länge han jobbat med 
detta, var han tveksam men sa skämtsamt att han har jobbat med momsen sen den kom och att 
han inte ville säga när. Men med andra ord kan man säga att Åke har jobbat med detta sedan 
60-talet och är gammal i gemet, han har varit med om de flesta förändringar som skett med 
momsen sen den kom. 
 
Respondent 2 & 3: Hjördis Tafvelin och Maggie Jonsson, Nordlignum AB i Umeå 
Hjördis och Maggie jobbar på det svenska förmedlingsföretag Nordlignum AB som förmedlar 
trävaror för svenska företag. Maggie jobbar med bokföring och löner på fyra företag inom 
koncernen och Hjördis gör bokslut för alla sex företag i koncernen och även koncernbokslut, 
deklarationer, budget och lite andra göromål. Hjördis har jobbat med ekonomi sedan 1965 och 
Maggie har jobbat på sin position på Nordlignum i nio år, där moms är något som de dagligen 
hanterar. 
 
Respondent 4: Camilla Lindell Arneklev, Schenker AB i Göteborg 
Camilla jobbar på ekonomiavdelning på det stora internationella transportföretaget Schenker, 
ett företag med cirka 90 000 anställda i hela världen. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift är 
redovisning av moms, där hon också arbetar som rådgivare mot företagen inom koncernen när 
det gäller deras frågor vad gäller moms. Befattningen på Schenker har hon haft sedan nio år 
tillbaka, i arbetsuppgifterna ingår dessutom att bistå med expertkunskap i ekonomisystemen. 
Hon hjälper även utländska företag med deras svenska momsredovisning. 
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Respondent 5: Lena Hallefors, Deloitte i Skellefteå 
Lena har jobbat som momskonsult på Deloitte i Skellefteå under tio år, hon åker även runt till 
kontoren i Umeå, Östersund och Luleå några gånger i månaden. Innan hon började på Deloitte 
jobbade hon på Skatteverket som skatterevisor och hade utbildning för just skatterevisorer. 
Hon har även suttit på Riksskatteverket i Solna, Stockholm i en särskild storbolagsgrupp. Hon 
är intresserad av EG-rätt och jobbar själv mycket mot utlandet. 
 
Respondent 6: Cecilia Rasmussen, Öhrlings PWC i Sundsvall 
Cecilia har jobbat på Öhrlings PWC i Sundsvall i sex år som skatterådgivare. Hon håller på 
med moms ungefär 95 % av sin tid. Innan hon började där jobbade hon som skatterådgivare 
på ett konkurrerande företag och höll bland annat på med inkomstskatt och bolagsfrågor. Hon 
har även bakgrund från domstolsidan då hon varit notarie på en länsrätt och också läst en tid 
på domarutbildningen.  
 

4.3.1 Intervjusituationen 
Efter varje intervju försökte vi analysera intervjusituation för att försäkra oss om att svaren vi 
fick inte påverkades av något utomstående. Helst ska omgivningen vara lugn och inga yttre 
störningar ska förekomma som kan påverka respondenten negativt och därmed ha inverkan på 
de svar som man får73. Vi spelade in alla intervjuer, dels med diktafon och dels med 
mobiltelefon, för att kunna transkribera och analysera de. Detta var inget som respondenterna 
reagerade nämnvärt på. 
 
Vi började varje intervju med att presentera oss och vårt ämne, vilket resulterade i positiva 
reaktioner då många tyckte att det var intressant och ville gärna höra om vårt arbete. Efter 
detta frågade vi om det fanns några invändningar mot att vi spelade in intervjuerna och bad 
sedan respondenterna presentera sig själva, berätta om deras arbetsuppgifter och bakgrund. 
Det är viktigt att bygga upp en positiv relation och känsla kring intervjun så tidigt som möjligt 
varför vi valde att börja med ett antal ”lättare” frågor så som att respondenten fick presentera 
sin arbetserfarenhet74.  
 
Eftersom vi valt att dela upp intervjun i de tre förändringarna för att tydliggöra, valde vi att 
berätta för respondenterna hur vi hade tänkt lägga upp intervjun. Det kom sig naturligt att 
många respondenter då berättade vad de kände till om förändringarna. När vi väl gick in på 
varje förändring använde vi vår intervjumall som ett stöd, där vi skrivit ner viktiga punkter för 
att försäkra oss om att inte glömma något väsentligt. Denna mall var ett bra stöd och självklart 
anpassades frågorna till hur intervjun utvecklades. Trots att vi hade strukturerat intervjun 
utefter de tre förändringarna blev detta inte fallet alla gånger då vissa av respondenterna, 
naturligt för en semistrukturerad intervju, kom in på ett ämne före det andra eller fler 
samtidigt. Alla respondenter gav tämligen långa och utförliga svar och beskrivningar av de 
olika områdena. Som sista del i intervjuerna pratade vi om huruvida företagen påbörjat några 
förberedelser samt lite allmänna avslutande frågor. 
 
Möte 1: Åke Holmkvist, Skatteverket i Umeå 
Umeå, 2009-04-21 
Vi träffade Åke Holmkvist på Skatteverkets kontor i Umeå där vi fick tillgång till ett privat 
konferensrum. Miljön var därmed avskild och kändes professionell. Åke var väldigt 

                                                 
73 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 44 ff. 
74 Ibid. s. 68 ff 
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tillmötesgående och lugn, han svarade på alla våra frågor och var mån om att vi förstod vad 
han sa. Intervjun varade i 50 minuter utan avbrott eller andra störningar.  
 
Möte 2: Hjördis Tafvelin och Maggie Jonsson, Nordlignum AB i Umeå 
Umeå 2009-05-13 
Vi träffade Maggie och Hjördis på Nordlignums kontor i Umeå. De ville gärna vara två 
stycken med vid intervjun för att vi skulle kunna få så bra svar som möjligt, vilket vi inte 
motsatte oss. Eftersom de var två pratade de mycket mellan varandra och nämnde saker vi 
nödvändigtvis inte förstod eller hade nytta av. De var väldigt trevliga, avslappnade och 
genuint intresserade av vår undersökning. Vi talades vid i 40 ostörda minuter i en 
konferenslokal. 
 
Telefonintervju 1: Camilla Lindell Arneklev, Schenker AB i Göteborg 
Umeå 2009-05-13 
Vi ringde upp Camilla på Schenker på den tid vi hade avtalat. Hon nämnde att hon hade kort 
om tid på grund av olika orsaker och att vi fick se hur länge hon kunde tala med oss. Hon 
uppfattades dock inte som stressad överhuvudtaget och hon tyckte även att intervjun hade gått 
fort när vi avslutade. För att visa hänsyn var även vi snabba med våra frågor, vilket med 
hennes snabba svar ledde till att intervjun varade i ungefär 30 minuter. 
 
Telefonintervju 2: Lena Hallefors, Deloitte i Skellefteå 
Umeå 2009-05-14 
Vid första uppringningen fick vi inget svar av Lena, inte heller vid det andra. På tredje 
försöket svarade Lena och bad om ursäkt att hon inte svarat och att hon var redo nu. Lena 
hade många exempel på alla våra frågor och vi insåg att hon var mycket väl insatt i ämnet. 
Emellanåt blev hon distraherad av andra saker men nämnde då detta och vi fick helt enkelt 
upprepa våra frågor. Vi pratade med Lena i cirka 40 minuter. 
 
Telefonintervju 3: Cecilia Rasmussen, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers i Sundsvall 
Umeå 2009-05-28 
Vi hade bestämt en tid med Cecilia som hon skulle ringa upp oss på, tyvärr gjorde hon inte 
detta och efter att vi ringt upp henne bokade vi en ny tid. Hon var hemskt ledsen att hon glömt 
det och sa att det verkligen inte var hennes stil. Hon hade mycket bra svar på våra frågor och 
tyckte vi hade valt ett intressant ämne. Vi talades vid i cirka 30 minuter och fick ut många bra 
och informativa svar. 
 

4.4 Urval 
För oss var det en förutsättning att företagen var tjänsteföretag och handlade med utlandet, 
detta var inget vi kunde bortse ifrån. Under vår skrivande- och arbetsprocess blev det tydligt 
att sådana företag var svåra att finna. För oss är tjänster enkla saker som frisörer, konsulter, 
städare eller mäklare. Att hitta motsvarande som handlar utrikes tedde sig mer komplicerat än 
vi först förutsett. Detta ledde till att vårt urval till stor del blev ett bekvämlighetsurval75.  Vi 
tog det vi kunde finna genom att ringa och fråga oss runt. Detta innebär således att de vi valt 
ut inte nödvändigtvis representerar helheten, men då resurserna är små är ett 
ickesannolikhetsurval det mest passande76. När det gäller revisionsbyråerna ville vi gärna tala 
med några av de större företagen då vi ansåg att de skulle ha den största kompetensen. 
 

