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SAMMANFATTNING 
Författare: Cecilia Bergliden och Madeleine Nilsson 

Handledare: Eron Oxing 

Titel: Omvänd momsredovisning - En studie kring eventuella effekter vid införandet i 

Sverige. 

Problembakgrund: Varje år förlorar skatteverket miljarder på byggföretag som smiter undan 

sin skyldighet att betala skatt. Detta skattefusk drabbar inte enbart skatteverket utan också de 

seriösa byggföretag som får svårt att konkurrera vad det gäller prisanbud gentemot de oseriösa 

företagen. Riksdagen har beslutat att införa omvänd momsredovisning i Sverige för byggsektorn 

från och med den 1 juli 2007. Studiens huvudproblem är: Hur påverkar införandet av omvänd 

momsredovisning stora och små byggföretag i Sverige vad gäller konkurrens och svartarbete? 

Hur har denna lagstiftning påverkat konkurrensen och svartarbetet bland byggföretagen i 

Tyskland där omvänd momsredovisning redan implementerats?   

Syfte: Syftet med studien är att undersöka reaktionerna på det kommande införandet av omvänd 

momsredovisning hos byggföretagen i Sverige. Dessutom undersöks vilka åsikter ett antal 

utvalda tyska byggföretag har angående införandet av omvänd momsredovisning i Tyskland. 

Metod: För att genomföra undersökningen används en kvalitativ och kvantitativ metod. 

Insamlingen av primärdata sker genom personliga intervjuer med skattejurister på Ernst & 

Young respektive Lindebergs Grant Thornton och representanter för de stora byggföretagen JM, 

NCC, PEAB, och SKANSKA samt med enkäter till små och medelstora byggföretag i Sverige. 

Enkäter skickas till 200 utvalda byggföretag i Sverige och bland dessa finns både medelstora och 

små byggföretag representerade. En enkätstudie utförs även bland tyska byggföretag för att 

kunna jämföras med den svenska studien. 

Resultat och slutsats: De små och medelstora byggföretagen är skeptiska till omvänd 

momsredovisning. Misstanken bekräftas av de 22 tyska byggföretag som svarat. Eftersom bara 

22 av 150 tyska företag och 64 av de 200 svenska företagen svarade, går dock inte svaren att 

generalisera. Av de undersökta stora svenska byggföretagen är alla positiva till omvänd 

momsredovisning. Även de intervjuade skattejuristerna ställer sig positiva till de nya reglerna. 

Staten ser ut som den stora vinnaren men indirekt är det svenska folket som är vinnare. 

Nyckelord: Omvänd momsredovisning, omvänd skattskyldighet, moms, mervärdesskatt samt 

byggföretag 
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ABSTRACT 
Authors: Cecilia Bergliden and Madeleine Nilsson 

Tutor: Eron Oxing 

Title: Reverse Charge – A study of possible effects of the introduction in Sweden 

Background: Every year the government looses billions on construction companies that neglect 

their responsibility to pay tax (VAT). This fraud does not only affect the government, but the 

whole construction industry. Employees of a dishonest company never get the benefit of 

insurance or support to their future pensions. Based on two reports the Parliament has decided to 

introduce Reverse – Charge in Sweden for building companies effective from 1/7 2007.    

 
The thesis main problem to investigate is: How the introduction of reverse charge affects 

different sized construction companies in Sweden in terms of competition and black labour? 

What effect has Reverse – Charge had on competition and black labour in Germany where this 

legislation has already been introduced? 

 
Purpose: To investigate how construction companies in Sweden are reacting to the introduction 

of Reverse – Charge and what actions they plan to take. The opinions of a number of selected 

construction companies based in Germany will also be investigated. 

 
Method: This thesis will both follow the qualitative and the quantitative method of investigation. 

This will be done during interviews and questionnaires.  

