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SAMMANFATTNING 

Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet i byggsektorn trädde i kraft den  

1 juli 2007 och infördes med syftet att motverka undandragande av 

mervärdesskatt inom byggsektorn. Vid omsättning inom landet av de tjänster som 

framgår av 1 kap. 2 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska 

förvärvaren vara skattskyldig, i stället för den som tillhandahåller tjänsten 

(omvänd skattskyldighet). För att omvänd skattskyldighet ska gälla krävs att den 

som förvärvar tjänsten är en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast 

tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller en annan näringsidkare, som 

tillhandahåller en näringsidkare av det först nämnda slaget sådana tjänster. 

 

Uppdraget 

Skatteverkets uppdrag har varit att utvärdera den omvända skattskyldigheten inom 

byggsektorn beträffande följande områden: 
 

 reglernas effektivitet att motverka skatteundandragande 

 administrativ börda för berörda företag 

 eventuella brister i regelverket och förslag på lämpliga åtgärder 

 behov av att ange de tjänster som omfattas av regleringen i en särskild 

förteckning 

 

Utvärderingen har skett i samråd med branschens aktörer. 

 

Reglernas effektivitet 

Utifrån det som framkommit i Skatteverkets kontrollinsatser kan konstateras att 

bestämmelserna slår effektivt mot enskilda undandraganden inom 

tillämpningsområdet. Innan införandet av den omvända skattskyldigheten var det 

ofta förekommande att underentreprenörer efter att ha utfört byggtjänster eller 

tillhandahållit personal underlät att redovisa och betala den utgående skatten som 

de fakturerat sina uppdragsgivare. Genom införandet av den omvända 

skattskyldigheten har denna möjlighet till undandragande upphört då sådana 

byggtjänster som omfattas av regelverket inte längre ska faktureras med 

mervärdesskatt.  

 

När fråga är om organiserade undandraganden är bilden av effektiviteten en något 

annan. Regelverket visar sig effektivt i vissa fall medan det i andra fall är osäkert 

om reglerna motverkar skatteundandragande. 

 

I fråga om regelverkets effektivitet att motverka undandraganden av 

mervärdesskatt är det viktigt att framhålla att effektiviteten är beroende av att de 

företag som berörs innehar tillräckliga kunskaper om regelverket. 
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Skatteverket har vid utvärderingen kunnat se att bestämmelserna har haft positiva 

effekter i form av ökad redovisning av utgående skatt inom byggsektorn med ca 

700 miljoner kronor under 2008. 

 

Administrativ börda 

Den omvända skattskyldigheten medför ökad administration för de företag som 

berörs av regelverket. I den enkätundersökning som genomförts av Sveriges 

Byggindustrier i samarbete med Skatteverket framkommer att en stor andel 

företag anser att den omvända skattskyldigheten medfört ett ökat administrativt 

arbete motsvarande fyra timmar eller mindre per månad. 

I enkätundersökningen framkom att den administrativa bördan främst är 

förknippad med bestämmelsen som avser tillämpningsområdet för den omvända 

skattskyldigheten. En annan svårighet som följer av regelverket och som påverkar 

hanteringen är bedömning av köparens status. Vidare framhålls vara – 

tjänsteproblematiken där flera företag menar att det förekommer svårigheter att 

avgöra om tillhandahållandet avser en tjänst där tillhandahållandet av varor är 

underordnat tjänstetillhandahållandet eller en leverans av varor. 

 

Brister i regelverket 

Utifrån de synpunkter som byggföretagen har lämnat kan konstateras att flera 

företag anser att det förekommer svårigheter att bedöma vilka tjänster som 

omfattas av den omvända skattskyldigheten. Flera företag anser också att det i 

vissa fall är svårt att avgöra om köparen är en sådan förvärvare att reglerna kan bli 

tillämpliga. Ytterligare ett problem som har framhållits är att det vid 

tillhandahållanden som innefattar både varor och tjänsteprestationer kan vara svårt 

att avgöra om ett tillhandahållande avser leverans av en vara eller 

tillhandahållande av en tjänst.  

  

Antalet frågor om vilka tjänster som omfattas av reglerna har minskat betydligt 

och det har börjat bildas en praxis på området. Att i nuläget ändra definitionen 

skulle medföra att företagen och Skatteverket skulle få göra nya bedömningar. 

Den praxis som har utvecklats på området skulle också bli inaktuell. Enligt 

Skatteverkets uppfattning är det i nuläget inte lämpligt att göra några förändringar 

av definitionen. 

 

Flera företag har framfört att det i vissa fall kan vara svårt att avgöra om köparen 

är en sådan förvärvare att reglerna kan bli tillämpliga. I avsaknad av ett alternativ 

som på ett relevant sätt definierar ett företag i byggbranschen och samtidigt 

undanröjer den osäkerhet som vissa säljare upplever med den nuvarande 



 *  Skatteverket 
 4(62) 

   

 Datum Dnr 

 2010-03-25 131 213362-10/113 

   

 

 

 

 

lagstiftningen, saknas det dock, enligt Skatteverkets uppfattning, anledning att 

ändra den nuvarande definitionen av förvärvaren. 

 

Frågan om ett tillhandahållande avser leverans av en vara eller ett 

tillhandahållande av en tjänst kan i vissa fall vara svår och medföra osäkerhet för 

företagen. Det måste göras en bedömning i det enskilda fallet och med beaktande 

av unionsrätten, innefattande EU-domstolens avgöranden. Det torde inte vara 

möjligt att konstruera en lagregel som är i överensstämmelse med unionsrätten 

och uttömmande reglerar hur bedömningen ska göras.  

 

Behov av särskild förteckning 

Det har förekommit önskemål om att det ska upprättas en förteckning över vilka 

tjänster som ska omfattas.  

 

Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI, 2002 ska vara vägledande vid 

bedömningen av vilka tjänster som ska omfattas av reglerna om omvänd 

skattskyldighet. Det kan dock förekomma att den indelning som görs i SNI 2002 

inte överensstämmer med vilka tjänster som ur ett allmänt perspektiv kan anses 

utgöra bygg- eller anläggningstjänster. När sådana fall har kommit till 

Skatteverkets kännedom har verket i ställningstaganden redogjort för sin syn på 

om den aktuella tjänsten kan anses omfattas av reglerna. För att förenkla för 

företagen skulle informationen på Skatteverkets webbplats kunna struktureras på 

ett sätt som gör det enklare för företagen att finna relevant information om de 

tjänster som respektive företag tillhandahåller. Informationen bör innefatta en 

förteckning över olika tjänster som enligt Skatteverkets uppfattning ska omfattas 

respektive inte ska omfattas av reglerna. Denna kan vägleda vid bedömningen av 

vilka tjänster som ska omfattas av reglerna. Den kommer dock inte att kunna vara 

heltäckande. 
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INLEDNING 

1.1 Skatteverkets uppdrag 

 

Skatteverkets uppdrag att utvärdera den omvända skattskyldigheten för 

mervärdesskatt i byggsektorn framgår av regleringsbrevet för budgetår 2009.
1
 

Uppdraget är formulerat enligt följande: 

 

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt i byggsektorn 

Skatteverket ges i uppdrag att utvärdera den omvända skattskyldigheten för 

byggsektorn när det gäller reglernas effektivitet att motverka 

skatteundandragande samt om och i vilken mån reglerna medfört en ökning av 

den administrativa hanteringen för berörda företag. Om Skatteverket vid 

utvärderingen finner brister i regelverket ska även förslag på lämpliga åtgärder 

lämnas. I samband härmed ska Skatteverket även göra en bedömning av om det 

finns behov av att ange de tjänster som omfattas av den omvända 

skattskyldigheten i någon form av förteckning. Utvärderingen ska ske i samråd 

med branschens aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2010. 

 

1.2 Slutrapporten 

Detta dokument utgör slutrapport för Skatteverkets regleringsbrevsuppdrag. 

 

Rapportens avsnitt 2 beskriver kortfattat bakgrunden till införandet av den 

omvända skattskyldigheten för byggsektorn samt andra omständigheter som har 

eller kan antas ha påverkat byggbranschen i den bemärkelsen att dessa måste 

beaktas i utvärderingen.  

 

I avsnitt 3 presenteras Skatteverkets arbete med att utvärdera reglernas 

effektivitet. Även synpunkter från byggbranschen har beaktats liksom andra yttre 

faktorer som har haft eller kan antas ha haft betydelse för resultatet av de 

jämförande studierna. 

 

I avsnitt 4 redogör Skatteverket för den administrativa bördan och hur denna har 

påverkats av reglerna för omvänd skattskyldighet i byggsektorn. 

  

I avsnitt 5 behandlas Skatteverkets utvärdering avseende eventuella brister i 

regelverket. 

 

                     
1
 Regeringsbeslut 11, 2008-12-19 
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I avsnitt 6 redovisas Skatteverkets utvärdering avseende behovet av att ange de 

tjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten inom byggsektorn i en 

särskild förteckning. 

 

1.3 Informationsinsamling 

 

Utvärderingen baseras på underlag och erfarenheter från Skatteverkets 

informations- och kontrollinsatser samt på information från Skatteverkets interna 

system. En viktig del av utvärderingen har utgjorts av synpunkter från 

byggbranschen. När det gäller inhämtandet av dessa synpunkter har ett möte 

anordnats mellan Skatteverket och företrädare för några av de största 

byggföretagen.  

 

Vidare har Sveriges Byggindustrier i samarbete med Skatteverket låtit genomföra 

en enkätundersökning under februari 2010. I denna undersökning vände sig 

Sveriges Byggindustrier till 2 700 medlemsföretag med färre än 100 anställda. 

Svarsfrekvensen uppgick till 18,7 procent vilket innebär att drygt 500 företag har 

medverkat. Enkätfrågorna menar att besvara de frågor som uppdraget enligt 

regleringsbrevet avser. Dessutom avser en av frågorna att belysa frågan om den 

omvända skattskyldigheten har någon effekt vad beträffar förekomsten av svart 

arbetskraft. Till enkätfrågorna har de företag som svarat också haft möjlighet att 

lämna fritextsvar. Av förklarliga skäl kan inte alla dessa upplysningar redovisas 

enskilt men huvuddragen i dessa kommentarer kommer att presenteras. Resultatet 

av enkätundersökningen redovisas under respektive delområde.    
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2 BAKGRUND 

 

Byggbranschen är en av de branscher som sedan en längre tid tillbaka haft större 

problem med skatteundandraganden. Problemet med svart arbetskraft inom 

byggsektorn har under årens lopp diskuterats i ett flertal utredningar. De inledande 

utredningarna utmynnade inte i några omvälvande förslag. En tid senare, i 

februari 2002, presenterade dåvarande Riksskatteverket i RSV Rapport 2002:6 

förslag om inrättande av entreprenadavdragssystem för att säkerställa 

underentreprenörernas skatte- och avgiftsbetalningar samt införande av omvänd 

skattskyldighet för att förhindra undandraganden av mervärdesskatt. 

Byggkommissionen delade i princip Riksskatteverkets uppfattning i betänkandet 

Skärpning gubbar (SOU 2002:115). I september 2004 publicerades en 

departementspromemoria (Ds 2004:43) i vilken förslagen behandlats vidare och 

hemställdes som lagförslag. Den omvända skattskyldigheten infördes från den 1 

juli 2007 medan entreprenadavdragssystem inte kom att genomföras på grund av 

det motstånd förslaget mötte från flera håll inom byggbranschen.    

 

Under 2005 beslöt flera arbetsgivarorganisationer inom byggbranschen att 

samverka med det gemensamma målet att införa ett höjt och permanent ROT-

avdrag. Detta bl.a. med syfte att göra svarta jobb till vita. Från och med 2007 

utökades denna samverkan till att avse tolv olika förbund bestående i 

arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Tillsammans driver de bl.a. 

programmet ”Krafttag mot svartarbete” för att försvåra för oseriösa aktörer. 

Programmet innehåller flera punkter, bl.a. att kommunicera etiska regler och 

förhållningssätt samt opinionsbilda mot svartarbete. 

 

Den 1 januari 2008 slopades de särskilda bestämmelserna som reglerar 

redovisningstidpunkten för förskott och a conton i samband med bygg- och 

anläggningsentreprenader. 

 

ROT-avdrag för byggtjänster infördes den 8 december 2008. 
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3 REGLERNAS EFFEKTIVITET I FRÅGA OM ATT 

MOTVERKA SKATTEUNDANDRAGANDE 

3.1 Syftet med införandet av reglerna 

För att kunna göra en bedömning av den omvända skattskyldighetens effektivitet 

att motverka skatteundandraganden måste först klargöras vilka undandraganden 

som avses.  

 

I regeringens förslag till införandet, prop. 2005/06:130, framhålls vid ett flertal 

tillfällen att förhindrande lagstiftningsåtgärder bör införas därför att 

undandragandet av mervärdesskatt är omfattande och organiserat på ett 

kvalificerat sätt. Redan härav bör man kunna fastställa att syftet inte, i vart fall 

inte direkt, tar sikte på andra undandraganden än sådana som avser 

mervärdesskatt.  

 

I de allmänna utgångspunkterna motiverar regeringen ett införande av omvänd 

skattskyldighet, enligt anförd prop. s. 31, med att det inte endast är förlusten av 

skatteintäkter som är motivet. Ett skäl är också att oärliga företag kan erbjuda 

varor och tjänster till lägre priser än konkurrenter som gör rätt för sig. I skälen för 

införandet, a. prop. s. 34, framhåller regeringen vad som påtalats av Skatteverket 

nämligen att bortfallet av mervärdesskatten uppkommer genom att företag som 

utför byggtjänster eller hyr ut arbetskraft underlåter att redovisa och betala in den 

mervärdesskatt som de fakturerat sina kunder. I denna del beskrivs inte 

uttryckligen att fråga är om organiserat undandragande i den bemärkelsen att flera 

företag samverkat för att undanhålla mervärdesskatt. Motiveringen tar direkt sikte 

på oseriösa företag som efter att ha tillhandahållit en faktisk prestation fakturerar 

sin kund med mervärdesskatt men som därefter behåller skatten genom att helt 

enkelt inte redovisa och betala in denna till staten. 

 

Kort därefter anförs vidare att ”[d]et undandragande av utgående skatt som 

konstaterats inom byggsektorn skulle således kunna stävjas genom tillämpning av 

omvänd skattskyldighet.” I den beskrivna bakgrunden till förslaget, s. 18 f., ges 

exempel på andra situationer där undandraganden av mervärdesskatt har 

konstaterats. Där beskrivs bland annat en form av undandragande där ”det 

byggföretag som lämnat ett uppdrag (uppdragsgivaren) till ett annat byggföretag 

(uppdragstagaren) endast tillhandahålls fakturor. I sådant fall ges sken av att 

uppdragstagaren tillhandahåller arbetskraft. I praktiken är dock den personal som 

utför arbete anställd hos uppdragsgivaren.” Här är således fråga om organiserade 

undandraganden där flera företag samverkar för att tillgodogöra sig 

mervärdesskatt. Det beskrivna tillvägagångssättet för undandragandet har som 

regel inte det direkta syftet att undandra mervärdesskatt utan är ett sätt att maskera 

förekomsten av svart arbetskraft. Förfarandet medför dock att utgående skatt inte 
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redovisas och betalas medan motsvarande ingående skatt återbetalas till 

mottagaren av den osanna fakturan.
2
 Även sådana förfaranden med organiserade 

undandraganden där det förekommer osanna fakturor får anses ingå i motivet till 

att införa den omvända skatskyldigheten. 

 

Även om det inte framgår att motivet för att införa den omvända skattskyldigheten 

är att förhindra eller försvåra nyttjande av svart arbetskraft kan regleringen 

möjligen ha verkat i sådan riktning. NCC AB, en av remissinstanserna, anför att 

den omvända skattskyldigheten bör införas därför att den ”väsentligt försämrar de 

oseriösa företagens kalkyl för att nyttja svart arbetskraft. Den tröskeleffekt som 

därigenom uppstår innebär att en stor grupp oseriösa företag slås ut från 

marknaden.”
3
 Yttrandet från NCC AB kommenteras inte i propositionen. 

