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Begreppsförklaring 

Avdragsrätt = rätt att dra av ingående moms på inköp eller import för verksamhet som medför 

skattskyldighet eller rätt till återbetalning av moms. 

Beskattningsår = motsvaras i allmänhet av räkenskapsår. (Skatteverket 2008a) [Internet] 

Blandad verksamhet = både momsfri och momspliktig verksamhet i en och samma 

näringsverksamhet (Regeringskansliet 2007) [Internet]. 

Brutet räkenskapsår = 1 juli till 30 juni, dvs. inte kalenderår. (Skatteverket 2008a) [Internet] 

EU  = Europeiska unionen (se bilaga 1) 

EG eller EG-land = Med EG eller EG-land avses de områden som tillhör den Europeiska 

gemenskapens mervärdesskatteområde. (se bilaga 1) EG är, till skillnad från EU, ett eget 

rättssubjekt och har normgivningsmakt. De regler som finns på mervärdesskatteområdet är 

EG-regler. (Skatteverket, 2008, s.25) 

Ingående moms = moms som företaget betalar på inköp till verksamheten (Skatteverket 

2008a) [Internet]. 

Momsregistreringsnummer = ett nummer som skatteverket tilldelar företaget som 

momsregistreras, s.k. VAT-nummer. (Skatteverket 2008b) [Internet] 

Omsättning = försäljning eller uttag. 

Omsättningstillgång = tillgång som är avsedd att säljas. 

Skattedeklaration = deklaration för redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen 

skatt. 

Skattskyldig = företaget som ska betala moms till staten. 

Tjänst = något som kan omsättas (säljas) och som inte är en vara, t.ex. städning. 

Utgående moms = moms som företaget tar ut av sina kunder och betalar till staten. 

Uttag = levererar varor eller tillhanda håller tjänster utan ersättning, t.ex. vid privat 

användning. 

Vara = materiella ting, t.ex. råvaror, halvfabrikat, färdiga konsumtions- och kapitalvaror samt 

fastigheter. Även gas, värme och kyla samt elektrisk kraft räknas som vara. 

Verksamhetstillbehör = utrustning eller inredning i fastighet som anskaffats för att direkt 

användas i den specifika verksamheten. (Skatteverket 2008a) [Internet] 



  

Sammanfattning 

Mervärdesskatten infördes i Sverige den 1 januari 1969 med lagen (1968:430) om 

mervärdeskatt, så kallad moms. År 1994, året innan Sveriges inträde i EU, infördes 

Mervärdesskattelagen (1994:200) som anpassats till EG-rätt. Mervärdesskatten är alltid 25 

procent om inget annat anges. Kunderna betalar moms till företaget och företagaren betalar in 

skillnaden mellan utgående moms och ingående moms till Skatteverket. Många företag 

bedriver blandad verksamhet, det vill säga både momsfri och momspliktig verksamhet som 

berättigar till avdrags- eller återbetalningsrätt av mervärdesskatten. Verksamheten delas in tre 

delar; momspliktig, momsfri och blandad. I den momsfria delen får inga avdrag göras medan 

fullt avdrag får göras i den momspliktiga. I den blandade verksamheten sker avdrag genom 

fördelningsnycklar. 

 

Syftet med studie var att se hur verkligheten stämmer överens med de teoretiska idéerna. 

Författaren har valt att göra en flerfallsstudie med ett juridiskt synsätt. Empiriskt material har 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer för att skapa en mångsidig bild av 

mervärdesskatten och blandade verksamheter. Resultatet visar att verkligheten är mer 

komplext än vad teorin beskriver. Studiens teoretiska referensram består av lagar, 

beskattningsmyndighetens uppbyggnad, EG-rätt och anpassning av Svenska lag till denna och 

slutligen täcker referensramen viss redovisningsteori när det gäller blandad verksamhet. 

 

Analysen är en tolkning av intervjusvaren som ställts mot referensramen för att se hur de 

stämmer överrens med varandra eller inte stämmer överrens. Författarens slutsatser av arbetet 

berör skillnader mellan empirin och teorin. Slutsatserna berör även vad som påverkat 

uppkomsten av dessa skillnader. Författarens slutsats är att den teoretiska basen stämmer till 

viss del med den empiriska verkligheten hos redovisningsbyråerna och att 

redovisningsbyråerna ställer högre krav på företagarens redovisning än förväntat. Författarens 

slutsats är att fastighetsbolagens verklighet inte stämmer överrens med den teoretiska basen 

då samma fördelningsnyckel används på hela verksamheten. Mervärdesskattedirektivets 

uppgift om uppdelning efter årsomsättning i respektive verksamhet frångås då yta är den 

vanligaste fördelningen enligt författarens slutsats. 

 

Nyckelord: Redovisning, mervärdesskatt, blandad verksamhet, fastigheter, momsfri 

verksamhet, momspliktig verksamhet 



  

Abstract 

Added-value tax was introduced in Sweden January 1st 1969 through legislation and the term 

is shorted as VAT. 1994, the year before Sweden’s entry to the European Union, the VAT 

legislation was adapted and reformed. The added-value tax is always 25 percentages if 

nothing else is stated. The customers pay VAT to the company and the company’s task is to 

deliver this money to The Swedish Tax Agency, the company pays the difference. A lot of 

companies conduct business that are blended which means that there are activities that are 

both free of VAT and activities where VAT has to be accounted for. Added-value tax that 

needs to be accounted for qualifies the company for deduction or payback of the VAT. The 

company’s operation can be divided into three areas; free of VAT, VAT needs to be 

accounted for, and blended. The area that is free of VAT allows no deduction while in the 

other full deduction needs to be done. In the blended area the deductions are made through 

something called distribution keys.  

 

The purpose of the study is to see how the empirical world harmonize whit the existing 

theoretical base. The author has chosen to conduct a case study that involves more than one 

case. The study is based on a legal perspective and the collection of the empirical material is 

conducted through semi-structured interviews. The reason is to provide a versatile picture of 

VAT and the blended area. The results demonstrate that reality, in other words empiric, is 

more complex than the theory describes it. The theoretical base describes legislation, the 

framing of the Swedish Tax Agency, European Community legislation and the adoption to EC 

in Swedish legislation. Also some specific accounting theories are mentioned that concerns 

the case study and the blended area of a company. 

 

The analyze is an interpretation of the interviews put against the theoretical base to see how 

well they coincide or not. The authors conclusion of the study concerns differences between 

the empirical world and the theory. The authors conclusion is that the real estate concerns 

empirical world is different towards the theory because they only use one distribution key at 

all blended area instead of diversify in distribution keys. European Community endorse 

annual turnover as distribution key and Swedish legislation deviate from that because they 

endorse area as distribution key. 

Keywords: Accounting, added-value tax (VAT), blended areas/operations, real estate, VAT 

free areas/operations, VAT accountable areas/operations. 
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1. Inledning 

I kapitlet presenteras bakgrunden, problemformuleringen och syftet med studien. Här 

beskrivs också avgränsningar som gjorts. I kapitlet redogörs även för frågeställningen och 

syftet. 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige råder generell momsplikt vilket innebär att företag är momsredovisningsskyldiga 

och att personen bakom företaget är skyldig att ta reda på vad som gäller för den verksamhet 

som bedrivs (Drivhuset, 2008) [Internet]. Moms är en förkortning för mervärdesskatt och är 

en kostnad som tillkommer på varor som köps eller säljs. Det är en indirekt skattekostnad för 

privatpersoner som passerar genom näringsidkare. (Drivhuset, 2008) [Internet] Det finns tre 

olika momssatser; 25 procent, 12 procent och 6 procent. Den lägsta momsen (6 procent) rör 

böcker, tidningar, entréavgifter till konserter, cirkus-, biograf- eller teaterföreställningar och 

djurparker. Momssatsen på 12 procent rör livsmedel, import av konstverk och samlarföremål, 

rumsuthyrning i hotell eller pensionatsverksamhet och upplåtelse av campingplats i 

campingverksamhet. På övriga varor är momsen alltid 25 procent om inget annat anges. 

(Skatteverket, 2008a) [Internet] Enligt Daniel Eriksson, Skatterådgivare på Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB, använder staten momsen som ett styrmedel ur ett 

samhällsperspektiv. Staten vill på det sättet öka eller gynna konsumtion av vissa varor, 

exempelvis böcker och att konsumtion av andra varor, exempelvis snus och cigaretter ska 

minska.  

 

Alla näringsidkare som omsätter varor eller tjänster i yrkesmässiga verksamheter är 

skatteskyldiga för moms och ska anmäla sig för momsregistrering hos Skatteverket senast två 

veckor före verksamhetens start (Nutek 2008) [Internet]. När momsen tillkommer på en vara 

eller tjänst som företagaren säljer kallas den för inkomstmoms eller utgående moms eftersom 

den baseras på en inkomst för företaget. Kunderna betalar moms till företaget och företagaren 

vidarebefordrar pengarna till Skatteverket. När momsen tillkommer på en vara eller tjänst som 

företagaren köper in kallas den för utgiftsmoms eller ingående moms eftersom den baseras på 

företagets utgifter. Dessa pengar får företagaren senare tillbaka från Skatteverket genom 

återföring. (Drivhuset, 2008) [Internet] Företagaren betalar in skillnaden mellan utgående 

moms och ingående moms till Skatteverket. Vid import skiljs förfarandet åt då momsen 
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betalas till Tullverket vilket leder till att moms inte blir någon kostnad för näringsidkaren. 

(Skatteverket 2008a och b) [Internet] Enligt Daniel Eriksson har EG-rätten ett stort inflytande 

på svensk lagstiftning och därmed även inflytande på mervärdesskattelagen. När det gäller 

momsavdragen måste företagaren ha kvitto eller faktura som styrker avdragen i bokföringen 

för att kunna motivera dem (Skatteverket 2008b) [Internet]. Återigen är det viktigt att tänka på 

att momsen inte utgör en kostnad eller intäkt för företaget utan att det är den slutgiltiga 

kunden (privatpersonen) som betalar hela momsen (Drivhuset, 2008) [Internet].  

 

1.2 Problembeskrivning 

Fastigheter är undantagna från momsplikt vid uthyrning, försäljning och annan upplåtelse av 

fastighet. Om fastighetsägaren inte är frivilligt momsregistrerad får han inte lägga till moms 

på hyran och har därmed inte heller rätt att dra av ingående moms. Den ingående momsen blir 

då en direkt kostnad för företagaren och en indirekt kostnad för hyresgästerna. (Skatteverket, 

2008a) [Internet] Om företagaren är frivilligt momsregistrerad och hyr ut lokal till annan 

momspliktig verksamhet får han möjlighet att dra av momsen som belastat lokalen (Nutek, 

2008) [Internet]. Vid blandad verksamhet har företagaren rätt att göra avdrag på de inköp som 

avser den momspliktiga försäljningen. Gör företagaren ett inköp som ska användas såväl för 

momspliktig som momsfri verksamhet ska momsen fördelas mellan verksamheterna. 

(Skatteverket, 2008a) [Internet] Enligt Daniel Eriksson är den generella uppfattningen bland 

företagare att moms är något som är krångligt och besvärligt, det är inte alltid enkelt med 

gränsdragningar och uppdelningar av momsen för den enskilde företagaren. 

 

Det som har fångat författarens intresse är hur momsen ska delas upp på olika verksamheter. 

Det borde finnas många olika fördelningsnycklar som företagen kan använda i sin 

redovisning. Företagets valda fördelningsnyckel borde stödjas av rekommendationer och råd 

enligt författaren. Författaren har inte funnit forskning om mervärdesskatt och blandad 

verksamhet och tyckte därför att det skulle vara ett intressant ämne att skriva uppsats om.  

  

1.2.1 Frågeställning 

Vilka fördelningsnycklar används för att dela upp momsen mellan verksamheterna?  

Hur sker redovisningen av moms hos företagen som sysslar med blandad verksamhet?  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att se hur väl den empiriska verkligheten stämmer överens med 

den teoretiska basen när det gäller blandad verksamhet och mervärdesskatt. 

 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar kommer att göras så att fallstudien endast berör ett urval av företag i Örebro 

län som har erfarenhet av blandad verksamhet. Att företag i Örebro län väljs ut är för att 

författaren i möjligaste mån ska kunna göra personliga besök. Redovisningsbyråerna har alla 

erfarenhet av kunder som har blandad verksamhet vilket ger de intervjuade en bra inblick i 

regler och praktiskt utförande av fördelningen. Då böckerna tar upp fastigheter oftast som 

exempel på blandad verksamhet valdes några fastighetsbolag ut för intervjuer och 

Skatteverket är den beslutande myndigheten vilket gjorde det viktigt att ha med deras syn på 

det hela i uppsatsen. 
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2. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras gällande rätt, teorier och praxis om blandad verksamhet som är 

relevanta för fallstudien. Myndigheter som har inflytande i frågan presenteras och deras 

påverkan förklaras.  

 

2.1 Gällande rätt 

Mervärdesskatten infördes i Sverige den 1 januari 1969 med lagen (1968:430) om 

mervärdeskatt, s.k. moms. Sedan införandet 1969 har momslagstiftningen genomgått 

omfattande förändringar. Skattereformen 1991 innebar bland annat att Sverige sedan dess har 

en generell skatteplikt. En ny lag, mervärdesskattelagen (1994:200) infördes den 1 juli 1994, 

25 år efter den första lagen. För att omsättningen av en vara eller tjänst inte ska vara 

skattepliktig krävs ett särskilt undantag i momslagstiftningen. (Kleerup och Westfahl, 2006, 

s.14)  

 

Enligt 1 kap. 3§ mervärdesskattelagen (ML) (2007, s.2075) inträder skatteskyldighet i en 

yrkesmässig verksamhet när;  

• vara levererats 

• tjänst tillhandahålls 

• uttag skett eller 

• ersättning erhålls för en bestämd och beställd vara eller tjänst 

Skyldighet att redovisa moms kan inte inträda innan skatteskyldigheten inträtt (Kleerup et al. 

