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Bilaga 1  

I denna bilaga redovisas avsnitt 3.3.4, Beräkning av hur slopandet av de särskilda 

reglerna rörande förskott och a conton påverkar effektberäkningen, i sin helhet. 

Bilagan inleds dock med en kort redogörelse för vilka företag som ingått i 

beräkningen i fråga om förhållandet mellan den ingående och utgående 

mervärdesskatten som redovisats i byggföretagens inkomstdeklarationer. Därefter 

följer en jämförande studie av förhållandet mellan redovisad ingående och 

utgående skatt sett över tiden direkt före respektive efter införandet av den 

omvända skattskyldigheten. Detta för att erhålla en jämförelse med den beräkning 

som utförts och avser motsvarande förhållande kalenderåret 2006 jämfört med 

kalenderåret 2008.  

 

Beräkning avseende förhållandet mellan ingående och utgående skatt i 

byggföretagens inkomstdeklarationer  

Till skillnad från den mervärdesskatt som redovisats i skattedeklarationer ökar 

andelen redovisad ingående skatt i förhållande till den utgående skatten efter 

införandet av den omvända skattskyldigheten i byggföretagens redovisning som 

görs i inkomstdeklarationer. För taxeringsåret 2007 är förhållandet 55,5 %. För 

taxeringsåret 2008, vilket inkluderar tidpunkten för införandet av den omvända 

skattskyldigheten den 1 juli 2007, uppgår förhållandet till 60,8 %. För 

taxeringsåret 2009, inkomståret 2008, gäller att andelen ingående skatt ökat till 

68,2 % av den utgående.  

 

I beräkningen av förhållandet för respektive taxeringsår har alla byggföretag med 

SNI-koderna 41200 - 43399 som redovisar i inkomstdeklarationen ingått. 

Beräkningen har omfattat alla företag oavsett vilken redovisningsperiod som 

avses, dvs. även de företag som inte har kalenderår som bokslutsår. För alla 

taxeringsåren är företagen med kalenderår som räkenskapsår den klart 

dominerande gruppen.  

 

För taxeringsåret 2008 gäller för företagen med bokslutsdatum den 31 december 

2007 att de sex inledande månaderna under 2007 avser tid innan den omvända 

skattskyldigheten trädde i kraft medan de sex avslutande månaderna avser tid efter 

införandet. För företagen med bokslutsdatum den 30 april respektive den 30 juni 

2007 gäller att inte någon del av redovisningen avser tid efter införandet av den 

omvända skattskyldigheten. För företagen med bokslut den 31 augusti 2007 gäller 

att juli och augusti avser tid för vilken den omvända skattskyldigheten inträtt 

medan de tio inledande månaderna avser tid innan den omvända skattskyldigheten 

trätt i kraft. Andelen redovisad utgående skatt för företagen vilka inte har 

kalenderår som bokslutsår uppgår endast till omkring 6 % varför denna kategori 

av företag inte i någon beaktansvärd omfattning har påverkat resultatet i den ena 

eller andra riktningen för förhållandet mellan den ingående och utgående skatten 
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avseende taxeringsåret 2008. I fråga om resultatet för taxeringsåret 2009 ingår där 

företag med bokslut den 30 april 2008. De två inledande månaderna, maj och juni 

2007, avser således tid innan den omvända skattskyldigheten trätt i kraft. Även för 

dessa företag är den redovisade utgående skatten i förhållande till den utgående 

skatten som de övriga företagen redovisat närmast försumbar varför företagen 

med bokslutsdatum den 30 april 2008 inte heller kan anses ha påverkat resultatet 

för taxeringsåret 2009 i nämnvärd utsträckning.    

 

Beräknad effekt av införandet av den omvända skattskyldigheten sett över 

tiden närmast före respektive efter införandet av den omvända 

skattskyldigheten. 

Som en jämförelse till den beräknade effekten av införandet av den omvända 

skattskyldigheten där jämförelsen av ingående skatt i förhållande till den utgående 

gjorts mellan kalenderåren 2006 och 2008 ger motsvarande jämförelse över 

redovisningsperioderna för juli 2006 – juni 2007 jämfört med faktiskt redovisad 

utgående skatt under juli 2007 – juni 2008 ett likartat resultat. 