                                                 
75 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 120 
76 Bryman, A. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 125 
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Storleken på urvalet är starkt beroende av både tid och tillgänglighet. Det viktigaste är inte att 
göra så många intervjuer som möjligt utan att de man gör genomförs på ett bra sätt77. Vi ansåg 
därför att en handfull väl genomförda intervjuer skulle kunna svara på vårt syfte. Det var även 
viktigt för oss att de vi pratade med var människor som hade kunskap om moms och som 
hanterade det dagligen. Vi var tvungna att hitta de mest passande intervjupersonerna för just 
vårt syfte78. 
 

4.5 Behandling av intervjumaterial 
Som tidigare nämnts använde vi oss av dels diktafon och dels av mobil för att spela in 
telefonintervjuerna. Detta medförde att vi hade varje intervju inspelad och vi valde att 
transkribera dessa för att inte gå miste om information och få en överblick. Vi gjorde 
transkriberingen så snart som möjligt efter intervjun medan den var färsk i minnet.  Eftersom 
vi som intervjuare även var de som gjorde transkriberingen så säkrar vi kvalitén på den då vi 
även har vårt minne till hjälp. Vi minns kroppsspråk, ansiktsuttryck, känslan i intervjun och 
annat som hjälper oss att öka reliabiliteten på transkriberingen, även anteckningar gjordes för 
att komma ihåg intervjun bättre79. Vi har även återkommit till våra respondenter om vi varit 
osäker på något de sagt. En anledning till transkribering är att kunna skicka den till 
respondenterna för att få ett ”godkännande” och bekräftelse på att vi uppfattat allt rätt. Detta 
var vår målsättning men på grund av tiden kunde vi inte genomföra detta. Vi hade även 
respondenterna i åtanke då semestertider var på ingång och eftersom vi ville färdigställa 
studien denna termin var utskick av transkriberingen till respondenterna inte möjligt. Detta är 
oturligt men vi tror inte det har påverkat utkomsten nämnvärt, av ovan nämnd procedur vid 
transkriberingen. 
 

4.6 Frågan om teoretisk mättnad 
Vi hade gärna sett ytterligare ett företag i vår studie men vid kontakt med tilltänkta företag 
visade det sig att många varken hade tid eller lust att ställa upp för en intervju, dels på grund 
av deklarationstider. Trots det anser vi att studien har en bra teoretisk mättnad då vi 
sammanlagt intervjuat två företag, två revisionsbyråer och en myndighet. Revisionsbyråerna 
ser vi som en stark respondent då deras kunskap och åsikter baseras på flera olika företag. De 
svar vi fått från våra respondenter har genomgående varit väldigt lika varandra och av det har 
vi dragit slutsatsen att fler företag inte hade förändrat studiens utgång påtagligt. 
  

4.7 Kritik mot metod 
Då vi syftar till att förstå påverkan hos företagen valde vi den kvalitativa insamlingsmetoden 
och intervjuer. Vi hade kunnat välja den kvantitativa metoden och exempelvis genomföra 
enkätundersökningar, detta hade resulterat i en större bredd men inte det djup som vi var ute 
efter. Vidare anser vi att en enkätundersökning hade varit svårt på så sätt att vi då hade lagt 
fram påståenden till respondenterna till skillnad mot nu då respondenterna i våra intervjuer 
gavs en relativt stor frihet att uttrycka sina åsikter. En annan anledning som påverkade oss till 
att inte välja den kvantitativa metoden var den avsaknad av följdfrågor som metoden medför, 
möjligheten att kunna ställa extra frågor under intervjuerna har vi uppfattat som väldigt 
betydelsefullt.   
 

                                                 
77 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 122 ff. 
78 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 136 
79 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 128 
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När det som tidigare nämnt visade sig svårare än förväntat att få tag på företag till våra 
intervjuer medförde detta att vårt urval blev ett så kallat bekvämlighetsurval där 
respondentens tid och möjlighet till att medverka kom i första hand. Detta urval ser vi inte 
som det optimala dels för att det inte kan ses som ett representativt urval, dels för att vi gärna 
hade velat intervjua ett företag från en bransch, ett annat från en annan bransch osv. för att 
kunna jämföra påverkan dessa branscher emellan alternativt flera företag inom en och samma 
bransch. På grund av tid och resurser var detta dock inte möjligt utan som enda alternativ fann 
vi bekvämlighetsurval.  
 
Missförstånd från respondenternas sida över våra frågor är något som skulle kunna leda till en 
snedvriden bild av studien. I förberedande syfte valde vi därför att utforma vår intervjumall i 
fem olika delar där förändringarna togs upp var och en separat vilket vi uppfattade vara det 
absolut tydligaste sättet. Då medvetenheten över lagförändringarna varierade till viss del samt 
hur väl insatta respondenterna var uppstod viss problematik vid någon av intervjuerna. Detta 
löste vi antingen genom att förklara förändringen eller helt enkelt notera att företaget faktiskt 
inte hade någon åsiskt eller kunskap om frågan. Andra felkällor skulle givetvis kunna vara att 
företagen hållit inne med viss information, att vi missuppfattat dem samt att våra frågor inte 
täckt in alla delar och viktig kunskap därmed uteblivit. Vår uppfattning av den empiriska 
datainsamlingen är att den fungerat bra, att respondenterna förstått oss och vi dem samt att vi 
inte uppfattat några andra felkällor av större betydelse.  
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5 
Empiriskt material 
I detta kapitel framställer och redovisar vi de svar som vi fick under intervjuerna. För 
att göra svaren så tydliga som möjligt har vi valt att dela in i underrubriker och 
sammanställt svaren i tabeller. 

 
5.1 Momslagarna idag 

För att få en överblick i hur personerna vi intervjuade såg på dagens momslag var det en av de 
första frågorna som ställdes. Vi anser att det var viktigt att få en inledande åsikt om hur de ser 
på dagens lagstiftning, om de tycker den är krånglig, bra eller dålig och så vidare. På det sättet 
kunde vi bygga vidare på förändringarna. 
 
Tabell 6: Empiri, dagens momslag 

Respondent Dagens lagar Kommentar 

Nordlignum AB Ok Tycker att den svenska momslagen är bra men att 
EU har ställt till det 

Deloitte Onödigt krånglig Tycker att man borde implementera direktiven 
exakt som de är för att undvika missförstånd 

Schenker AB Beror på Anser att de svenska reglerna är bra men att EU- 
lagarna är mer komplicerade 

Skatteverket Knölig Det är sällan de vågar svara direkt på en fråga utan 
att kolla lagarna och reglerna ordentligt 

Öhrlings PWC Hyfsade Tycker att den svenska momslagen är någorlunda 
överensstämd med den europeiska 

 
Sammanfattningsvis ansåg majoriteten av företagen att införandet av de europeiska lagarna 
har gjort den svenska lagstiftningen mer komplicerad men att den i grunden är någorlunda 
förståelig.  
 
Camilla Lindell Arneklev på Schenker ger sin åsikt: 
”Det beror lite grann på, huvudreglerna är väl inte så svåra. Problemen är när undantagen 
dyker upp och sen så är ju EU-lagstiftningen lite… Alltså i svenska regler där har du ofta ett 
svar i en lagparagraf, medan i EU-lagen så kan du hinna med tio för att få ett svar.” 
 
Momskonsulten Lena Hallefors, Deloitte, önskan: 
”Varför inte implementera direktiven rätt av? I direktivtexten står inte alls samma sak och då 
gick jag till Skatteverket och sa att momslagen inte stämmer, hur ska vi göra? Vi vill tillämpa 
EG-rätten /…/ Den kunde vara mer anpassad till EG, man behöver inte skriva om.” 
 
Åke Holmkvist på Skatteverket om illogiken i dagens momslag: 
”Det är ganska knöligt, man kan läsa om det här i femte kapitlet i ML, första avsnittet. Det 
avsnittet är väldigt ologisk och speciellt idag, du har sju paragrafer där du talar om 
undantagen och särreglerna och i den åttonde säger man att om ingen av de sju passar gäller 
huvudregeln, lite ologiskt är det ju att den åttonde ligger efter.” 
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5.2 Periodisk sammanställning 
För detta område fokuserade vi på att utreda om och hur företagen ansåg att de skulle 
påverkas av de kommande ändringarna. Vi var även intresserade av vad de tyckte allmänt om 
de här förändringarna, om de var nödvändiga eller bara en belastning. 
 