Antagandet saknar dock inte relevans. Om den omvända skattskyldigheten visar 

sig vara effektiv – samtidigt som de oseriösa företagen inte kringgår regleringen 

och kompenserar bortfallet av mervärdesskatt på annat sätt – undandras företagen 

möjligheten att använda mervärdesskatten för att finansiera svart arbetskraft vilket 

då väsentligt skulle fördyra för företagen att använda sig av svart arbetskraft. Om 

denna omständighet skulle innebära att oseriösa företag slås ut skulle detta också 

kunna medföra att uppbörden av arbetsgivaravgifter och avdragen löneskatt 

ökade.  

 

Med den allmänna begränsningen att den omvända skattskyldigheten endast 

omfattar tillhandahållanden av tjänster mellan byggföretag så framträder två typer 

av undandraganden som den omvända skattskyldigheten avser att stävja, 

nämligen:  

 

1. Oseriösa företag som, utan att samverka med andra oseriösa företag, 

fakturerar för utförd prestation och därefter underlåter att redovisa och 

betala den utgående skatten till staten. 

 

2. Organiserade undandraganden där flera företag samverkar och orsakar 

staten mervärdesskatteförluster genom att avdrag görs för ingående skatt 

hänförlig till osanna fakturor medan motsvarande utgående skatt inte 

redovisas och betalas.   

 

3.2 Hur den omvända skattskyldigheten har fungerat i praktiken  

Såväl omfattningen av mervärdesskatteundandragandet som antalet 

undandraganden inom byggsektorn är okänt. För att erhålla ett mått eller värde på 

regelverkets effektivitet i fråga om att förhindra eller motverka undandraganden 

                     
2
 Med osanna fakturor avses här att tillhandahållandet som fakturan avser inte har utförts. 

3
 Se prop. 2005/06:130 s. 33. 
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av mervärdesskatt ska därför undersökas hur byggföretagen hanterat den omvända 

skattskyldigheten. Denna undersökning tar sin utgångspunkt i Skatteverkets 

informations- och kontrollinsatser.  

Även åsikter och synpunkter från branschen om regelverkets effektivitet har 

inhämtats. Byggbranschens samlade redovisningar av mervärdesskatt är också en 

källa för att erhålla ett mått på regelverkets effektivitet. I syfte att undersöka om 

införandet haft någon effekt ska därför en jämförelse göras på aggregerad nivå 

avseende byggbranschens redovisning av mervärdesskatt före respektive efter 

införandet. 

 

3.2.1 Skatteverkets kontroll- och informationsinsatser  

Vid införandet av den omvända skattskyldigheten den 1 juli 2007 bedrev 

Skatteverket huvudsakligen tre kontroll- och informationsinsatser som är av 

intresse att följa upp i denna utvärdering. Dessa insatser fortgår ännu i dag och är 

därför också lämpliga för jämförande studier.  

 

För tid innan införandet lades stora ansträngningar ner på att informera 

branschens aktörer om hur de nya reglerna skulle tillämpas. I avsikt att ge 

branschen en mjuk övergång riktades inledningsvis inga kontrollinsatser direkt 

mot branschen utan fokus låg kvar på fortsatta informationsinsatser. På grund av 

det något oklara rättsläget som förelåg en tid efter införandet inleddes kontroller 

riktade direkt mot företagen inom byggsektorn först under våren 2008. I denna 

insats genomfördes såväl fortsatta informationsinsatser som skrivbordskontroller. 

Under 2009 utfördes dessutom ett antal revisioner i syfte att kartlägga branschens 

efterlevnad av den nya regleringen. 

   

Redan innan införandet förekom de två övriga insatserna, en med inriktning mot 

företag med överskjutande ingående mervärdesskatt och en med inriktning mot 

handel med svart arbetskraft.  

 

Som en följd av att Skatteverket inledningsvis valde att fokusera på 

informationsinsatser för att ge branschen en mjuk övergång finns inte underlag 

från kontrollverksamheten för hela den tidsperiod då regelverket varit i kraft. 

Detta måste tas i beaktande vid bedömningen av den utvärdering som nu gjorts.  

 

3.2.2 Scenarier som särskilt har bevakats av Skatteverket 

För sådana skatteundandraganden som exemplifieras i propositionen omöjliggör 

den omvända skattskyldigheten, teoretiskt sett, att köparen kan dra av ingående 

skatt som inte motsvaras av redovisad utgående skatt. Detta eftersom den 

omvända skattskyldigheten innebär att det är köparen som ska redovisa den 
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utgående skatten i stället för som tidigare då det var säljaren som skulle redovisa 

denna. För det fallet att osanna fakturor ställs ut för t.ex. tillhandahållande av 

arbetskraft eller byggtjänster medför den omvända skattskyldigheten att oseriösa 

företag inte längre har möjlighet att på samma sätt som tidigare kunna tillskansa 

sig mervärdesskatt. För att kunna tillgodogöra sig mervärdesskatt i samma 

utsträckning som tidigare tvingas därför de oseriösa företagarna att ändra 

tillvägagångssätt. Ett sannolikt scenario är att oseriösa företag kommer att försöka 

kringgå den omvända skattskyldigheten. Ett alternativt scenario är att 

undandraganden som förekommit före införandet av den omvända 

skattskyldigheten och som inte omfattas av denna reglering kommer att öka på 

grund av att företagen kompenserar sig för den uteblivna möjligheten på området 

för den omvända skattskyldigheten. Slutligen kan också tänkas att andra former av 

undandraganden av mervärdesskatt möjliggörs eller är fördelaktigare på grund av 

införandet av den omvända skattskyldigheten.  

Nedan exemplifieras ett antal hypoteser avseende olika typer av undandraganden 

som kan befaras uppkomma eller öka som en direkt följd av införandet av den 

omvända skattskyldigheten. De exemplifierade företeelserna har särskilt bevakats 

inom insatsen riktad mot omvänd skattskyldighet i byggsektorn och inom insatsen 

riktad mot företag med mervärdesskatt att återfå. 

 

1. Omvänd skattskyldighet tillämpas inte av säljaren, d.v.s. säljaren debiterar 

felaktigt utgående skatt i fakturan utan att redovisa denna medan köparen 

felaktigt drar av beloppet såsom ingående skatt i sin deklaration. Detta 

scenario förutsätter att köparen saknar kunskap om den omvända 

skattskyldigheten eller att fråga är om ett organiserat undandragande där 

säljare och köpare agerar i samförstånd. Om köparen innehar relevant 

kunskap om regleringen och inte agerar i samförstånd med säljaren 

kommer köparen sannolikt inte att betala mervärdesskatten till säljaren 

eftersom han ska redovisa denna till staten.   

 

2. Omvänd skattskyldighet tillämpas korrekt av säljaren samtidigt som 

köparen underlåter att förvärvsbeskatta sig och felaktigt drar av ingående 

skatt på det fakturerade beloppet. Sannolikheten för att scenariot 

förekommer i praktiken är inte försumbar. Sannolikheten för att en köpare 

agerar på ett sådant sätt är uppskattningsvis jämförbar med att en köpare 

gör avdrag för ingående skatt utan att ha underlag som styrker avdraget. 

 

3. Säljaren delar felaktigt upp ett sammansatt tillhandahållande av varor och 

tjänster i ett tillhandahållande av varor som faktureras med utgående skatt 

och ett tjänstetillhandahållande som faktureras med omvänd 

skattskyldighet. Säljaren underlåter att redovisa den utgående skatten 
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hänförlig till försäljningen av varorna. För förutsättningar se ovan under 

scenario 1. 

      

4. Det samlade värdet avseende osanna fakturor som avser tjänster som 

omfattas av omvänd skattskyldighet ökar. Parterna hanterar faktureringen 

enligt gällande bestämmelser för den omvända skattskyldigheten och 

någon förlust av mervärdesskatt uppkommer inte för staten. Den ökade 

volymen i fakturorna tillkommer i syfte att kompensera för den uteblivna 

mervärdesskatten genom att skapa samma utrymme för uttag i 

verksamheten såsom skedde i praktiken före införandet av den omvända 

skattskyldigheten. Det är alltså fråga om ett organiserat undandragande 

men sannolikheten för att scenariot förekommer i praktiken får anses som 

relativt hög. Eftersom någon utgående skatt inte behöver redovisas och 

betalas anser säljaren eller det fakturaskrivande företaget att risken för att 

fångas i en ordinarie mervärdesskattkontroll är försumbar och för köparen 

innebär förfarandet normalt sett ett nollsummespel eftersom utgående- och 

ingående skatt tar ut varandra. För att maskera uttag ur verksamheten som 

sker för att avlöna svart arbetskraft är det också nödvändigt för köparen att 

inneha ett underlag i syfte att dölja uttaget ur verksamheten.   

 

5. Skenföretag sätts in i ledet mellan beställare av en entreprenad och dennes 

leverantör av entreprenaden i syfte att den faktiske leverantören av 

entreprenaden ska undgå att redovisa den utgående skatten för 

tillhandahållandet av entreprenaden. Inte heller skenföretaget redovisar 

den utgående skatten. Ett scenario som bl.a. EU-kommissionen varnar för i 

samband med att omvänd skattskyldighet förespråkas i olika 

sammanhang.
4
   

 

6. Omvänd skattskyldighet tillämpas trots att förvärvaren inte är sådan 

förvärvare som mer än tillfälligt i sin verksamhet tillhandahåller 

byggtjänster. Förvärvaren redovisar inte mervärdesskatten på sitt förvärv. 

Scenariot förekommer sannolikt i praktiken. Dels på grund av att säljaren 

missbedömt köparens status som varande ett byggföretag men också när 

fråga är om organiserat undandragande dvs. när säljare och köpare agerar 

samfällt på grund av gemensamma intressen av att undanhålla 

mervärdesskatt. Det sistnämnda skulle kunna vara fallet då förvärvaren av 

en byggtjänst helt saknar avdragsrätt för ingående skatt eller om 

avdragsrätten är delvis begränsad.  

 

                     
4
 Se t.ex. Europeiska gemenskapernas kommission, meddelande från kommissionen till rådet, 

KOM(2006) 404 slutlig.   



 *  Skatteverket 
 15(62) 

   

 Datum Dnr 

 2010-03-25 131 213362-10/113 

   

 

 

 

 

7. Skrivarbolag eller andra företag som upprättar osanna fakturor börjar i 

stället för att i fakturorna ange byggtjänster uppge att fakturorna avser 

sådana tillhandahållanden som inte omfattas av den omvända 

skattskyldigheten. Detta utan att redovisa den utgående skatten medan 

förvärvaren gör felaktiga avdrag för ingående skatt hänförlig till sådana 

förvärv. Sannolikheten för att detta scenario också inträffar får anses som 

hög. Oseriösa företagare som tidigare använt sig av osanna fakturor med 

mervärdesskatt har de facto visat en viss riskbenägenhet genom detta 

förfarande. För samma kategori av oseriösa företagare får anses att steget 

inte är långt till att helt enkelt omformulera innehållet i fakturan till att 

avse ett tillhandahållande med mervärdesskatt i stället för ett utan 

mervärdesskatt. Det som i viss mån talar emot scenariot är att sådana 

byggföretag i allt för hög utsträckning avviker från hur för byggbranschen 

typiska företag ser ut redovisningsmässigt och därigenom blir mer synliga 

för kontroll.  

 

Det kan i sådana sammanhang antas att sådan fakturering avser varor och 

tjänster som förekommer inom byggsektorn i stort men som inte omfattas 

den omvända skattskyldigheten som t.ex. konsulttjänster, hyra av maskiner 

utan förare eller byggnadsställningar, försäljning av byggmaterial eller 

bygg- och anläggningsmaskiner, m.m.  
 

3.2.3 Skatteverkets iakttagelser från kontrollverksamheten 

 

Våren 2008 inleddes insatsen riktad mot företag inom byggsektorn. Kontrollen 

var inledningsvis av mer allmän karaktär utan särskild inriktning mot avsiktliga 

fel för att från och med november 2008 varit mer inriktad mot att bevaka 

förekomsten av eventuella undandraganden som beskrivits ovan under 3.2.2. 

 

Under 2008 gjordes i det närmaste 4 000 utredningar och under 2009 uppgick 

antalet utredningar till drygt 2 000. Under 2009 genomfördes dessutom ett antal 

revisioner. 

 

Informations- och kontrollinsatsen visar att de fel som görs till största delen är 

oavsiktliga fel. Företagen försöker tillämpa bestämmelserna korrekt men 

regelverkets komplexitet medför ändå att många fel begås. 

 

Det kan konstateras att det i insatsen under 2009 inte har påträffats något större 

antal fel med avseende på de scenarier som särskilt har bevakats. Av de fel som 

har påträffats är de vanligaste att säljaren felaktigt ställt ut faktura med 

mervärdesskatt trots att omvänd skattskyldighet skulle ha tillämpats.  
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Vad beträffar de revisioner som genomförts har det förekommit ett antal fall med 

osanna fakturor med angivande av att tillhandahållandet avser byggtjänster med 

omvänd skattskyldighet och som formellt sett har hanterats korrekt av både säljare 

och köpare.  

 

I insatsen som riktas mot företag som har överskjutande ingående skatt att återfå 

har såväl före som efter införandet av den omvända skattskyldigheten ett antal 

byggföretag kontrollerats och utretts. 

  
Under 2007, innan den omvända skattskyldigheten trädde i kraft, genomfördes en 

riskanalys i syfte att bl.a. kartlägga omfattningen av avsiktliga fel som avser 

ingående skatt och där det avsiktliga felet skulle ha medfört en felaktig 

utbetalning till företaget. Enligt denna riskanalys framgår att andelen byggföretag 

i riket som begått denna typ av fel kan beräknas till 6 procent medan andelen 

sådana byggföretag i Stockholm kan uppskattas att befinnas i spannet noll till 14 

procent.  

 

Av den uppföljning för 2008 som gjorts av stockholmsföretagen i kontrollinsatsen 

riktad mot företag som redovisar överskjutande ingående skatt framkommer att i 

nära nog 25 procent av fallen där avsiktliga fel har bedömts föreligga så har dessa 

begåtts av företag i byggsektorn. Under perioden januari till och med augusti 2009 

uppgår motsvarande andel till 26,5 procent.  

 

De avsiktliga felen domineras av oriktiga avdrag avseende den ingående skatten. 

Även om de felaktiga avdragen har kunnat förhindras är de fall där man faktiskt 

kunnat fastställa förekomsten av osanna fakturor få. Vid flera tillfällen har man i 

insatsen fastställt förekomsten av uppdelningar av sammansatta byggtjänster i två 

tillhandahållanden. Varorna har fakturerats med mervärdeskatt och 

tjänstetillhandahållandet utan mervärdesskatt. 

 

Insatsen riktad mot handel med svart arbetskraft har haft i uppdrag att kontrollera 

företag som anlitar svart arbetskraft. Fokus har inte legat på byggföretag utan 

företag från alla förekommande branscher har ingått i uppdraget.    

 

Som framgår av de skatteundandraganden som exemplifieras i propositionen för 

införandet av den omvända skattskyldigheten liksom av tidigare erfarenheter så är 

en stor del av tidigare undandraganden av mervärdesskatt i byggsektorn 

sammanlänkade med förekomsten av svart arbetskraft. Det är därför av särskilt 

intresse att följa upp utredningar där svart arbetskraft förekommer i samband med 

att omvänd skattskyldighet ska tillämpas.  
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Vanligen måste den svarta arbetskraften finansieras på något sätt. Företrädesvis 

har detta innan införandet av den omvända skattskyldigheten gjorts antingen 

genom att företagen inte redovisade sina intäkter inklusive den utgående skatten 

eller genom att osanna fakturor med däri angiven mervärdesskatt upprättades i 

syfte att införskaffa ett underlag för att göra uttag ur verksamheten för att betala 

den svarta arbetskraften. Det förekom också att en del företag använde sig av båda 

dessa förfarandesätt.  

 

Det är således huvudsakligen fråga om två olika tillvägagångssätt. Dels 

finansieras den svarta arbetskraften genom att företagen inte redovisar sina 

intäkter inklusive den utgående skatten. Dels genom att företagen kostnadsför 

osanna fakturor och drar av den ingående skatten hänförlig till dessa fakturor. Den 

motsvarande utgående skatten redovisas och betalas som regel inte in till staten.     

 

Frågan är då om införandet av den omvända skattskyldighet inom byggsektorn 

medfört någon effekt i fråga om att motverka undandraganden av mervärdesskatt 

bland de företag som använder sig av svart arbetskraft. 