 

Under perioderna juli 2006 – juni 2007 redovisades 66 966 309 542  i ingående 

skatt respektive 95 499 419 955 i utgående. Andelen ingående skatt i förhållande 

till den utgående skatten uppgår till 70,1 procent. Under motsvarande 

redovisningsperioder efterföljande år redovisades 69 179 111 675 i ingående skatt 

och 103 071 898 840 i utgående skatt vilket ger ett andelen ingående skatt uppgår 

till 67,1 procent av den utgående. Om förhållandet i stället varit att den ingående 

skatten om 69 179 111 675 uppgått till 70,1 procent av den utgående så hade den 

utgående skatten i stället uppgått till 98 686 321 932. Differensen mellan den 

faktiskt redovisade utgående skatten och den beräknade kan då utryckas som den 

effekt införandet av den omvända skattskyldigheten haft under perioden juli 2007 

– juni 2008. Differensen uppgår till 4 385 576 187 eller cirka 4,4 miljarder kronor. 

Resultatet avviker endast med omkring 200 miljoner jämfört med mätningen som 

genomförts som en jämförelse mellan kalenderåren 2006 och 2008.  

 

Det likartade resultatet är intressant att hålla i minnet på grund av två skäl. 

Nämligen att införandet av den omvända skattskyldigheten som sådan medför en 

senareläggning av redovisningen av den utgående skatten men kanske främst i 

fråga om omfattningen av den effekt som uppkommer under 2008 på grund av 

slopandet av möjligheten att fakturera a conton och förskott utan att behöva 

redovisa mervärdesskatt förrän i samband med slutbesiktningen. Införandet av den 

omvända skattskyldigheten medför att den samlade redovisningen av den 

utgående skatten får antas ha blivit lägre under perioden juli 2007 – juni 2008 

eftersom effekten som följer av att tillämpa omvänd skattskyldighet är att den 

slutliga redovisningen av den utgående skatten skjuts upp temporärt. För den 
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effekt som följer av slopandet av de momsfria förskotten får förutsättas att 

effekten av slopandet inte kan ha uppnått full effekt redan första halvåret 2008. 

Trots detta faktum skiljer det inte mer än omkring 200 miljoner mellan resultaten 

som görs över de olika perioderna där en jämförelse avser hela 2008 medan den 

andra endast omfattar första halvåret 2008.   

 

Avsnitt 3.3.4 Beräkning av hur slopandet av de särskilda reglerna rörande 

förskott och a conton påverkar effektberäkningen i sin helhet   

Mot bakgrund av att effekten av införandet av den omvända skattskyldigheten har 

beräknats som en jämförelse av förhållandet mellan redovisad ingående och 

utgående skatt mellan åren 2006 respektive 2008 måste vissa korrigeringar för 

redovisad utgående skatt under 2008 göras på grund av den avskaffade 

möjligheten att senarelägga redovisningen av mervärdesskatten vid bygg- och 

anläggningsentreprenader.  

 

Den effekt som uppstår pga. slopandet av de momsfria förskotten kan delas upp i 

två delar. Dels den effekt som innebär att tidigareläggningen av redovisningen 

medför att redovisningen flyttas från 2009 till 2008 och dels sådan 

tidigareläggning som inte medför att redovisningen flyttas från 2009 till 2008. I 

det senare fallet tidigareläggs redovisningen från en senare period under 2008 till 

en tidigare period samma år. 

  

Enligt konsekvensbeskrivningen i propositionen till slopandet av de momsfria 

förskotten anges att de ökade ränteinkomsterna för staten beräknades uppgå till 

400 miljoner kronor år 2008.
1
 Uppskattningen uppges dock vara beroende av 

statslåneräntan samt av bygginvesteringarnas storlek och på antalet månader för 

vilken staten kan tillgodoföra sig ränta för tidigare inbetalningar av 

mervärdesskatten. Statslåneräntan vid tillfället för regeringens överlämnande av 

förslaget till avskaffandet var 4,38 % vilket som riktmärke ger tidigarelagda 

intäkter av mervärdesskatten motsvarande 9 132 miljoner eller ca 9,1 miljarder 

kronor.  