Tabell 7: Empiri, periodisk sammanställning 

Respondent Påverkan Kommentar 

Nordlignum AB Liten 
Anser att det är en fördel att lämna varje månad 
eftersom man är mer uppdaterad då, men tycker att 
det blir mer arbete 

Deloitte Viss 
Hoppas att systemen ska kunna skjuta ut rapporterna 
automatiskt utan större åtgärd, tycker att det är en 
bra kontrollmöjlighet 

Schenker AB Liten 
Har redan påbörjat arbetet med detta och tror inte 
det ska bli någon större börda arbetsmässigt så länge 
systemet har alla uppgifter 

Skatteverket Liten 
Tror inte att det kommer bli särskilt omfattande, 
men tror att företag kan se det som en negativ extra 
uppgift att utföra 

Öhrlings PWC Viss 
Ser vissa svårigheter med det nya systemet 
angående vat-nummer men tror inte att det kommer 
bli särskilt administrativt betungade för företagen 

     
I denna fråga var företagen ganska överrens i sina svar, de flesta ansåg att förändringen var 
bra, dels som en intern men även som en extern kontrollmöjlighet, samt att de administrativa 
förändringarna inte skulle blir alltför besvärliga om ens kännbara. 
 
Skatteverkets Åke Holmkvists antagande: 
”Det är klart att det blir ju en administrativ rutin, och det är klart det upplevs väl alltid som en 
belastning för ett företag, sen tror jag inte den blir speciellt omfattande. /…/ Det är ju som 
allting annat, de får inte extra betalt för att de gör det, så frågar du företag säger de nog: Ojdå 
en uppgift till.” 
 
Ekonomerna Hjördis Tafvelin och Maggie Jonssons, Nordlignum, åsikt om arbetet: 
”Det är klart, alla uppgifter som ska lämnas, det tar ju tid liksom, även att komma ihåg att det 
var ju det här också. Men om man ser bara och drar parallellen till 3-månaders redovisning på 
moms som vi har i vissa av småbolagen kontra att redovisa varje månad, så föredrar jag varje 
månad.” 
 
Deloittes momskonsult Lena Hallefors åsikt: 
”Bra kontrollmöjlighet. I Sverige har vi det ganska bra och inte så mycket momsfusk, vi har 
en bra kontrollmyndighet men de andra länderna har det jättejobbigt.” 
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5.3 Återbetalning av moms 
För detta ämne ville vi ta reda på hur företagen ser på det faktum att man numera ska kunna 
använda sig av elektronisk återbetalning istället för att pappersansökan. Det första vi gjorde 
var att ta reda på huruvida detta är något som de gör inom sitt företag och har erfarenhet av, 
vilken vana de har. 
 
Tabell 8: Empiri, återbetalning av moms 

Respondent Vana Kommentar 

Nordlignum AB Liten 
Har aldrig ansökt om återbetalning, men nämner att de 
har bott på hotell utomlands men valt att inte begära 
återbetalning på grund av små summor 

Deloitte Stor 
Tycker att systemet idag är dumt och tror att många 
företag väljer att inte ansöka om det på grund av sättet 
det måste göras på 

Schenker AB Stor 
Anser att dagens procedur är krånglig och tror att företag 
kommer att söka fler och mindre belopp vid en 
elektronisk portal  

Skatteverket Stor 
Tycker att systemet är krångligt idag och tror att många 
inte ansöker, han tycker de nya reglerna är ett steg i rätt 
riktning 

Öhrlings PWC Stor 

Anser att dagens system är katastrofalt, tycker att det 
som är bra med det nya är att det kommer gå fortare och 
kännas mer bekvämt för företagen eftersom de slipper 
att skicka in originalfakturor 

 
Även denna fråga resulterade i enhetliga svar då de flesta ansåg att dagens system är ohållbart 
och att det nya systemet kommer att underlätta processen.  
 
Momskonsult Lena Hallefors på Deloitte ger sin uppfattning om dagens procedur: 
”Inte klokt den tid det tar, om man någonsin får tillbaka något från Italien kan det ta 1,5 år, 
från Tyskland 11 mån /…/ Många bryr sig inte om det för de inte klarar av det själv. Det är 
mycket man ska kunna och veta om det andra landet också, så att de gör det inte 
överhuvudtaget. Det kostar mycket att anlita en firma för att göra det.” 
 
Skatteverkets Åke Holmkvist om systemet: 
”Jag tror det finns en hel del i dag som struntar i det här och tycker det är för jobbigt om det 
bara är en tusenlapp, så att det tycker jag själv är en bra grej, och ett steg i rätt riktning. ” 
 
Camilla Lindell Arneklev på Schenker om de nya lagarna: 
”Man kommer söka mindre belopp tror jag. Ja säg att har du en faktura på en reseräkning och 
något mindre värde. Det kostar 20 kr att få fram original och den är på 19, då söker du inte. 
Du söker inte för dem så jättelåga heller, men om man nu inte behöver skicka med så många 
kopior, avtal... /…/ Det blir lättare att ta med fler fakturor så sett.” 
 
Cecilia Rasmussen på ÖhrlingsPWC kommenterar det nya systemets nackdel: 
”Problemet är fortfarande att staten man ska ansöka hos fortfarande kan bestämma språk, det 
kommer inte bli så superlätt, ska man skriva på portugisiska så känns det som att man skippar 
det. Men däremot England och Finland är praktiskt. Jag tror det är hemskt olikt vilket land det 
är. Det bästa är att det kommer gå fortare.” 
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5.4 Omsättningsland 
Inom detta område ville vi undersöka hur stor påverkan företagen uppfattade att 
förändringarna kommer innebära på verksamheten, vilka områden som kommer att påverkas 
och hur arbetsbördan förväntas bli. 
 

Ø Hur kommer ni att påverkas av de nya lagarna kring omsättningsland? 
 
Tabell 9: Empiri, omsättningsland 

Respondent Påverkan Typ av påverkan 

Skatteverket Liten Administrativ, redovisningsmässig 

Nordlignum AB Liten Administrativ 

Schenker AB Liten Administrativ, ekonomisk 

Deloitte Viss Administrativ, redovisningsmässig 

ÖhrlingsPWC Viss Administrativ, ekonomisk 
 
Nordlignum, Schenker samt Skatteverket menade att påverkan var relativt liten, detta då 
företagen inte fann sig beröras av några direkta förändringar. Från Skatteverkets sida menade 
man att få regler ändras och därmed berörs endast ett fåtal branscher och företag. 
Revisionsbyrån Deloitte arbetar med många företag som kommer att beröras av de nya 
reglerna och såg därför en ganska stor påverkan.  
 
Gemensamt för alla respondenter är att förändringarna förväntas påverka den administrativa 
rutinen, framför allt i ett initialt skede då information och utbildning är aktuellt. 
Redovisningsmässigt menade man på Deloitte att nya rutiner kommer skapas i syfte att kunna 
efterfölja de nya lagarna och att programvaran måste klara av dessa. Rent arbetsmässigt 
svarade alla tillfrågade att arbetsbördan kommer bli större i början när allt är nytt och ska 
läras in men tror att det på längre sikt kommer plana ut.  
 
Åke Holmkvist på Skatteverket om ändringarna i svensk momslag: 
”Jag har tittat litegrann på det här och försökt jämföra direktivet med nuvarande lagstiftning 
och det är min bedömning att vi klarar det mesta, det blir inga större materiella förändringar i 
realiteten, det är i ett par punkter man förtydligar.” 
 
Lena Hallefors, Deloitte, beskriver förändringarna sett ur olika perspektiv: 
”Ja, det kommer bli dyrt att lägga ner tid, vi måste utbilda all personal i Östersund främst då 
och de måste ta reda på saker och ting, däremot kommer många av våra löne- och 
faktureringskunder som vi har bli nöjdare som det blir omvänd moms på så de slipper begära 
tillbaka momsen från Sverige. Både för och nackdelar.” 
 
Camilla Lindell Arneklev på Schenker kommenterar ökad användning av omvänd 
beskattning: 
”Ja om man ser på det landet där vi idag får utländsk moms, det är några miljoner vi ligger ute 
med ett halvår eller ett år innan vi får tillbaks i och med att man söker, inte månadsvis, utan 
kvartalsvis och sedan tar det ett halvår innan vi får tillbaks pengarna så visst är det bra.” 
 
 
 



 
 

40 

ÖhrlingsPWC’s skatterådgivare Cecilia Rasmussens åsikt: 
”Det kommer givetvis påverka. Det påverkar alla som har med transporter att göra och det 
påverkar lagringstjänster, en tjänst som idag beskattas där man utför det och det kommer 
styras över till köparlandet om man sköter lagringstjänster och gör något för någon utländsk 
kund. Det är väldigt många som kommer att på något vis måsta ändra sina rutiner eller så.” 
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5.5 Förberedelser 
Vad gäller förberedelser var vi intresserade av att utreda hur de olika företagen såg på vikten 
av att förbereda sig inför förändringarna och vilka förberedelser som ansågs vara centrala. Vi 
fann även medvetenheten kring förändringarna intressant.  