 

En genomgång av ett antal skatterevisioner, företagna under slutet av 2008 och 

första halvåret 2009, avseende byggföretag där förekomsten av svart arbetskraft 

och osanna fakturor utfärdade efter 1 juli 2007 har konstateras, belyser de 

tillvägagångssätt som de oseriösa aktörerna inom byggsektorn använder sig av för 

att undandra mervärdesskatt. 

 

Genomgången utvisar att i majoriteten av de genomförda revisionerna innehåller 

de osanna fakturorna debitering av mervärdesskatt. En del fakturor avser 

byggtjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten och andra fakturor 

avser varor och tjänster som inte omfattas av den omvända skattskyldigheten. 

Ett antal revisioner påvisar å andra sidan att de osanna fakturorna enbart avser 

byggtjänster vilka samtliga saknar debitering av mervärdesskatt och i ytterligare 

några fall har den svarta arbetskraften finansierats så gott som uteslutande med 

svarta intäkter. Slutligen avser en revision ett renodlat fakturabolag som utfärdat 

fakturor till tre byggföretag under våren 2009. De fakturerade beloppen överstiger 

3,6 miljoner. Alla fakturor avser byggtjänster och fakturorna har upprättats enligt 

gällande bestämmelser för den omvända skattskyldigheten. 

 

3.2.4 Synpunkter från byggbranschen  

Av den enkätundersökning som genomförts av Sveriges Byggindustrier i 

samarbete med Skatteverket framgår att 49,1 % av de företag som svarat anser att 

den omvända skattskyldigheten är effektiv i fråga om att bekämpa momsfusk i 
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byggsektorn. Nära 13 % anser att den omvända skattskyldigheten inte är effektiv i 

detta avseende medan 38 % anser sig sakna kännedom härom. 

 

 
 
    Alternatives Percent Value 

 1 Ja 49,1 % 244 

 2 Nej 12,9 % 64 

 3 Vet inte 38,0 % 189 

 Total  497   

 

                                                               Källa: Sveriges Byggindustrier 

 

Av de kommentarer som lämnats framgår att det finns flera företag som anser att 

bestämmelserna inte är effektiva för att bekämpa undandraganden av 

mervärdesskatt på grund av att fuskarna kommer runt bestämmelserna, hittar nya 

vägar samt att det fuskas på andra sätt sedan den omvända skattskyldigheten 

infördes. Ett företag menar till och med att det blivit lättare för dem som vill 

fuska. Bland fritextsvaren förekommer flera företag som anser det vara enkelt att 

fuska med tid och material. Ytterligare ett annat företag anför att det är många 

företag som försöker hävda att den omvända skattskyldigheten inte ska tillämpas 

fast så är fallet. 

Bland de företag som lämnat kommentarer i fritextfältet om bestämmelsernas 

effektivitet är de företag som anser att reglerna är effektiva underrepresenterade i 

förhållande till de företag som har motsatt uppfattning. De företag som anser att 

reglerna är effektiva har i hög utsträckning anfört att den omvända 

skattskyldigheten bidrar eller hjälper till att motverka undandraganden av 

mervärdesskatt.  
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3.2.5 Skatteverkets bedömning 

Trots att stora ansträngningar lades ner för att informera aktörerna i 

byggbranschen såväl före som efter införandet av den omvända skattskyldigheten 

var oavsiktliga fel inledningsvis mycket vanligt förekommande. Omfattningen av 

de oavsiktliga felen får alltjämt bedömas som relativt hög. Mot bakgrund av 

regelverkets relativa komplexitet kan det förväntas att det fortsättningsvis kommer 

att finnas ett något större antal fel jämfört med andra områden där de allmänna 

bestämmelserna ska tillämpas. 

 

Det är av stor vikt att företagen väl känner till regelverket för att det ska fungera 

effektivt i fråga om att motverka enskilda undandraganden. Företagaren som 

erhåller en faktura med felaktigt debiterad utgående skatt ska också uppfatta 

situationen som sådan och begära en ny och korrekt upprättad faktura av säljaren. 

 

Inom insatsen riktad mot företagen i byggbranschen får förekomsten av avsiktliga 

fel bedömas som låg. Det är ändå värt att notera att antalet fel som har bedömts 

som avsiktliga har minskat i antal under 2009 jämfört med 2008. En hypotes är att 

oseriösa företag kunnat utnyttja den omständigheten att ett större mått av 

osäkerhet förelegat strax efter införandet av bestämmelserna jämfört med 2009 i 

fråga om vilka tjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten. Oseriösa 

företag har då kunnat fakturera byggtjänster med mervärdesskatt medan 

förvärvare kan ha godtagit förfarandet på grund av okunskap eller osäkerhet 

rörande dessa tjänster. I kontrollen har dessutom konstaterats att sammansatta 

byggtjänster delats upp i en del som avser leverans av varor och en del som avser 

tillhandahållande av tjänster. 

    

När det gäller kontrollen riktad mot företag som har redovisat överskjutande 

ingående skatt framkommer att byggföretagen är överrepresenterade när det gäller 

förekomsten av avsiktliga fel. Statistiken pekar också mot att andelen byggföretag 

som begår avsiktliga fel ökat efter införandet av den omvända skattskyldigheten. 

Anledningen till ökningen är inte klarlagd men tidsaspekten talar för att den 

omvända skattskyldigheten helt eller delvis förorsakat detta förhållande.   

 

Den ökade förekomsten av byggföretag som gör sig skyldiga till avsiktliga fel 

inom denna kontrollinsats kan då tyckas vara en brist i den omvända 

skattskyldighetens effektivitet. Men samtidigt påvisar detta förhållande en 

effektivitet i en vidare bemärkelse eftersom bestämmelserna som sådana 

föranleder de oseriösa företagen att ändra sitt beteende för att kunna fortsätta att 

undandra mervärdesskatt. Den oseriöse underentreprenören som tidigare 

undandrog mervärdeskatt genom att inte redovisa intäkterna tvingas efter 

införandet av den omvända skattskyldigheten att i stället söka undandragande 

avseende den ingående skatten. För Skatteverket är det generellt sett enklare att 
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kontrollera ett företags redovisade ingående skatt än att kontrollera en oredovisad 

utgående skatt som tidigare ofta var fallet. För oseriösa byggföretag som försöker 

tillskansa sig ingående skatt medför det sätt varmed redovisningen av den 

omvända skattskyldighet ska ske att ingående skatt endast kan avse förvärv av 

tjänster utanför tillämpningsområdet. Därmed kommer sådana skattedeklarationer 

att i högre grad än tidigare utmärka oseriösa företag som försöker att kringgå 

regelverket och till följd därav också i större utsträckning synliggöra dessa för 

kontroll.  

 

Av uppgifterna från kontrollinsatsen riktad mot handel med svart arbetskraft 

framkommer att bestämmelsernas effektivitet varierar beroende på om fråga är om 

enskilt undandragande eller om undandragandet är organiserat och sker i 

samverkan mellan flera företag. 

 

Genomgången av de utvalda revisionerna från kontrollinsatsen påvisar att den 

omvända skattskyldigheten har medfört den eftersträvade effekten avseende 

undandraganden av mervärdesskatt i vissa fall medan den omvända 

skattskyldigheten i andra fall uppenbarligen inte haft någon effekt alls.  

 

När det gäller enskilda undandraganden, sett ur ett mervärdesskatteperspektiv, bör 

man dock med fog kunna hävda att den omvända skattskyldigheten slår effektivt 

mot underentreprenörer som endast överlåter byggtjänster till andra byggföretag. 

För underentreprenörer som tidigare fakturerade sina uppdragsgivare med 

utgående skatt för att sedan inte redovisa och betala in denna till staten finns inte 

längre den möjligheten. Vid genomgången av revisionerna framkommer ett antal 

fall där det kan konstateras att den svarta arbetskraften inte delfinansierats genom 

undandragande av mervärdesskatt. I dessa fall har tillhandahållandet av 

byggtjänsterna fakturerats korrekt utan debitering av mervärdesskatt till andra 

byggföretag.  

 

För att en enskild underentreprenör ska kunna tillskansa sig någon mervärdesskatt 

genom att inte redovisa och betala utgående skatt så krävs att denne i strid mot 

bestämmelserna ändå debiterar utgående skatt. I svaren till enkätundersökningen 

anför ett företag att det inte är ovanligt att företag försöker hävda att den omvända 

skattskyldigheten inte ska tillämpas fast så är fallet. Bestämmelsernas effektivitet i 

sådana fall är beroende av att uppdragsgivaren inte godtar sådana uppgifter. Om 

ett sådant förfarande ska nå någon framgång får förutsättas att förvärvaren av 

tjänsten inte känner till bestämmelserna avseende den omvända skattskyldigheten. 

Det är annars svårt att finna någon anledning till att förvärvaren skulle betala den 

felaktigt debiterade mervärdesskatten till uppdragsgivaren i stället för att redovisa 

denna till staten eftersom han då riskerar att också få redovisa och betala 

mervärdesskatten till staten och dessutom riskerar att få betala skattetillägg. 
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Kommentarer från kontrollinsatsen är också att man har observerat att när 

oseriösa byggföretag där svartarbete förekommit har fakturerat andra byggföretag 

med debiterad mervärdesskatt har uppdragsgivaren uppmanat företaget att utfärda 

kreditfaktura och skicka en ny faktura utan mervärdesskatt. Denna omständighet 

talar för att den självreglerande funktionen fungerar med effektivitet även när 

oseriösa företag försöker kringgå regelverket.  

Vad beträffar de undandraganden som är organiserade och som regel syftar till att 

finansiera svart arbetskraft är bilden av bestämmelsernas effektivitet en något 

annan. I några fall har företagen fortsatt att i de osanna fakturorna ange 

tillhandahållande av byggtjänster med debiterad mervärdesskatt medan i andra fall 

avser fakturorna varor eller tjänster som inte omfattas av den omvända 

skattskyldigheten. I vissa situationer uppvisar dock bestämmelserna en effektivitet 

då de osanna fakturorna förespeglar tillhandahållande av byggtjänster på vilka 

omvänd skattskyldighet har tillämpats. 

 

Fallet med det fakturaskrivande företaget är av särskilt intresse. Inte någon faktura 

utgör ett kringgående av den omvända skattskyldigheten. Inga fakturor avser till 

någon del byggvaror eller tjänster som inte omfattas av den omvända 

skattskyldigheten. En anledning kan vara att företagen som köpt dessa fakturor är 

extra försiktiga i ett sådant förfarande och till varje pris vill undvika att just 

redovisningen av dessa fakturor lämnar någon anledning för Skatteverket att 

utreda. 

 

I flertalet av de fall där fakturorna konstaterats vara osanna är fråga om 

kringgåenden där fakturorna förespeglar tillhandahållanden som inte omfattas av 

den omvända skattskyldigheten. I de andra fall där de osanna fakturorna avsett 

byggtjänster men där utgående skatt ändå har debiterats kan en möjlig förklaring 

till detta vara okunskap om bestämmelserna då fakturorna i flera fall avser 

perioder i nära anslutning till införandet av den omvända skattskyldigheten. I 

sådant fall att det inte rör sig om okunskap kan det inte vara fråga om annat än 

rena chanstagningar eller ett kalkylerat risktagande i fråga om att förfarandet ändå 

inte kommer att upptäckas av Skatteverket. 

 

Ett företag anför i enkätsvaren att det till och med blivit lättare för dem som vill 

fuska. På vilket sätt som det blivit enklare beskriver inte företaget. En farhåga 

som förekommit är den situation som beskrivs ovan i avsnitt 3.2.2 och helt enkelt 

avser det faktum att eftersom någon utgående skatt inte debiteras när fråga är om 

byggtjänster som tillhandahålls mellan byggföretag så kan säljare och köpare tro 

att redovisningen undgår mervärdesskattekontroller. Förekomsten av sådant 

handlande vinner dock inget stöd från iakttagelserna från insatsen riktad mot 
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byggbranschen där förekomsten av denna typ av fel särskilt har granskats med det 

resultatet att man där inte funnit några konkreta bevis på att detta förekommit. 
 

3.3 Effekter av den omvända skattskyldigheten  

Avsikten med den omvända skattskyldigheten är som tidigare nämnts framför allt 

att komma till rätta med det tidigare problemet att ingående skatt dras av utan att 

den motsvarande utgående skatten också redovisas. För det fall att den omvända 

skattskyldigheten efterlevs och inte kringgås på olika sätt kan förväntas att 

införandet återspeglas i form av att utgående skatt redovisas i en högre 

utsträckning jämfört med innan införandet. Redovisningen av den ingående 

skatten förblir däremot i princip oförändrad. Detta kan också uttryckas som ett 

förhållande mellan redovisad ingående skatt och utgående skatt. Den effekt som 

kan förväntas är således att andelen ingående skatt i förhållande till den utgående 

skatten minskar. 

3.3.1 Ingående skatt i förhållande till utgående skatt
5
 

En genomförd mätning av den samlade redovisningen av mervärdesskatten i 

skattedeklarationer för samtliga byggföretag, SNI-koder 41200 – 43999, avseende 

redovisningsperioderna januari 2006 fram till och med juli 2009 utvisar bl.a. ett 

tydligt samband mellan förändringar i redovisningen av den utgående skatten med 

förändringar i redovisningen av den ingående skatten. Såsom kan förväntas följer 

den ingående skatten förändringar i redovisningen av den utgående skatten. De 

beloppsmässigt högsta värdena av den samlade redovisningen återkommer 

regelbundet under varje år i december åtföljt av något mindre toppar i juni. De 

lägsta värdena återkommer under redovisningsperioderna januari och juli. 

 

 
Diagram 1. Utgående och ingående skatt, hela branschen, alla byggföretag som redovisar i 

skattedeklaration  (jan 2006 – juli 2009).    

                     
5
 För ytterligare information rörande ingående skatt i förhållande till utgående skatt se Bilaga 1. 
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Bland de större företagen, med beskattningsunderlag överstigande 40 miljoner 

kronor per månad, återfinns typiskt sett de större aktörerna som tillhandahåller 

entreprenader till bostadsföretag och andra större aktörer där omvänd 

skattskyldighet inte ska tillämpas. Det är således fråga om företag i det sista ledet 

i entreprenadkedjan vilka redovisar utgående skatt för såväl sina inköp som 

försäljningar varigenom det sker en faktisk redovisning och betalning av 

mervärdesskatten till staten. Nedanstående diagram påvisar tydligt hur den 

utgående skatten ökat efter införandet medan den ingående inte ökat i 

motsvarande mån.  

 

 

 
Diagram 2. Utgående och ingående skatt, hela branschen, alla byggföretag med 

beskattningsunderlag överstigande 40 miljoner per månad (jan 2006 – juli 2009).    
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Förhållandet mellan den ingående och utgående skatten avseende företagen med 

ett beskattningsunderlag överstigande 40 miljoner kronor per månad framgår av 

nedanstående diagram. Det framgår tydligt att den ingående skatten före 

införandet i stort sett pendlade mellan 70 – 80 % av den utgående för att efter 

införandet går ner till att pendla kring 60 % av den redovisade utgående skatten.  
 

 

Diagram 3. Ingående skatt i förhållande till utgående skatt, hela branschen, alla byggföretag med 

beskattningsunderlag överstigande 40 miljoner per månad (jan 2006 – juli 2009).    
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Bland de mindre företagen med beskattningsunderlag som inte överstiger 40 

miljoner kronor per månad återfinns typiskt sett flertalet av de företag som utgör 

underentreprenörer till de större företagen. Karaktäristiskt för många av dessa 

företag är att de såväl köper in som säljer byggtjänster som omfattas av den 

omvända skattskyldigheten. På grund av att dessa företag också har inköp av t.ex. 

byggvaror, utrustning och annat för verksamheten har de inte sällan mer ingående 

skatt än utgående. I denna grupp återfinns också företag som överlåter 

entreprenadtjänster med mervärdesskatt bl.a. till privatpersoner och därför ska 

redovisa utgående skatt på sina försäljningar. För gruppen som helhet medför den 

omvända skattskyldigheten det motsatta förhållandet till gruppen av företag med 

beskattningsunderlag överstigande 40 miljoner kronor per månad. I stället för 

ökad redovisning av utgående skatt efter införandet sjunker redovisningen av den 

utgående skatten något medan den ingående skatten inte sjunker i motsvarande 

mån. Diagram 4 nedan visar tydligt att redovisningen av den utgående skatten har 

minskat mer än den ingående efter införandet av den omvända skattskyldigheten.   