 

Hur dessa 9,1 miljarder fördelas över tiden är enligt beräkningen avhängigt antalet 

månader som staten kan tillgodoföra sig ränta för tidigare inbetalningar. Det är 

här, enligt Skatteverkets bedömning, fråga om det totala antalet månader, eller 

med andra ord redovisningsperioder, som tidigareläggs från att redovisning ska ha 

skett senast två månader efter inflyttning eller slutbesiktning till att ske successivt 

från det att en entreprenad påbörjas. Den räntemässiga effekten är således som 

störst beträffande förskotten som faktureras i inledningen av en pågående 

                     
1
 Se prop. 2007/08:25 s. 243. 
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entreprenad jämfört med slutskedet som ligger närmare tidpunkten för inflyttning 

eller slutbesiktning då redovisningen annars skulle ha skett. Likaledes är den 

räntemässiga effekten större för längre entreprenader än korta genom att de 

inledande redovisningarna tidigareläggs i en högre utsträckning jämfört med 

kortare entreprenader. I förevarande sammanhang är dock under 2008 fråga om 

kontinuerligt påbörjade och avslutade entreprenader liksom sedan tidigare 

pågående entreprenader som kommit att avslutas under 2008. Den räntemässiga 

effekten om 400 miljoner som härvid beräknats uppkomma antas fortsättningsvis 

inte vara beroende av entreprenadernas produktionstider. Varje månad eller 

redovisningsperiod för vilken ett förskott medför tidigareläggning av 

redovisningen förutsätts ge samma räntemässiga effekt. 

   

För att kunna uppskatta effekten av avskaffandet av de momsfria förskotten under 

2008 måste ett antagande göras om hur långa produktionstider som vanligen 

förekommit vid bygg- och anläggningsentreprenader. Detta för att 

produktionstidernas omfattning är avgörande för hur avskaffandet påverkat 

redovisningen av den utgående skatten under 2008. Exempelvis innebär en 

entreprenad vars produktionstid som omfattar fem månader från start till 

inflyttning vilken startar i januari 2008 ingen tidigareläggning med den effekten 

att utgående skatt som annars skulle ha redovisats under 2009 i stället kommit att 

redovisas successivt under 2008. Med utgångspunkt i att fakturering som tidigare 

skett en gång per den sista i varje månad fram till månaden innan 

redovisningsskyldigheten inträtt numera ska redovisas successivt flyttas 

redovisningen till var och en av redovisningsperioderna januari – juni jämfört med 

tidigare då redovisningsskyldigheten för alla fakturerade förskott inträdde i 

redovisningsperioden juli.  

 

Också om samma entreprenad påbörjats redan i augusti 2007 har en 

tidigareläggning uppstått. För förskottsfakturor utfärdade i augusti – december 

och som betalats i dessa månader gäller de äldre bestämmelserna. Men för den 

sista förskottsfakturan som ställs ut i januari 2008 gäller att den utgående skatten 

ska ha redovisats redan i januari jämfört med den avskaffade möjligheten då 

redovisningen kunnat anstå till redovisningsperioden för februari i vilken 

redovisningsskyldigheten tidigare inträdde. 

 

Om samma entreprenad i stället startat i oktober 2008 blir effekten delvis en 

annan. För de tre första fakturerade förskotten, oktober – december sker en 

överflyttning av redovisningen från 2009 till 2008. Detta genom att dessa förskott 

tidigare hade kunnat redovisas i perioden för april 2009 i stället för att redovisas 

successivt i samband med faktureringen. För övriga förskott under januari – mars 

inträffar en tidigareläggning innebärande att redovisningen flyttas inom 

kalenderåret 2009, från april 2009 till perioderna januari – mars. Denna 
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tidigareläggning inom 2009 påverkar således inte byggföretagens samlade 

redovisning av den utgående skatten under 2008. 

 

Vid fördelningen av den inkomstökning som tidigareläggningen medför så kan en 

fördelning göras på grundval av andelen redovisningsperioder som tidigareläggs 

vilka medför en tidigareläggning från 2009 till 2008 respektive andelen 

redovisningsperioder som inte medför en tidigareläggning av redovisningen från 

2009 till 2008. I det första exemplet förekommer 6 redovisningsperioder där 

någon tidigareläggning av redovisningen inte sker från 2009 till 2008, i det 

därefter följande exemplet framgår att 1 redovisningsperiod uppkommer för 

vilken någon tidigareläggning inte sker från 2009 till 2008 och i det sista exemplet 

medför 3 redovisningsperioder att redovisningen tidigareläggs från 2009 till 2008 

medan tre redovisningsperioder inte medför en sådan tidigareläggning. Den tänkta 

räntemässiga effekten av de tre exemplifierade entreprenaderna kan då beräknas 

att till 10/13 bestå i redovisningsperioder där någon tidigareläggning av 

redovisningen inte sker från 2009 till 2008 medan 3/13 består i en 

tidigareläggning från 2009 till 2008.   