Ø Hur förbereder ni er inför lagändringarna? 
 
Tabell 10: Empiri, förberedelser 

Respondent Medvetenhet idag Förberedelser 

Skatteverket Väl insatt Information på hemsida, utskick av 
informationsblad, informationsträffar i höst 

Nordlignum AB Liten Ingen förrän lagförslaget är bestämt 

Schenker AB Väl insatt 
Periodisering påbörjad, genomgång av 
rutiner och information om nya lagar efter 
sommaren. 

Deloitte Väl insatt 

Informationsträffar med kunder och 
åtgärdslista gjord vilken påbörjas efter 
sommaren. Bl.a. säkerställa 
redovisningssystemet funktion och uppdatera 
dess tjänster, nya rutiner, lathundar. 

ÖhrlingsPWC Väl insatt 
Har kontaktat lite större kunder som hon vet 
berörs av detta, men väntar till hösten med 
större informationsmöten 

 
Inom detta område var det en stor variation mellan respondenterna där vissa inte hade 
påbörjat förberedelser alls och knappt var medvetna om vissa förändringar medan andra var 
mycket väl insatta.  
 
Maggie Jonsson, Nordlignum, påpekade att lagförslaget än så länge bara var ett förslag: 
”Ja precis, det är ju ett förslag som inte har klubbats igenom och så länge ingenting finns klart 
så gör ju inte vi några förändringar.” 
 
Lena Hallefors, Deloitte, var väl förberedd och berättade om deras åtgärdslista: 
”Vi ska ha en åtgärdslista att ge till alla kunder: kartlägga samtliga inköp och försäljning av 
tjänster till och från utlandet, se om vi berörs, säkerställa att redovisningssystemet kan 
registrera vat-nummer mer på kund, /.../ och fundera om mer än redovisningssystemet 
påverkas. Bygga och ändra system för rapporter, särskilja varu- och tjänsteförsäljning till 
samma kund, hur klarar systemen det. Det är väldigt många förändringar.” 
 
Skatterådgivare Cecilia Rasmussen på ÖhrlingsPWC om förberedelser: 
”Vi har bedömt att det är för tidigt att gå ut med någon större information, vi ska spara det till 
hösten när vi fått en proposition där det finns ett riktigt lagförslag och förarbeten. Så har vi 
gjort, men det finna andra skattekontor neröver i Sverige som har haft stora momsinfomöten 
med företag men vi har inte tyckt att det varit läge för det, vi väntar tills vi får mera vetskap.” 
 
Åke Holmkvist på Skatteverket om företagens medvetenhet om förändringarna: 
”De större företagen känner nog till det. Det har ju varit skriverier, det står på hemsidan, vi 
har nämnt det lite, så att det håller väl på att sprida sig så sakta. Men om du frågar företagen 
konkret vad det innebär så tror jag inte du får något svar direkt, men det är inte så konstigt för 
det har inte marknadsfört än.” 
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5.6 Gemensam momspolitik och förändringarnas effekt 
För att få en bredare uppfattning om respondenternas inställning till gemensamma momslagar 
inom EG och förändringarna valde vi att komplettera frågorna på varje delområde med ett 
antal mer övergripande och generella. Två av dessa presenteras nedan.  
 

Ø Tycker du det är bra att alla EG-länder går mot en gemensam momspolitik? 
 
Tabell 11: Empiri, momspolitik i EG 

Respondent Inställning Kommentar 

Skatteverket Både och 
Ser det som ett problem när 27 länder ska ha 
likartad lagstiftning, direktiven gör egentligen 
allt knöligare 

Nordlignum AB Både och Det underlättar samtidigt som regelverket blir 
snårigare, förändringar kräver ökat arbete 

Schenker AB Positiv Det underlättar när alla länder har samma 
regler 

Deloitte Positiv Bra med likhet länderna emellan men svårt 
när direktiven implementeras på olika sätt 

ÖhrlingsPWC Neutral 
Säger att man aldrig kan vara säker på att 
länderna gör likadant, 27 länder och 27 
tolkningar 

 
 
Samtliga tillfrågade var överrens om att gemensamma lagar inom EG underlättar arbetet på så 
sätt att det som gäller i Sverige även gäller i utlandet och vice versa, det är därmed enkelt att 
veta vad som gäller. En del nackdelar togs även upp, exempelvis Deloitte påpekade att 
direktiven implementeras olika i olika länder varför samma lagar inte gäller i alla EG-länder.  
 
Schenkers Camilla Lindell Arneklev såg positivt på ett gemensamt system inom EG: 
”Ja det underlättar, det är inte så många länder man behöver ta reda på vad som gäller där i 
sådana fall. /…/ och om alla länder har lika regler så är det väldigt enkelt, för har man hittat 
en lösning på ett är det lättare att etablera det för andra kunder också. Kan jag tänka mig.” 
 
Maggie Jonsson och Hjördis Tafvelin, Nordlignum, diskuterar för- och nackdelar: 
”Ja spontant så tänker jag att det måste ju underlätta”, ”Det är ju mycket regler alltså, det är ju 
ett snår” 
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Ø Tror du att de nya lagarna kommer innebära en förenkling eller onödigt arbete i 
slutändan? 

 
Tabell 12: Empiri, syn på nya lagarna 

Respondent Inställning Kommentar 

Skatteverket Neutral Tror inte att det kommer bli några större problem 
för företagen att anpassa sig till det nya 

Nordlignum AB Tveksam 
Mer arbete i form av t.ex. rapporter skapar mer 
arbete samtidigt som nya lagar gör att man måste 
”lära om” 

Schenker AB Förenkling 
Eftersom många av reglerna redan finns går det 
snabbt att lära sig samt att mycket onödigt 
pappersarbete nu försvinner  

Deloitte Förenkling Lagarna är fortfarande svårtolkade till viss del 
men i längden blir det en förenkling 

ÖhrlingsPWC Beror på Tror det blir lätt för företag som hanterar 
internationella transaktioner ofta och vice versa. 

 
Denna frågade visade sig vara väldigt splittrad. Gemensamt var att ingen i ett initialt skede 
kunde uppfatta förändringarna som förenklingar medan somliga ansåg att det i längden skulle 
komma att göra arbetet lättare till skillnad från andra som mer såg det som jobbigt att ”lära 
om” till nya lagar och inte uppfattade förändringar som en förenkling. 
 
Lena Hallefors, Deloitte, om betydelsen av anpassningsperiod: 
”Det är som med byggmomsen, den fungerar utmärkt i dag men då har det fått gå en tid.” 
 
Camilla Lindell Arneklev på Schenker om förenklingar i förhållande till arbetsbörda: 
”Det är många av reglerna som ju redan finns, fler är ju insatt i vad som gäller inom EU så jag 
menar visst krävs det förändringar och men det är inte sådana enorma förändringar, 
exempelvis det här med omvänd skattskyldighet finns ju redan.” 
 
Maggie Jonsson, Nordlignum, om hur hon tror att arbetsbördan kommer att förändras: 
”Nej jag vet inte vad det skulle vara för förenkling för man åläggs ju ytterligare jobb. Sen om 
det kanske inte tar så lång tid, det törs jag inte svara på. Alltså inget med moms tycker jag är 
enkelt. Så att förenklingar känns till en början bara shit, nu måste vi lära om, så då känns det 
liksom mer bara jobbigt.” 
 
Cecilia på ÖhrlingsPWC ger sin syn om påverkan i olika företag: 
”De som hela tiden hanterar det här, som har bara internationella transaktioner, för de blir det 
enkelt det kommer per automatik. /…/ Men däremot andra företag som gör det ibland blir det 
inte lätt för. Som idag, de är lika ovetande när de gör något vid enstaka tillfälle, hur gör vi nu 
då? Och då får de ringa och fråga någon som har koll på det. Det är alltid så med förändringar, 
det tar sin tid och sen sätter det sig.” 
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6 Analys och resultat 
I detta kapitel kopplar vi samman det empiriska materialet från ovanstående kapitel 
med studiens referensram vilket utmynnar i en resultat- analys.  

 
På grund av uppsatsens karaktär; en undersökning av en nutida och specifik händelse, har vår 
referensram formulerats främst genom lagtexter. Detta leder svårigheter att skapa ett 
analysavsnitt baserat på teori och empiri och vi har blivit tvungna att fokusera på empirin. 
Samtidigt som det kan uppfattas ”magert” anser vi att det här tillvägagångssättet passar.    
 