2006, s.24).  

 

Lagarna är de grundläggande texterna när svar söks på frågan hur mervärdesbeskattning ska 

ske. Förfarandet för mervärdesskatten regleras i skattebetalningslagen (1997:483) och 

taxeringslagen (1990:324). Regleringen har till uppgift att ge svar på de vanligaste frågorna 

då beskattningsrätten, enligt grundlagen, grundas på lagbestämmelser. Ibland, exempelvis vid 

mer komplicerade frågor, är det inte möjligt att få en klar bild av rättsläget endast genom att 

läsa lagtexten. (Alhager, Kleerup, Melz och Öberg, 2007, s.28f) Kompletterande information 

används enligt Artsberg (2003, s.50) i form av: 

• rättsfall 
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• förarbeten 

• Skatteverkets publikationer  

• Doktrin 

 

Rättsfall från regeringsrätten har en mycket stor betydelse för den praktiska 

mervärdesbeskattningen. Gränsdragningar är inte alltid enkla och en avgränsningsfråga kan 

vara när olika betalningar i form av tillskott, bidrag etcetera utgör eller inte utgör ersättning 

för en skattepliktig omsättning. (Alhager et al 2007, s.28f och 75) Som exempel finns 

Regeringsrättens dom i mål 3979-03 med Helsingborgs Nya Konserthus AB. Bolaget 

Helsingborgs Nya Konserthus AB yrkade att bidraget från kommunen inte skulle anses utgöra 

ett bidrag som avses i 8 kap. 13 a § ML. Denna lagparagraf anger att avdrag inte ska medges 

till den delen av intäkten i verksamheten som består av bidrag. Regeringsrättens avgörande 

blev att någon begränsning av Helsingborgs Nya Konserthus AB:s rätt till avdrag för ingående 

mervärdesskatt inte ska ske på grund av erhållna bidrag. (Regeringsrättens dom, 2006) 

Processen för momsärenden förs (liksom övriga skattemål) i förvaltningsdomstolarna, det vill 

säga länsrätt, kammarrätt och regeringsrätten (Kleerup et al. 2006, s.15). 

 

2.1.1 Mervärdesskatten och EG 

Den tidigare nämnda momsregleringen 1994 är ett resultat av Sveriges anslutning till EU 

(Kleerup et al. 2006, s.14). Medlemskapet har inneburit att EG-rätten har blivit en del av 

svensk rätt vilket leder till att hänsyn inte enbart ska tas till den nationella rätten utan hänsyn 

måste också tas till EG-rätt. De viktigaste reglerna finns i EG-rådets mervärdesskattedirektiv. 

(Skatteverket 2008, s.52) Det så kallade sjätte mervärdesskattedirektivet innebär bland annat 

att det inte finns en tull som tillför moms när en vara förs in i Sverige från ett annat EG-land 

(se bilaga 1). Begreppen export och import avser numera endast handel med tredje land, dvs. 

icke EG-medlemsländer. (Kleerup et al. 2006, s.14f) Om varor köps från ett annat EG-land 

ska företaget uppge sitt momsregistreringsnummer till säljaren. Då företaget köper varan utan 

att betala utländsk moms, s.k. gemenskapsinternt förvärv, ska företaget betala svensk moms 

på inköpet. Resultatet blir att beloppet uppkommer i företagets redovisning av momsen. När 

företaget säljer och skickar varor till köpare i ett EG-land som har eget 

momsregistreringsnummer som ska åberopas ska inte det svenska företaget ta ut moms, utan 

köparen ska redovisa momsen i det egna landet. (Skatteverket, 2008b) [Internet]  

 



 

 13 

Gemenskapsinternt förvärv är enligt 2 a kap. 2§ ML (2007, s.2077) när: 

• vara förvärvas mot ersättning, om varan transporteras till köpare i Sverige från annat 

EG-land 

• vara förvärvas mot ersättning, om varan transporteras till annat EG-land från Sverige 

• överföring av vara från verksamhet i ett annat EG-land till Sverige  

 

Trots anpassningen mellan ML och EG-rätt ges det inga svar på hur olika 

mervärdesskatterättsliga frågor ska bedömas, därför har det utvecklats en stor mängd rättsfall 

från EG-domstolen. EG-domstolens praxis tillsammans med mervärdesskattedirektiv är i 

särklass de viktigaste rättskällorna på mervärdesskatteområdet. (Alhager et al. 2007, s.30) Att 

EG är normgivningsmakt beror på att EU är ett övergripande, politiskt begrepp som täcker 

länderna som omfattas av Maastrichtfördraget. EG utgör en del av denna omfattande 

samverkan som sker inom EU. (Skatteverket, 2008 s.52) 

 

2.1.2 Mervärdesskatten och Skatteverket 

Den 1 januari 2004 omorganiserades Sveriges skatteverk och Riksskatteverket (RSV) genom 

att bilda myndigheten Skatteverket (SKV). Beskattningsmyndighet är därmed SKV och vid 

import från land utanför EG tullmyndigheterna. Skatterättsnämnden, som är en egen 

myndighet men som administrativt sorteras under Skatteverket, utfärdar förhandsbesked i 

enskilda beskattningsfrågor. (Kleerup et al. 2006, s.15) 

 

2.2 Blandad verksamhet 

Många företag bedriver blandad verksamhet, det vill säga både momsfri och momspliktig 

verksamhet, som berättigar till avdrags- eller återbetalningsrätt av mervärdesskatten. 

Avdragsrätten vid blandad verksamhet regleras i 8 kap. 13, 13 a och 14 §§ ML. (Alhager et al. 

2007, s. 64) Omsättning som avser fastigheter är inte skattepliktig enligt 3 kap. 2§ ML (2007 

s.2078). Det leder till att om verksamheten endast är delvis skattepliktig måste avdragen för 

moms delas upp efter skälig grund enligt ML 8 kap. 13§ (2007 s.2088). Exempelvis om 

företaget både hyr ut lägenheter och säljer en tjänst av något slag.  

8 kap. 13§ ML anger att: 

• avdrag inte medges för anskaffning som helt och hållet avser den skattefria 

verksamheten eller 
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• avdrag får göras efter skälig grund för gemensamma anskaffningar som är avsedda för 

både den skattepliktiga och skattefria verksamheten  

 

Om den ingående skatten avser förvärv till verksamheten som endast delvis medför 

skatteskyldighet får hela den ingående skatten för ett visst förvärv ändå dras av enligt 8 kap. 

14§ ML (2007 s.2088) om: 

1. förvärvet till mer än 95 procent görs för den del av verksamheten som medför 

skatteskyldighet 

2. skatten för förvärvet inte överstiger 1 000 kronor och mer än 95 procent av 

omsättningen i verksamheten medför skatteskyldighet  

 

Kleerup och Westfahl (2006, s.155) skriver att punkt ett kallas för användningsregeln och att 

punkt två kallas för verksamhetsregeln. Reglerna kan användas för att kunna dra av hela 

momsen trots att inköpet rör båda verksamheterna. 

 

Lagen ger inte några tydliga fördelningsgrunder då det i 8 kap. 13§ ML (2007 s. 2088) anger 

att ”avdragsbeloppet får bestämmas genom uppdelning efter skälig grund”.  En 

fördelningsgrund (fördelningsnyckel) kan vara omsättning, lönekostnader, yta för använda 

utrymmen, maskintid med flera. Grundtanken är att den i det enskilda fallet mest relevanta 

fördelningsnyckeln ska tillämpas. Genom att fastighetsägaren använder flera olika 

fördelningsnycklar kan han säkerställa att maximalt avdrag görs samtidigt som det finns ett 

underlag som garanterar att skäligt avdrags medges. (Kleerup et al. 2006, s.180) Enligt 

mervärdesskattedirektivet ska uppdelning ske med utgångspunkt i årsomsättningen från 

respektive verksamheter. Dock lämnas utrymme för att medlemsstaterna får tillåta den 

beskattningsbara personen att välja fördelningsnyckel för varje gren av sin rörelse om han för 

separata räkenskaper för varje rörelsegren. (Alhager et al. 2007, s. 65) I svensk rätt har inga 

övriga fördelningsnycklar utöver omsättningen tillämpats. Enligt Alhager et al (2007, s.66) är 

detta olyckligt för det framgår av EG-domstolens domar att avvikelser från huvudregeln 

beträffande avdragsrättens omfattning måste implementeras för att vara tillåtna.  
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3. Metod 

I kapitlet presenteras det vetenskapliga angreppssättet som ligger till grund för insamling av 

empiriskt material och undersökningsmetoder som använts för att komma fram till 

slutsatserna. Val av metod påverkar även hur frågeställningen besvaras. 

 

3.1 Angreppssätt 

Kunskap i olika former är viktigt och forskningen gör det möjligt att studera nuläget, 

analysera utvecklingen och i någon mån planera framtiden (Svenning, 2003, s.11). Forskaren 

ska kunna motivera varför undersökningen är värd att genomföra när han/hon blir ombedda 

att försvara sitt val, därför kan ett personligt intresse av ämnet ge forskaren motivation och 

engagemang (Denscombe, 2003a, s.48 och 57). Dock räcker inte det faktum att forskningen är 

värdefull för forskaren själv, det gäller även att fastställa hur forskningen förhåller sig till 

befintlig kunskap (a.a. s.66) Inom ämnet redovisning används enligt Artsberg (2003, s.35) tre 

olika typer av metoder;  

• juridisk metod  

• ekonomisk metod 

• samhällsvetenskaplig metod 

 

För att se om företagets redovisning stämmer med gällande rättsnormer används ett juridiskt 

synsätt vilket innebär tillämpning av regler på konkreta fall. Redovisning är ofta tekniskt svårt 

därför finns ramlagar och med hjälp av den juridiska metoden kan lösningar finnas på 

praktiska redovisningsproblem i det individuella fallet. En viktig uppgift när forskaren utgår 

från den juridiska metoden är att utreda vad som är gällande rätt. Den ekonomiska metoden 

används oftast inom konsekvensstudier och påminner om nationalekonomisk metod. Om en 

forskare vill se varför olika länder har löst samma redovisningsfråga på olika sätt används 

samhällsvetenskaplig metod. (Artsberg, 2005, s.35ff och s.50) Fallstudier är en metod som 

kan utnyttjas för att systematiskt studera en företeelse (Merriam, 1998, s.21). Författaren har 

valt att genomföra en fallstudie med juridiskt synsätt. Författaren anser att det är det mest 

passande angreppssättet för att kunna jämföra hur olika företag använder olika 

fördelningsgrunder i momsredovisningen och på detta sätt kunna göra en jämförelse mot 

gällande rätt.  
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3.2 Val av metod 

Fallstudier och kvalitativ metod är lämpliga att kombinera då kännetecken är liknande. 

Kvalitativt inriktade forskare är mer intresserade av själva processen snarare än resultatet och 

produkten. Huvudfrågan för forskaren är att se vad som egentligen sker. Kvalitativ forskning 

innebär oftast fältarbete vilket går ut på att forskaren behöver söka upp människor, situationer 

och så vidare för att observera den naturliga omgivningen. (Merriam, 1998, s.31ff) En 

flerfallsstudie betraktas som mer robust och starkare för resultatet och beläggen från multipla 

fall anses vara övertygande (Yin, 2007, s. 68).   

 

Inom den kvalitativa forskningen är det vanligast att forskaren har en induktiv ansats vilket 

innebär att utgångspunkten finns i empirin och syftet är att bygga upp ny kunskap. En 

deduktiv ansats har utgångspunkten i befintlig teori för att förstärka eller omkullkasta den. 

(Artsberg, 2005, s.31 och s.50) Det finns en allt starkare tendens att forskare kombinerar olika 

metoder och olika forskningsstrategier i en och samma undersökning. Anledningen till 

kombinationen är att forskaren vill använda sig av metodernas starka sidor och samtidigt 

kompensera deras svaga sidor för att uppnå solida och värdefulla forskningsresultat. 

(Denscombe, 2003a, s.35) Författaren har gjort en kvalitativ flerfallsstudie med induktiv 

ansats för att belysa problemet med redovisning av blandad momsverksamhet. Författarens 

metod val underlättar jämförelser mot gällande rätt och om företagen gör på liknande sätt eller 

inte.  

 

3.3 Undersökningsmetod 

Kvalitativa fallstudier innebär att forskaren vill skaffa sig djupgående kunskap om vissa 

situationer. Fallstudier som tillvägagångssätt är oftast den bästa metoden för att tackla de 

problem där viss förförståelse bör finnas innan praktiken kan förbättras. (Merriam, 1998, s.9f) 

Fallstudiens specifika egenskaper innebär att den fokuserar på en viss situation och ger en 

omfattande beskrivning av det området. Det förbättrar läsarens förståelse av situationen som 

studerats samt att generalisering, begrepp och hypoteser uppstår ur den information som 

samlats in. (a.a. 1998, s.25f). Redovisning är en tillämpad disciplin vilken innebär att 

redovisningsteorier och normer ska tillämpas i praktiken och enligt Artsberg (2005, s.41) är 

det fyra steg som är viktiga i problemlösandet: 

1. Identifiera rätt regel i regelsystemet 
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2. Utröna rättsregelns innehåll 

3. Vald rättsregel avgör vilka faktiska omständigheter som skall beaktas i fallet 

4. Tolkning av problemet i verkligheten 

 

Tolkning av problemet underlättas vid en fallstudie då situationen inte framkallas på ett 

konstgjort sätt för studiens syfte utan utgår från den naturliga miljön (Denscombe, 2003b, 

s.31). Dock kan en observatör inte undgå att påverka och bli påverkad av miljön enligt 

Merriam (1998, s.116). Författaren har utgått från Artsbergs fyra steg under arbetet med 

uppsatsen för att kunna uppfylla syftet att jämföra empirin med den teoretiska basen.  