 
 

 

 

 

Diagram 4. Utgående och ingående skatt, hela branschen, alla byggföretag med beskattnings-

underlag som inte överstiger 40 miljoner kronor per månad (jan 2006 – juli 2009). 
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Nedanstående diagram illustrerar följdriktigt att den ingående skatten som andel 

av den utgående har ökat efter införandet av den omvända skattskyldigheten. 
 

Diagram 5. Ingående skatt i förhållande till utgående skatt, hela branschen, alla byggföretag med 

beskattningsunderlag som inte överstiger 40 miljoner kronor per månad (jan 2006 – juli 2009). 
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Som beskrivits ovan tar den omvända skattskyldigheten direkt sikte på att 

begränsa möjligheterna för att företag ska kunna göra avdrag för ingående skatt 

medan motsvarande utgående skatt inte redovisas. En effekt som man kan 

förvänta som en följd av införandet av den omvända skattskyldigheten är 

följaktligen att den ingående skattens andel av den utgående ska ha minskat sett 

över hela byggbranschen. Diagram 6 nedan utvisar också att den ingående skatten 

som andel av den utgående minskat efter införandet i jämförelse med hur 

förhållandet tedde sig innan den omvända skattskyldigheten trädde i kraft. Innan 

införandet pendlade den ingående skatten i stort sett mellan 70 och 75 % av den 

utgående skatten medan en kort tid efter införandet sjunker andelen ingående skatt 

från att vara högst 70 % och ner till ca 65 % av den utgående skatten. Undantag 

från detta mönster återfinns i redovisningsperioderna för december såväl före som 

efter införande där andelen ingående skatt i förhållande till utgående uppgår till 

omkring 60 %. 

 
 

Diagram 6. Ingående skatt i förhållande till utgående skatt, hela branschen, alla byggföretag som 

redovisar i skattedeklaration (jan 2006 – juli 2009). 

 
                                                             

 

En kort tid efter införandet sker en förhållandevis klar förändring i mönstret 

avseende förhållandet mellan redovisad ingående och utgående skatt. Den 

förändring som inträtt stämmer väl överens med tidpunkten för införandet av den 

omvända skattskyldigheten. Också den uppgång i kurvan som framträder i de 

inledande perioderna efter införandet stämmer överens med en förväntad effekt 

                                                     
                     < Omvänd skattskyldighet införs  
                              den 1 juli 2007   
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som följer av den omvända skattskyldighetens tillämpning. Förändringen ligger 

således helt och hållet i linje med vad som eftersträvades med införandet av den 

omvända skattskyldigheten.  

  

För det fall att hela förändringen, utan hänsyn till påverkande faktorer, kan 

tillskrivas införandet av den omvända skattskyldigheten, har införandet motverkat 

ett mervärdesskatteundandragande som kan beräknas enligt följande. Kvoten av 

förhållandet mellan den ingående och utgående skatten under 2006 förutsätts vara 

oförändrad de kommande åren om den omvända skattskyldigheten inte hade 

införts. Den genomsnittliga kvoten för ingående skatt i förhållande till utgående 

skatt under 2006 appliceras på summan av redovisad ingående skatt under 2008 

för att beräkna hur mycket utgående skatt som skulle ha redovisats 2008 enligt 

reglerna före införandet av den omvända skattskyldigheten.  

 

Anledningen till att jämförelsen görs med 2008 hänger samman med flera 

faktorer, bl.a. för att erhålla bättre överensstämmelse med företagen som redovisar 

mervärdesskatten i inkomstdeklarationen samt effekten som följer av själva 

tillämpningen av den omvända skattskyldigheten och de många fel i 

redovisningen som gjordes av företagen i samband med övergången till omvänd 

skattskyldighet. 

 

Genom att sedan jämföra den beräknade utgående skatten 2008 med den faktiskt 

redovisade utgående skatten 2008 framkommer en differens. Den beräknade 

differensen utgör därmed ett uppskattat värde, före beaktande av andra 

påverkande faktorer, av den effekt införandet av den omvända skattskyldigheten 

haft för redovisningen av mervärdesskatten beträffande kategorin av byggföretag 

som redovisar mervärdesskatten i skattedeklarationer.   

 

Den genomsnittliga kvoten för ingående skatt i förhållande till utgående skatt 

under 2006 uppgår till 69,74 %. Redovisad ingående skatt under 2008 uppgår till 

64,751 miljarder kronor. Med motsvarande andel ingående skatt, 69,74 %, ger 

detta en beräknad redovisad utgående skatt 2008 om 92,846 miljarder kronor. Den 

faktiska redovisningen i skattedeklarationer under 2008 uppgick till 

97,466 miljarder kronor vilket skulle innebära att effekten på grund av införandet 

av den omvända skattskyldigheten uppgår till cirka 4,6 miljarder kronor. 

 

När det gäller den mervärdesskatt som byggföretagen redovisat i 

inkomstdeklarationerna gäller att företagens beskattningsunderlag inte överskrider 

en miljon. Det är således fråga om relativt små byggföretag. När det gäller 

redovisningen av mervärdesskatt för dessa byggföretag kan utvecklingen av 

förhållandet mellan den ingående och utgående skatten jämföras med företagen 

som redovisar mervärdesskatten i skattdeklarationer och som har ett 
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beskattningsunderlag som inte överstiger 40 miljoner, dvs. redovisad ingående 

skatt kan förväntas öka i förhållande till den utgående. 

Statistiken utvisar också vad som kunnat förväntas nämligen att andelen ingående 

skatt i förhållande till den utgående ökar efter införandet av den omvända 

skattskyldigheten. För taxeringsåret 2007 är förhållandet 55,5 %. För taxeringsåret 

2008, inkomståret 2007, då den omvända skattskyldigheten infördes den 1 juli 

uppgår förhållandet till 60,8 %. Året därefter, inkomståret 2008, uppgår 

förhållandet till 68,2 %. 

 

Medan små förändringar ägt rum vad beträffar den utgående skatten så ligger 

förändringen av andelen på den ingående skatten som ökat från 729 miljoner till 

884 miljoner för taxeringsåret 2009. Förändringen tyder på att den totala 

omsättningen ökat för gruppen men att vissa företag agerat som 

underentreprenörer och fakturerat till andra företag utan utgående skatt. Om 

förvärvaren då redovisar mervärdesskatten i skattedeklarationer, vilket ju är oftast 

förekommande, kommer redovisningen av den utgående skatten inte att göras i 

någon inkomstdeklaration. Det får anses rimligt att ökningen av den ingående 

skatten i förhållande till den utgående i stor utsträckning beror på införandet av 

den omvända skattskyldigheten. 

 

Effekten av införandet kan beräknas på samma sätt som för företagen som 

redovisar i skattdeklarationer. Det vill säga att förhållandet mellan den ingående 

och utgående skatten under 2006 förutsätts vara oförändrad de kommande åren 

om den omvända skattskyldigheten inte hade införts.  

 

Den ingående skatten som uppgår till 884 miljoner för inkomståret 2008 ger då 

resultatet att den utgående skatten borde ha uppgått till 1 592 miljoner medan det 

faktiskt redovisades 1 296 miljoner. Det redovisades således 296 miljoner mindre 

utgående skatt för inkomståret 2008 vilket får antas bero på införandet av den 

omvända skattskyldigheten. Till den ovan beräknade effekten om 4,6 miljarder 

tillkommer således den minskade redovisningen av utgående skatt avseende 

byggföretagen som redovisar i inkomstdeklaration vilket minskar effekten till 

cirka 4,3 miljarder.  

 

Hela effekten kan dock inte odelbart tillskrivas införandet av den omvända 

skattskyldigheten. Också andra omständigheter kan antas ha påverkat den lägre 

andelen ingående skatt i förhållande till den utgående skatten under 2008. För att 

säkerställa den beräknade inkomstförstärkningen under 2008 måste således 

beaktas huruvida andra omständigheter än den omvända skattskyldigheten varit 

orsak eller bidragit till resultatet.  
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3.3.2 Effekter som följer av att tillämpa omvänd skattskyldighet 

Införandet av den omvända skattskyldigheten innebär att det uppstår en 

förskjutning i redovisningen av den utgående skatten medan någon förändring i 

redovisningen av den ingående skatten inte förväntas ske med anledning av den 

omvända skattskyldigheten. Effekten uppkommer genom att de företag som 

fakturerar med omvänd skattskyldighet till andra företag inte tar ut någon 

mervärdesskatt på sin försäljning. Förvärvaren av tjänsten redovisar utgående 

skatt på förvärvet och har normalt också full avdragsrätt för den ingående skatten 

hänförlig till den förvärvade tjänsten. Någon löpande faktisk betalning av den 

utgående skatten sker således inte av underentreprenörföretagen medan de kan dra 

av ingående skatt hänförlig till de egna inköpen i verksamheten. Först i det ledet 

där mervärdesskatt tas ut på tillhandahållandet sker en faktisk redovisning och 

betalning av mervärdesskatten till staten. 

 

Effekten av införandet framgår sannolikt av diagram 6 ovan. Direkt efter 

tidpunkten för införandet ökar den ingående skatten betydligt i förhållande till den 

utgående under redovisningsperioderna juli – september. Visserligen följer denna 

utveckling tidigare och senare redovisningsmönster men i jämförelse med 

utvecklingen motsvarande perioder under 2006 och 2008 är den klart mer uttalad i 

samband med införandet 2007. Från en redan förhållandevis hög nivå i juni 2007 

ökar andelen ingående skat med 3,36 procentenheter medan motsvarande ökning 

2008 uppgår till 2,74 procentenheter. I juli 2007 uppgår andelen ingående skatt till 

72,61 % medan andelen uppgår till 67,47 % i juli 2008. 

 

Enligt Skatteverkets bedömning har dock varken den temporära eller latenta 

effekten som uppkommer på grund av att tillämpa omvänd skattskyldighet någon 

avgörande inverkan på den ovan beräknade effekten av införandet av den 

omvända skattskyldigheten. Detta dels på grund av att den temporära effekten 

klingat av under slutet av 2007 och därför inte har någon inverkan på 

byggföretagens samlade redovisningar av mervärdesskatt under 2008. Dels genom 

att den latenta effekten medför att samtidigt som redovisning av utgående skatt 

flyttas från 2007 till 2008 så flyttas ungefär motsvarande andel från 2008 till 

2009. Det innebär att för 2008 så uppstår ingen effekt bestående i vare sig ökning 

eller minskning av redovisningen av mervärdesskatt på grund av den omvända 

skattskyldigheten som sådan. 
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3.3.3 Effekten av slopandet av de särskilda reglerna om redovisning av 

utgående skatt rörande förskotts- och a contobetalningar   

Den 1 januari 2008 trädde flera ändringar av ML i kraft som påverkade företagens 

samlade redovisning av mervärdesskatt. De allra flesta förändringarna beräknades 

inte ha någon effekt på statens mervärdesskatteintäkter eller endast medföra ringa 

effekter. Däremot ska slopandet av möjligheterna till momsfria a conton och 

förskott för bygg- och anläggningstjänster ha medfört en märkbar förbättring av 

statens intäkter avseende mervärdesskatt. Detta genom att utgående skatt ska 

faktureras och redovisas successivt under tiden för utförandet av en entreprenad i 

stället för som tidigare då det fanns möjlighet att skjuta upp redovisningen till två 

månader efter slutbesiktning eller efter det att hyresgästerna flyttat in. Slopandet 

av denna möjlighet ska ha medfört en likvidmässig förbättring för staten av 

engångskaraktär men också en bestående effekt i form av tidigare redovisning av 

mervärdesskatten. De ökade ränteinkomsterna för staten beräknades uppgå till 400 

miljoner kronor år 2008.
6
 Någon utförligare beräkning presenteras dock inte men 

de ökade ränteinkomsterna förklaras i stället vara beroende av 

bygginvesteringarnas storlek och nivån på statslåneräntan samt ”på antalet 

månader för vilken staten kan tillgodoföra sig ränta för tidigare 

mervärdesskatteinbetalningar.” I bilaga 2 till budgetproposition 2007/08:1 s. 70, 

anges att ”[i]nkomsterna av mervärdesskatten ökar tillfälligt med 10 miljarder 

kronor 2008 till följd av en omläggning av redovisningen av mervärdesskatt för 

bygg- och anläggningstjänster.” I budgetpropositionen för 2010 har denna effekt 

omvärderats och i stället beräknats till att motsvara 8 miljarder för 2008.
7
 Inte 

heller i dessa sammanhang redogörs för hur beräkningen genomförts. 

Fortsättningsvis kommer utgångspunkten för beräkningen av den effekt som följer 

av slopandet vara den ränteeffekt om 400 miljoner som framgår av 

konsekvensbeskrivningen i propositionen avseende slopandet av möjligheten att 

fakturera och redovisa a conton och förskott utan mervärdesskatt som redovisats 

för ovan.    

 

I praktiken innebär avskaffandet av möjligheten att fakturera a conton och förskott 

utan mervärdesskatt, fortsättningsvis benämnt som momsfria förskott, att 

redovisningen av utgående skatt ökar i varje redovisningsperiod under 2008 

jämfört med om denna möjlighet kvarstått.  

 

Effekterna av slopandet av de momsfria förskotten kan exemplifieras med en 

byggentreprenad avseende ett flerfamiljshus som startar den 1 december 2007 där 

inflyttning sker sista januari 2009. Enligt de slopade reglerna för momsfria 

förskott kunde redovisningen av mervärdesskatten anstå till två månader efter 

                     
6
  Se prop. 2007/08:25 s. 243. 

7
 Se prop. 2009/10:1 s. 201 f. 
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slutbesiktning eller efter att hyresgästerna flyttat in i byggnaden. I exemplet 

inträder således redovisningsskyldigheten i redovisningsperioden mars 2009. 

Slopandet av dessa specialregler innebär att den del som kunde faktureras utan 

mervärdesskatt som förskottsbetalningar under 2008 och redovisas i mars 2009 i 

stället måste beläggas med mervärdesskatt och redovisas successivt under hela 

produktionstiden.  

 

3.3.4 Beräkning av hur slopandet av de särskilda reglerna rörande förskott 

och a conton påverkar effektberäkningen  

Mot bakgrund av att effekten av införandet av den omvända skattskyldigheten 

enligt ovan 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.
8
  

 

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

två delar. Dels den effekt som avser en tidigareläggning av redovisningen under 

2008 som inte avser utgående skatt som annars skulle ha redovisats under 2009 

och dels sådan utgående skatt som innebär att den utgående skatten kommit att 

redovisas under 2008 i stället för 2009 såsom tidigare varit möjligt.  

 

Enligt konsekvensbeskrivningen i propositionen till slopandet av de momsfria 

förskotten anges, som beskrivits ovan, att de ökade ränteinkomsterna för staten 

beräknades uppgå till 400 miljoner kronor år 2008. 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 cirka 

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.  

   

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

2008 måste ett antagande göras om hur långa produktionstider som vanligen 

                     
8
 För detaljerad information om beräkningarna i detta avsnitt se Bilaga 1. 
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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. 

 

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

förskott uppgår till 9,1 miljarder varav ungefär 3,6 miljarder kan beräknas 

medföra en tidigareläggning av redovisningen från 2009 till 2008.  

 

Då den ovan beräknade effekten av införandet av den omvända skattskyldigheten 

om 4,3 miljarder således ska 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. 

 

3.3.5 Hur säker är den beräknade effekten? 

 

Den beräknade effekten av införandet av omvänd skattskyldighet i byggsektorn 

om 700 miljoner måste anses vara behäftad med osäkerhet och påvisar snarare en 

riktning som pekar mot att den omvända skattskyldigheten haft en positiv 

inverkan mot undandraganden av mervärdesskatt i byggbranschen. De 

förändringar som framkommer av statistiken ligger dock helt och hållet i linje 

med den eftersträvade effekten. Detta gäller både i fråga om förändringar i 

förhållandet mellan den ingående och utgående skatten som överensstämmer 

mycket väl med vad som eftersträvats men också i fråga om att effekten inträder 

med ett tydligt samband med tidpunkten för införandet. Även den omständigheten 

att den omvända skattskyldigheten får olika effekter vad beträffar byggföretagen 

med beskattningsunderlag över 40 miljoner jämfört med övriga företag stämmer 

överens med effekterna av att tillämpa omvänd skattskyldighet som sådan.  
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När det gäller beräkningen av effekten av avskaffandet av de momsfria förskotten 

föreligger en del osäkerheter. Dels i uppskattningen av produktionstidernas längd 

men också i fråga om deras inbördes förhållanden ifråga om hur frekvent de 

förekommer. Dels ger frånvaron av synbara effekter av avskaffandet i det 

statistiska materialet som redovisats ovan upphov till osäkerhet.  