6.1 Dagens momslag 
På frågan om vad våra respondenter tycker om dagens momslag var de flesta eniga om att den 
är lite krånglig, men säg vilken lagtext som inte är det. Detta är dock något vi märkt när vi 
utformat vår referensram; det är en snårskog i dagens momslag. Huruvida det beror på att man 
försökt implementera EG-direktiven och så vidare är svårt att svara på, men som alla säger så 
bidrar det ytterligare till att komplicera lagen. Ett företag har rätt att använda sig av EG-rätten 
eftersom den går före svensk lagstiftning men alla företag känner kanske inte till eller har tid 
nog att gå djupare in i båda lagarna och därför är det bra att lagarna blir mer anpassade till 
varandra. Meningen med lagarna är just också att det ska underlätta och förenkla för 
företagen, som visas i empirin anses detta inte uppfyllt i dagens momslag. En förenkling av en 
lag medför lägre kostnader för företagen då administrativa kostnader minskar samtidigt som 
komplexitet och tidsåtgång blir lägre80. Med detta sagt bör alltså en lagförändring som denna, 
vilken genomförs i syfte att förenkla lagen, ses som positiv för företagen. 
 
De flesta respondenter är även positiva till att den svenska momslagen anpassas till den 
europeiska, men de säger också att det blir svårare i och med att alla länder implementerar 
direktiven olika. Det företag som är mest positivt är också det företag som har mest handel 
med utlandet nämligen Schenker, de har en stor och daglig hantering av olika frågor angående 
moms och anser att det underlättar när alla har samma regler. Det kan jämföras med 
Nordlignum som inte har lika stor vana av moms i den utsträckningen och tycker det är mer 
jobbigt med nya regler. Undersökningar har visat att momsförändringar ofta innebär mer 
arbete för mindre företag och därmed ökade kostnader i förhållande till större företag där 
specialister på området ofta finns81. Vi tror att detta beror på att små företag många gånger har 
redan har fullt upp och att det är svårt för en anställd eller ägare att ta sig tid för ytterligare en 
uppgift så som att lära sig nya regler. Revisionsbyråerna är mer uppmärksamma på de 
komplikationer som kan uppstå, vilket torde hänga ihop med deras yrkesroll. Det är också 
som några respondenter nämner, att för de som hanterar och har mycket internationella 
transaktioner kommer det bli lättare men för de som inte har det kommer det bli ännu ett 
frågetecken. 
 

6.2 Periodisk sammanställning 
Periodisk sammanställning reglerar i dagens lagstiftning enbart varor. De nya lagarna kommer 
att innebära att företag som säljer tjänster med omvänd beskattning till utlandet också är 

                                                 
80 United States Government Accountability Office, “VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition”, 2008, s. 17 ff 
81 Schmidt, Ruth A. et al. “Legislation and SME retailers – compliance costs and consequences” International 
Journal of Retail & Distribution Management, 2007, Volume 35, Issue 4, s. 262 
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tvungna att lämna en sådan sammanställning, syftet är helt enkelt att öka kontrollen av sålda 
tjänster82.  
 
Det man kan konstatera är att alla vi talat med inte tror att de nya reglerna kommer innebära 
en större förändring inne i företagen. De säger att det visserligen kommer bli mer att göra men 
att ekonomisystem förhoppningsvis klarar av att hantera sammanställningarna. Enligt 
O’Keefe var det många företag som ansåg att momsförändringar ofta kostar mer än de ger då 
företagen måste genomföra kostsamma förändringar, så som att utbilda personal och skapa 
nya system för rapportering83. Ingen av respondenterna tror att det kommer bli någon ren 
administrativ eller redovisningsmässigt stor börda, vilket vi hade förväntat oss med tanke på 
att det är något helt nytt. Detta motsäger också Neuhahns slutsats om att den administrativa 
bördan skulle öka84. Några av respondenterna tyckte till och med att förändringarna var bra, 
eller en fördel, dels eftersom det innebär en större kontrollmöjlighet för staten, dels att det blir 
lättare för företagen att hålla koll på vad som händer inom företaget. Detta stämmer väldigt 
bra överrens med förändringens syfte som nämnts ovan.  
 
Det större av de två företag vi talade med hade redan börjat med anpassningen till detta, de 
har börjat undersöka om systemet kan ta hand om sammanställningarna och inlett lite 
ändringar i systemet. Detta kan jämföras med det mindre företaget som knappt trodde att 
förändringarna skulle komma att genomföras. De förberedelser som gjorts av 
revisionsbyråerna och Skatteverket är inte heller särskilt omfattande då det fortfarande är 
oklart hur det kommer gå till med de här periodiska sammanställningarna. Revisionsbyråerna 
har gjort några av sina kunder medvetna om förändringarna men det mesta kommer att bli till 
hösten, även för Skatteverket. Detta kan vi förstå eftersom det inte är riktigt klart hur det rent 
administrativt kommer att gå till när företagen skickar in dessa, det enda som står klart är 
egentligen att de ska lämnas in varje månad via ett fastställt formulär eller möjligen på 
elektroniskt vis. Å andra sidan har vikten av förberedelse varit en viktig del enligt flera av de 
undersökningar vi tagit del av. Mycket tid och mycket pengar har gått åt till att utbilda 
personal och tillhandahålla hjälpresurser åt företag vid implementering av nya lagar på grund 
av att det var nödvändigt för att förändringarna skulle fungera i längden85. I Storbritannien 
ökade tidsåtgången med fem timmar per vecka när ny momslagstiftning infördes i landet86, 
vilket vi anser vara ett tydligt bevis på att tillsynes enkla förändringar, åtminstone i början, 
medför komplexitet och ökad tidsåtgång varför förberedelse kan vara att föredra.   
 
Periodisk sammanställning var det område som de tillfrågade ansåg sig behöva lägga mest tid 
i förberedelse på för att i längden få det att fungera effektivt. Två av respondenterna uppgav 
vid intervjun att de startat förberedelserna kring detta genom att lägga upp en ny rutin och 
försöka systematisera arbetet. För återbetalning av moms och frågan om omsättningsland 
hade i stort sett ingen av de tillfrågade påbörjat någon förberedelse då de inte ansåg det 
nödvändigt, återbetalning av moms för att det helt enkelt inte kräver någon förberedelse och 
omsättningsland för att förändringarna förväntades bli så pass små. Deloitte som såg en viss 
förändring inom detta område var i dagsläget fortfarande i planeringsfasen och väntades 

                                                 
82 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270 
83 O'Keefe, Jarlath, O'Hare, Peter, “Increased compliance costs: VAT and place of supply of services” 
International Tax Review, Oct 2008 Indirect Taxes, Issue 43 
84 Neuhahn et al, ”The VAT package: new rules for taxing international services”, International tax review, 2008 
85 United States Government Accountability Office, “VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition”, 2008,  s. 45 ff 
86 Schmidt, Ruth A. et al. “Legislation and SME retailers – compliance costs and consequences” International 
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påbörja förberedelser till hösten. Dessa påbörjade förberedelser faller samman med Neuhahns 
åsikter om vikten av förberedelse och att börja i tid87. Att inte alla företag gjort det samt att 
bara förberedelser för periodisk sammanställning påbörjats är något oförenligt med vad 
Neuhahn förespråkar.  
 

6.3 Återbetalning av moms 
Återbetalning av moms innebär precis som det låter att ett företag har rätt att få tillbaka moms 
som de betalat i ett annat land av det landets skattemyndighet. I dagsläget består denna 
arbetsgång av att företagen skickar in en pappersansökan samt originalkvitto till 
skattemyndigheten i det land där utlägg för momsen har gjorts88. Den kommande 
lagstiftningen bygger på att denna process ska skötas via en elektronisk tjänst i syfte att 
effektivisera arbetet89. Skatteverket ska utveckla denna elektroniska tjänst vilket inte till fullo 
är gjort i dagsläget. O’Keefe menar att nya system bör utvecklas i god och dessutom testas 
innan användning påbörjas90. Vid tiden för intervjuerna var det cirka nio månader tills att de 
nya lagarna skulle införas, vi tror därmed att det finns god tid för Skatteverket att utveckla 
tjänsten men att det bör göras inom en snar framtid som O’Keefe säger för att undvika 
problem och förseningar. 
 
Vid intervjuerna var respondenterna eniga om att denna nya process skulle förenkla och 
effektivisera arbetet jämfört med dagens pappersansökan. Många av de tillfrågade betonade 
att det system som råder idag är väldigt svårt och att det inte lönar sig att ansöka om 
återbetalning av små summor då det kostar mer än det ger. De tillfrågade var också i stor grad 
överrens om att de skulle ansöka om återbetalning i större utsträckning med det elektroniska 
förfarandet. Denna ökning av ansökningar leder givetvis till en positiv ekonomisk påverkan 
hos företagen då fler återbetalningar kommer att ske. Arbetsmässigt var det ingen av de 
tillfrågade som såg någon ökad börda i och med att den nya lagstiftningen förenklar arbetet så 
pass mycket. 
 