 

3.3.1 Intervju 

Empiriskt material som införskaffas via intervjuer innebär att forskaren måste avgöra vem 

som ska intervjuas (Merriam, 1998, s.91). Det vanliga är att kvalitativa intervjuer är 

ostrukturerade eller semistrukturerade och kvantitativa intervjuer är strukturerade. En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en lista över några frågor eller s.k. teman 

som ska beröras men att respondenten kan utforma svaren på sitt egna sätt. (Bryman 2002, 

s.301) Författaren valde att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom hon inte hade 

den kunskap om blandad verksamhet som krävdes för strukturerade intervjuer. 

 

Det händer ofta vid intervjuer att sekundärdata tillhandahålls vilket ställer krav på forskaren 

att försöka hitta primärdata; dokument, ögonvittne (Artsberg, 2005, s.46). Det är därför 

rekommenderat att skapa kontakt med en nyckelperson som kan tala om vem som kan tänkas 

känna till mer om en viss fråga och den kan i sin tur rekommendera andra (Merriam, 1998, 

s.91). I detta arbete har författaren valt att använda urvalet ovan som kallas snöbollsurval och 

är vanligast att använda ihop med kvalitativ forskningsstrategi (Bryman, 2002, s.115f). När 

det gäller frågorna är det viktigt att de är utformade på ett tydligt sätt och att de undviker att 

vara ledande, flerfaldiga och frågor som ”varför”. Bra frågor är hypotetiska frågor, 

utopifrågor, tolkande frågor och ”djävulens advokat” det vill säga en uppmaning till 

respondenten att anamma en motsatt åsikt. (Merriam, 1998, s.94) Författaren har ringt till 

olika företag och blivit hänvisad till personer som är insatta i frågor om moms och blandad 

verksamhet. 

 



 

 18 

En semistrukturerad intervju behöver inte följa intervjuguiden som forskaren satt upp och nya 

frågor kan tillkomma för att anknyta till något som nämnts (Bryman 2002, s.301). En risk vid 

intervjutillfället är att respondenten oavsiktligt påverkas av den som intervjuar (Arbnor och 

Bjerke 1994, s.243) vilket innebär att det kan ske en transferering av intervjuarens åsikter till 

respondenten och därför ”färgar” dennes svar (Holme och Solvang 1997, s.105). Författaren 

har i möjligaste mån gjort personliga intervjuer och då det inte var möjligt utfördes en telefon 

intervju och en e-post intervju. Totalt utfördes sex personliga semistrukturerade intervjuer. 

Författaren har ringt upp och berättat om uppsatsens syfte och vad frågorna skulle handla om. 

Författaren spelade in intervjuerna och frågade innan om det var okej för respondenten, vilket 

det var för alla. Sedan har intervjuerna redigerats och författaren har e-postat intervjuerna till 

respondenterna som har fått kontrollera att författaren har uppfattat dem rätt.  

 

3.3.2 Datakällor  

När olika typer av datakällor sammanförs och bearbetas utvecklas kunskap, kunskapen 

påverkas i sin tur av vilka datakällor forskaren använder. Vilka datakällor som används beror 

till viss del på vilket problem som ska lösas. (Artsberg, 2005, s.45) Primärdata är data som 

samlas in av forskaren själv för den aktuella studien. Sekundärdata är data som redan samlats 

in eller återges av någon annan. En källa blir det ena eller andra beroende på hur den används. 

Ibland ges uppfattningen att allt skrivet är sekundärdata och allt insamlat från människor 

direkt är primärdata, men så enkelt är det inte. Det är materialets plats i undersökningen som 

avgör om det är primärdata eller sekundärdata. (Artsberg, 2005, s.45) I denna uppsats är 

empirin med intervjuerna primärdata och teorin är sekundärdata enligt författaren. 

 

3.3.3 Validitet 

Validitet handlar om frågorna som ställs dvs. precisionen i frågorna, data som samlas in och 

förklaringar som presenteras (Denscombe, 2003a, s.124). Intern validitet handlar om att 

forskaren vill kunna dra hållbara slutsatser utifrån problemformuleringen. Extern validitet 

handlar om att resultaten från undersökningar ska kunna generaliseras utöver den aktuella 

fallstudien. (Yin, 2007, s.57) Enligt författaren talar en flerfallsstudie för att validiteten stärks 

genom att olika typfall har undersökts och att spridningen av respondenter med olika 

erfarenhet av samma problem gör att resultatet är lättare att generalisera. 
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3.3.4 Reliabilitet 

Målet med reliabilitet är att säkerställa en möjlighet till upprepning av studien. Det innebär att 

en annan forskare följer samma tillvägagångssätt och kommer fram till samma resultat och 

slutsatser. (Yin, 2007, s.59) Enligt författaren stärks reliabiliteten av att det är en 

flerfallsstudie. Validitet och reliabilitet är starkt förknippade med varandra under forskningens 

gång. Det är en omöjlighet att ha inre validitet utan reliabilitet, vilket innebär att om den inre 

validiteten stärks påverkar det även reliabiliteten. (Merriam, 1998, s.181) 

Författaren säkerställde reliabiliteten genom att redigera intervjuerna (finns som bilagor) och 

skickade dem till respondenterna för att de skulle kunna kontrollera att författaren hade 

uppfattat det sagda rätt.  

 

3.4 Källkritik 

Att kritiskt granska litteraturen är en uppgift som kräver omdöme och insikt från forskarens 

sida (Denscombe, 2003a, s.69). Internet erbjuder flera fantastiska möjligheter för 

undersökningar, dock bör forskaren ha en kritisk inställning till användandet av denna 

distributionskanal (a.a 2003b, s.41 och s.45). 

 

3.4.1 Litteratur 

Forskaren måste göra mer än att identifiera relevant litteratur och beskriva innehållet i den. 

Forskaren bör: 

• Identifiera nyckelkällorna - hänvisa till den litteratur som är relevant för den tilltänkta 

forskningen. 

• Utvärdera de idéer, upplysningar och tillvägagångssätt som presenteras i de olika 

arbetena.  

• Leta efter nyckelfrågor och teman som återkommer i litteraturen. 

• Anlägga ett holistiskt perspektiv på den relevanta litteraturen för att få en överblick 

över helheten.  

• Diskutera forskningen - är den hanterad på ett fördomsfullt eller snedvridet sätt? 

• Komma fram till forskningsfrågor, påståenden och så vidare som ska användas för att 

forma metoderna i analysen när de framträder i forskningen. (a.a 2003a, s.69f) 
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Författaren anser att lagboken är en trovärdig källa och är lämplig att starta med då studien 

grundas på ett juridiskt synsätt. Skatteverkets publikationer bygger på lagarna vilket ger både 

publikationerna och Skatteverket som organisation trovärdighet. Då lagen är mer allmänt 

utformad ger skatteverkets råd och rekommendationer instruktioner som förtydligar lagen. 

Det tredje nivån som påverkar ett företags tillvägagångssätt är praxis. Att Kleerup och 

Westfahl jobbar på redovisningsbyrån som det sägs i boken går att verifiera via företagets 

hemsida vilket författaren gjort. Efter sökning i databaser har det visat sig att Kleerup har 

skrivit flera böcker, både med Westfahl och med andra personer. Företaget som de jobbar på 

är en känd redovisningsbyrå både i Örebro län och i Sverige som helhet. Författaren har 

upplevt det svårt att hitta böcker utan Kleerup som bidragsgivare angående blandad 

verksamhet. Det finns betydligt fler personer som har skrivit böcker om ”vanlig” moms, men 

de böckerna har inte haft något att tillföra denna uppsats. När det gäller metodböckerna 

kommer de olika författarna fram till samma huvuddrag för de olika metoderna och 

strategierna vilket även inkluderar gemensamma referenser. Kristina Artsberg är välkänd av 

redovisningslärare och den litteratur används som kurslitteratur inom redovisningsteori på 

Högskolan Dalarna. Det ger enligt författaren en hög trovärdighet. 

 

3.4.2 Internet 

Internet i sig är inte en källa utan är en snabb distributionskanal för information av olika slag 

(Svenning, 2003, s.288). Webbsidor kan bedömas enligt följande: 

• Dragningskraft – återvänder besökarna till sidan? Är den användarvänlig? Ger sidan 

relevant information till besökaren? 

• Trovärdighet – Är informationen på sidan riktig och uppdaterad nyligen? Är datumet 

för uppdateringen synligt? Är det en privat webbsida eller statlig sida? Förmedlar 

webbsidan en känsla av att syftet är seriöst och legitimt? (Denscombe, 2003b, s.46) 

 

Fördelar med informationssökning via internet: 

• Tid – det går snabbare att hitta exempelvis böcker som passar ämnet. 

• Kostnader – i detta stadium krävs det inga resor, ingen mötesplats eller special 

utrustning. 

• Räckvidd – internet ger åtkomst till både människor och situationer som annars vore 

omöjligt. (a.a 2003b, s.56f) 
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Nackdelar:  

• Bristen på kontroll – information på internet kan vara dagsaktuell och av bra kvalitet. 

Dock kan informationen lika gärna vara gammal och av dålig kvalitet eftersom det är 

väldigt liten kontroll på vad som publiceras på internet. 

• Förändringshastighet – informationen som finns tillgänglig kan ändras hela tiden. 

• Lätt ignorerad – det är lätt att trycka på stäng-knappen1 och missta information för 

spam eller reklam. (Denscombe, 2003b, s.58) 

 

Mycket av informationen som författaren hämtat från internet är publikationer från 

skatteverkets hemsida och författaren upplevde skatteverkets webbsida som trovärdig. Det är 

väl dokumenterat när publikationen först blev tillgänglig via nätet och när den senaste 

uppdateringen skedde. Skatteverkets webbsida var lättnavigerad och hade inga så kallade pop-

up fönster med reklam som stör. Däremot var det inte lika enkelt att hitta datum för 

uppdatering på Nutek och Drivhusets webbsidor, men klassas ändå som seriösa organisationer 

av författaren för att de vänder sig till personer som håller på att starta eller nyss har startat 

företag. Detta grundar författaren på att informationen Nutek och Drivhuset ger folk som 

startar företag måste vara rätt och riktig för att företagaren inte ska få problem. Det skulle 

innebära negativt rykte för organisationerna. Regeringskansliet har en väldigt lättnavigerad 

sida med tydliga publiceringsdatum och senast gjorda uppdateringar.   

 

3.4.3 Författarens tankar om källkritik 

Att kritiskt fundera över litteraturvalen sker enligt författaren redan när sökning sker i 

databaser eller via internet. Vissa böcker och webbsidor väljs bort för att de känns föråldrade, 

inaktuella och kanske upplevs som tveksamma. Litteraturen som väl kommer med i arbetet 

har en plats att fylla och upplevs som seriös och trovärdig. Få forskare skulle ta med böcker 

som inte passar ämnet och syftet i deras forskning enligt författaren. 

 

 

                                                 
1 Med stäng-knappen menas krysset i hörnet som stänger fönstret. 
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4. Empiri 

I kapitlet presenteras insamlat material och vilka fördelningsgrunder som de olika 

medverkande företagen använder till redovisningen av momsen. Informationen kommer från 

intervjuer med nyckelpersoner i respektive företag och dokument ur deras redovisning.   

 

4.1 Revisionsbyrå 

Författaren har valt att intervjua några revisionsbyråer då många företagare anlitar dessa för 

att sköta bokföringen. Författaren upplever det som viktigt att få med deras erfarenhet i 

arbetet för att skapa en så komplett bild av området som möjligt. Respondenterna är: Christina 

Suvander, godkänd revisor på Ernst & Young i Örebro, Håkan Andersson, auktoriserad 

redovisningskonsult på LRF konsult i Örebro och Berit Nordh, auktoriserad 

redovisningskonsult på Nordhs ekonomi i Fanthyttan. 

 

4.1.1 Fördelningen 

Christina Suvander, godkänd revisor på Ernst & Young, berättar att den blandade 

verksamheten består av de kostnader som den momsfria och momspliktiga verksamheten har 

gemensamt. Hon anser att det är vanligast med fastigheter som har både momsfria och 

momspliktiga hyresgäster. Näst vanligaste är kombinationen av verkstad och momsfria 

lägenheter. Håkan Andersson, auktoriserad redovisningskonsult på LRF konsult, har samma 

erfarenhet av sina kunder som Suvander. Det vill säga att fastigheter med både momsfria och 

momspliktiga hyresgäster är vanligast. Andersson har även erfarenhet av stiftelser som har 

både momsfri och momspliktig omsättning. Berit Nordh, auktoriserad redovisningskonsult på 

Nordhs ekonomi, håller med angående fastigheterna. Hon har även erfarenhet av företag som 

tillhandahöll fotvård sen tidigare även om hon inte har någon sådan kund nu. När det handlar 

om fotvård så är den medicinska delen momsfri medan skönhetsbehandlingar är 

momspliktiga. 

 

Enligt Suvander används olika fördelningsgrunder till olika verksamheter. Den blandade 

verksamheten är det som kan användas i båda verksamheterna, exempelvis en penna, papper, 

block och så vidare. Nord, Andersson och Suvander upplever alla att det är vanligast med yta 

som fördelningsgrund. Suvander säger att det även förekommer att fördelningen sker efter 
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volym beroende på hur fastighetens utseende. Suvander berättar att all blandad verksamhet 

när det gäller fastigheter ska anmälas till Skatteverket och på blanketten är det yta som ska 

fyllas i. Tillvägagångssättet gör att det blir naturligt att använda yta som fördelningsgrund 

enligt Andersson och Nordh fyller i att det är enklast att utgå från blanketten för beslutet från 

Skatteverket innehåller en procentsats. När det handlar om stiftelser blir det naturligast att ha 

omsättning som fördelningsgrund enligt Andersson. När det gäller andra verksamheter som 

stiftelser skickas det inte in någon blankett till Skatteverket. Om myndigheten frågar ska 

fördelningsgrunden kunna motiveras enligt Andersson. När Nord hade en fotvårdskund utgick 

hon från försäljning och totalt använt material och försökte hitta en procentsats. 