  

Hur långa produktionstider är för bygg- och anläggningsentreprenader varierar 

självklart från vilken typ av produktion det är fråga om. Såsom regeringen 

påpekar i sin redogörelse beträffande konsekvenser för företagen som har 

avdragsrätt så torde slopandet av de momsfria förskotten endast marginellt 

komma att påverka deras finansieringskostnader. Omvänt innebär det att de som 

berörs mest av avskaffandet är de företag som saknar avdragsrätt för ingående 

skatt. I första hand får antas att de som huvudsakligen berörts är kommuner och 

andra beställare av bostäder för vilka frivillig skattskyldighet för uthyrning av 

lokal inte kan medges. Då denna grupp kan förväntas att ha tillämpat reglerna om 

momsfria förskott frekvent bör ledning för hur långa produktionstider som 

vanligen förekommer därför främst sökas bland bygg- och 

anläggningsentreprenader avseende byggnation av bostäder.   

 

Bostadshusproduktionen består såväl av storskaliga flerbostadshus som mindre 

en- och tvåfamiljshus och dessutom ombyggnation av bostadshus. 

Produktionstidernas längd faller normalt med minskad storlek och omfattning av 

en byggentreprenad. De längsta tiderna från byggstart till inflyttning gäller 

generellt för de större flerbostadshusen och sjunker för en- och tvåfamiljshus 

medan ombyggnad har de kortaste produktionstiderna. Som första steg ska därför 

en uppskattning göras för genomsnittliga produktionstider för respektive typ av 

entreprenad. I steg två ska också hänsyn tas till hur stor andel dessa olika typer av 

entreprenader uppgår till i förhållande till hela bostadsbyggandet. Detta för att 

uppskatta hur stor andel av de ökade intäkterna från redovisningen av 

mervärdesskatten om 9,1 miljarder ska fördelas över de olika produktionstiderna 
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och därmed också på antalet månader för vilka staten kan tillgodoföra sig ränta för 

tidigare inbetalningar av mervärdesskatten.   

 

När det gäller nyproduktion av flerbostadshus kan som exempel anges att 

Stockolmshem uppger att det från det att själva byggandet kommer igång tar det 

omkring ett år innan hyresgästerna flyttar in. När det gäller Stockholmshems 

nyproduktion framgår att det oftast är fråga om flerbostadshus med fyra våningar 

eller fler. Ett annat exempel hämtat från en pågående entreprenad i Stockholm är 

uppförandet av ett tiovånings punkthus där tiden från byggstart till att inflyttning 

kan ske är beräknad till ett år. Ett ytterligare exempel är ett tidigare genomfört 

entreprenaduppdrag åt familjebostäder. Uppdraget bestod i att uppföra 60 

hyreslägenheter i två lamellhus om fem våningar. Produktionsstart var i augusti 

2005 med första inflyttning i maj 2006, dvs. en produktionstid omkring nio 

månader. För mindre flerbostadshus förekommer ännu kortare produktionstider. 

Det förekommer också mer omfattande entreprenader där tiden från byggstart till 

inflyttning är arton månader eller mer. För sådana mer omfattande 

byggentreprenader är dock ofta fråga om färdigställande i etapper där de 

efterföljande etapperna färdigställs för inflyttning betydligt snabbare än den första 

etappen. Ett ungefärligt medelvärde för nyproduktion av flerbostadshus kan mot 

bakgrund av angivna exempel antas uppgå till cirka 14 månader. 

 

Med småhus avses en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda 

till rad- eller kedjehus. Ett exempel på småhusuppförande är uppförandet av tio 

friliggande villor i en första etapp i Västra Sjöstaden där byggstart planerades till 

våren 2004 med inflyttning från november samma år, dvs. en produktionstid om 

cirka sju månader. Ungefär samma produktionstid planeras för uppförande av sju 

stycken bostäder i kedjehusform i Halmstad där byggstart sker i mars 2010 och 

inflyttning beräknas till oktober samma år. Andra exempel på såväl kortare som 

längre produktionstider förekommer men en genomsnittlig produktionstid om sju 

månader kan inte anses som orimlig. 