 
Results and conclusions: The small and medium sized Swedish construction companies are 

rather skeptic to the introduction of Reverse – Charge. This suspicion is in one way confirmed by 

the 22 German construction companies who answered. Although only 22 of 150 German 

companies answered and 64 of 200 of the Swedish companies, which means that the results 

cannot be generalized. The large Swedish construction companies were all positive to Reverse – 

Charge and the interviewed tax lawyers support their opinion. The government might look as the 

big winner, but in the big picture the winners are the Swedish people who no longer has to pay 

for building companies who cheat with their VAT.   

 
Keywords: Reverse – Charge , VAT, Tax, construction companies   
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1.0 INLEDNING 

I första avsnittet ges en inblick i bakgrunden kring momsredovisning, en problemdiskussion 

kring ämnet förs och ett syfte för uppsatsen presenteras.  

1.1 Bakgrund  

Dåvarande Riksskatteverket, numera Skatteverket, inledde under den senare delen av 1990-talet 

ett arbete med att kontrollera stora byggprojekt. I samband med denna kontroll upprättade 

Skatteverket två rapporter om problemen med svartarbete och skatteundanhållande i 

byggbranschen. (Riksprojekt – kontroll av svart arbetskraft inom byggbranschen, RSV Rapport 

2001:9 och Svart arbetskraft inom byggbranschen – utredning avseende skyldighet att göra 

skatteavdrag för underentreprenörer, RSV Rapport 2002:6). Dessa två rapporter har lett till en 

debatt kring ämnet omvänd momsredovisning, även kallad omvänd skattskyldighet (Österberg 

2006, s. 12). Det finns många olika åsikter angående denna redovisning och därför finns det ett 

behov av att undersöka ämnet. Kontrollprojektet innebar en kartläggning och utredning av flera 

bygghärvor där ett stort antal företag med spridning över hela Sverige var inblandade. Vid denna 

kartläggning av byggföretag beräknade Skatteverket att de svarta lönerna inom den del av 

byggsektorn som arbetar med installationsarbeten uppgick till minst 2,5 – 3 miljarder kronor per 

år. Till följd av denna utredning räknade Skatteverket ut att staten förlorade omkring 2,5 

miljarder kronor per år på grund av fusk med momsredovisningen från byggbranschen. Det är 

uteblivna arbetsgivaravgifter, anställdas skatter och mervärdesskatter som dessa företag inte 

redovisar (Österberg 2006, s. 18). 

 Skatteverket bedömer att den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn 

har fått en sådan omfattning att det krävs radikala åtgärder för att komma till rätta med 

problemet. Skatteverket anser att det inte är realistiskt att tro, att vare sig myndighetens 

kontroller eller den självsanering som pågår inom byggsektorn är tillräckligt för att få ordning på 

problemet (Österberg 2006, s. 19). Problem med svart arbetskraft inom byggsektorn är emellertid 

inte unikt för Sverige. Olika system för att motverka problemet har därför införts i flera länder 

inom EU. I Nederländerna infördes bestämmelser om betalningsansvar för skatter och avgifter 

redan 1982 (Österberg 2006, s. 28).  

 De två rapporter som RSV har tagit fram ligger till grund för riksdagens beslut att införa 
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omvänd momsredovisning för byggsektorn. Omvänd momsredovisning innebär att det är 

köparen och inte säljaren som redovisar och betalar momsen och syftet är att därigenom 

motverka problemet med skattefusk (Österberg 2006, s. 1). 

 Omvänd momsredovisning finns redan i Tyskland, Belgien, Nederländerna och Österrike. 

Tyskland är det land som senast i raden infört omvänd momsredovisning (Österberg 2006, s. 28). 

Landet införde omvänd momsredovisning i byggbranschen så sent som 2004, men sedan tidigare 

har landet, liksom många andra EU-länder, däribland Sverige, haft en harmoniserad 

momsredovisning vad gäller handel mellan olika EU-länder för att underlätta denna handel. 