 

Då det inte finns så många råd och rekommendationer om fördelningsgrunder är det praxis 

som är viktig enligt Suvander. Hon berättar att hon utgår från Skatteverkets blankett när det 

gäller fastigheter och använder därmed yta som fördelningsnyckel. Andersson berättar att han 

också utgår från Skatteverkets rekommendationer. Även om Skatteverket förespråkar yta så 

anser han att de är öppna för andra fördelningar. Nordh berättar att hon utgår från 

momslagstiftningen och EU-rätt, är det en svår fråga kan det hända att hon kollar upp olika 

rättsfall och utgången i dessa.  

 

4.1.2 Redovisningstekniskt 

Suvander berättar att verksamheten delas in tre delar; momspliktig, momsfri och blandad. 

Nord säger att det är viktigt att veta i vilken del jobbet är utfört. Lättast är det när fakturan hör 

till någon av de första delarna för att det då är fullt avdrag eller inget avdrag och det inte är 

några fördelningsnycklar som behöver användas säger Suvander och Nord håller med. 

Andersson tycker att det är lätt när det gäller gemensamma kostnader då han har den fasta 

procentsatsen från Skatteverkets beslut att gå på.  

 

Enligt Suvander kan det vara svårt att räkna fram vilken fördelningsgrund som fungerar bäst 

för respektive verksamhet och det kan vara svårt när företaget får bidrag, ex. statliga eller EU-

bidrag, då fördelningsnyckeln är baserad på omsättningen. Om bidraget ska räknas med eller 

inte i fördelningsgrunden beror på om bidraget är prestationsbundet berättar Suvander. Det 

har varit uppe flera olika rättsfall med detta ärende och hon nämner rättsfallet om Göteborgs 

Opera som exempel. Operan hade inte tagit med det statliga bidraget i sin fördelningsgrund, 

men enligt utfallet i rättsväsendet ska det statliga bidraget räknas med i fördelningsgrunden. 
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Andersson tycker att det kan vara svårt när han inte vet till vilken del av fastigheten en faktura 

hör och då gäller det att fastighetsägaren vet när han frågar denne. När det gäller stiftelser 

berättar han att det blir lite lurigt för det kommer in vilande moms i bilden. Det vill säga att 

hela momsen bokförs på ett eget konto och när året sen summeras ser han hur stor del som ska 

kostnadsföras och vad som kan dras av. För att underlätta detta har Andersson tagit fram en 

schablon till stiftelsekunden. Då behöver bara eventuella förändringar justeras vid bokslutet 

vilket underlättar redovisningen. Han berättar att när det gäller stiftelser blir det lite mer att 

fundera på angående momsen eftersom stiftelsen kan få bidrag från stat och kommun. 

Dessutom fakturerar ofta en stiftelse ett företag i ett annat EU land eller ett icke EU land, då 

ska momsen hanteras olika och även beroende på vem mottagaren är. Det ger upphov till 

bedömningar som inte alltid är så enkla och självklara berättar Andersson. Att det är vilande 

moms med i bilden runt stiftelser är enligt Andersson inte svårt teoretiskt men den praktiska 

hanteringen kan vara svår.  

 

Nordh berättar att gränsdragningen kan vara svår när det gäller fotvård för att det är så lite 

som är momsfritt. Hon berättar att vid behandling kan företagaren ha koll på tiden, men när 

det gäller inköp av material är det inte så enkelt att i förväg veta vad som ska användas till 

vilken del av fotvården då avdrag får göras för den momspliktiga delen. Författaren frågade 

Nordh om hon upplevde att det var svårare för henne att veta var jobbet är utfört när hon inte 

sitter hos företaget, men det höll hon inte med om. Tvärtom så behöver företagaren ha 

information och markera noggrant vad som är vad och var jobbet är gjort på fakturorna åt 

henne. Hon anser att det minskar risken för fel.  

 

Något som är viktigt att tänka på säger Suvander är blanketten till Skatteverket. Nordh 

poängterar att det är viktigt att blanketten är inne och godkänd innan företaget börjar göra 

avdrag. Enligt Andersson är det viktigt att ha koll på momsredovisningen för att den ska bli 

korrekt. Nord säger att det viktigaste när det rör fastigheterna är att veta hur verksamheten ser 

ut, vad som är gjort och var det är gjort. Hon säger också att företag som inte har blandad 

verksamhet kan få det vid enstaka tillfällen och då gäller det att vara medveten om det. 

 

4.2 Fastighetsbolag 

Då många böcker skriver om problematiken med fastigheter som både är momspliktiga och 

momsfria tyckte författaren att det var viktigt att ha med några fastighetsbolag för att höra hur 
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deras syn på det hela ser ut. Respondenterna är: Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef på Libo i 

Lindesberg, Helena Andersson, ekonomiassistent på Kumla Bostäder i Kumla och Camilla 

Romell-Valjus, ekonomiansvarig på Egeryds i Örebro.  

 

4.2.1 Fördelningen 

Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef på Libo, berättar att de använder yta som 

fördelningsnyckel. Hon säger att det blir naturligt då Skatteverkets blankett om frivillig 

momsregistrering av fastigheter baseras på yta. Helena Andersson, ekonomiassistent på 

Kumla Bostäder och Camilla Romell-Valjus, ekonomiansvarig på Egeryds, håller båda med 

Sköld Ylikoski. Sköld Ylikoski berättar att om de ville kunde företaget ha en annan 

fördelningsnyckel på de gemensamma kostnaderna men en undersökning som företaget 

gjorde för några år sen visade på att ytan var bäst att använda där med. Andersson och 

Romell-Valjus berättar att de också har yta som fördelningsnyckel på de gemensamma 

kostnaderna. Romell-Valjus tycker att det är enklast att ha yta som fördelning och därför har 

företaget det som fördelningsnyckel på allt.  

 

Sköld Ylikoski och Andersson tycker båda att det är ganska enkelt att veta hur momsen ska 

fördelas. Romell-Valjus säger att ofta är det enkelt men inte alltid, företaget kan ha en 

tolkning och Skatteverket en annan. Det är då viktigt enligt Romell-Valjus att dokumentera 

hur företaget har gjort och hur de har tänkt när det är en situation som känns svår. Det är 

viktigt, säger Sköld Ylikoski, att det står ordentligt på fakturan vad den avser. Gäller det den 

momsfria delen får inga avdrag göras, gäller det den momspliktiga får fullt avdrag göras och 

gäller det den blandade verksamheten sker fördelningen efter Skattemyndighetens beslut 

berättar Sköld Ylikoski. Hon påpekar att den blandade verksamheten är väldigt liten hos Libo 

och därmed få avdrag som gäller de gemensamma kostnaderna, det mesta hamnar under den 

momsfria eller momspliktiga verksamheten.  

 

Andersson håller med om att beslutet från Skatteverket underlättar fördelningen då företaget 

ges en fast procentsats. Romell-Valjus säger att hon tycker det är lättast när det gäller den 

momsfria delen då inga avdrag ska göras. Däremot tycker hon att det kan vara svårt med 

gränsdragningarna, vad som är gemensamma kostnader eller gemensamma utrymmen. Sköld 

Ylikoski håller inte med utan tycker att det kan bli svårt när det inte står ordentligt på fakturan 

var jobbet är gjort och det gäller att ta reda på det så att det inte blir fel. Andersson tycker att 
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det kan vara lite svårare med momsredovisningen eftersom hyra betalas i förskott och 

momsen redovisas i den månad som det är. Hon säger att det kan vara svårt att komma ihåg 

vilken summa moms på hyrorna som är inbetald i förväg och därmed ska dras bort från nästa 

momsredovisning.  

Det som är svårast enligt Andersson är uttagsbeskattningen, hon upplever det som att ingen 

riktigt vet vad som är rätt. Uttagsbeskattning ska motsvara momsen när företaget har anställda 

säger Sköld Ylikoski och berättar att det är för att konkurrensen inte ska bli snedvriden. Om 

företaget köper in samma tjänst kommer det en faktura med moms på, men om företaget har 

egna anställda som gör samma sak kommer ingen faktura med moms och därför ska företaget 

uttagsbeskatta på de anställdas löner och arbetsgivaravgifter berättar Andersson. Sköld 

Ylikoski tycker att uttagsbeskattningen kan vara svår, det är lite mer att tänka på och ta 

hänsyn till och därför tycker hon att det är lättare hantering om verksamheterna delas upp i 

olika bolag. Andersson berättar att Kumla Bostäder inte har fastigheterna och skötseln 

uppdelade i olika bolag och att hon tycker att det är svårare med gränsdragningen runt 

uttagsbeskattningen.  

 

Andersson berättar att hon utgår från Skatteverkets rekommendationer och även SABO2:s råd. 

Hon tycker att det är viktigt att kommunicera med andra fastighetsbolag för att höra hur de 

tolkar rekommendationerna, vilket underlättas av att SABO anordnar kurser där företagen 

träffas. Romell-Valjus berättar att hon utgår från Skatteverkets rekommendationer och det har 

hänt att hon har ringt till Skatteverket för att fråga vad som gäller när hon har känt sig osäker.  

 

4.2.2 Redovisningstekniskt 

Sköld Ylikoski berättar att det ska skickas in en blankett till Skatteverket för varje fastighet. 

På blanketten fylls det i hur mycket yta som är momsfri och momspliktig säger Sköld 

Ylikoski och visar på blanketten (se bilaga 13). Utifrån blanketten kommer ett beslut på hur 

många procents avdrag vi får göra fortsätter Sköld Ylikoski.  

För att få fram en fördelningsgrund för de gemensamma kostnaderna, berättar Sköld Ylikoski, 

delas den totala momspliktiga ytan med den totala ytan av alla fastigheter. Då ges en 

procentsats som blir fördelningsnyckel säger Sköld Ylikoski.  

 

                                                 
2 SABO står för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 
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Sköld Ylikoski berättar att procentsatsen för varje fastighet ligger i dataprogrammet så när det 

kommer en faktura där momsen ska fördelas skrivs ett ”F” på den. ”F” står för 

fastighetsmoms och fördelningen sker sen automatiskt när fakturan läggs in. För att hålla isär 

fastigheterna berättar Sköld Ylikoski att företaget använder sig av objektnummer och därmed 

kan procentsatsen för varje fastighet ligga i systemet utan att de blandas ihop.  

Det underlättar hanteringen och det blir inte mycket som de behöver räkna för hand berättar 

Sköld Ylikoski. Andersson berättar att företaget har bokfört varje fastighet som ett eget 

kostnadsställe, men att de inte har lagt in fördelningsprocenten i programmet utan att de 

räknar för hand. Hon tror att det handlar mycket om vana och att systemet skulle kunna 

utnyttjas bättre. Romell-Valjus berättar att de inte heller har fördelningsnyckeln inlagd i 

bokföringsprogrammet utan räknar för hand ut fördelningen av momsen efter 

fördelningsnyckeln.  

 

Sköld Ylikoski berättar att för att ytterligare underlätta hanteringen hade företaget ett 

momskonto för varje fastighet, nu börjar de ha så många att de har två fastigheter på några 

momskonton. Enligt henne underlättar det vid en eventuell försäljning då en del moms ska 

återföras när fastigheterna ligger på olika konton. Romell-Valjus berättar att jämkning av 

momsen får göras under en tidsperiod på 10 år från det att fastigheten genomgår en om- eller 

tillbyggnad. Om försäljning sker under dessa år ska jämkningspappren lämnas över till den 

nya ägaren. 

 

Sköld Ylikoski berättar att det är viktigt som hyresvärd att vara uppmärksam på vilken 

hyresgäst som flyttar ut och vem som flyttar in. När det blir förändring av momsfri eller 

momspliktig hyresgäst ska blanketten till Skatteverket fyllas i och skickas in igen. Andersson 

och Romell-Valjus håller båda med om att det är viktigt att ha koll på ut- och inflyttande 

hyresgäster samt att komma ihåg att skicka in blanketten.  

 

4.3 Beslutande myndighet 

Skatteverket är den beslutande myndigheten när det gäller skatter och därmed 

mervärdesskatten. Företagen skickar in sina deklarationer till Skatteverket och vänder sig ofta 

till dem för rekommendationer om fördelningen vilket gör att verksamheten har en stor 

betydelse för hur företagen går tillväga. Respondenterna är Ulrika Sjöstedt från Skatteverket i 

Örebro och Hans Löfner från Skatteverket i Karlstad. 
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4.3.1 Fördelningen 

Ulrika Sjöstedt, Skatteverket i Örebro och Hans Löfner, Skatteverket i Karlstad är båda 

överrens om att det är vanligt med blandad verksamhet. Löfner påpekar att det är vanligare 

inom vissa branscher, till exempel uthyrning av fastigheter och andra inte, till exempel 

detaljhandeln. Fördelningen sker oftast efter yta eller omsättning enligt både Sjöstedt och 

Löfner. I skatteverkets handledning för mervärdesskatt 2008 del 1 avsnitt 15:4 finns exempel 

på fördelningsnycklar berättar Löfner, vilka också finns tillgängliga på Skatteverkets hemsida. 

När det gäller fastigheter ska företaget fylla i Skatteverkets blankett för varje fastighet och 

den är kärnan till allt enligt Sjöstedt. På de gemensamma kostnaderna kan företaget dock välja 

att ha en annan fördelning om de vill, enligt både Sjöstedt och Löfner, men det finns ingen 

blankett att fylla i. Det samma gäller för företag som inte har fastigheter som blandad 

verksamhet, de får utgå från den fördelningsgrund som de finner lämpligast och ska kunna 

motivera sitt val om Skatteverket efterfrågar det enligt Sjöstedt. 