 

Vad beträffar produktionstidernas längd och inbördes förhållande till antal och 

ekonomisk betydelse så finns inga exakta uppgifter att tillgå. Relativt små 

förändringar i dessa delar ger förhållandevis stora skillnader i hur den beräknade 

inkomstökningen om 9,1 miljarder tas hem och fördelar sig över tiden. Desto 

kortare produktionstider ju större blir den beräknade effekten av den omvända 

skattskyldigheten.   

 

När det gäller den effekt av avskaffandet av möjligheten att använda sig av 

momsfria förskott som beräknats uppgå till 9,1 miljarder så borde detta, enligt 

Skatteverkets bedömning, på något sätt framträda i statistiken och detta särskilt i 

de inledande perioderna under 2008 kort efter avskaffandet. Detta eftersom 

avskaffandet borde ha lett till en ansamling av redovisning av skattepliktiga 

förskott hänförliga till såväl sedan tidigare pågående entreprenader som till dem 

som påbörjas i inledningen av 2008. I stället sjunker redovisningen av den 

utgående skatten under inledningen av 2008 jämfört med året innan. Detta 

samtidigt som statistiken avseende den ingående skatten som andel av den 

utgående skatten uppvisar en sjunkande andel ingående skatt redan under slutet av 

2007. Dessutom utvisar en motsvarande effektberäkning som görs över perioderna 

juli 2006 – juni 2007 jämfört med juli 2007 – juni 2008 att det redovisats 4,4 

miljarder mer utgående skatt efter införandet av den omvända skattskyldigheten 

jämfört med innan införandet. Detta trots att effekten av slopandet av de momsfria 

förskotten inte kan ha uppnått full effekt redan första halvåret 2008. 

 

Kanske uppnår den verkliga effekten inte omfattningen om 9,1 miljarder eller så 

döljs den av andra omständigheter. Den relativt kraftiga nedgången i 

bostadsbyggandet vilket ledde till att investeringarna sjönk med 5 procent på detta 

område under 2008 skulle kunna vara en förklaring till att effekterna av 

avskaffandet inte kommit att uppgå till de beräknade.
9
 Skulle så vara fallet att den 

beräknade effekten av slopandet av möjligheterna att fakturera förskott utan 

mervärdesskatt i realiteten kommit att bli mindre så har den beräknade effekten av 

införandet av den omvända skattskyldigheten kommit att bli för lågt värderad.  

  

                     
9
 Se Byggkonjunkturen i Sverige, Konjunkturbedömning nr 4-2009 publicerad av Sveriges 

Byggindustrier. 
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Det kan i detta sammanhang också påpekas att en längre tidsserie med fler 

historiska data avseende byggföretagens mervärdesskatteredovisningar hade varit 

önskvärd. Det har dock inte varit möjligt på grund av att utsökning av äldre data i 

denna omfattning inte stöds av befintliga datasystem. 

 

Också andra faktorer kan ha haft inverkan på det beräknade resultatet. En 

omständighet som anförts från enstaka aktörer inom byggbranschen är att det 

underhand skett en attitydförändring till användande av svart arbetskraft. Allt fler 

företag säger sig ta avstånd från sådant fusk. Att motverka användandet av svart 

arbetskraft är en av flera frågor som Byggbranschen i samverkan arbetat för under 

en längre tid varför en viss påverkan är sannolik. Det är inte ovanligt att det i 

samband med förekomsten av svart arbetskraft också förekommer 

mervärdesskatteundandraganden varför en sådan omständighet kunnat bidra till 

samma effekt som den omvända skattskyldigheten. 

 

Hur konjunkturförändringar och prisutvecklingen påverkat den beräknade 

effekten i någon riktning är svårt att närmare precisera. Den genomförda 

mätningen bygger på jämförelser över flera år baserat på förhållandet mellan 

ingående och utgående skatt. Normalt kan sägas att svåra tider eller oförmodade 

ökningar beträffande inköpspriser gör att marginalerna minskar vilket skulle 

innebära att andelen ingående skatt i förhållande till den utgående skatten ökar 

medan goda tider innebär det motsatta förhållandet dvs. att andelen ingående skatt 

i förhållande till den utgående sjunker. 

 

En del av den statistik som finns tillgänglig avseende byggbranschen utvisar att 

ökningen inom byggindustrin avtog någon gång under första hälften av 2006 för 

att vända uppåt först någon gång under 2009.
10

 Även anbudspriserna och antalet 

anställda följer denna utveckling. Trots denna utveckling ökade de samlade 

bygginvesteringarna i fasta priser under 2008 med en 1 procent. Som nyss nämnts 

minskade dock bostadsbyggandet med 5 procent. De företag som ingått i den 

utförda beräkningen av effekten av den omvända skattskyldigheten (SNI-koder 

41200 – 43999) visar för perioden januari 2006 till juli 2009 en uppgång i 

redovisningen av den utgående skatten fram till och med december 2007 för att 

sedan vända nedåt fram till juli 2009. Den redovisade utgående skatten för 2007 

uppgick till 102,5 miljarder medan den utgående skatten visar en nedgång redan 

för 2008 ned till 97,5 miljarder. För den kategori av företag som ingått i den 

gjorda beräkningen synes 2008 medfört försämrade förhållanden. Om dessa 

förhållanden haft den effekten att den ingående skatten ökat i förhållande till den 

utgående så framkommer inte detta i den inhämtade statistiken för den gjorda 

mätningen. I stället inträder kort efter införandet av den omvända 

                     
10

 Se t.ex. Konjunkturbarometern, Företag och hushåll, december 2009 s. 23 publicerad av 

Konjunkturinstitutet.  
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skattskyldigheten det motsatta förhållandet. Nämligen den att den ingående 

skatten som andel av den utgående har minskat markant för att sedan ligga på 

denna nivå under 2008. Under 2009 följer sedan en mycket svag uppgång i fråga 

om andelen ingående skatt. I det fall en konjunkturnedgång ägt rum under 2008 

har denna motverkat den uppmätta effekten vilket skulle innebära att den 

uppmätta effekten av införandet av den omvända skattskyldigheten beräknats för 

lågt.  

 

Under mätperioden infördes det så kallade ROT-avdraget. Det måste dock anses 

att tidpunkten för införandet, den 8 december 2008, ligger så pass sent under den 

period som är av betydelse för mätningen att denna omständighet, om någon 

påverkan föreligger, får anses ha inverkat i närmast försumbar omfattning.   

 

3.4 Regelverkets effekt på förekomsten av svart arbetskraft 

Trots att det av motiven till införandet av den omvända skattskyldigheten inte 

framgår att bestämmelserna direkt tar sikte på att motverka förekomsten av svart 

arbetskraft finns intresse av att belysa denna fråga.  

 

För att undersöka om den omvända skattskyldigheten har någon effekt på 

användandet av svart arbetskraft ska redovisningen av arbetsgivaravgifter 

undersökas. En eventuell nedgång i användandet av svart arbetskraft kan 

förväntas att återspeglas bl.a. i en ökad redovisning av arbetsgivaravgifter. 

 

 

3.4.1 Synpunkter från byggbranschen 

Enligt enkätundersökningen anser drygt 39 procent av de företag som svarat att 

den omvända skattskyldigheten påverkar förekomsten av svartarbete i 

byggsektorn. Närmare 24 procent anser att så inte är fallet medan 37 procent säger 

sig sakna kännedom om förhållandet. Med begreppet svartarbete förstås här att 

ersättning för utfört arbete undanhålls från inkomstbeskattning och inte finns med 

i underlaget för arbetsgivaravgifter alternativt egenavgifter. 
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     Alternatives Percent Value 

 1 Ja 39,2 % 195 

 2 Nej 23,7 % 118 

 3 Vet inte 37,0 % 184 

 Total  497   

 

                                                                            Källa: Sveriges Byggindustrier 

 

 

Flera företag pekar ut området för byggtjänster som tillhandahålls till 

privatpersoner som det område där förekomsten av svartarbete är mest frekvent. 

Andra kommentarer lyder att den som vill fuska gör det ändå, svartarbete kommer 

alltid att finnas och ett företag menar att de företag som gör svartjobb aldrig brytt 

sig om bokföring och inte gör det nu heller. Fem företag ser inte någon effekt på 

förekomsten av svartarbete och framhåller i stället ROT-avdraget som effektivt i 

detta avseende.  

 

Flera företag framhåller att den omvända skattskyldigheten medfört allt från 

tydliga effekter till en viss minskad förekomst av svartarbete. Inte något av dessa 

företag anför hur eller varför de anser så vara fallet.  

 

3.4.2 Byggföretagens redovisning av arbetsgivaravgifter 

Om den omvända skattskyldigheten haft någon inverkan på förekomsten av svart 

arbetskraft så är det högst rimligt att detta återspeglas i byggföretagens samlade 

redovisning av arbetsgivaravgifter. För att studera denna omständighet har 

Skatteverket samlat in och bearbetat data från samtliga byggföretag som redovisat 

arbetsgivaravgifter från och med januariperioden 2006 till och med juli 2009.  
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Diagram 7 nedan illustrerar utvecklingen av samtliga byggföretags redovisade 

ingående skatt och redovisade arbetsgivaravgifter. Den nedre linjen i diagrammet 

avser redovisade arbetsgivaravgifter. Samtliga återkommande toppar i 

redovisningen av arbetsgivaravgifter som inträffar i perioderna juni respektive 

december följs av de lägsta värdena för ingående skatt i efterföljande 

redovisningsperioder dvs. juli respektive januari. Sannolikt kan dessa värden 

hänföras till effekter på grund av semestertider. Det samlade värdet av 

arbetsgivaravgifter uppgår såväl under 2007 som 2008 till 23,8 miljarder. Något 

trendbrott avseende den samlade redovisningen av arbetsgivaravgifter kan inte 

utläsas av diagrammet. 
 

 

Diagram 7. Arbetsgivaravgifter och ingående skatt, hela branschen, alla byggföretag som 

redovisar i skattedeklaration (jan 2006 – juli 2009). 
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För att få ett annat värde som inte är beroende på förändringar i den faktiska 

omfattningen av försäljningsvolymer inom byggbranschen illustrerar 

nedanstående diagram andelen redovisade arbetsgivaravgifter i förhållande till 

redovisad ingående skatt. 

 

Den genomsnittliga andelen arbetsgivaravgifter i förhållande till den ingående 

skatten uppgår under 2007 till 33,5 procent medan motsvarande andel uppgår till 

36,9 procent under 2008. Statistiken pekar här i riktning mot en ökande andel 

arbetsgivaravgifter men då motsvarande andel uppgick till 35,9 procent under 

2006 ligger förändringen inom vad som synes vara en normal variation över tiden.  

 

 

 
Diagram 8. Andelen arbetsgivaravgifter i förhållande till ingående skatt, alla byggföretag som 

redovisar i skattedeklaration (jan 2006 – juli 2009). 
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Typiskt sett förekommer svart arbetskraft i högre utsträckning bland de mindre 

företagen och enligt den statistik över företag som begått avsiktliga fel dominerar 

företagen med SNI-kod 41200 som avser byggande av bostadshus och andra 

byggnader. Inte heller för denna kategori av företag synes införandet av den 

omvända skattskyldigheten ha medfört några effekter vad beträffar redovisningen 

av arbetsgivaravgifter. Se diagram 9 nedan.  

 
 

 

 

Diagram 9.  Arbetsgivaravgifter och ingående skatt, företag med SNI-kod 41200, alla företag som 

redovisar i skattedeklaration med beskattningsunderlag under 40 miljoner (jan 2006 – juli 2009). 
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Vad beträffar andelen arbetsgivaravgifter i förhållande till redovisad ingående 

skatt utvisar inte heller detta förhållande några tecken på företagen i denna 

kategori ökat redovisningen av arbetsgivaravgifter. Några månader in i 2009 kan 

en ökning av redovisade arbetsgivaravgifter skönjas i förhållande till andra hälften 

av 2007 och 2008. Att den möjliga ökningen har något samband ned den omvända 

skattskyldigheten kan dock inte utläsas. 
 

 

Diagram10. Arbetsgivaravgifter i förhållande till ingående skatt, alla byggföretag med SNI-kod 

4120  som redovisar i skattedeklaration med beskattningsunderlag under 40 miljoner (jan 2006 – 

juli 2009). 
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3.4.3 Skatteverkets bedömning 

Trots att så många som 39,2 procent av de företag som besvarat enkätfrågan har 

svarat ja på frågan om den omvända skattskyldigheten påverkat förekomsten av 

svartarbete utvisar inte den undersökning som gjorts att så skulle vara fallet. 

Undersökningen motbevisar dock inte att omfattningen av svartarbeten faktiskt 

kan ha minskat. På grund av olika omständigheter är innebörden av en oförändrad 

redovisning av arbetsgivaravgifter inom byggbranschen inte nödvändigtvis 

liktydig med att omfattningen av svartarbetet är oförändrat. Bland annat så kan ett 
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ökat användande av bemanningsföretag ha medfört att arbetsgivaravgifter i stället 

kommit att betalas av företag utanför byggbranschen vilka inte har ingått i den 

gjorda undersökningen. Likaså skulle ett ökat anlitande av personal från utländska 

företag eller underentreprenörer, såväl utländska som svenska, som bedriver sin 

verksamhet som enskilda näringsidkare med F-skatt påverka resultatet genom att 

arbetsgivaravgifter inte ska betalas i dessa sammanhang.  

 

En omständighet som kan ha påverkat svarsresultatet av enkätförfrågningen är 

möjligen att det s.k. ROT-avdraget har medfört effekter som i stället tillskrivits 

den omvända skattskyldigheten. Vid tidpunkten för genomförandet av 

enkätförfrågningen har bestämmelserna rörande ROT-avdraget varit tillämpliga 

sedan drygt ett år bakåt i tiden vilket kan ha medfört svårigheter för företagen att 

skilja ut eventuella effekter av de olika bestämmelserna. 

 

Det har inte framkommit några omständigheter utöver vad som framkommit i 

enkätundersökningen som talar för att den omvända skattskyldigheten haft någon 

inverkan på användandet av svart arbetskraft. Mot bakgrund av den relativt stora 

andelen företag som svarat ja på frågan får det dock anses sannolikt att 

bestämmelserna haft viss effekt med avseende på förekomsten av svart 

arbetskraft.  

 

3.5 Förekomsten av skenföretag 

En omständighet kommissionen varnat för vid införande av omvänd 

skattskyldighet är en ökad risk för förekomsten av så kallade skenföretag. Om den 

faktiska betalningen förläggs till ett senare handelsled blir det intressantare för det 

sista företaget i leveranskedjan att försvinna menar kommissionen.
11

 
  

I informations- och kontrollinsatsen riktad mot företag i byggbranschen har 

Skatteverket bevakat förekomsten av skenföretag inom byggsektorn. Verket har 

under 2009 funnit fall där denna typ av undandraganden aktualiseras. Någon 

jämförande statistik från tidigare år avseende byggföretag finns inte att tillgå. 

Huruvida förekomsten har något samband med den omvända skattskyldigheten 

går inte att uttala sig om. 

 

Skenföretag kännetecknas ofta av att de är kortlivade, har förlängt första 

räkenskapsår och ska redovisa mervärdesskatten i inkomstdeklarationen men 

uppfyller som regel inte redovisningsskyldigheten. Företag som motsvarar 

beskrivningen skönstaxeras ofta och försätts därefter i konkurs.  

 

                     
11

 Se t.ex. Europeiska gemenskapernas kommission, meddelande från kommissionen till rådet, 

KOM(2006) 404 slutlig, p. 3.   
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I avsnitt 3.5.1 nedan ska statistik över antalet konkurser samt skönstaxeringar i 

byggbranschen analyseras i syfte att försöka finna samband mellan dessa 

omständigheter och införandet av den omvända skattskyldigheten.  