Inför denna förändring var det ingen av respondenterna som hade påbörjat någon form av 
förberedelse eller planerat åtgärder. Detta uppfattade vi som ganska naturligt då vi inte kan se 
något tydligt sätt för förberedelse. Däremot påpekade en del respondenter att lagstiftningen 
kring denna förändring kändes ganska oklar och otydlig då exempelvis ingen information om 
den elektroniska tjänsten finns, än så länge åtminstone. I andra länder har marknadsföring och 
information genomförts i stor utsträckning och i vissa fall påbörjats i ett tidigt skede91. Stora 
summor av pengar har lagts på exempelvis marknadsföring varför vi tycker det är konstigt att 
inte Skatteverket arbetat mer med att informera företagen om förändringen. 
Skatteförändringar är den mest tidskrävande förändringen för små och medelstora företag92. 
Utifrån detta konstaterar vi två saker; för det första gäller undersökningen av GAO länder där 
moms införs för allra första gången, så att information och marknadsföring genomförts i 
större utsträckning där är förståeligt till en viss del. Ytterligare anser vi detta peka på att 

                                                 
87 Neuhahn et al, ”The VAT package: new rules for taxing international services”, International tax review, 2008 
88 Lundén, B. (2009) Moms praktisk handbok i mervärdesskatt, (2009) s. 616 ff. 
89 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/2270, s. 1 
90 O'Keefe, Jarlath, O'Hare, Peter, “Increased compliance costs: VAT and place of supply of services” 
International Tax Review, Oct 2008 Indirect Taxes, Issue 43 
91 United States Government Accountability Office, “VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition”, 2008, s. 45 ff 
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återbetalning av moms är den av dessa tre momsförändringar som är den ”enklaste” då 
informationen kring den skett i minst utsträckning. 
 

6.4 Omsättningsland 
Lagstiftningen kring omsättningsland reglerar i vilket land en tjänst ska tas upp till 
beskattning. Vilken typ av tjänst det handlar om har stor betydelse vid fastställandet av 
beskattningsland. Svensk momslag består i dagsläget av sju specialregler följt av en 
huvudregel, regeringen har i en promemoria förslagit två nya huvudregler som följs av åtta 
specialregler i syfte att införliva EG-direktiv. Skillnad görs nu beroende på om köparen är 
näringsidkare eller privatperson. Utöver detta skapas några nya specialregler för vissa 
tjänstegrupper. Dessa förändringar skapar i sig ingen jättestor förändring för den stora 
mängden av företag utan de mest berörda är företag som faller och kommer att falla under 
huvudregeln.93 
 
Under intervjuerna har detta område, omsättningsland, orsakat en del förvirring hos 
respondenterna och därmed inte varit särskilt givande för oss i vår studie. Detta tror vi har 
flera förklaringar, så som att en del av respondenterna inte alls var insatta i vad denna 
förändring innebär samt att förändringarna till största delen endast påverkar enstaka branscher 
och få av de företag vi har pratat med tillhör en sådan bransch. När lagstiftningen blir för 
komplicerad medför den ökade kostnader snarare än minskade. En komplicerad lagstiftning 
anses vara när samma momsbeskattning inte gäller alla varor och tjänster, utan att varor och 
tjänster indelas i kategorier vilka beskattas olika94. Dessa nya lagförändringar syftar till att 
förenkla men med i stort sett liknande uppdelning av olika tjänstekategorier är frågan hur 
mycket enklare den nya lagen egentligen är. Vi tror dock att trots att den nya lagstiftningen 
även den är uppdelad utefter olika tjänstekategorier ändock i praktiken kan medföra 
förenklingar för företagen.    
 
Vår undersökning visade att de flesta av respondenterna inte kunde se någon större påverkan 
av företagets verksamhet på grund av denna lagändring. Ingen av företagen ansåg sig beröras 
av någon av de tre stora förändringarna; restaurang- och cateringverksamhet, 
transportuthyrning eller huvudregeln. De förändringar som berörde företagen var i de flesta 
fall av den enklare typen där lagen antingen förblev oförändrad, blev mer lättolkad eller i 
vissa fall ändrad men till en lag som redan var känd för företaget och därmed inte väntades 
kräva mycket mer arbete. Exempel på detta är omvänd beskattning som i det nya lagsystemet 
får en större betydelse samtidigt som det inte är en ny lag utan många är i dagsläget fullt 
medvetna om vad det innebär. Detta visar tydligt att lagförändringarna till största delen är 
strukturell och att få företag påverkas av detta. På Deloitte där många av kunderna finns inom 
berörda branscher förväntades förändringarna bli relativt stora vilket styrker påståendet om att 
vissa specifika branscher påverkas mer av lagändringarna än andra. Något som vi däremot 
uppfattar blir besvärligt för många företag är att det nu kommer vara viktigare att hålla reda 
på om den du säljer till är en privatperson eller en näringsidkare, i och med att 
lagförändringarna i stor del bygger på just det. 
 
Respondenterna förklarade alla fem att lagändringarna kring omsättningsland hade en 
administrativ påverkan på verksamheten. Detta i form av att bland annat informera och 
utbilda personal om förändringarna samt att sätta upp nya rutiner, framför allt i det initiala 

                                                 
93 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/22 
94 United States Government Accountability Office, “VAT; lessons learned from other countries on compliance 
risk, administrative cost, compliance burden and transition”, 2008, s. 17 ff 
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skedet. De såg helt enkelt förberedelsen som den största och tyngsta delen av förändringen. 
För vår del kom detta besked relativt oförväntat då vi hade trott att företagen skulle beröras av 
denna förändring mer ekonomisk och även redovisningsmässigt. Detta tror vi hade visat sig 
betydligt tydligare om vi fått tag på företag inom mer berörda branscher. 
 
På Schenker nämnde Camilla Lindell Arneklev att dessa lagförändringar var av en viss positiv 
ekonomisk karaktär då förändringarna för deras del innebär omvänd beskattning i större 
utsträckning och därmed en minskning av utlägg företaget i dagsläget behöver göra. Neuhahn 
visade på ytterligare en fördel med omvänd beskattning då säljaren inte behöver 
momsregistrera sig i alla länder som handel bedrivs i och inte heller ansöka om återbetalning i 
lika stor utsträckning95. Detta minskar givetvis i sin tur den administrativa bördan för ett 
företag.  Även Lena Hallefors var inne på en viss ekonomisk påverkan, men en negativ sådan 
i form av ökad tid och ökade kostnader för att utbilda och lära upp personal. Ett exempel på 
detta skulle kunna vara omvänd beskattning som på grund av att företaget måste identifiera 
vilka tjänster som berörs av omvänd beskattning får en, i enlighet med O’Keefe, ökad 
administrativ börda96.  Uppenbarligen finns det både för- och nackdelar med omvänd 
beskattning och vi anser att det för större företag är en fördel med tanke på de miljoner som 
de annars ligger ute med i upp till ett år medan det för mindre företag inte alls kan ses som en 
fördel. En rent redovisningsmässig påverkan var det endast en respondent som var förberedd 
på och det handlade om att redovisningsprogrammet förmodligen kommer att användas på 
nya sätt och till nya saker.  
 
Lagförändringarna kring omsättningsland har genomförts av den anledningen att passa 
samhället och dagens handel bättre samt för att likställa den lagstiftning som idag finns hos de 
olika medlemsländerna och att arbetet ska underlätta med de nya lagarna 97. Även Neuhahn 
menar att förändringarna är tänkta att leda till ett enklare arbete.98 Om denna förändring 
kommer att förenkla arbetet råder dock delade meningar, de företag som var insatta i ämnet 
såg denna förändring som en förenkling på längre sikt medan den respondent som var mindre 
påläst ansåg att arbetsbördan med att lära sig de nya lagarna var större än vad förenklingen 
förväntades bli.  
 