 

Alla företag med blandad verksamhet består av tre delar; den momsfria utan avdrag, 

momspliktiga med fullt avdrag och den blandade verksamheten med fördelningsavdraget 

enligt Sjöstedt. Som företagare är det viktigt att tänka på att hålla isär kostnaderna och att 

använda en fördelaktig fördelning för de gemensamma kostnaderna fortsätter Sjöstedt. Löfner 

påpekar att syftet med fördelningen av ingående moms är att få en så korrekt avdragsrätt som 

möjligt. Sjöstedt berättar att större fastighetsbolag kan dela upp sin verksamhet i olika bolag 

för att underlätta vilka momsavdrag de kan göra, men att de då får tänka på uttagsbeskattning 

istället om de har anställda. Sjöstedt förklarar att uttagsbeskattningen ska motsvara momsen 

för att det inte ska bli snedvriden konkurrens. Hon berättar även att momsen kan delas upp vid 

två tillfällen; när företaget köper in varan/tjänsten och avdrag görs efter fördelningsgrunden 

företaget använder eller att företaget drar av hela momsen och uttagsbeskattar företaget för 

den del som inte används i verksamheten. Sjöstedt tycker att det första alternativet är bättre 

annars är det lätt att glömma om man har gjort avdragen eller inte. 

 

Löfner uppfattar det som att företagen upplever fördelningen som enklast när omsättning 

används som fördelningsnyckel och bokföringen är ordnad. Sjöstedt uppfattar det som att 

företagen upplever ytan som enklast fördelning. Löfner tror anledningen till att företag kan 

uppleva fördelningen som svår har att göra med om företaget har oordnad bokföring eller om 

de har svårt vid en större byggnation att komma fram till lämplig fördelningsnyckel. Sjöstedt 



 

 29 

påpekar att produktionstid som fördelningsgrund kan vara svårare då den kräver att 

företagaren har bra koll på hur mycket tid som läggs ner i varje lokal. Sjöstedt säger också att 

de märker att de enskilda firmorna kan ha mer problem med fördelningen än ett aktiebolag. 

Ofta vill företagaren med den enskilda firman, om den är liten, försöka själv och skillnaden är 

att ett aktiebolag har kapacitet att anställa kunnig personal.  

 

Sjöstedt upplever att det är många företagare som upplever fördelningen som krånglig och 

hon håller med om att det är många regler att hålla rätt på för både företagarna och 

Skatteverket. Sjöstedt poängterar att det är viktigt att blanketten är Skatteverket tillhanda 

innan företaget börjar dra av moms. Det händer enligt Sjöstedt att företag tror att det gamla 

beslutet gäller även om de byggt till och inte skickat in ändringen, men ändras 

förutsättningarna i en fastighet mellan momsfritt och momspliktig måste blanketten fyllas i 

och skickas in på nytt.  

 

Det är inte alltid enkelt med underlagen som kommer in för ombyggnader berättar Sjöstedt, 

det finns ingenstans att verifiera underlaget utan det krävs ett besök för att se om det verkligen 

stämmer. Sjöstedt säger att lång anställning med arbetsuppgifter inom området gör att 

skattehandläggarna lär sig vilka företag som underlagen stämmer hos och vilka företag som 

det kan behövas göras besök hos för att kontrollera. Ombyggnad och avdrag kan också vara 

lurigt, Sjöstedt berättar att ett företag kan jämka momsen i tio år efter att en till-, om- eller 

nybyggnad skett. Om företaget säljs under korrigeringstiden är det viktigt att 

jämkningshandlingarna skickas med vid försäljningen för att den nya ägaren ska ha koll på 

avdragen och under vilken period jämkningen skett. Värdet måste överstiga 100 000 kronor 

på till-, om- eller nybyggnaden fortsätter Sjöstedt.  

 

4.3.2 Granskning 

Både Löfner och Sjöstedt anser att det är vanligt att Skatteverket granskar fördelningen. 

Enligt Sjöstedt finns det en avdelning i Örebro som enbart sysslar med granskning av 

byggföretag och fastighetsförvaltning. Båda anser dessutom att det är lättare att granska när 

företaget i fråga har ordning på bokföringen. Löfner säger att det är lättare om företaget 

dessutom använt sig av lämpliga fördelningsgrunder och Sjöstedt påpekar att Skatteverket inte 

får gå igenom hela bokföringen utan att företaget är skyldigt att plocka fram papper för den 
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delen som Skatteverket granskar. Om Skatteverket ska titta på hela bokföringen berättat 

Sjöstedt att det krävs ett beslut om revision för företaget. 

 

Hur granskningen går till varierar från fall till fall berättar Löfner och kan ske till exempel 

genom skrivbordskontroll av gjorda avdrag för ingående moms. Det kan även ske genom 

besök eller revision med syfte att säkerställa att rätt avdrag gjorts fortsätter Löfner. 

Han säger att en granskning är svår om bolaget har oordning i bokföringen, inte använt 

lämpliga fördelningsnycklar från början eller inte har tillräcklig kunskap om hur fördelningen 

ska ske. Om fördelningen är felaktig ska rättelse samt justering ske och i vissa fall kan 

företaget få ett skattetillägg som exempel när fördelning inte gjorts överhuvudtaget berättar 

Löfner. Sjöstedt berättar att toleransen är den samma för alla företag och att de på hennes 

avdelning inte sett att någon speciell organisatorisk form skulle leda till fler fel hos företagen. 

Till år 2010 ska det vara möjligt att fylla i NE-blanketten3 på internet och Sjöstedt anser att 

det kommer att underlätta hanteringen av deklarationer för Skatteverket. 

 

 

                                                 
3 NE-blanketten är skattedeklarationsblanketten för företag 
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5. Analys 

I kapitlet presenteras en analys där det empiriska resultatet ställs mot teorin. Därför är 

kapitlets rubriker samma rubriker som i teorin. Analysen leder till slutsatsen och de egna 

reflektionerna.  

 

5.1 Gällande rätt 

I kapitel 2.1 nämns att lagarna är de grundläggande riktlinjerna när svar på tolkningar för 

tillvägagångssätt söks gällande mervärdesskatt och vid mer komplicerade fall kan information 

hittas i: rättsfall, förarbeten, Skatteverkets publikationer och doktrin. En av sex4 respondenter 

utgår mycket från praxis och när det gäller SABO:s råd visar det empiriska materialet samma 

sak. Tre av sex respondenter utgår Skattverkets publikationer. En av sex respondenter utgår 

från lagen och EU-rätt och vid svårare frågor utgår två av sex respondenter från rättsfall och 

dess utgång. Alhager, Kleerup, Melz och Öberg:s tankar om att gränsdragningen inte alltid är 

enkel tas upp i samma kapitel och empirin från redovisningsbyråerna och fastighetsbolagen 

överrensstämmer med detta. Även Skatteverket tar upp gränsdragningar som något svårt. 

 

I kapitel 2.1 nämns gränsdragningar som svåra när bidrag finns med i bilden och det bekräftas 

av två intervjuade respondenter. I teorin nämns ett rättsfall där bidraget inte skulle ingå i 

fördelningen och i empirin nämns ett rättsfall där bidraget skulle vara med i fördelningen. 

Bedömningen av när bidraget ska räknas med eller inte hänger samman med om bidraget är 

prestationsbundet eller inte enligt empirin. Här ger empirin en komplexare bild av bidrag än 

vad teorin gör. När bara en liten del av verksamheten är momspliktig ger det upphov till 

bedömningar som inte alltid är enkla och självklara samt gör att gränsdragningen blir svårare. 

Att gränsdragningar kan påverkas av att företaget och Skatteverket har olika tolkningar 

påvisas i empirin. Skatteverkets handledning för mervärdesskatt 2008 innehåller exempel på 

fördelningsnycklar, denna broschyr finns också på webbsidan, för att underlätta för företag 

som har frågor. 

 

                                                 
4 Sex respondenter innefattar redovisningsbyråerna och fastighetsbolagen.  
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5.1.1 Mervärdesskatten och EG 

I kapitel 2.1.1 beskrivs mervärdesskattelagens anpassning till EG-rätt och hur den ska 

behandlas beroende på om det är ett EG-land eller icke EG-land. Anpassningen är aktuell för 

stiftelser som ofta fakturerar till båda ovan nämnda områden. Mervärdesskatten ska behandlas 

olika beroende på vem mottagaren är och om det är EG-land eller icke EG-land vilket leder 

till bedömningar som inte enkla och självklara. Vilket gör att teorin och empirin 

överrensstämmer. Anpassningen till EG-rätt styrks av att en av sex respondenter utgår från 

EG-rätt när det gäller olika bedömningar som ska göras som exempel när det gäller bidrag. En 

av sex respondenter tycker att det kan bli svårt att räkna fram fördelningsgrunden när det finns 

EG-bidrag med i bilden. Det beror på om bidraget ska räknas med i fördelningen, vilket 

område bidraget kommer ifrån. Det beror också på vilken förening/kommun/privatperson och 

så vidare som lämnar bidrag. Sju av åtta5 respondenter anser att kombinationen blandad 

verksamhet och EU-handel är väldigt ovanlig. Här ger det empiriska materialet en komplexare 

bild än vad teorin framställer.  

 

5.1.2 Mervärdesskatten och Skatteverket 

I kapitel 2.1.2 tas mervärdesskattelagen och Skatteverket upp. Skatteverket är 

beskattningsmyndighet och Skatterättsnämnden utfärdar förhandsbesked i enskilda 

skattefrågor. Respondenterna från fastighetsbolag och redovisningsbyråerna som har kunder 

med blandad verksamhet fyller i och skickar in Skatteverkets blankett. Utifrån blanketten ges 

en procentsats baserad på yta som är fördelningsgrunden för de gemensamma kostnaderna. 

Det är viktigt att blanketten är inne och godkänd innan företaget börjar göra avdrag vilket 

framkommer i empirin. Det innebär att teorin och empirin överrensstämmer. Motivering till 

varför företaget gjort som de gjort efterfrågas alltid i efterhand av Skatteverket. Två av tre 

fastighetsbolag anser att Skatteverkets beslut om frivillig momsplikt underlättar fördelningen. 

Om Skatteverket frågar vilken fördelningsnyckel som använts ska företaget kunna motivera 

sitt val. Alla fastighetsbolag påpekar att det är viktigt att ha koll på in- och utflyttande 

hyresgäster då förändring av den frivilliga momspliktens yta innebär att blanketten ska 

skickas in till Skatteverket på nytt. I det empiriska materialet framkommer det mer om den 

frivilliga skatteskyldigheten än vad som görs i teorin. Exempel på det är att blanketten om 

                                                 
5 Åtta respondenter är alla intervjuade 
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frivillig momsskyldighet baseras på yta. Inte heller framkommer det att blanketten gäller 

endast för fastigheter som har både momsfria och momspliktiga lokaler. 

  

5.2 Blandad verksamhet 

I kapitel 2.2 står det att många företag bedriver blandad verksamhet. Teorin ger bilden av att 

det är fastigheter som är blandad verksamhet men empirin ger definitionen att blandad 

verksamhet är de kostnader som den momspliktiga och momsfria verksamheten har 

gemensamt. Det empiriska materialet visar dock att det är vanligast med fastigheter. Kleerup 

och Westfahl nämner flera olika fördelningsnycklar; omsättning, lönekostnader, yta, 

maskintid m.m. En av åtta respondenter tar upp att syftet med fördelning av ingående moms 

är för att få en så korrekt avdragsrätt som möjligt. Respondenterna från redovisningsbyrårerna 

säger att de upplever yta som den vanligaste fördelningsnyckeln men att omsättning och 

volym kan förekomma. Respondenterna från fastighetsbolagen har alla yta som fördelning 

och anser att det blir naturligt eftersom de fyller i Skatteverkets blankett. Respondenterna från 

Skatteverket anser också att yta eller omsättning är den vanligaste fördelningsnyckeln. Ingen 

av de åtta respondenterna nämner användningsregeln eller verksamhetsregeln som nämns av 

Kleerup et al och som även återfinns i lagtexten.  

 

Kleerup et al påstående om att en fastighetsägare kan använda flera olika fördelningsnycklar 

är inget som respondenterna har erfarenhet av. Alla anser att yta är lättast att gå på och att det 

underlättar att ha samma fördelningsnyckel till hela verksamheten. Vilket innebär att teorin 

och empirin inte stämmer överrens. En av sex respondenter har fördelningsnyckeln inlagd i 

datorn och två av tre respondenter från fastighetsbolagen har bokfört varje fastighet som ett 

eget kostnadsställe. När det gäller stiftelser är omsättningen fördelningsgrunden och följer 

därmed mervärdesskattedirektivet. Två av sex respondenter tycker att den praktiska 

momsredovisningen är svår. Två av tre respondenter från fastighetsbolagen tycker att 

uttagsbeskattningen och dess gränsdragning är svårare än fördelningen av moms. Två av tre 

respondenter från fastighetsbolagen har delat upp verksamheterna i olika bolag och slipper 

därmed tänka på uttagsbeskattning. Två av åtta respondenter anser att uppdelningen i olika 

bolag underlättar fördelningen av moms. Fyra av åtta respondenter tycker att gränsdragningen 

är svår. En grund för att minimera risken för fel är att ha bra rutiner, speciellt när företagaren 

anlitar en redovisningsbyrå för att sköta bokföringen. Företagaren måste alltid ha en viss koll 

själv. 
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6. Slutsats 

I kapitlet ska resultatet av analysen kopplas ihop till det ursprungliga problemet och syftet. 

För att slippa många upprepningar och för att kunna knyta ihop det som är gemensamt för 

alla företag följer rubrikerna empirins rubriker. Syftet med denna studie var att se hur väl den 

empiriska verkligheten stämmer överens med den teoretiska basen.   