 

3.5.1 Utvecklingen av antalet företagskonkurser i byggbranschen 

Enligt den statistik som UC tillhandahåller framkommer att antalet konkurser 

inom byggsektorn ökade under inledningen av 2008 efter en längre period där 

antalet konkurser varit stabilt. Ökningen av företagskonkurser vid denna tidpunkt 

träffar också andra sektorer och är inget som är utmärkande för byggbranschen. 

Förutom små företag i byggbranschen medförde den försvagade konjunkturen att 

konkurserna också ökade inom främst tjänste- och transportsektorerna.
12

  

 
Diagram 11. Antalet företagskonkurser avseende aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt  
enskilda näringsverksamheter sysselsatta med byggverksamhet enligt statistik från UC. 

 

 

Statistiken avseende aktiebolag som innehar några av de utmärkande dragen för 

skenföretag, nämligen att de redovisar mervärdesskatten i inkomstdeklarationen 

och som har skönstaxerats och därefter försatts i konkurs utvisar att endast ett 

fåtal aktiebolag uppfyller dessa kriterier. Antalet bolag som har skönstaxerats och 

därefter försatts i konkurs uppgår i mars 2010 till 11 stycken som skönstaxerats 

vid taxeringen 2007, 19 stycken vid 2008 års taxering och 5 stycken som hade 

skönstaxerats vid 2009 års taxering. 

                     
12

 Se UC AB (förut benämnt Upplysningscentralen UC AB), Konkursstatistik juni 2008. 
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Motsvarande statistik med undantag för att bolaget ska ha försatts i konkurs 

utvisar att antalet skönstaxerade byggbolag i närmaste fördubblats mellan 

taxeringsåren 2007 och 2009. Vid taxeringen 2007 uppgick antalet bolag till 24 

stycken för att öka till 30 stycken vid efterföljande års taxering och vid 2009 års 

taxering skönstaxerades 45 bolag i byggbranschen. 

 

3.5.2 Skatteverkets bedömning  

Under inledningen av 2008 ökar antalet företagskonkurser i byggbranschen från 

att ha legat på en stabil och relativt låg nivå under ett par år. Tidpunkten för 

ökningen stämmer relativt väl överens med införandet av den omvända 

skattskyldigheten. En viss eftersläpning i tid är nödvändig för ett eventuellt 

samband eftersom en insolvenssituation och ett konkursförfarande uppkommit 

först sedan en viss tid förflutit från införandet av den omvända skattskyldigheten. 

Enligt UC beror dock ökningen av antalet konkurser på en försvagad konjunktur 

som också drabbat andra tjänstesektorer och transportsektorn. Statistiken indikerar 

därför inte att förekomsten av skenföretag inom byggbranschen ökat på grund av 

införandet av den omvända skattskyldigheten utan snarare att fråga är om 

inledande verkningar av den finanskris som kom att inträffa under hösten 2008. 

 

Vad beträffar statistiken över antalet byggföretag som redovisar mervärdesskatten 

i inkomstdeklaration och har skönstaxeras för att därefter försättas i konkurs får 

konstateras att det ännu är för tidigt för att kunna dra några slutsatser. Antalet 

bolag som har försatts i konkurs efter att ha skönstaxerats vid 2009 års taxering är 

ännu så länge få och hur många fler som kommer att försättas i konkurs under 

2010 är tills vidare oklart. Statistiken avseende antalet skönstaxerade aktiebolag 

verksamma inom byggbranschen ger dock en något annorlunda bild. Vid 2007 års 

taxering gällande inkomståret 2006 dvs. innan införandet av den omvända 

skattskyldigheten uppgick antalet skönstaxerade bolag till 24 stycken. Vid den 

efterföljande taxeringen som huvudsakligen avser företag med inkomstår som 

också motsvarar kalenderåret 2007 ökar antalet skönstaxeringar marginellt till 30 

stycken. Under inkomståret 2007 gäller att såväl de äldre bestämmelserna som 

bestämmelserna för den omvända skattskyldigheten är tillämpliga för 

byggföretagen. Ökningen av antalet skönstaxerade bolag vid taxeringen 2009 

måste dock anses som relativt markant. Vid denna taxering skönstaxeras 45 

aktiebolag verksamma i byggbranschen vilket är en uppgång med 87,5 procent 

jämfört med taxeringsåret 2007. Huruvida denna förändring rymmer ett ökat antal 

skenföretag får dock anses som svårbedömt utan tillgång till ytterligare uppgifter. 

Tills dess att ytterligare uppgifter har analyserats får antas att förändringen beror 

på ett antal olika faktorer. Någon tydlig påverkan på antalet skenföretag till följd 

av den omvända skattskyldigheten kan således inte urskiljas i nuläget. 
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4 DEN ADMINISTRATIVA HANTERINGEN FÖR BERÖRDA 

FÖRETAG 

4.1 Tillväxtverkets rapporter 

Nutek sedermera Tillväxtverket beräknade byggföretagens kostnader för det 

informationskrav som ålades dem genom införandet av den omvända 

skattskyldigheten till lite drygt en miljard kronor under 2007.
13

 Med 

informationskrav avses, enligt Nuteks definition, en paragraf i en lag eller 

författningstext som påbjuder en verksamhet att skaffa fram eller utarbeta 

information som verksamheter inte kan underlåta att skaffa fram eller utarbeta 

utan att komma i ett motsättningsförhållande till lagen. Motsvarande belopp för 

2008 uppskattas av Tillväxtverket till närmare 454 miljoner. Anledningen till den 

kraftiga nedgången av de administrativa kostnaderna förklaras med att företagen 

med tiden lärt sig att hantera det så kallade informationskravet.
14

 

 

Enligt Tillväxtverket så avser de administrativa kostnaderna främst bedömningar 

av förvärvarens status som framför allt aktualiseras när nya kunder ska granskas. 

En annan tidskrävande uppgift, enligt Tillväxtverket, är att avgöra om en tjänst är 

en byggtjänst eller inte. Ett av de större företagen i segmentet med mer än 50 

anställda uppger att de avsätter mest resurser på kontering av 

leverantörsfakturor.
15

  

 

Den genomsnittliga tiden för att administrera informationskravet för ett större 

byggföretag med mer än 50 anställda har beräknats till 708 minuter, eller 11,8 

timmar, per månad. Motsvarade tid för ett mellanstort företag med 10 – 49 

anställda har beräknats uppgå till 53 minuter per månad respektive 109 minuter, 

eller 1,8 timmar per månad för företagen med 0 – 9 anställda.
16

  

 

Som förenklingsförslag framför Nutek att en förteckning över vilka tjänster som 

omfattas av den omvända skattskyldigheten upprättas. För att nedbringa den 

administrativa bördan förespråkar Nutek också att samtliga förvärv av varor och 

tjänster bör omfattas av den omvända skattskyldigheten.
17

 

 

 

                     
13

 Se dåvarande Nuteks rapport R 2008:42, Näringslivets administrativa kostnader för 

skatteområdet, Uppdatering 2007, s. 8. 
14

 Se Tillväxtverket, Rapport 0013 s. 25. 
15

 Se a.a. s. 24. 
16

 Se a.a. s. 26. 
17

 Se dåvarande Nuteks rapport R 2008:42, Näringslivets administrativa kostnader för 

skatteområdet, Uppdatering 2007, s. 17 f.  
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4.2 Synpunkter från byggbranschen 

I den enkätundersökning som genomfördes av Sveriges Byggindustrier fick de 

deltagande företagen besvara frågan ”Har omvänd skattskyldighet medfört ökat 

administrativt arbete för ditt företag och i så fall med hur mycket i genomsnitt per 

månad?” Av de företag som besvarade frågan uppgav 78,4 procent av företagen 

att den omvända skattskyldigheten medfört ett ökat administrativt arbete 

motsvarande fyra timmar eller mindre per månad. Av de övriga företagen svarade 

15,4 procent att det administrativa arbetet ökat med fyra till åtta timmar per 

månad medan 6,2 procent svarade att merarbetet motsvarar mer än åtta timmar per 

månad. 

 

 
    Alternatives Percent Value 

 1 < 4 timmar/månad 78,4 % 378 

 2 4 -8 timmar/månad 15,4 % 74 

 3 >8 timmar /månad 6,2 % 30 

 Total  482 

                                                               

                               Källa: Sveriges Byggindustrier                                             
                                

För att bättre kunna relatera den administrativa ökningen enligt företagens svar 

fick företagen också ange hur många kund- och leverantörsfakturor som hanteras i 

genomsitt per månad i företaget. 
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Ungefär hur många kund- och leverantörsfakturor hanteras i Ditt företag i genomsnitt per månad? 

Antal kund - leverantörsfakturor
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I denna del av enkätförfrågningen hade företagarna ingen möjlighet att lämna 

synpunkter eller kommentarer till den aktuella frågan. Däremot förekommer 

kommentarer rörande den administrativa bördan i samband med övriga svar, 

framför allt beträffande frågan om företagen anser att något i reglerna fungerar 

dåligt. 

 

Flera företag anser att regelverket uppvisar brister i fråga om svårigheter med de 

bedömningar som ska göras. Även om få av företagen klart uttalar att detta leder 

till ökad administration är det sannolikt att så är fallet. Det avser då främst sådana 

bedömningar som krävs i fråga om vilka tjänster som omfattas av den omvända 

skattskyldigheten, bedömningar av uppdragsgivarens status såsom byggföretag 

samt svårigheter i bedömningar av om ett tillhandahållande avser en leverans av 

en vara eller ett tillhandahållande av en tjänst med där underordnat 

tillhandahållande av varor. 

 

Ett företag belyser dock klart sambandet mellan det som är en brist i regelverket 

och dess verkan. Företaget framhåller att huvuddelen av deras merarbete består i 

att utreda huruvida kommuner ska bedömas då de inte kan ge svar på om de 

omfattas av bestämmelserna och det gäller också större företag som inte känner 

till hur de ska behandlas när de bedriver blandad verksamhet. Ett annat företag 

beskriver merarbetet med att det består av ”mer tidskrävande kontroll för att tillse 

att momsen är rätt och att en hel del behövt ändras under den tid som förflutit, 

mestadels att skicka tillbaka fakturor till underentreprenörerna.”   



 *  Skatteverket 
 48(62) 

   

 Datum Dnr 

 2010-03-25 131 213362-10/113 

   

 

 

 

 

 

Den ökade administrationen avser inte endast att utreda, påpeka felaktigheter, 

utfärdande av kreditfakturor och nya fakturor, rättelser av skattedeklarationer utan 

företagen påpekar också andra omständigheter. Ett företag anser att den 

omständigheten att behöva redovisa ”momsen” enligt två regelsystem – dels för 

tjänster enligt bestämmelserna för den omvända skattskyldigheten och dels för 

verksamhet som inte omfattas av detta regelverk – medför att företaget tvingas 

skilja tjänsterna åt såväl i dagböcker och tidsedlar som i bokföringen. Ett annat 

företag framhåller att osäkerheten kring vem som omfattas av bestämmelserna 

föranleder företaget att skicka köparen den blankett som Sveriges Byggindustrier 

tagit fram som hjälp till säljaren för att säkerställa köparens status vilket medför 

ett merarbete. 

 

Också företrädarna för de största byggföretagen framförde att de ovan nämnda 

områdena, dvs. omfattningen av regelverket, förvärvarens status samt vara – 

tjänstproblematiken förorsakar utökad administration. I och med införandet 

anordnades utbildning och information som också var riktad till företagets 

leverantörer. Inledningsvis krävdes också extrapersonal för att hantera övergången 

från de allmänna reglerna. 

 

Ett företag framhöll att det numera fungerar bra och att det endast är enstaka 

leverantörer som förorsakar problem. Vid mötestillfället bedömde ett av företagen 

att det krävs ungefär en halvtidstjänst för att administrera den omvända 

skattskyldigheten.   

 

4.3 Skatteverkets bedömning 

Den omvända skattskyldighetens regelsystem innehåller enligt branschen framför 

allt två områden som ger upphov till ett administrativt merarbete jämfört med att 

tillämpa ML:s allmänna bestämmelser. En av punkterna består i de bedömningar 

som förekommer när det gäller hur långt den omvända skattskyldigheten sträcker 

sig i förhållande till de allmänna bestämmelserna. En annan punkt avser den 

bedömning som uppdragstagaren ska göra av uppdragsgivaren gällande dennes 

status som byggföretag. 

 

Att dessa två punkter förorsakar en stor del av den ökade administrationen 

överensstämmer också med vad som framkommer i dåvarande Nuteks rapport R  

2008:42. 

 

Av enkätundersökningen framgår att den ökade administrationen som aktualiseras 

av dessa bestämmelser i regelverket inte endast består i den materiella 

utredningen och bedömningen utan även de följder som missbedömningar 
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förorsakar i form av utfärdande av kreditfakturor och tillställande av nya korrekta 

fakturor. 

En tredje punkt som branschen framför avser svårigheter att bedöma gränsen för 

om ett tillhandahållande utgör leverans av en vara eller ett tillhandahållande av en 

tjänst där tjänsten även rymmer ett tillhandahållande av varor. Det förtjänar dock 

att påpekas att vara – tjänstproblematiken inte är en omständighet som enbart 

drabbar företag som omfattas av den omvända skattskyldigheten utan denna fråga 

förekommer generellt sett över hela mervärdesskatteområdet. Detta t.ex. när olika 

skattesatser eller undantag från skatteplikt förekommer i samma 

tillhandahållanden.  

 

Stapeldiagrammet som utvisar sambandet mellan antalet hanterade kund- och 

leverantörsfakturor och nedlagd tid i form av ökad administration utvisar att den 

ökade administrationen inte uteslutande är beroende av hur många fakturor som 

hanteras. Det förekommer företag som hanterar 10 – 24 fakturor vilka redovisar 

en tidsåtgång som överskrider 8 timmar per månad medan några företag som 

hanterar över 5 000 fakturor redovisar en tidsåtgång som motsvarar mindre än 4 

timmar per månad. En hypotes som kan förklara att också företag som hanterar 

färre fakturor kan förorsakas större administration är att de bedriver verksamhet 

som både omfattas av den omvända skattskyldigheten och de allmänna 

bestämmelserna. Som ett företag påpekar kräver denna omständighet, förutom att 

göra de bedömningar som framhållits, att företaget också tvingas att skilja de 

olika tillhandahållandena såväl i dagböcker och tidsedlar som i bokföringen.     

En jämförelse av den tid som företagen anser att den omvända skattskyldigheten 

förorsakar i ökad administration enligt enkätundersökningen jämfört med 

Tillväxtverkets rapport är inte möjlig att genomföra. Svårigheterna med att göra 

en jämförelse i tidsåtgången består i vilka omständigheter som ska anses bero på 

den omvända skattskyldigheten och därför ska omfattas av vad som ska mätas. 

Frågan är om t.ex. vara – tjänstproblematiken ska anses vara förorsakad av den 

omvända skattskyldigheten och huruvida utfärdande av kreditfakturor och 

utställande av nya fakturor vid gjorda felbedömningar av beställares status ska 

ingå i en sådan mätning.  

 

Liksom Tillväxtverket har konstaterat avseende vilka bestämmelser i den 

omvända skattskyldigheten som förorsakar den ökade administrativa bördan 

framkommer samma mönster av svaren i enkätundersökningen. Sambandet 

mellan regelverket och den ökade administration detta föranleder får anses 

entydig. Det är dock Skatteverkets bedömning att det inte är alla byggföretag som 

möter dessa problem i praktiken eller anser att det är något problem som 

förorsakar dem merarbete. Det kan redan här framhållas att bland de företag som 

besvarat frågan om något i regelverket fungerar dåligt så har de flesta svarat nej. 

Se mer härom under avsnitt 5.    
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Flera företag uppger att en det skett en förbättring eller en stor förbättring sedan 

tidpunkten för införandet av bestämmelserna. Skatteverkets uppfattning är att 

fortsatta informations- och kontrollinsatser men även utökad domstolspraxis 

kommer att bidra till att ytterligare mildra den administrativa bördan. Även 

branschens ökade erfarenheter kommer sannolikt att bidra till en förbättring.  