 

Beträffande ombyggnationer så varierar även dessa i fråga om produktionstider. 

Ett exempel på ombyggnation avseende nya kök, hallar och badrum i 

bostadslägenheter belägna i Sigtuna under 2009 utvisar en produktionstid om 

cirka fyra månader. Byggstart för lägenheterna i en portuppgång anges till februari 

och beräknades vara färdigställda i maj. För lägenheterna i nästa portuppgång 

beräknades samma produktionstid, dvs. omkring fyra månader. En större 

renovering av studentlägenheter belägna i en sexvånings fastighet i Umeå 

beräknas att pågå fyra till sex månader med start under hösten 2009. En 

ombyggnad av kommersiella lokaler till 19 lägenheter i Göteborg med byggstart i 

april 2009 beräknas vara klar ett år senare. Första inflyttning beräknas dock ske 

redan i december, dvs. en produktionstid om cirka 8 månader innan 
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redovisningsskyldigheten börjar inträda etappvis. De angivna exemplen pekar mot 

en genomsnittlig produktionstid omkring fem månader. 

 

Hur fördelas då förekomsten av de olika produktionstyperna mellan 

flerbostadshus, småhus och ombyggnation? Enligt Sveriges Byggindustrier, Fakta 

om byggandet 2009, uppgick investeringarna i bostäder till 98 miljarder kronor 

2008. Av dessa var 55 miljarder nybyggnadsinvesteringar och 43 miljarder avsåg 

ombyggnad. Investeringar i flerbostadshus och småhus uppgick till 48 respektive 

50 miljarder under 2008.
2
 Enligt samma källa fördelas nyproduktionen ungefär 

lika mellan flerbostadshus och småhus med någon övervikt för flerbostadshusen.
3
 

Andelen ombyggnation kan således beräknas till 43/98 och nyproduktionen kan 

fördelas med 28/98 avseende flerbostadshus och med cirka 27/98 avseende 

småhus. 

 

De momsfria förskotten har dock inte endast förekommit inom 

bostadsproduktionen utan har existerat inom i princip hela byggsektorn. När det 

gäller produktionstiderna för andra entreprenader än bostadsbyggande görs 

följande antaganden. Investeringarna i privata och offentliga lokaler uppgick 

sammanlagt till 91 miljarder kronor 2008 vilket ligger relativt nära 

investeringarna i bostäder som uppgick till 98 miljarder.
4
 Eftersom många likheter 

föreligger mellan bostadsproduktion och produktion av lokaler antas 

fortsättningsvis att produktionstiderna för dessa entreprenader är jämförliga med 

varandra. Vidare uppgår anläggningsinvesteringarna till 72 miljarder kronor 2008. 

Till anläggningssektorn räknas el- och värmeverk, vatten- och reningsverk, 

transporter, post- och telekommunikation samt vägar, gator och järnvägar.
5
 Också 

inom detta område varierar produktionstiderna från korta till längre för mer 

omfattande investeringar som t.ex. för större vägar och järnvägar. Även 

beträffande sådana entreprenader görs ett antagande om att produktionstidernas 

omfattning och andel nybyggnation och ombyggnad ger i princip samma 

proportioner som beräknats för bostadsproduktionen.  

 

Under ett antagande om att de aktuella bygg- och anläggningsentreprenaderna 

som påbörjats under 2007 och 2008 fördelas jämnt över årets alla månader kan då 

beräknas hur stor andel som medför tidigareläggning av redovisningen under 2008 

respektive tidigareläggning av redovisningen innebärande en överflyttning av 

redovisningen från 2009 till 2008. 

 

                     
2 Se Sveriges Byggindustrier, Fakta om byggandet 2009, s. 7.  
3
 Under 2008 påbörjades 21 800 bostäder varav 11 600 avsåg flerbostadshus och 10 200 småhus. 

Se a.a. s. 15. 
4
 Se a.a. s. 9.  

5
 Se a.a. s. 11. 
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Vidare kan den inkomstökning från mervärdesskatten om cirka 9,1 miljarder 

fördelas efter hur stor andel investeringar som nedlagts i produktion av 

flerbostadshus, småbostadshus respektive ombyggnation för att därefter fördelas 

på tidigareläggning inom 2008 respektive sådan tidigareläggning innebärande att 

redovisningen av den utgående skatten flyttats från 2009 till 2008.  