 

6.1 Redovisningsbyråer 

Författarens slutsats är att den teoretiska basen stämmer till viss del med den empiriska 

verkligheten hos redovisningsbyråerna. Bilden av den empiriska verkligheten som 

respondenterna från redovisningsbyråerna ger är mycket mer komplex och ger en djupare 

dimension än vad teorin gör. De olika fördelningsnycklar som tas upp är inte så vanligt 

förekommande som teorin vill göra gällande. Vanligast är yta enligt de intervjuade och det 

beror på att Skatteverkets blankett fokuserar på yta vilket påverkar fastigheternas val av 

fördelningsnyckel. Respondenterna vet att olika fördelningsnycklar kan användas för olika 

delar inom verksamheten men tycker att det gör redovisningen svårare. Slutsatsen är att 

redovisningsbyråers verklighet inte stämmer överens med den teoretiska basen med hänsyn 

till vad som är vanligast. Författarens slutsats är att redovisningsbyråerna ställer högre krav på 

företagarens redovisning än vad hon förväntat. Författarens slutsats är att det hänger samman 

med att säkerställa att rätt avdrag görs. 

 

6.2 Fastighetsbolag 

Författarens slutsats är att fastighetsbolagens verklighet inte stämmer överrens med den 

teoretiska basen då samma fördelningsnyckel används på hela verksamheten. Författarens 

slutsats är att den teoretiska basen är mer flexibel än vad verkligheten är. Företagen som har 

delat upp verksamheten slipper tänka på uttagsbeskattning och författarens slutsats är att det 

är bra då uttagsbeskattningen verkar vara svår på grund av gränsdragningar. Författarens 

slutsats är att det är bra att utnyttja bokföringsprogrammet och låta det innehålla 

fördelningsnyckeln för varje fastighet. Författaren drar slutsatsen att det kan minimera risken 

för mänskliga fel. Uppdelning av verksamheterna i olika bolag är enligt författaren ett bra sätt 

att underlätta på då uttagsbeskattningen är svår att tolka. 
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6.3 Skatteverket 

Författarens slutsats är att Skatteverket är en viktig myndighet när det gäller mervärdesskatt. 

Blanketten om frivillig momsregistrering som ska skickas in till Skatteverket är mycket 

viktigare än vad som framkommer i den teoretiska basen enligt författaren. Den teoretiska 

basen tar inte upp Skatteverket lika mycket som det empiriska materialet, detta kan bero på att 

den teoretiska basen anser att det ingår i att Skatteverket är beskattningsmyndighet enligt 

författaren. Författarens slutsats är att respondenterna från Skatteverket ger också bilden av en 

mer komplext verklighet än vad den teoretiska basen gör.  

 

6.4 Gemensamma slutsatser 

Författarens slutsats är att EU-handel och blandad verksamhet inte är en vanligt 

förekommande företeelse. Författarens slutsats är att svåra gränsdragningar kan underlättas av 

att företaget dokumenterar vad de har gjort och varför. Författarens slutsats är att lagen ger en 

mer generell bild och verkligheten är mer styrd när det gäller fastigheter. 

Mervärdesskattedirektivets uppgift om uppdelning efter årsomsättning i respektive 

verksamhet frångås då yta är den vanligaste fördelningen enligt författarens slutsats. 

Författarens slutsats är att rättsfall är viktiga när företag vill veta hur gränsdragningarna ska 

tolkas. 
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7. Egna reflektioner 

I detta kapitel presenteras författarens egna reflektioner som är av intresse och uppkommit 

under arbetets framskridande men inte inkluderats tidigare i uppsatsen. Kapitlet innehåller 

även reflektioner som uppkommit i samband med analysen och slutsatserna utifrån respektive 

respondent grupp. 

 

7.1 Redovisningsbyråer 

 Att stiftelsernas momsredovisning påverkas av att det faktureras till både EG-land och icke 

EG-land var en ny insikt för författaren. Att företagaren behöver ha bra kontroll själv fast 

redovisningen lämnas iväg var också en ny insikt. Då alla inblandade ska ha kontroll på 

inkommande fakturor borde risken för fel minimeras.  

Författaren trodde att fler exempel på blandad verksamhet skulle framkomma från 

redovisningsbyråerna än vad det gjorde. Fastigheter är tydligen den dominerande blandade 

verksamheten. 

 

7.2 Fastighetsbolag 

Hanteringen hos de olika fastighetsbolagen skiljde sig åt. Alla respondenter gjorde på olika 

sätt och tyckte att olika saker var svåra. Författaren upplever att det handlar mer om den 

mänskliga faktorn och vad olika människor tycker är intressant och inte.  

 

7.3 Skatteverket 

Författaren förvånades över att Skattverket själv ansåg att det är många och krånglig regler 

runt mervärdesskatten. Serviceandan hos respondenterna var stor och de gav intrycket av att 

ingen fråga skulle anses som ”dum”. Författaren tror att Skatteverkets inställning när en 

företagare ringer kan avgöra hur denna person kommer att se mervärdesskatten. 

 

7.4 Gemensamma egna reflektioner 

Ingen av respondenterna nämner vare sig användningsregeln eller verksamhetsregeln som står 

i teorin. Författaren har förstått det som att reglerna har som syfte att underlätta fördelningen 
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på vissa inventarier som köps in till båda verksamheterna. Det hade varit intressant att få höra 

om hur dessa regler tillämpas i verkligheten. Kanske används de inte när de inte blivit 

nämnda?  

 

Författaren trodde även att hon skulle få se en massa olika exempel på när de olika 

fördelningarna används. De flesta företag använder yta som fördelningsnyckel och sällan 

blandas olika fördelningar i samma verksamhet. Författaren tror att om det var möjligt att på 

ett enkelt sätt lägga in och hålla isär olika fördelningsnycklar i bokföringsprogrammet skulle 

det kanske kunna underlätta för företaget att använda olika fördelningsnycklar i samma 

verksamhet.  

 

Författaren fastnade i tankarna runt EG-rätt och Svensk lag. EG-rätten har större påverkan på 

svensk mervärdesskatt än vad författaren trodde innan arbetet med uppsatsen började. 

Författaren anser också att Alhagers tankar om EG-rätt och Svensk rätt var väldigt intressanta. 

I Sveriges lagar står endast att ”fördelning ska ske efter skälig grund”. Enligt EG-rätt ska 

andra fördelningsnycklar än årsomsättning skrivas in i landets lag för att vara gällande. 

Skatteverket utgår från yta på fastigheter. Vad skulle hända om det togs upp i EG-domstol? 

Vad skulle det innebära för alla företag med blandad verksamhet?  

 

7.4.1 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har ytterligare forskningsområden kommit fram; 

• Anpassningen Svensk lag och EG-rätt, hur motiveras att yta är en skälig grund när 

EG-rätt säger att fördelningar utöver årsomsättning ska anges i lag? 

• Stiftelser som blandad verksamhet, hur sker den redovisningen och vilka 

rekommendationer utgår fördelningen från då? 

• Bidrag och fördelning. När ska bidraget vara med i fördelningen och när ska det inte 

vara med? Vilken praxis finns att utgå ifrån? 

• Användnings- och verksamhetsregeln, tillämpas de i verkligheten? Påverkar reglerna 

så att fördelningen blir lättare för företagen? 
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 I 

Bilaga 1 Vad är EU länder och EG länder? 

 

EU länder    EG länder 

Belgien    EU länder  

Bulgarien    Medräknat Azorerna och Madeira,  

Cypern     Portugal 

Danmark    Mallorca, Ibiza, Menorca och 

Estland    Formentera, Spanien 

Finland    Isle of man, Storbritannien 

Grekland    Undantag, är med i EU men inte EG: 

Irland    Åland 

Italien    de franska utomeuropeiska  

Lettland    departementen; Franska Guyana, 

Luxemburg    Guadeloupe, Martinique och Réunion. 

Litauen    Agion Oros, Grekland 

Malta    Livigno, Campione d´Italia och de  

Nederländerna   italienska delarna av Luganosjön 

Polen    Ceuta, Melilla och Kanarieöarna,  

Portugal    Spanien 

Rumänien    Kanalöarna och Gibraltar,  

Slovakien    Storbritannien 

Slovenien    Ön Helgoland och området Büsingen  

Spanien    am Hochrhein, Tyskland 

Storbritannien   Färöarna och Grönland 

Sverige    Andorra 

Tjeckien    San Marino 

Tyskland    Vatikanstaten 

Ungern    Aruba och Nederländska Antillerna 

Österrike    (Skatteverket, 2008c) [Internet] 

(North Sweden, 2008) [Internet] 
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Bilaga 2 Frågor till redovisningsbyråer 

 

• Vet du vilken kombination av momsfri och momspliktig verksamhet som är vanligast, 

eller som du har upplevt som vanligast? 

• Är fördelningsgrunderna olika för olika verksamheter? 

• Hur bestämdes vilken fördelningsgrund som skulle användas? 

• Hur räknas de olika fördelningsgrunderna fram? 

• När är det svårast att veta hur fördelningen ska ske? Ex. ett speciellt inköp, faktura 

osv. 

• När är det lättast att veta hur fördelningen ska ske? 

• Är det egna fördelningsgrunder? Hur har du då kommit fram till dem? 

• Har du tagit fördelningsgrunderna från någon rekommendation eller råd? Vilka i så 

fall? 

• Har du något exempel på blandad moms och EU-handel? 

• Hur blir det då med fördelningen? 

• Svåraste situationen att fördela momsen på då? 

• Lättaste situationen att fördela momsen på då? 



 

 III 

Bilaga 3 Frågor till bostadsföretagen 

 

• Vilken fördelningsgrund använder ni idag? 

• Olika för olika händelser/fakturor? 

• Hur kom ni fram till den fördelningsgrund som ni har? 

• Är det lätt att veta hur momsen ska fördelas? 

• Finns det regler eller blir det vana? 

• När är det lättast att veta hur fördelningen ska göras? 

• När är det svårast att veta hur fördelningen ska göras? 

• Redovisningstekniskt, hur gör ni? 



 

 IV 

Bilaga 4 Frågor till Skatteverket 

 

• Är det vanligt eller ovanligt med blandad momsverksamhet? 

• Er uppfattning om när fördelningen av momsen är lättast? 

• Er uppfattning om när fördelningen av momsen är svårast? 

• När tror ni företagen tycker att fördelningen är lättast? 

• När tror ni företagen tycker fördelningen är svårast? 

• Vilka fördelningsgrunder är vanligast? 

• Granskar ni fördelningen? 

• Hur sker den granskningen? 

• Vilken situation är svårast att granska? 

• Vilken situation är lättast att granska? 

• Vad händer om fördelningen är felaktig enligt er? 

• Har ni något exempel på blandad momsverksamhet som inbegriper EU-handel? 

• Hur påverkar det fördelningen? 

• Er uppfattning om när fördelningen då är lättast? 

• Er uppfattning om när fördelningen då är svårast? 

• Är det svårare att granska då? 

 

  



 

 V 

Bilaga 5 Intervju med Christina Suvander  

 

Karin: Vet du vilken kombination av momsfri och momspliktig verksamhet som är vanligast, 

eller som du har upplevt som vanligast? 

Christina: Det är vanligast med fastigheter med både momsfria och momspliktiga hyresgäster. 

Näst vanligast är kombinationen verkstad och lägenheter. 

 

K: Är fördelningsgrunderna olika för olika verksamheter? 

C: Ja det är det, det är dock vanligast med yta och sen volym. Det beror lite på hur fastigheten 

ser ut, om det ex. är högt i tak. 

 

K: När är det svårast att veta hur fördelningen ska ske? Ex. ett speciellt inköp, faktura osv. 

C: Det är svårast när man ska räkna fram vilken fördelningsgrund som fungerar bäst för 

respektive verksamhet. 

 

K: När är det lättast att veta hur fördelningen ska ske? 

C: Man delar in verksamheten i tre delar; momsfri, momspliktig och blandad. Det är lättast 

när fakturan hör till de två första för då är det inget avdrag eller fullt avdrag. 

 

K: Är det egna fördelningsgrunder? Hur har du då kommit fram till dem? 

C: Jag fyller i Skatteverkets blankett och den utgår från yta när det gäller fastigheter. 

 

K: Har du tagit fördelningsgrunderna från någon rekommendation eller råd? Vilka i så fall? 

C: Jag utgår mycket från praxis. 

 

K: Har du något exempel på blandad moms och EU-handel? 

Jag har flera kunder som har så. 

 

K: Svåraste situationen att fördela momsen på då? 

C: Det är när kunderna får bidrag, ex. EU-bidrag och huruvida bidraget ska vara med i 

fördelningsgrunden eller inte om fördelningen sker efter omsättning. 

Vissa bidrag är prestationsbundna och ska då vara med i omsättningen. Andra bidrag är inte 

prestationsbundna och ska inte vara med i omsättningen. 
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Det finns ett rättsfall som handlade om Göteborgs operan. De hade med det statliga bidraget i 

omsättning och därmed också i fördelningsgrunden. Rätten dömde till att bidraget inte skulle 

vara med i omsättningen.  

 

K: Något annat som jag har missat att fråga om? 

C: Blanketten till skatteverket är viktig. Lika så att den blandade verksamheten är på de 

kostnader som den momspliktiga och momsfria verksamheten har gemensamt. 
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Bilaga 6 Intervju med Håkan Andersson 

 

Karin: Vet du vilken kombination av momsfri och momspliktig verksamhet som är vanligast, 

eller som du har upplevt som vanligast? 

Håkan: Bland de kunder som jag har är det vanligast med fastigheter som både rymmer 

lokaler och bostäder.  

Jag har även kunder som är stiftelse som får pengar via bidrag som gör att de har både 

momsfri och momspliktig omsättning.  

 

K: Är fördelningsgrunderna olika för olika verksamheter? 

H: Ja, när det gäller fastigheter är det vanligast med ytan. Det blir naturligt då blanketten till 

skatteverket fylls i. 

Stiftelser är det lättare att fördela på omsättningen. Jag har gjort en schablon åt den stiftelse 

som jag jobbar med där jag jämför tidigare år och eventuella förändringar justeras vid 

bokslutet. Det är bra med schabloner eftersom det är svårt att veta vad resultatet bli i 

slutändan. 