 

Till större del måste anses att den ökade administrativa bördan är avhängig 

regelverkets innehåll och eventuella brister. Detta kommer att behandlas i följande 

avsnitt. Det finns dock visst utrymme, utan att tillgripa förändringar av 

regelverket, att något förbättra men kanske framför allt att förenkla för företagen 

att hitta relevant information på Skatteverkets hemsida. En förteckning över de 

tjänster som omfattas av bestämmelserna skulle sannolikt nedbringa den 

administrativa bördan för berörda företag i vissa fall. Se mer härom nedan under 

avsnitt 6.      

 

5 EVENTUELLA BRISTER I REGELVERKET 

Enligt uppdraget ska Skatteverket ge förslag på lämpliga åtgärder om det vid 

utvärderingen framkommer att det föreligger brister i regelverket. 

 

5.1 Synpunkter från byggbranschen 

I den enkätförfrågning som genomfördes av Sveriges Byggindustrier fick 

företagen svara på frågan ”Tycker Du att något i reglerna fungerar dåligt? Ange 

vad och eventuella förslag till förändringar.” 

 

De inkomna synpunkterna upptar i huvudsak två huvudfrågor där flest omdömen 

avser svårigheter att bedöma vilka tjänster som omfattas av den omvända 

skattskyldigheten. Företagen anser det också i vissa fall vara svårt att avgöra 

huruvida förvärvaren är att anse som byggföretag eller inte. Andra brister som 

framhålls är vara – tjänsteproblematiken där flera företag menar att det 

förekommer svårigheter att avgöra om tillhandahållandet avser en tjänst där 

tillhandahållandet av varor är underordnat tjänstetillhandahållandet eller en 

leverans av varor. De likviditetsproblem som uppkommer hos en del företag på 

grund av den omvända skattskyldigheten framhålls också. 

 

Fler företag än de som ansett att det förekommer svårigheter att bedöma vilka 

tjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten har svarat nej på frågan 

om de anser att något i reglerna fungerar dåligt. 
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De kategorier av tjänster som företagen framhåller som svåra att bedöma om de 

omfattas av den omvända skattskyldigheten avser så gott som uteslutande olika 

typer av transporttjänster, montagearbeten och serviceuppdrag. Här anges 

lastbilstransporter och mobilkransarbeten på byggarbetsplatser samt tjänster som 

tillhandahålls av schakt- och bergsprängningsföretag. För montagearbeten och 

serviceuppdrag anges låsarbeten, glasmästeritjänster, tjänster utförda av 

smidesföretag och annan tillverkning av detaljer. Även extern projektledning och 

inspektionsverksamhet upplevs som en gråzon där avgränsningar mot de allmänna 

momsbestämmelserna är komplicerade. 

 

Flera företag ifrågasätter varför tillhandahållande av byggnadsställningar inte 

omfattas den omvända skattskyldigheten. Några företag är av den åsikten att 

tillhandahållanden av byggnadsställningar fortsättningsvis bör omfattas av 

bestämmelserna. 

 

När det gäller förslag till förbättringar ligger dessa mer på ett övergripande plan 

och främst framhåller företagen ett utökat område för vilka tjänster som ska 

omfattas av den omvända skattskyldigheten. Ett företag föreslår att alla 

tillhandahållanden mellan företag ska omfattas av den omvända skattskyldigheten.   

 

När det gäller svårigheter att bedöma förvärvarens status som byggföretag 

framförs bland annat att det är krångligt att avgöra när fråga är om arbeten som 

utförs åt kommuner och landsting. Flera företag framhåller att bestämmelserna är 

svåra att tillämpa när arbeten utförs på fastigheter som ägs av byggföretag och i 

något fall också med den tillkommande omständigheten att fastigheten ägs av 

såväl ett byggföretag som privatpersoner. Flera förslag till förändringar tar sikte 

på att de företag som ska tillämpa omvänd skattskyldighet också ska registreras på 

något sätt t.ex. genom att detta ska anges på företagets F-skattsedel. Några förslag 

till förändringar i övrigt föreslås inte i dessa fall.  

 

För att komma tillrätta med vara – tjänst problematiken föreslår ett företag att 

varor och tjänster faktureras separat. 

 

De synpunkter som framkommit i möte med företrädare för de allra största 

byggföretagen är till sin natur lika de som framförts i enkätundersökningen. Också 

de större företagen framförde vissa gränsdragningsproblem i fråga om vilka 

tjänster som omfattas respektive inte omfattas av den omvända skattskyldigheten. 

I vissa fall vållar också bedömningar i fråga om förvärvarens status liksom 

huruvida ett tillhandahållande avser en vara eller en tjänst problem för företagen.  

 

Den typ av tjänster som framhålls som svåra att bedöma är drift- och 

underhållstjänster. I detta sammanhang nämns också att ML:s fastighetsbegrepp 
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vållar problem då flera av koncernbolagen som också är byggföretag innehar 

utrustning för grustag, betong och asfaltproduktion m.m.    

   

Som förslag för att underlätta för företagen när det gäller bedömningen av vilka 

tjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten framfördes önskemål om 

att allt som sker på en byggarbetsplats ska omfattas. Ett annat förslag som 

framfördes var att allt arbete på fastighet borde omfattas av bestämmelserna. 

 

I fråga om bedömningar av förvärvarens status som sedan visar sig felaktiga 

framhöll företrädarna för de största företagen att god tro borde godtas vilket skulle 

innebära att ändringar i sådana fall inte skulle vara nödvändiga och inte heller 

aktualisera några tilläggsavgifter.  

 

Trots den kritik som uttrycktes önskade inget av de större företagen en återgång 

från den omvända skattskyldigheten till att i stället tillämpa ML:s allmänna 

bestämmelser. Det uttrycktes också farhågor om att förändringar i nuvarande 

regelverk skulle medföra nya problem. 

 

5.2 Skatteverkets bedömning 

Inte minst ur en effektivitetssynpunkt är det av vikt att regelverket för den 

omvända skattskyldigheten tillämpas korrekt. Om det regelmässigt förekommer 

brister riskerar sådana omständigheter leda till att det självreglerande momentet 

som beskrivits ovan minskar i betydelse vilket i sin tur riskerar att leda till att 

reglernas effektivitet att motverka undandraganden av mervärdesskatt minskar. 

 

Vad gäller frågan om god tro kan ha betydelse i de fall en säljare felaktigt har 

tillämpat reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn har Skatteverket 

ännu inte tagit ställning. 

 

Vad beträffar de likviditetsproblem som drabbar vissa grupper av byggföretag har 

denna omständighet genomlysts i konsekvensbeskrivningen till förslaget om 

införandet av den omvända skattskyldigheten.
18

 Effekten är ofrånkomlig vid 

tillämpning av omvänd skattskyldighet och företagens enda möjlighet att minska 

denna effekt är att välja att redovisa mervärdesskatten en gång per månad. Denna 

omständighet kommer därför inte att beröras fortsättningsvis.  

 

                     
18

 Se prop. 2005/06:130, s 61 ff.  
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5.2.1 Tillämpningsområdet 

De tjänster som kan omfattas av den omvända skattskyldighet anges i 1 kap. 2 § 

andra stycket ML genom en uppräkning av de olika grupper av tjänster som 

hänfördes till byggverksamhet enligt SNI 2002 som var gällande när reglerna om 

omvänd skattskyldighet infördes. Enligt den ursprungliga lydelsen av reglerna om 

omvänd skattskyldighet inom byggsektorn skulle innebörden av begreppen vara 

densamma som i gällande SNI. SNI skulle alltså inte enbart vara vägledande.  

 

När reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn 

trädde i kraft den 1 juli 2007 föranledde de ett stort antal frågor till Skatteverket. 

Den övervägande delen av dessa frågor avsåg vilka tjänster som omfattades av 

reglerna. Det torde vara normalt att det uppkommer gränsdragningsfrågor av olika 

slag i samband med införandet av en ny lagstiftning. Särskilt mot bakgrund av att 

det infördes ett helt nytt regelverk inom en särskild bransch och därmed helt nya 

gränsdragningar mot andra tillhandahållanden. Till viss del föranledde den direkta 

kopplingen till SNI 2002 problem som kom att medföra att avgränsningen av 

vilka tillhandahållanden som skulle omfattas av reglerna blev svårare än vad den 

annars borde ha blivit.  

 

SNI 2002 ersattes den 1 januari 2008 av SNI 2007. SNI 2007 är uppbyggd på ett 

annat sätt. De grupper av tjänster som anges i mervärdesskattelagen 

överensstämmer inte med indelningen i SNI 2007. Mot bakgrund av att det därför 

kunde bli svårt att tolka bestämmelserna utifrån gällande SNI och att den direkta 

kopplingen till gällande SNI visat sig fungera mindre bra togs denna bort. 

Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2008. 

 

I prop. 2007/08:25 s. 215 framfördes bl.a. följande beträffande bakgrunden till att 

den direkta kopplingen till SNI togs bort: ” För att undvika de tolkningsproblem 

som uppkommer med en hänvisning till SNI kan det vara lämpligare att inte låta 

skattskyldigheten styras av detta regelverk. Det skulle innebära att vilka tjänster 

som omfattas av den omvända skattskyldigheten får bedömas utifrån ett mer 

allmänt perspektiv. Det kan tyckas att detta riskerar leda till än större osäkerhet 

och svårare gränsdragnings- och tolkningsproblem. Det innebär dock även att en 

mer fast praxis kan bildas avseende vilka tjänster som ska omfattas. Vid en 

samlad bedömning får det anses vara mer angeläget att undvika de 

tolkningssvårigheter som uppkommer med en anknytning till gällande SNI.” 

 

Antalet frågor som ställs till Skatteverket har minskat betydligt sedan den 1 

januari 2008. Sannolikt har de flesta företag nu inhämtat information om vad som 

gäller för de tjänster som företaget normalt tillhandahåller.  De 

gränsdragningsproblem som förekom i samband med införandet av den omvända 

skattskyldigheten har minskat. Skatteverket har sedan införandet av den omvända 
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skattskyldigheten i tre skrivelser och 16 ställningstaganden tagit ställning till olika 

frågor med anledning av reglerna. Skatterättsnämnden har också i ett antal 

förhandsbesked tagit ställning till om reglerna om omvänd skattskyldighet ska 

tillämpas. Det håller således på att bildas en praxis på området.  

 

Det har visat sig att byggbranschen innefattar en stor mängd tjänster av olika slag. 

Ett tillhandahållande kan dessutom bestå av flera delmoment och det måste därför 

i vissa fall göras en bedömning dels om fråga är om leverans av vara eller 

tillhandahållande av tjänst, dels vilken typ av tjänst som har tillhandahållits. Detta 

sammantaget gör att det fortfarande uppkommer nya frågor avseende om ett visst 

tillhandahållande omfattas av den omvända skattskyldigheten. Skatteverkets 

ambition är att ta ställning till de nya frågorna efterhand som de kommer till 

verkets kännedom. Det kan också förutsättas att praxis kommer att utvecklas 

ytterligare. Att i nuläget ändra definitionen av vilka tjänster som kan omfattas av 

den omvända skattskyldigheten skulle medföra att företagen och Skatteverket 

skulle få göra nya bedömningar av vilka tjänster som ska omfattas. Den praxis 

som har utvecklats på området skulle också bli inaktuell. Vidare skulle en ändring 

av reglerna kunna orsaka nya gränsdragningsproblem. Mot bakgrund härav är det 

enligt Skatteverkets uppfattning i nuläget inte lämpligt att göra några förändringar 

av reglerna i denna del.  

 

Flera företag har framfört att omvänd skattskyldighet borde gälla för alla 

tillhandahållanden på byggarbetsplatsen samt att omvänd skattskyldighet borde 

gälla vid uthyrning, montering och demontering av byggnadsställningar. Enligt 1 

kap. 2 § andra stycket ML kan omvänd skattskyldighet bli tillämplig vid 

omsättning av vissa tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning. 

Reglerna har införts med stöd av mervärdesskattedirektivet och tolkningen av 

vilka tjänster som kan omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet måste 

också ske utifrån reglerna i mervärdesskattedirektivet. Enligt artikel 199.1 a i 

rådets direktiv 2006/112/EG, mervärdesskattedirektivet, kan sådan omvänd 

skattskyldighet som nu är i fråga tillämpas för tillhandahållande av byggtjänster, 

inbegripet reparations-, rengörings-, underhålls-, ombyggnads- och 

rivningstjänster avseende fast egendom. Dessa regler begränsar 

tillämpningsområdet. Dels kan den omvända skattskyldigheten inte gälla vid 

omsättning av vara, dels kan den endast avse tjänster avseende fastighet. När det 

gäller tjänster avseende uthyrning, montering och demontering av 

byggnadsställningar anser Skatteverket exempelvis att då en byggnadsställning 

som monterats på en byggarbetsplats inte blir ett sådant tillbehör till fastighet eller 

byggnad som utgör fastighet enligt ML är sådana tjänster inte sådana tjänster 

avseende fastighet som kan omfattas av den omvända skattskyldigheten 

(Skatteverket 2008-02-29, dnr 131 129518-08/111.)  
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5.2.2 Förvärvarens status  

En förutsättning för att reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt 

inom byggsektorn ska bli tillämpliga är att köparen är en sådan förvärvare som 

omfattas av bestämmelserna. Reglerna kan bli tillämpliga om köparen är en 

näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller bygg- och 

anläggningstjänster, byggstädning eller uthyrning av arbetskraft för sådana 

aktiviteter. Det kan förekomma att näringsidkare som normalt inte är verksamma 

inom byggsektorn tillfälligt åtar sig att som mellanman tillhandahålla köpta 

tjänster av det aktuella slaget åt byggföretag. När sådana näringsidkare förvärvar 

dessa tjänster gäller också omvänd skattskyldighet. 

 

Den SNI-kod som köparen har åsatts har inte någon betydelse vid bedömningen 

av om denne är en sådan förvärvare som omfattas av reglerna. Det avgörande är 

istället om köparen i sin verksamhet tillhandahåller de särskilt uppräknade 

tjänsterna eller som mellanman vidaresäljer inköpta byggtjänster till en sådan 

näringsidkare. Bestämmelsen gäller även för förvärvare som uteslutande utför de 

särskilt uppräknade tjänsterna med anlitande av underentreprenörer. 

 

Av uttalande i prop. 2005/06:130 s. 65 framgår att avsikten är att omvänd 

skattskyldighet ska tillämpas vid transaktioner mellan byggföretag i vid 

bemärkelse. Det finns inte något krav på att köparen i huvudsak ska bedriva 

byggverksamhet. Även en köpare som bedriver sin huvudsakliga verksamhet 

inom ett helt annat område (t.ex. jordbruk eller tillverkning av varor) omfattas av 

reglerna om denne dessutom ”inte endast tillfälligt” tillhandahåller tjänster som 

omfattas av reglerna. Det finns, enligt Skatteverkets uppfattning, inte heller något 

krav på att tillhandahållande av sådana tjänster ska utgöra en viss minsta andel av 

näringsidkarens verksamhet. En näringsidkare som i sin verksamhet inte endast 

tillfälligt tillhandahåller bygg- eller anläggningstjänster kan därför omfattas av 

bestämmelserna även om försäljningen av sådana tjänster endast utgör en liten del 

av näringsidkarens totala omsättning.  

 

Flera företag har framfört att det i vissa fall kan vara svårt att avgöra om köparen 

är en sådan förvärvare att reglerna om omvänd skattskyldighet kan bli tillämpliga. 

Problemen kan dels bestå i att säljaren inte känner till om köparen själv 

tillhandahåller tjänster som omfattas av reglerna, dels bero på problem med att 

tolka uttrycket ”inte endast tillfälligt”.  

 

Det har framförts önskemål om ett register över näringsidkare som omfattas av 

bestämmelserna. Mot bakgrund av hur förvärvaren definieras i lagtexten är det 

dock inte möjligt att upprätta ett sådant register. Det är normalt bara 

näringsidkaren själv som har tillgång till all den information som behövs för att 

avgöra om denne inte endast tillfälligt omsätter tjänster som omfattas av 
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bestämmelserna. Om de förvärvade tjänsterna ska vidaresäljas krävs dessutom en 

kännedom om näste förvärvares verksamhet. 