Förberedelserna visade sig till viss del bero på den grad av medvetenhet företagen hade om 
förändringarna. De respondenter som var väl insatta i ämnet hade också påbörjat förberedelse 
och vice versa. Ingen av de tillfrågade hade dock gjort något konkret i syfte att förbereda sig 
men planering och åtgärdslistor hade påbörjats för att sedan efter sommaren ordna det i 
praktiken. Från Skatteverkets sida har information på hemsidan lagts ut samt utskick av 
informationsblad till alla momspliktiga företag. Detta ser vi som att Skatteverket vill 
uppmärksamma företagen på de stundande förändringarna i god tid för att viss förberedelse 
kan komma att behövas. Vi har även uppmärksammat att en del stora revisionsbyråer håller 
seminarium om dessa förändringar i utbildningssyfte för företagen och det tolkar vi som att 
det finns en viss oro över förändringarna. Det förvånade oss då en av respondenterna belyste 
att förändringarna fortfarande bara låg som ett förslag och att de inte började förbereda sig 
inför detta innan förslaget bestämts. Vår intervju med Åke Holmqvist på Skatteverket stärkte 
vår syn på detta när han berättade att förslaget bara är ett förslag men då det baseras på ett 
EG-direktiv är det ett starkt förslag och för att ytterligare ändringar ska ske måste mycket till. 

                                                 
95 Neuhahn et al, ”The VAT package: new rules for taxing international services”, International tax review, 2008 
96 O'Keefe, Jarlath, O'Hare, Peter, “Increased compliance costs: VAT and place of supply of services” 
International Tax Review, Oct 2008 Indirect Taxes, Issue 43 
97 Promemoria från Finansdepartementet 2009-03-06 Fi2009/22 s. 1 
98 Neuhahn et al, ”The VAT package: new rules for taxing international services”, International tax review, 2008 
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7 Slutsatser 
Kapitlet innehåller de slutsatser vi kunnat dra efter genomförandet av denna studie. 
Nedan finns studiens syfte infogad i avsikt att påtagligt visa hur det har uppfyllts.     

 
”Syftet med studien är att analysera på vilket sätt svenska tjänsteföretag som bedriver handel 
med utlandet kommer att påverkas administrativt, ekonomiskt och redovisningsmässigt när 
den svenska momslagen anpassas till den europeiska. Utöver detta vill vi även undersöka om 
och hur tjänsteföretagen förbereder sig inför stundande förändringar.” 
 
Generellt sett kommer det inte bli några revolutionerande förändringar när de nya lagarna 
införs. Vilket slags företag och inom vilken bransch företaget verkar har stor betydelse för 
utfallet av förändringarna, detta har vi sett extra tydligt i förändringarna kring 
omsättningsland. Återbetalning av moms och periodisk sammanställning kommer påverka 
alla företag, mer eller mindre. De företag som har redan idag har stor vana av återbetalning 
och periodisk sammanställning av varor kommer kunna anpassa sig enklare då rutiner till viss 
del redan finns medan företag som har mindre vana av detta kommer behöva lägga ner mer tid 
initialt för att skapa en rutin. Återbetalning av moms uppfattar vi till största del ha en positiv 
påverkan på företag som ansöker om detta fortlöpande eftersom processen förenklas. Denna 
förenklade process tror vi även kommer att bli positiv för den stora mängden av företag då de 
kommer att våga och vilja ansöka oftare och om mindre belopp. 
 
Vad gäller påverkningar av reglerna kring omsättningsland är det som sagt starkt beroende av 
vilka slags tjänster som företaget tillhandahåller. Fler företag kommer att omfattas av omvänd 
beskattning, det vill säga att köparen betalar momsen, och det företag vi talade med ser detta 
som en positiv förändring. Av våra respondenter är det egentligen bara detta företag som 
påverkas av det här och vi tror att resultatet sett annorlunda ut om vi hade haft fler företag 
som faktiskt berördes. Det här grundar sig också på vad revisionsbyråer sagt, då många av 
dem har antytt att det blir en positiv förändring för de som säljer tjänster utomlands eftersom 
de inte behöver ligga ute med pengar. 
 
Förberedelserna hos företagen har varit varierande. Det vi har kunnat se är att de som varit 
medvetna och insatta i förändringarna har smått påbörjat förberedelser eller startat någon form 
av planering för åtgärder. Vi tror i sin tur att det beror mycket på att de företag som har 
påbörjat förberedelserna är de som förväntar sig att beröras. De företag som inte haft så stor 
medvetenhet är de som inte tror att de kommer beröras så mycket och de har inte heller gjort 
några satsningar på att förbereda sig. 
 
Utifrån vår studie kan vi se att de flesta anser att det till en början kommer bli en viss 
administrativ påverkan i form av nya rutiner och utbildning av personal. Rent ekonomiskt och 
redovisningsmässigt trodde vi att lagförändringarna skulle medföra större påverkningar än 
vad vi nu har kommit fram till. Några har nämnt att de kommer få exempelvis en bättre 
likviditet i och med omvänd beskattning medan andra sagt att det ur en redovisningsmässig 
synvinkel måste säkerställas att systemen klarar av förändringarna. 
 
De slutsatser som vi har kunnat dra baserar sig på den utformning av lagförändringarna som 
finns i dagsläget och det är inte självklart att just detta förslag kommer införas i svensk lag, 
det kan tillkomma justeringar, stora som små. 
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8 
Avslutning 

För att avsluta vår uppsats beskriver vi här under de sanningskriterier vi använt oss 
av för att styrka studiens kvalité och vi ger även förslag till vidare forskning på 
området. Sist lämnar vi, författarna, våra egna kommentarer om arbetet och hur vi 
uppfattat processen. 

 
8.1 Sanningskriterier 

Eftersom kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning innebär detta också att 
sättet att mäta reliabilitet och validitet torde skilja sig. Detta mycket på grund av undertoner 
av mätning som begreppen har, vilket passar sig mer till kvantitativa studier. Därför anser 
forskare att innebörden av orden bör förändras när de appliceras på den kvalitativa metoden. 
Enligt Lincoln och Guba kan man använda sig av två kriterier för att mäta reliabilitet och 
validitet hos en kvalitativ undersökning, dessa två är trovärdighet och äkthet.99 Varför vi valde 
just dessa sanningskriterier är av den enkla anledningen att vi anser de komma från en pålitlig 
källa.  
 

8.1.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten innehåller fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
bekräftelse. När det gäller tillförlitlighet handlar det om att informera om studiens resultat till 
de medverkande för att se att man har fått rätt uppfattning om vad de sagt. 100 Under 
intervjuernas gång har vi alltid upprepat frågor eller ställt följdfrågor om det uppkommit 
frågetecken kring respondentens svar. På grund av tidsbrist fanns ingen möjlighet att invänta 
respondenternas svar på transkribering varför vi återkommit till våra respondenter för att få 
deras åsikt om hur vi har uppfattat svaren eller om det varit något som vi tyckt varit otydligt. 
På dessa sätt har vi minskat risken för missuppfattningar och ökat tillförlitligheten. 
 
Eftersom överförbarhet inom kvalitativa studier är ett kriterium som i många fall inte går att 
uppfylla då det ofta fokuserar på något här och nu, kan forskare istället koncentrera sig på att 
göra tydliga redogörelser.101 Vi har gjort tämligen detaljerade beskrivningar av både våra 
intervjupersoner och den situation vi befann oss i vid intervjutillfället. Vi hoppas att det kan 
innebära att man någorlunda kan avgöra huruvida studien kan ses som överförbar på en annan 
miljö. Vi anser inte att detta är det viktigaste kriteriet dock, vi inser att det är praktiskt taget 
omöjligt att genomföra samma studie och få liknande resultat eftersom detta är en 
engångsföreteelse som sker idag. 
 
För att studien ska vara pålitlig krävs det att man under undersökningens gång gör en 
fullständig redogörelse för alla faser. Detta genom att låta kollegor granska och kommentera 
arbetet, något som är sällan använt på grund av tillgängligheten.102 Vi har dock haft turen att 
ha en handledare till vårt förfogande och anser att vi ökat pålitligheten genom att vi haft 
kontinuerlig kontakt med honom och resonerat kring det vi gjort under arbetets gång.  
 
Det kan vara svårt att garantera att våra egna värderingar inte har påverkat studiens utgång, 
eftersom ens egna värderingar och personliga attribut alltid ligger där under ytan. För att 

                                                 
99Bryman, A. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 304, 306 ff. 
100 Ibid. s.306 ff. 
101 Ibid. s. 307 
102 Ibid. s. 307 
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kunna bekräfta krävs det dock att vi som forskare inte låtit detta påverka resultatet av 
studien.103 Något vi har gjort är att framställa vår förförståelse i inledningen och på det sättet 
insett att vi har egna tankar och åsikter om ämnet. I och med detta har vi försökt minimera 
deras negativa inflytande på studien. Att vi innan inte hade några egentliga egna uppfattningar 
om hur det skulle slå mot företagen bidrar också till att vi inte påverkat studiens slutresultat. 
 