 

K: När det gäller fastigheter skickas blankett till Skatteverket, men hur är det med stiftelser? 

H: Man skickar inte in någon blankett till Skatteverket då. Men om de frågar ska man kunna 

påvisa vilken fördelning man valt.  

 

K: Hur bestämdes vilken fördelningsgrund som skulle användas? 

H: Det var naturligt att ta omsättningen på stiftelsen och det blir naturligt med yta på 

fastigheter.  

 

K: När är det svårast att veta hur fördelningen ska ske? Ex. ett speciellt inköp, faktura osv. 

H: Det är svårt när man inte vet vad fakturan hör till, var jobbet är utfört om det är lite större. 

Då får man fråga fastighetsägaren. Det kan vara svårt om man blandar olika 

fördelningsgrunder. Det kan vara lurigt med momsredovisningen, det gäller att hålla koll.  
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K: Svårast när det gäller stiftelser? 

H: Det svåra med stiftelser är att det är vilande moms med i bilden. Man bokför upp hela 

momsen på ett eget konto och sen när året summeras ser man vilken del som ska kostnadföras 

och vad som kan dras av. 

 

K: När är det lättast att veta hur fördelningen ska ske? 

H: Jag tycker att det är när det gäller gemensamma kostnader då jag vet säkert att fakturan 

gäller både momsfri och momspliktig del av verksamheten. Då vet jag att XX antal procent 

kan jag dra av. 

 

K: Har du fördelningsprocenten inlagd i dataprogrammet? 

H: Möjligheten finns men jag använder den inte. 

 

K: Har du tagit fördelningsgrunderna från någon rekommendation eller råd? Vilka i så fall? 

H: Jag utgår från Skatteverkets rekommendationer. Skatteverket förespråkar yta men är öppna 

för andra fördelningar. 

 

K: Har du något exempel på blandad moms och EU-handel? 

H: Min erfarenhet säger att det är sporadiskt och jag har själv ingen stor erfarenhet av det. 

 

K: När det gäller stiftelser, är det något mer som är bra för mig att veta? 

H: När det gäller stiftelser är det lite mer funderingar runt momsen eftersom de får bidrag från 

stat och kommun, är det momsfri eller momspliktig omsättning. Ofta fakturerar en stiftelse 

mot ett företag i ett annat EU land eller icke EU land. Det är mycket bedömningar som inte 

alltid är så enkla. Det kan vara vidarefakturering, om det ska vara moms eller inte moms.   

 

K: Är det svårt med vilande moms? 

H: När det gäller den vilande momsen är det inte så svårt teoretiskt, det är mer den praktiska 

hanteringen, att ha koll, som kan vara svår.  
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Bilaga 7 Intervju med Berit Nordh 

 

Karin: Vet du vilken kombination av momsfri och momspliktig verksamhet som är vanligast, 

eller som du har upplevt som vanligast? 

Berit: Hos mig är det vanligast med fastigheter.  

Sen har jag erfarenhet av fotvård sen tidigare. Den medicinska delen av fotvården är momsfri 

men skönhetsdelen (exempelvis målning av naglarna) är momspliktig. Där kan det vara svårt 

med gränsdragningen, utåt är det inte så svårt där kan man hålla koll på tiden. Materialet är 

svårare, när det ligger inom det momsfria har företaget rätt att dra av momsen på det som 

köps in. Men när ex. vaddtussarna köps in så är det inte lika klart hur mycket som kommer att 

användas inom respektive del. Då får man försöka hitta någon gräns, kanske se hur mycket 

intäkter företaget har och utgå från det. 

 

K: Är fördelningsgrunderna olika för olika verksamheter? 

B: Ja när det handlar om fastigheter är det en fast procentsats. Det handlar om blanketten om 

frivillig momsplikt som fylls i och skickas till skatteverket. Blanketten baseras på yta. Det är 

viktigt att blanketten är inne och godkänd innan företaget börjar göra avdrag.  

 

K: Hur bestämdes vilken fördelningsgrund som skulle användas? 

B: När det gäller fastigheter så bestäms fördelningsgrunden av blanketten och på de 

gemensamma kostnaderna använder företagen oftast yta också då det är enklast. Det gäller att 

hålla isär om jobbet är utfört i den momsfria, momspliktiga delen eller om det är något 

gemensamt. 

När det gäller fotvård utgick jag från försäljningen och totalt använt material och försökte 

hitta en procentsats. 

 

K: Är det svårare för dig att veta var jobbet är utfört på en fastighet till exempel när du inte 

sitter hos företaget? 

B: Nej inte som jag upplever det. Kunden, företaget måste ha koll själv och markerar ofta vad 

som är vad och var jobbet är gjort. 

 

K: När är det svårast att veta hur fördelningen ska ske? Ex. ett speciellt inköp, faktura osv. 
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B: Eftersom det är så lite som är momsfritt så skulle jag nog säga att fotvårdens fördelning är 

svårast. Det kan svårt med gränsdragningen, vad som är momspliktigt eller momsfritt.  

 

K: När är det lättast att veta hur fördelningen ska ske? 

B: Enligt mig så är det fastigheterna. Det mesta är ju momspliktigt. 

Det är alltid lättast när det är fullt avdrag eller inget avdrag alls.  

 

K: Har du tagit fördelningsgrunderna från någon rekommendation eller råd? Vilka i så fall? 

B: När det gäller momsen; fördelning och gränsdragning så utgår jag från EU-rätt och 

momslagstiftningen. Det händer att jag kollar upp olika rättsfall och utgången i dessa. 

 

K: Är det något annat som jag bör veta? 

B: Det viktigaste att tänka på är; HUR verksamheten ser ut, VAD som är gjort och VAR det är 

gjort. 

 

K: Att företagaren markerar till dig vad som ska uppmärksammas lite mer borde minska 

risken för fel? 

B: Ja, bättre ordning bland papperna minimerar risken för fel. Men även kunskapen spelar in, 

har man någon anställd som har hand om papperna måste den ges information vad som ska 

markeras och vad som är vad.  

 

B: Även företag som inte har blandad verksamhet kan få det vid enstaka tillfällen.  

Som exempel så är det ett företag som erbjuder utbildning, företaget får komma till 

universitetet och hålla en föreläsning. Är föreläsningen enbart för studenter är det ingen moms 

men om föreläsningen är öppen för allmänheten så är det moms.  

 

B: Vid försäljning av del av verksamhet, verksamhetsgren eller hela verksamheten till ett 

annat företag så är det olika hur momsen behandlas och det kan vara svårt med 

gränsdragningen. Vid försäljning där det är en verksamhetsgren som säljs till annan 

momspliktig näring så ska det vara moms på köpeskillingen. Men säljs hela verksamheten ska 

det inte vara moms på köpeskillingen. 
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Bilaga 8 Intervju med Camilla Romell-Valjus 

 

Karin: Vilken fördelningsgrund använder ni idag? 

Camilla: Vi använder oss av yta som fördelningsgrund 

 

K: Olika för olika händelser/fakturor? 

C: Nej vi använder yta som fördelning hela tiden. 

 

K: Hur kom ni fram till den fördelningsgrund som ni har? 

C: Det är lättast att gå på yta. 

 

K: Är det lätt att veta hur momsen ska fördelas? 

C: Inte alltid, företaget kan göra en tolkning och skatteverket en annan. Det är viktigt att 

dokumentera hur man har tänkt och varför när man gör ett val som kändes svårt. 

 

K: Finns det regler eller blir det vana? 

C: Vi går mycket efter Skatteverkets råd. Är man osäker så kan man alltid ringa dem och 

fråga vad som gäller. 

 

K: När är det lättast att veta hur fördelningen ska göras? 

C: Absolut lättast är det när man inte kan dra av någon moms. Annars så är det lättast när det 

är separata byggnader.  

 

K: När är det svårast att veta hur fördelningen ska göras? 

C: Gränsdragningar är svåra, exempelvis vad som är gemensamhets utrymmen och inte. Ex. 

en trappuppgång – hur stor del av trappuppgången använder den momspliktiga hyresgästen? 

Gemensamhetskostnader är också svåra, exempelvis ihop byggda fastigheter eller indirekta 

kostnader – papper till hyresavier, hur stor del är momsavier? 

 

K: Redovisningstekniskt, hur gör ni? 

C: Om vi får en faktura som berör både momsfri och momspliktig fastighet så får vi kolla upp 

fördelningsprocenten på fastigheten och räkna ut förhand vilken del av momsen som är 

avdragbar. Vore bra om man kunde lägga in fördelningsnyckeln i bokföringsprogrammet. 
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K: Jag läste någonstans att det inte står i årsredovisningen om företaget har blandad moms, 

stämmer det? 

C: Ja det stämmer. Man skickar ju in momsdeklaration till skatteverket och det är ju endast de 

som berörs av den blandade verksamheten, det påverkar ju inte resultatet. 

 

K: Något annat som kan vara bra att veta? 

C: Det är viktigt att hålla koll på när det byter hyresgäster, om det byts från momspliktiga till 

momsfria eller tvärtom. Det påverkar avdragen som man får göra. 

Lika så när man säljer en fastighet som man har gjort jämkningsavdrag på efter en om- eller 

tillbyggnad. Jämkning får göras i 10 år och om fastigheten säljs under denna period behöver 

den nya ägaren få uppgifterna om jämkningsavdrag så den vet vad som gjorts och under hur 

lång tid.  
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Bilaga 9 Intervju med Gerd Sköld Ylikoski 

 

Karin: Vad är er momsfria och momspliktiga verksamhet? 

Gerd: Det är våra fastigheter som vi har registrerat frivillig skatteskyldighet. 

Lägenhetsuthyrningen är momsfri. Några av våra fastigheter med lokaler i har vi frivilligt 

momsregistrerat, bl.a. där kommunen är största hyresgästen och kommuner är momspliktiga. 

 

K: Vilken fördelningsgrund använder ni idag? 

G: Vi använder oss av yta, då det inte används något annan fördelning när det gäller 

fastigheter. Tar fram blanketten från Skatteverket och visar.  

Beslutet från dem kan bli exempelvis att på fastighet A är procenten för avdrag 40 %, 

fastighet B 85 %, fastighet C 55 % och så vidare beroende på hur många fastigheter man har. 

  

K: Hur fungerar det om ni skulle vilja ha en annan fördelningsnyckel? 

G: På själva fastigheterna kan vi inte ha annat än ytan som fördelningsnyckel, men på 

gemensamhetskostnaderna, ex. pennor, papper, administration, osv. kan vi bestämma själva 

vad vi vill ha för fördelningsnyckel.  

 

K: Hur kom ni fram till den fördelningsgrund som ni har? 

G: Vi gjorde en undersökning för flera år sen om vi skulle använda yta eller omsättning eller 

annat på fördelningen av gemensamhets kostnader men kom fram till att yta var det som var 

bäst där med. 

För fördelningen av kostnaderna för varje fastighet så fördelas dem efter Skatteverkets 

blankett och den baseras på yta. 

Yta och omsättning är vanligast.  

 

K: Hur räknar ni fram fördelningsgrunden? 

G: Vi delar den totala momspliktiga ytan med den totala ytan av alla fastigheter och får fram 

en procentsats för de gemensamma kostnaderna.  

 

K: Är det lätt att veta hur momsen ska fördelas? 

G: Ja det tycker jag, bara man har kolla på vad fakturan gäller. Är det något som rör den 

momspliktiga delen får avdrag göra med 100 %. Är det något som rör den momsfria delen får 
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inga avdrag göras alls. När det gäller båda verksamheterna går man efter skattemyndighetens 

beslut och den procenten. 

 

K: När är det svårast att veta hur fördelningen ska göras? 

G: Det kan vara när det inte står var i fastigheten jobbet är gjort. Då gäller det att ta reda på 

det så det inte blir fel. Det gäller att komma ihåg i vilken del i fastigheten som jobbet är utfört; 

den momsfria, momspliktiga eller i båda.  

 

K: Redovisningstekniskt, hur gör ni? 

G: Vi skriver ett ”F” på de fakturor som ska fördelas. Sen har vi lagt in fördelningen i 

datasystemet för varje fastighet så fördelningen sker automatiskt när vi lägger in fakturan. ”F” 

betyder för oss fastighetsmoms. Vi använder objektnummer för att hålla isär de olika 

fastigheterna och så att varje fastighet har ”sin” fördelningsprocent. Det är bara på de fakturor 

där momsen ska fördelas som ska märkas med ”F:et”. ”F” står för fastighetsmoms. 

 

K: Det måste underlätta? 

G: Ja det gör det. Det blir ju inte alls lika mycket jobb för hand med varje faktura. 

  

K: Något annat som jag bör veta? 

G: Vi har olika momskonton för varje fastighet från början, nu har vi så många fastigheter så 

att vi har flera fastigheter på samma konto. Att ha det uppdelat gör det lättare vid en eventuell 

försäljning då en del moms ska återföras. 

 

G: Vi får vara uppmärksamma på vilken hyresgäst som flyttar ut och in vid förändring om det 

ändras i momsfri eller momspliktig hyresgäst då förutsättningarna ändras och blanketten ska 

skickas in till Skatteverket igen.  

 

G: Uttagsbeskattning ska motsvara momsen. Exempelvis när man inte har delat upp 

fastigheterna och servicen i olika bolag, då får man ingen faktura med moms för den utförda 

tjänsten och för att konkurrensen inte ska bli snedvriden ska företaget uttagsbeskatta de 

anställda som utför dessa tjänster. Uttagsbeskattningen är krånglig, inte jättesvår, men lite mer 

att tänka på och ta hänsyn till.  