 

Fråga uppkommer om en ändrad definition av förvärvaren skulle kunna förenkla 

för de företag som säljer tjänster som omfattas av bestämmelserna. Enligt 

förslaget i promemorian Byggentreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet 

(moms), Ds 2004:43, skulle omvänd skattskyldighet gälla om förvärvaren var 

registrerad till mervärdesskatt i Sverige. En sådan lösning skulle ha medfört 

mindre svårigheter för säljaren när det gäller att avgöra köparens status eftersom 

en registrering till mervärdesskatt lätt kan kontrolleras. Förslaget skulle dock ha 

inneburit att omvänd skattskyldighet skulle ha tillämpats även om förvärvaren inte 

var verksam inom byggsektorn. Mot bakgrund av att skatteundandragande hade 

konstaterats ske främst inom entreprenadkedjorna, dvs. vid tillhandahållande till 

förvärvare som är verksamma inom byggsektorn valdes inte en sådan lösning. 

 

Den SNI-kod som köparen har åsatts har enligt nuvarande regler inte någon 

betydelse vid bedömningen av om denne är en sådan förvärvare som omfattas av 

reglerna. Normalt tilldelas SNI-koder utan särskild prövning utifrån de uppgifter 

som företaget angivit i Skatte- och avgiftsanmälan. Ett företag kan bedriva flera 

olika verksamheter och verksamheterna kan förändras över tiden. Det görs dock 

normalt inte någon ändring av de registrerade SNI-koderna om inte företaget själv 

anmäler att verksamheten har ändrats. Detta innebär att de SNI-koder som finns 

registrerade till stor del beror på vilka uppgifter som företagen lämnar till 

Skatteverket och att koderna dessutom inte alltid är aktuella. Mot bakgrund härav 

anser Skatteverket inte att det är lämpligt att definiera förvärvaren utifrån den 

SNI-kod som denne har tilldelats.  

 

Det synes inte heller i övrigt förekomma någon annan grund på vilken en 

förvärvare kan identifieras som ”byggföretag” som är relevant och samtidigt enkel 

att kontrollera för säljaren. Det har framkommit att säljare i vissa fall har problem 

att fastställa om köparen är en sådan förvärvare som omfattas av reglerna. 

Framförallt gäller det när företagen fakturerar nya kunder och i de fall köparen 

normalt bedriver verksamhet inom en helt annan bransch. När en säljare 

tillhandahåller tjänster som underleverantörer i samband med byggnationer bör 

det dock normalt inte vara några problem att avgöra om omvänd skattskyldighet 

ska gälla. I avsaknad av ett alternativ som undanröjer den osäkerhet som vissa 

säljare upplever med den nuvarande lagstiftningen, saknas det, enligt 

Skatteverkets uppfattning, anledning att ändra den nuvarande definitionen av 

förvärvaren. 
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5.2.3 Leverans av en vara eller tillhandahållande av tjänst 

Enligt bestämmelsen i 1 kap. 2 § första stycket 4 b jämförd med andra stycket 

ML, kan omvänd skattskyldighet bli tillämplig vid omsättning av sådana tjänster 

avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan hänföras till mark- och 

grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling 

av byggnader, eller uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare. 

Omvänd skattskyldighet kan även bli tillämplig vid omsättning av byggstädning 

och uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter. För att reglerna ska bli 

tillämpliga krävs således att fråga är om omsättning av tjänst. Reglerna om 

omvänd skattskyldighet inom byggsektorn har införts med stöd av artikel 199.1 i 

mervärdesskattedirektivet. Enligt denna bestämmelse kan regler om omvänd 

skattskyldighet såvitt nu är ifråga tillämpas för tillhandahållande av byggtjänster, 

inbegripet reparations-, rengörings-, underhålls-, ombyggnads- och 

rivningstjänster avseende fast egendom. 

 

En byggnads- eller anläggningsentreprenad betraktas som ett tillhandahållande av 

en tjänst. Detta gäller även om material och andra varor tillhandahålls i samband 

med tjänsten. Om omvänd skattskyldighet ska gälla vid omsättning av en bygg- 

eller anläggningsentreprenad omfattar denna skattskyldighet hela omsättningen, 

dvs. både arbete och material och andra varor som används (se prop. 2005/06:130 

s. 41). Motsvarande gäller även för andra tjänster som omfattas av den omvända 

skattskyldigheten. Som exempel kan nämnas reparationstjänster som innefattar 

nödvändiga ersättningsdelar och byggtjänster som innefattar byggmaterial. Om ett 

företag enbart levererar t.ex. byggnadsmaterial som ska användas vid uppförandet 

av ett hus, ska dock omvänd skattskyldighet inte tillämpas. Detta eftersom det i ett 

sådant fall inte är fråga om tillhandahållande av någon tjänst, utan om en leverans 

av varor. 

 

När det gäller vissa transaktioner som innefattar både en tjänsteprestation och en 

eller flera varor kan dock bedömningen av om transaktionen innebär att en vara 

eller en tjänst omsätts vara svårare. Om det ingår monterings- eller 

installationsarbeten i samband med leverans av t.ex. olika utrustningar för 

byggnader kan omsättningen i förhållande till kunden i vissa fall anses som en 

omsättning av vara. Det blir då överhuvudtaget inte aktuellt att tillämpa de nu 

aktuella reglerna om omvänd skattskyldighet. Detta kan exempelvis vara fallet när 

en säljare levererar kyl- eller frysskåp och i samband därmed ansluter varorna. 

Om monterings- eller installationsarbetena är mycket omfattande anses 

tillhandahållandet i stället utgöra omsättning av en tjänst. Faktorer som kan ha 

betydelse vid bedömning av om en vara eller en tjänst tillhandahålls är exempelvis 

avtalets innehåll, priset, arbetstid, arbetskostnader och graden av anpassning av 

varan. 
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Skatterättsnämnden har i ett antal förhandsbesked tagit ställning till om fråga är 

om tillhandahållande av vara eller av en tjänst som omfattas av bestämmelserna 

om omvänd skattskyldighet. 

 

I ett förhandsbesked avsåg frågan om sökandebolagets tillhandahållande av 

isoleringsmaterial och installationen av det till ett byggföretag skulle anses utgöra 

en tjänst som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom 

byggsektorn. Bolagets tillhandahållande av isoleringsmaterial och 

isoleringsarbeten ansågs i sin helhet som en sådan tjänst avseende bygginstallation 

som omfattas av 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML (SRN 2008-10-07). I ett annat 

förhandsbesked har Skatterättsnämnden ansett att ett tillhandahållande 

innefattande leverans av hiss och montering/installation av hissen i sin helhet var 

att hänföra till leverans av vara (SRN 2009-11-02). Förhandsbeskedet har 

överklagats av Skatteverket. Skatterättsnämnden har även tagit ställning till om en 

försäljning av kök som även innefattar montering/installation av köken kunde 

anses omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet. Skatterättsnämnden fann i 

det fallet att tillhandahållandet i sin helhet var att anse som leverans av vara (SRN 

2009-10-29). Även detta förhandsbesked har överklagats av Skatteverket. 

 

I de ovan nämnda förhandsbeskeden har Skatterättsnämnden gjort en bedömning 

av tillhandahållandena utifrån omständigheterna i de enskilda fallen. I de båda 

sistnämnda förhandsbeskeden har Skatterättsnämnden bl.a. hänvisat till EU-

domstolens dom i mål C-111/05, Aktiebolaget NN. Bakgrunden i detta mål var att 

ett företag skulle tillhandahålla och installera en fiberoptisk sjökabel mellan 

Sverige och en annan medlemsstat. Efter installationen och vissa tester skulle 

äganderätten till kabeln överföras på beställaren. Frågan i målet var såvitt här är 

av intresse om en transaktion avseende leverans och installation av en kabel skulle 

bedömas som en leverans av vara. Den klart övervägande delen av totalkostnaden 

(80-85 procent) hänförde sig till kostnaden för kabeln. Domstolen slog 

inledningsvis fast att fråga var om en enda transaktion. Domstolen fann vidare, 

med beaktande av alla omständigheterna i målet, att det aktuella 

tillhandahållandet skulle anses utgöra leverans av varor eftersom det framgick att 

kabeln efter genomförda driftstester skulle komma att överlåtas på beställaren som 

kunde förfoga över den som ägare, att kostnaden för själva kabeln utgjorde den 

klart övervägande delen av totalkostnaden för transaktionen och att de tjänster 

som leverantören tillhandahöll var begränsade till installationen av kabeln, utan 

att denna ändrades eller anpassades till beställarens specifika behov (p. 40). 

 

I de fall tjänsteinslaget varken är så ringa att det klart kan konstateras att fråga är 

om leverans av vara eller så omfattande att tillhandahållandet klart kan anses avse 

en tjänst, kan det således krävas en närmare bedömning utifrån omständigheterna i 

det enskilda fallet. Detta medför en osäkerhet för de företag som ska tillämpa 
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regelverket. Frågan om ett tillhandahållande avser leverans av en vara eller 

tillhandahållande av en tjänst är dock inte specifik för den omvända 

skattskyldigheten. Motsvarande fråga uppkommer bl.a. även vid bedömningar 

avseende tillämplig skattesats och i vilket land ett tillhandahållande ska anses 

omsatt. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att frågan om ett tillhandahållande avser 

leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst i vissa fall kan vara svår 

och medföra osäkerhet för företagen. Enligt artikel 199.1 a i 

mervärdesskattedirektivet kan den omvända skattskyldigheten i nu aktuellt 

avseende endast innefatta tjänster. Bedömningen av om ett tillhandahållande avser 

leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst måste avgöras genom en 

bedömning i det enskilda fallet och med beaktande av unionsrätten, innefattande 

EU-domstolens avgöranden. Det torde inte vara möjligt att konstruera en lagregel 

som är i överensstämmelse med unionsrätten och uttömmande reglerar hur 

bedömningen ska göras. Den osäkerhet som uppkommer för företagen synes 

därför inte kunna lösas genom en lagändring. Det är normalt inte korrekt att dela 

upp tillhandahållandet i en del som avser leverans av vara och en del som avser 

tjänst (jfr. avsnitt 3.2.5). Även om en uppdelning görs i fakturan pga. önskemål 

från köparen eller andra krav, ska prestationen ur ett mervärdesskatteperspektiv 

normalt betraktas som ett enda tillhandahållande. 

 

6 SÄRSKILD FÖRTECKNING ÖVER DE TJÄNSTER SOM 

OMFATTAS 

I Skatteverkets uppdrag enligt regleringsbrevet ska utredas huruvida det föreligger 

ett behov av att ange de tjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten i 

en särskild förteckning.  

 

I lagtexten beskrivs vilka tjänster som ska omfattas på en mycket övergripande 

nivå. Vid en närmare bedömning kan SNI 2002 tjäna som vägledning men inte 

heller dessa koder utgör någon fullständig beskrivning av de tjänster som omfattas 

av den omvända skattskyldigheten.
19

   

 

6.1 Synpunkter från byggbranschen 

Såväl direkt från tillfrågade företag som av de intervjuer Tillväxtverket låtit utföra 

framkommer önskemål om att en förteckning av samtliga tjänster som omfattas av 

den omvända skattskyldigheten upprättas.
20

 

                     
19

 Se prop. 2007/08:25 s. 216. 
20

 Se dåvarande Nuteks rapport R 2008:42, Näringslivets administrativa kostnader för 

skatteområdet, Uppdatering 2007, s. 17 f. 
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I fritextsvaren i den genomförda enkätförfrågningen hänvisar svaren ofta till den 

information företagen erhållit från Skatteverket. Vissa företag menar att den 

omvända skattskyldigheten inte medför några problem medan andra företag 

upplever motsatsen. 
 

I den enkätundersökning som Sveriges byggindustrier lät genomföra fick 

företagen svara på frågan om de använt sig av den förteckning av byggtjänster 

som Sveriges Byggindustrier publicerat. Förteckningen innehåller exempel på 

byggtjänster som kan omfattas av reglerna.  

 

Av de företag som svarat på frågan säger sig 39,4 procent av företagen ha använt 

denna förteckning. Av de övriga företagen uppger 55,2 procent att de inte använt 

sig av denna förteckning medan 5,4 procent säger sig inte veta om de har använt 

den. 

 
 

 Alternatives Percent Value 

 1 Ja 39,4 % 196 

 2 Nej 55,2 % 275 

 3 Vet inte 5,4 % 27 

 Total  498   

 

                                                                      

Källa: Sveriges Byggindustrier 

 

Företrädarna för de allra största byggföretagen säger att de använt den förteckning 

som Sveriges Byggindustrier har upprättat. Men de anser att en förteckning som 

upprättats av Skatteverket skulle ha större tyngd vid diskussioner när man inte är 

överens med sina leverantörer. 
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6.2 Skatteverkets bedömning 

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2008 togs den direkta 

kopplingen till gällande SNI bort. Av uttalande i prop. 2007/08:25 s. 216 framgår 

att detta innebär att vid tillämpningen får de tjänster som omfattas av begreppen 

mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, 

slutbehandling av byggnader samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner i 

princip bestämmas utifrån begreppens allmänna innebörd. Samtidigt påpekades att 

genom att uppräkningen av tjänster i lagen motsvarar kategorierna under 

byggverksamhet i SNI 2002 tydliggjordes att avsikten inte var någon mer 

omfattande ändring i sak. Därmed kan SNI 2002 också tjäna som vägledning vid 

bestämmande av om en tjänst ska omfattas av den omvända skattskyldigheten. 

 

Det har förekommit önskemål om att det ska upprättas en förteckning över vilka 

tjänster som ska omfattas av den omvända skattskyldigheten. Såsom framgår ovan 

har SNI 2002 ansetts kunna tjäna som vägledning vid bestämmandet av om en 

tjänst ska omfattas av reglerna. I SNI 2002 delas området byggverksamhet in i 

fem olika grupper. Varje grupp är sedan indelad i undergrupper och detaljgrupper. 

Till varje sådan detaljgrupp finns sedan ett antal omfattartexter som närmare 

definierar vad som omfattas samt ett antal exempel på olika tjänster som kan ingå 

i den aktuella gruppen. Avdelning F, huvudgrupp 45 i SNI 2002 utgör därmed en 

ganska omfattande förteckning med exempel på vilka tjänster som kan omfattas 

av reglerna. 
 

Det förekommer dock tjänster som i ett allmänt perspektiv kan anses utgöra bygg- 

eller anläggningstjänster men inte tas upp under huvudgrupp 45  i SNI 2002. Det 

förekommer också vissa tjänster som anges ingå i någon av grupperna i 

huvudgrupp 45 i SNI 2002 men som utifrån tjänstens allmänna karaktär inte kan 

anses utgöra en bygg- eller anläggningstjänst. När sådana fall har kommit till 

Skatteverkets kännedom har verket i ställningstaganden redogjort för sin syn på 

om den aktuella tjänsten kan anses omfattas av reglerna.  

 

Så länge det finns ett behov att klargöra Skatteverkets syn på vilka tjänster som 

ska omfattas av reglerna kommer verket att fortsätta publicera ställningstaganden. 

De svar som Skatteverket publicerat är avsedda att underlätta för företagen i de 

fall då SNI 2002 inte ger klart besked eller leder till ett resultat som uppfattas inte 

vara i enlighet med reglerna. För att förenkla för företagen skulle informationen 

på Skatteverkets webbplats kunna struktureras på ett sätt som gör det enklare för 

företagen att finna relevant information om de tjänster som respektive företag 

tillhandahåller.   

 

Informationen bör innefatta en förteckning över olika tjänster som enligt 

Skatteverkets uppfattning ska omfattas av reglerna. Av förteckningen ska även 
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framgå vilka tjänster som enligt Skatteverkets uppfattning inte ska omfattas. 

Tjänsterna kan presenteras i bokstavsordning vilket gör det enkelt för företagen att 

söka information om olika typer av tjänster. En sådan förteckning skulle utgå ifrån 

SNI 2002 samt Skatteverkets skrivelser och ställningstaganden. Den kan vägleda 

vid bedömningen av vilka tjänster som ska omfattas av reglerna. Förteckningen 

kommer dock inte att vara heltäckande. Den bör kompletteras efter hand som 

Skatteverket får kännedom om tjänster som inte tas upp i förteckningen och 

klargör sin syn på om de, enligt verkets uppfattning, ska omfattas av reglerna om 

omvänd skattskyldighet.  
 