8.1.2 Äkthet 
När det gäller äkthet är frågan huruvida en studie ger en rättvis bild och bidrar till en bättre 
förståelse av verkligheten.104 För att detta ska uppfyllas har vi försökt att ta med olika 
människor, både företag och revisionsbyråer samt även en statlig myndighet. Detta anser vi 
har givit en bred representation och därmed en mer rättvisade bild. När det kommer till 
huruvida studien har bidragit till att deltagarna fått en bättre förståelse är vagare, det vi kan 
konstatera är att vi har gjort alla mer uppmärksamma på händelserna och i vissa fall fungerat 
som informatörer när vi ringt runt till företag. 
 
Det som kan kritiseras är dock valet av företag och antal företag, vi inser att en större 
representation av olika tjänsteföretag skulle ha givit en bättre bild av hur de kommer att 
påverkas. Alla företag kommer att påverkas olika och det hade möjligtvis varit bra om vi 
riktat in oss mer på en viss typ av tjänsteföretag eller om vi haft ett bredare urval. Men på 
grund av att förändringarna är så pass nya var det inte alla som kände till de och intervjuer 
med företag som inte har, åtminstone lite insyn i ämnet, hade inte gett oss någonting. Således 
kan också sägas att det hade varit fördelaktigare, resultatmässigt sett, att skriva om detta ämne 
under en senare tidpunkt då fler säkerligen varit medvetna om händelserna. 
 

8.2 Förslag till vidare forskning 
Vi har i denna studie behandlat hur införandet av nya momslagar förväntas påverka ett företag 
och dess verksamhet. Eftersom lagarna i skrivande stund inte är något bestämt har vi utrett 
vilka förändringar lagarna teoretiskt sett skulle kunna medföra. Som förslag till vidare 
forskning inom området ser vi det väldigt intressant att efter införandet av lagarna, 2010, 
undersöka vilka förändringar som faktiskt har skett och vilken påverkan det haft på företagen 
i praktiken. Även en jämförelse av företag, innan lagförändring och efter lagförändring, med 
exempelvis likviditet och redovisningsrutiner i fokus skulle kunna vara ett alternativ.  
 

8.3 Slutkommentarer 
Det har varit en utmaning att få ihop denna uppsats till det den är idag. Vi har stött på många 
hinder på vägen och är stolta över att slutprodukten blev som den blev. Vi har lärt oss otroligt 
mycket, inte bara när det gäller moms, men även genom att träffa och tala med folk i 
”momsbranschen” och se hur de ser på allt som händer. 
 
 

 

 
                                                 
103 Bryman, A. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 307 ff. 
104 Ibid. s. 308 ff. 
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Bilaga 1: Sökord 
 
Umeå biblioteks databaser: Företagsekonomi 
Sökord:  

1. Moms omstruktureringar 
° Antal träffar: 2  
° Kommentar: Två träffar av samma bok, om moms vid försäljning och köp av 

företag. Inte relevant för vår studie. 
2. Mervärde momsförändringar  

° Antal träffar: 0  
3. Value added momsförändringar  

° Antal träffar: 0  
4. Value added nya momslagar  

° Antal träffar: 0  
5. Förändringar mervärdeskatt  

° Antal träffar: 0 
6. Value added momsförändring 

° Antal träffar: 0  
7. Momsförändring value added 

° Antal träffar: 0  
8. Momsförändringar effekt 

° Antal träffar: 0  
9. Förändring momslag 

° Antal träffar: 0  
10. Omstrukturering moms value added 

° Antal träffar:1  
° Kommentar: Samma bok som första sökningen. Ej relevant. 

11. Value added tax changes    
° Antal träffar: 3778  
° Kommentar: Vi fann en intressant träff som gällde 2010 års lagstiftning.   

12. Value added tax changes effect    
° Antal träffar: 2494 
° Kommentar: Inga relevanta träffar.   

13. Value added changes 
° Antal träffar: 23717 
° Kommentar: För många träffar. 

14. Scenarios of value added tax changes 
° Antal träffar: 259 
° Kommentar: Inga relevant träffar. 

15. Consequence value added tax changes 
° Antal träffar: 945  
° Kommentar: Inga relevant träffar. 

16. Changes VAT effect 
° Antal träffar: 649  
° Kommentar: Ingen relevant träff 

17. New laws affect companies  
° Antal träffar: 2990 
° Kommentar: Ingen relevant träff 

18. Implementation new laws companies 
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° Antal träffar: 2908 
° Kommentar: Inga relevanta träffar 

19. VAT compliance 
° Antal träffar: 283 
° Kommentar: Tre relevanta och användbara träffar. 

 
Umeå biblioteks databaser: Juridik 
Sökord: 

1. Mervärde nya momslagar 
° Antal träffar: 1 
° Kommentar: Ej relevant 

2. Value added nya momslagar  
° Antal träffar: 0 

3. Mervärde momsförändringar  
° Antal träffar: 0 

4. Value added momsförändringar  
° Antal träffar: 0 

5. Momsförändringar  
° Antal träffar: 0 

6. Value added  
° Antal träffar: 783 784 
° Kommentar: För många träffar 

7. Value added moms 
° Antal träffar: 2833 
° Kommentar: Inga relevanta träffar 

8. Nya momslagar  
° Antal träffar: 2 
° Kommentar: Inga relevanta träffar 

9. Förändringar mervärdeskatt  
° Antal träffar: 3611 
° Kommentar: Inga relevanta träffar 

10. Påverkan företag nya lagar  
° Antal träffar: 22200 
° Kommentar: För många träffar 

 
Umeå universitets bibliotek: ALBUM 
Sökord:  

1. Moms 
° Antal träffar: 66 
° Kommentar: En relevant, användbar träff, Björn Lundéns handbok. 
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Bilaga 2: Intervjumall, företag och revisionsbyrå 
 
Allmänna frågeställningar 

• Presentera dig själv och dina arbetsuppgifter 
• Vad anser du om svensk momslag i dagsläget? 
• Vad tycker du om momshantering vid utlandshandel? 

 
Periodisk sammanställning 

• Lämnar ert företag idag periodiska sammanställningar över sålda tjänster? 
• I och med de nya lagarna, måste ni lämna in sammanställning varje månad eller 

kvartalsvis? 
• Kommer företaget att påverkas av de nya lagarna inom området? Om ja, hur? 

o Administrativt 
o Redovisningsmässigt 
o Ekonomiskt 

• Vad tycker du om förändringarna? Är de nödvändiga? 
 
Återbetalning av moms 

• Har ni tidigare ansökt om återbetalning av moms i ett annat land? 
• Vad är er uppfattning om proceduren? 
• Kommer företaget att påverkas av de nya lagarna inom området? Om ja, hur? 

o Administrativt 
o Redovisningsmässigt 
o Ekonomiskt 

• Vad tycker du om förändringarna till elektronisk återbetalning? 
• Tror du att det kommer blir någon förändring för ert företag, avseende antal 

ansökningar om återbetalning efter de nya lagarnas ikraftträdande? 
 

Omsättningsland 
• Vad anser du om dagens lagstiftning gällande omsättningsland? 
• Hur ser den lagstiftning ut som ni berörs av i dagsläget? Vilken tjänstegrupp tillhör ni? 
• Kommer ditt företag att påverkas av de nya lagarna inom området? Om ja, hur? 

o Administrativt 
o Redovisningsmässigt 
o Ekonomiskt 

• Vad tycker du om förändringarna? Är de nödvändiga? 
• Hur kommer arbetsbördan förändras när de nya lagarna träder i kraft? 

 
Övrigt 

• Hur förbereder ni er inför de nya lagarna? 
o Administrativt 
o Redovisningsmässigt 
o Ekonomiskt 

• Tycker du det är bra att alla EG-länder går mot en gemensam momspolitik? 
• Tror du att de nya lagarna kommer innebära en förenkling eller onödigt arbete i 

slutändan? 
 



 
 

57 

Bilaga 3: Intervjumall, Skatteverket 
 
Allmänt 

• Presentera dig själv och dina arbetsuppgifter 
 
Omsättningsland 

• Vad menas med omsättningsland? 
• Skillnader mellan gammal och ny lag 
•  Påverkan på företag 

o Din uppfattning om förändringen i företagen 
o Problem som kan uppkomma 

 
Periodisk sammanställning: 

• Vad menas med periodisk sammanställning? 
• Skillnader mellan gammal och ny lag 
• Påverkan på företag 

o Din uppfattning om förändringen i företagen 
o Problem som kan uppkomma 

 
Elektronisk återbetalning: 

• Påverkan på företag 
o Din uppfattning om förändringen i företagen 
o Problem som kan uppkomma 

 
Övrigt 

• Exempel på aktuella företag som berörs 
• Tror du att företag är medvetna om de nya reglerna? 
• Vad gör Skatteverket för att informera? 
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