Det är två olika lösningar, att dela upp i olika företag eller att uttagsbeskatta. Att dela upp 

innebär enligt mig en enklare hantering.  
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G: Den blandade verksamheten är väldigt liten, i alla fall hos oss. Det mesta hamnar under 

den momsfria eller momspliktiga verksamheten. Det är få avdrag som gäller det 

gemensamma.  
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Bilaga 10 Intervju med Helena Andersson 

 

K: Vilken fördelningsgrund använder ni idag? 

Helena: Vi använder oss av ytan på fastigheterna. 

 

K: Har ni uppdelat mellan servicen och själva fastigheterna? 

H: Nej vi har allt i samma bolag, utom vissa städtjänster som vi köper in.  

 

K: Olika fördelningsgrund för olika händelser/fakturor? 

Nej inte mer än att vi har fördelningen på fastigheterna och sen uttagsbeskattningen på arbetet 

som personalen utför på fastigheterna. 

 

K: Hur kom ni fram till den fördelningsgrund som ni har? 

Att fastigheterna fördelas efter yta hänger ihop med blanketten som fylls i till Skatteverket om 

frivillig moms registrering. 

 

K: Är det lätt att veta hur momsen ska fördelas? 

Det tycker jag, då beslutet från skatteverket ligger till grund för fördelningen. Det är svårare 

med uttagsbeskattningen då gränsdragningen inte är lika självklar.  

 

K: Finns det regler eller blir det vana? 

H: Vi utgår från Skatteverkets rekommendationer. Vi använder oss även av SABO som 

anordnar kurser och ger ut rekommendationer. SABO står för Sveriges Allmän nyttiga 

Bostadsföretag. Jag tror att det är viktigt att prata med andra om det för att veta hur andra 

tolkar rekommendationerna, om man gör lika eller olika. Men min uppfattning är att vi gör 

ganska lika. 

 

K: När är det lättast att veta hur fördelningen ska göras? 

När det gäller fördelningen på fastigheterna. Vi har bokfört varje fastighet som ett 

kostnadsställe vilket underlättar fördelningen. 

 



 

 XVII 

K: Har ni lagt in fördelningsnyckeln i dataprogrammet? 

H: Nej det har vi inte, vi räknar för hand. Jag tycker inte att det är så svårt, det är mer en 

vanesak. Vi kan säkert utnyttja systemet bättre.  

 

K: När är det svårast att veta hur fördelningen ska göras? 

H: Det kan vara svårt när momsredovisningen ska ske eftersom hyra betalas i förskott och 

momsen redovisas i den månad som det är. Det gäller att ha koll på vilken moms som betalas i 

förväg så att den dras av månaden efter så att summan stämmer.  

Uttagsbeskattningen upplever vi som svårare. Skatteverket har gjort en skatterevision där de 

tycker att vi ska göra på annat sätt med uttagsbeskattningen, men hade inget bra förslag på hur 

vi skulle göra istället.  

 

K: Något annat som jag bör veta? 

H: Det är viktigt att veta vilken hyresgäst som flyttar in efter en annan. Är det en momspliktig 

som flyttar in efter en annan momspliktig hyresgäst blir det ingen skillnad. Men om en 

momspliktig flyttar in efter en momsfri måste ändringen fyllas i på Skatteverkets blankett och 

skickas in. Lika så om en momsfri flyttar in efter en momspliktig hyresgäst då avdragsrätten 

minskas.  
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Bilaga 11 Intervju med Ulrika Sjöstedt, Skatteverket 

 

Karin: Är det vanligt med blandad momsverksamhet? 

Skatteverket: Det är ganska vanligt, vi ser det ganska ofta. 

 

K: Vilken kombination av blandad verksamhet upplever ni som vanligast? 

SKV: Inom Bygg- och fastighetsförvaltning, där man hyr ut lokaler som är både 

momspliktiga och momsfria. 

 

K: Påverkas den blandade momsen av den omvända momsen inom byggbranchen? 

SKV: Kan påverkas inom fastighetsförvaltning ex. när hyresvärden köper in byggtjänsten och 

säljer tjänsten vidare till hyresgästen och då skulle de behöva tillämpa 

omvändskatteskyldighet. Men det är inget vanligt förekommande. Vi har inte sett någon som 

har behövt använda det. 

 

K: Lagen är väldigt generell när jag har läst den. ”Fördelning ska ske efter skälig grund.” 

SKV: Ja den är väldigt svart och vit. 

K: I böckerna nämns flera alternativ som ex. maskintid, omsättning, men det verkar vara mer 

styrt än vad böckerna uppger när jag pratar med företag och de anser att det är mer styrt på 

yta. 

SKV: Alternativen finns och företagen kan använda sig av dem och det är upp till företaget att 

visa vilken fördelning de valt och varför. Det är ju vanligast med yta eftersom det är vanligt 

med fastigheter som är både momsfria och momspliktiga. 

 

K: Jag har fått denna blankett, som jag tror ni känner igen, den baseras på yta men hur gör jag 

om jag vill ha en annan fördelning? En annan blankett? 

SKV: Blanketten är enbart för fastigheter med både momsfri och momspliktiga ytor. 

Sen kan beslutet bli på att 100% är momspliktigt, 40% osv. 

Företaget kan sen ha en annan fördelningsgrund för de gemensamma kostnaderna beroende på 

vad de tycker är lämpligast, men för momsen på hyran gäller blanketten.  

 

K: Om företaget vill använda en annan fördelning är det en annan blankett? 
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SKV: Finns ingen annan blankett. Företaget ska däremot kunna motivera ett annat val, varför 

det passar bättre än yta eller omsättning vid annan blandad verksamhet än inom 

fastighetsförvaltning. Beslutet för frivillig skattskyldighet utgår alltid från yta när det har med 

lokaluthyrning att göra. Ansökan, blanketten är kärnan till allt. 

 

K: Ett enskild firma som har lägenheter (bara momsfria) och har en annan verksamhet som är 

momspliktig då kan man inte dela upp det på lägenheterna, hur gör man då? 

SKV: Då passar det inte med yta och det företaget får använda den fördelningen som passar 

bättre med de två olika verksamheterna. Det blir tre delar; den momsfria verksamheten 

(lägenheterna) med inget avdrag, den momspliktiga verksamheten med fullt avdrag och så den 

blandade verksamheten med fördelningsgrundsavdrag. Måste tänka på att hålla isär 

kostnaderna och att även använda en fördelaktig fördelning på de gemensamma kostnaderna. 

 

K: Större fastighetsbolag kan ju dela upp verksamheten i olika bolag det kan inte enskild 

firma. 

SKV: Ja det kan de, men då måste de tänka på uttagsbeskattningen. Den ska motsvara 

momsen för att det inte ska bli en snedvriden konkurrens. Att dela upp verksamheten 

underlättar vilka momsavdrag företaget kan göra. 

 

K: Märker ni skillnad på att en enskild firma kan ha mer problem med fördelningen av 

momsen än vad ett aktiebolag har? 

SKV: Ja en enskild firma har inte alltid en lika stor kunskap som ett aktiebolag kan ha. De 

enskilda firmor som anlitar redovisningsbyråer, men ofta försöker de själva också när den 

enskilda firman är liten. 

 

K: Er uppfattning om när företaget tycker att fördelningen är lättast att göra? 

SKV: När det handlar om ytor. 

 

K: Er uppfattning om när företaget tycker att fördelningen är svårast att göra? 

SKV: Svårare för en hyresvärd som har produktionstid som fördelningsgrund och ska rusta 

fastigheten. Svårt att ha koll på hur mycket tid som läggs ner i varje lokal.  

Att ansökan lämnas in efter att företaget har börjat dra moms. Sällan är det fel på själva 

fördelningen. 



 

 XX 

Det kan även hända att företagen räknar med att det gamla beslutet gäller för utbyggnaden 

också och skickar därmed inte in ändring.  

Många tycker att det är krångligt och det är inte bara för skatteverket heller. Det är mycket att 

hålla rätt på regler. 

 

K: Granskar Skatteverket ofta? 

SKV: En sektion finns i Örebro som bara håller på med granskning av byggföretag och 

fastighetsförvaltningar. Kan inte gå in på hur mycket som granskas eller hur granskningen 

sker. 

 

K: Det måste vara lättare att granska när bokföringen är ordnad än när den ligger i en 

skokartong? 

SKV: Ja det är mycket lättare när det är ordning på alla papper. Skatteverket får inte kolla 

igenom hela bokföringen när det gäller skrivbordskontrollen utan bara den del som ska 

granskas där företaget ska plocka fram de aktuella pappren. Om Skatteverket ska titta på hela 

bokföringen krävs ett beslut om revision på företaget. 

 

K: Jag har förstått att jämkningen gäller för en om-, till- eller ombyggnad i 10 år och att 

pappren måste skickas med vid en försäljning, från när är det 10 år? 

SKV: Korrigeringstiden är 10 år från när om-, till- eller nybyggnaden gjordes och fastigheten 

har tagits i bruk efter byggnationen. Jämkningshandlingen är viktig att skicka med vid 

försäljning för att den nya ägaren ska veta vilken period jämkningen är gjord. Värdet på om-, 

till- eller nybyggnaden ska överstiga 100 000 kronor. 

 

K: Stiftelser är det vanligt eller ovanligt som blandad verksamhet? 

SKV: Det är ungefär lika vanligt som bland vanliga företag. De behöver inte skicka in någon 

blankett för fördelningen. 

Stiftelserna handläggs inom en egen avdelning av skatteverket och kommer inte till Örebro. 

 

K: Någonting mer som jag behöver veta eller som jag missat att fråga om? 

SKV: När företaget ska uttagsbeskattas för fastighetstjänster för privatbostäder kan det bli 

problem. Företaget kanske inte vet att de ska göra det och missar det. Uttagsbeskattning är när 

företaget har anställda.  
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SKV: Momsen kan delas upp vid två tillfällen; när företaget köper in varan/tjänsten som ska 

delvis användas i verksamheten kan avdrag för ingående moms ske enligt fördelningsgrund 

eller ingående moms dras av med 100 % och man uttagsbeskattar sig för den delen som inte 

används i verksamheten. Skatteverket anser att det första alternativet är lättare. Annars är det 

lätt att glömma om man har gjort avdragen eller inte. 

 

SKV: När det kommer in underlag för ombyggnad är det svårt att veta vad de har gjort och 

om det stämmer. Det går bara att se på ett besök om det stämmer eller inte. Man lär sig se 

vilka företag där man behöver ställa mer frågor och kanske behöver göra ett besök för att 

kontrollera.  

 

SKV: Det ska komma till 2010 att NE-blanketten ska kunna göras på internet. Kommer att 

underlätta hanteringen för Skatteverket. 

Uppskattningsvis är andelen av enskilda firmorna högst när det gäller nyregistrerade företag.  

 

K: Toleransen när det blir fel, är den hög? Eller varierar det på vilket företag det är?  

SKV: Är det fel så är det fel. SKV gör inga undantag beroende på företag eller vilka personer 

som finns bakom. Så sammanfattningsvis man kan säga att, är det fel så måste vi rätta till 

detta. 

 

K: Kan felen bero på företagets organisatoriska form?  

SKV: Tycker inte man kan se att det är någon speciell organisatorisk form som leder till mer 

fel så svaret blir nog nej på frågan. 



 

 XXII 

Bilaga 12 Intervju med Hans Löfner, Skatteverket 

 

Karin: Är det vanligt eller ovanligt med blandad momsverksamhet?  

Hans: Det beror helt på vilken bransch det rör sig om. I t.ex. uthyrning av fastigheter är det 

mer vanligt än i t.ex. detaljhandeln. 

 

K: Er uppfattning om när fördelningen av momsen är lättast?  

H: När företaget har ordnad bokföring och det finns lätta och klara fördelningsnycklar att 

använda sig av. Exempel på fördelningsnycklar finns t.ex. i Skatteverkets handledning för 

mervärdesskatt 2008 del 1 avsnitt 15:4. Finns tillgänglig på Skatteverkets webbplats. 

 

K: Er uppfattning om när fördelningen av momsen är svårast?  

H: När det gäller omfattande byggnationsverksamhet och inte ordnad bokföring och oklara 

fördelningsnycklar. 

 

K: När tror ni företagen tycker att fördelningen är lättast?  

H: När omsättningen används som fördelningsnyckel och det är ordnad bokföring. 

 

K: När tror ni företagen tycker fördelningen är svårast?  

H: Vi tror företagen tycker fördelningen är svår när de har oordnad bokföring och när det är 

svårt att hitta lämpliga fördelningsnycklar t.ex. vid större byggnationer. 

 

K: Vilka fördelningsgrunder är vanligast?  

H: Fördelning efter yta och omsättning. 

 

K: Granskar ni fördelningen ibland?  

H: Ja, kan ses som en vanlig förekommande kontroll när det är blandad verksamhet. 

 

K: Hur sker den granskningen?  

H: Varierar från fall till fall, men kan t.ex. ske genom skrivbordskontroll av gjorda avdrag för 

ingående moms. Alternativt genom besök eller revision, med syfte att säkerställa att korrekt 

avdrag skett. 

 



 

 XXIII 

K: Vilken situation är svårast att granska?  

H: Svårast kan det vara när företagen själva inte har tillräcklig kunskap om hur fördelning ska 

ske och dessutom inte ordnad bokföring och inte från början gjort fördelningen utifrån 

lämpliga fördelningsnycklar. 

 

K: Vilken situation är lättast att granska?  

H: Motsatsen till föregående svar. 

 

K: Vad händer om fördelningen är felaktig enligt er?  

H: Rättelse och justering sker och i vissa fall kan det också utgå så kallat skattetillägg, t.ex när 

fördelning överhuvudtaget inte gjorts. 

 

K: Något mer som ni tycker att jag borde veta eller har missat i ovanstående frågor?  

H: Tänk på att syftet med fördelning av ingående momsen är att få en så korrekt avdragsrätt 

som möjligt. 



 

 XXIV 

Bilaga 13 Skatteverkets blankett  

 

 



 

 XXV 

 

Bilaga 14 Skatteverkets blankett, baksidan 

 