 

Produktionstider om fjorton månader, såsom flerbostadshusproduktionen, ger det 

resultatet att andelen redovisningsperioder vilka inte medför någon överflyttning 

från 2009 till 2008 uppgår till 66 medan andelen redovisningsperioder som 

medför tidigareläggning från 2009 och 2010 till 2008 uppgår till 110.
6
 Med 

utgångspunkt i andelen nyproduktion av flerbostadshus som, enligt ovan, uppgår 

till 28/98 i förhållande till nyproduktion av småhus och ombyggnation kan 

följande fördelning göras. Av inkomstökningen om 9,1 miljarder härrör 28/98 från 

produktionstider om 14 månader eller 2,6 miljarder. Av dessa 2,6 miljarder avser 

110/176 en inkomstökning som medför en överflyttning av redovisningen från 

2009 till 2008, dvs. 1,6 miljarder. Den enligt ovan beräknade effekten av 

införandet av den omvända skattskyldigheten om 4,3 miljarder ska således 

reduceras med 1,6 miljarder.  

 

För produktionstider om sju månader, såsom småhusproduktion, ger dessa upphov 

till en andel om 60 redovisningsperioder vilka innebär en tidigareläggning inom 

2008 och 36 perioder som medför att redovisningen av utgående skatt 

tidigareläggs från 2009 till 2008. Andelen för produktionstider om sju månader 

uppgår till 27/98 av de totala investeringarna i bostadsproduktionen. 

Inkomstökningen avseende dessa produktionstider kan beräknas till 27/98 av 9,1 

miljarder, dvs. 2,5 miljarder. Härav avser 36/96 av 2,5 miljarder sådan 

tidigareläggning som innebär att redovisningen flyttas från 2009 till 2008. Detta 

innebär att den beräknade effekten ska reduceras med ytterligare 0,9 miljarder. 

 

När det gäller produktionstider om fem månader, såsom ombyggnation, ger dessa 

upphov till att en andel om 51 redovisningsperioder medför en tidigareläggning 

under 2008 och 21 redovisningsperioder innebärande en överflyttning från 2009 

till 2008. Andelen för produktionstider om fem månader uppgår 43/98 av de totala 

investeringarna i bostadsproduktionen. Inkomstökningen avseende dessa 

produktionstider kan beräknas till 43/98 av 9,1 miljarder, dvs. 4 miljarder. Av 

denna summa utgör 21/72 motsvarande 1,1 miljarder sådan tidigareläggning som 

innebär att redovisning flyttas från 2009 till 2008. Detta innebär att den beräknade 

effekten också ska reduceras med 1,1 miljarder. 

 

När det gäller företagen som redovisar momsen i inkomstdeklarationen ger 

avskaffandet av de momsfria förskotten givetvis också vissa effekter. För 

                     
6
 Den modell som har tillämpats för beräkningen framgår av beskrivningen och exemplen på s. 4 f. 
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entreprenader som börjar under 2008 och avslutas under 2009 medför 

avskaffandet att statens intäkter från mervärdesskatten i många fall tidigareläggs 

från taxeringsåret 2010 (inkomståret 2009 vid kalenderårsbokslut) till 

taxeringsåret 2009. Då byggföretagen som redovisar mervärdesskatten i 

inkomstdeklarationer endast redovisar utgående skatt med lite drygt 1 procent av 

vad företagen som redovisar i skattdeklarationer gör bortses ifrån dessa företag i 

detta sammanhang. I stället har hela inkomstökningen om 9,1 miljarder beräknats 

såsom hänförlig till företagen som redovisar mervärdesskatten i 

skattedeklarationer.  

 

Den totala effekten av slopandet av möjligheterna att använda sig av momsfria 

förskott uppgår alltså till 9,1 miljarder varav ungefär 3,6 miljarder har beräknats 

vara hänförligt till en tidigareläggning av redovisningen från 2009 till 2008.  

 

Då den beräknade effekten av införandet av den omvända skattskyldigheten om 

4,3 miljarder minskas med 3,6 miljarder återstår då cirka 700 miljoner som kan 

antas vara effekten av den omvända skattskyldigheten under 2008. 

  

Införandet av den omvända skattskyldigheten kan då enligt den utförda 

beräkningen tillskrivas den effekten att omkring 700 miljoner kronor mer 

utgående skatt har redovisats under 2008 jämfört med om den omvända 

skattskyldigheten inte hade införts. 
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