Denna momsredovisning gör det möjligt för ett företag att sälja tjänster och varor i ett annat EU-

land utan att behöva momsregistrera sig i landet1.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Skatter i olika former har funnits i världen under väldigt lång tid. Romarna införde skatter för att 

bringa inkomster till staten. Redan vid denna tid fanns också begreppet skattefusk, vilket gjorde 

att den obligatoriska taxeringen var 15: e år inte var tillräcklig utan även ytterligare kontroller och 

utfrågningar gjordes bland befolkningen (Jungdalen 2006). På 1940-talet infördes källskatten i 

Sverige. Till skillnad från det tidigare systemet där den anställde först fick ut sin lön och sedan 

fick betala in pengar till staten skulle nu arbetsgivaren betala in pengarna. På detta sätt fick staten 

in pengar även från dem som inte betalat in självmant (Edin 2006). Numera är mervärdesskatten 

(momsen) statens största inkomstkälla och således en mycket viktig del i det svenska 

skattesystemet. Byggsektorn är i sin tur ur sysselsättningssynpunkt den näst största näringen i 

Sverige vilket innebär att den är mycket viktig för samhällsekonomin ( SOU Skärpning gubbar 

2002, s. 13). Statens intäktsförluster på grund av fusk drabbar den skattefinansierade offentliga 

sektorn. Detta betyder att de tjänster som stat, kommun och landsting tillhandahåller riskerar att 

försämras. En försämring kan i sin tur leda till en skattehöjning för att kompensera för 

intäktsförlusterna (Österberg 2006, s. 21). Enligt de undersökningar som gjorts i byggbranschen 

så vet SKV att det rör sig om enorma summor som förskingras och det krävs radikala 

förändringar för att komma tillrätta med skattefusket. Beslutet om omvänd momsredovisning är 

                                                 
1 Christina Stangl och Marie Nilsson (skatt och redovisning) Tysk-Svenska Handelskammaren 
intervju 4 oktober 2006 
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taget och ett införande av detta nya skattesystem sker den 1 juli 20072.  Införandet av omvänd 

momsredovisning för dock med sig en del negativa följder för byggföretagen. Det nya 

skattesystemet medför nämligen administrativa merkostnader och komplicerade regler. Det 

kommer att orsaka stora redovisningstekniska och definitionsmässiga problem för byggföretagen 

då det än så länge inte finns klara direktiv vid till exempel felanvändning av omvänd 

momsredovisning. Det medför även att när säljaren ska fakturera, måste denne ta ställning till om 

mervärdesskatten skall faktureras eller inte. Den här sortens dilemman kan resultera i svåra 

gränsdragningsfrågor. Utöver detta ger den omvända momsredovisningen också upphov till en 

likviditetsförlust för säljaren. Säljaren går miste om de pengar som köparen i vanliga fall skulle 

ha betalat i moms för uppdraget.  

1.3 Problemformulering 

 Det finns flera åsikter om införandet av omvänd momsredovisning. En fråga är om nyttan med 

de nya reglerna överväger de negativa konsekvenser som de medför. Andra frågor som bör 

ställas är hur införandet av omvänd momsredovisning kommer att påverka de små och stora 

byggföretagen i Sverige och hur några revisionsbolag ser på de nya reglerna.  

 Omvänd momsredovisning innebär dessutom att Sverige avviker från de harmoniserade 

regler som finns för mervärdesskatt inom EU och som egentligen ska tillämpas av alla 

medlemsländer (Österberg 2006, s. 22). 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka reaktionerna på det kommande införandet av omvänd 

momsredovisning hos ett antal utvalda små, medelstora och stora byggföretag i Sverige. 

Begreppet stora byggföretag utgörs av byggföretagen JM, NCC, PEAB och SKANSKA. 

Dessutom är syftet med studien att visa om det finns någon likhet vad gäller resultatet mellan den 

svenska studien och en studie utförd på tyska byggföretag, som haft omvänd momsredovisning 

sedan 2004. 

                                                 
2 Pia Hedberg Elkjaer skattejurist Lindebergs Grant Thornton, kurs om moms 13 oktober 2006  



 4 

2.0 METOD 

Detta kapitel avser att visa vilka metoder som använts till denna uppsats gällande urval och 

insamling av information. Dessutom redogörs för nyckelbegrepp som visar på den utförda 

studiens kvalitet vad gäller bland annat generalisering och reliabilitet. 

2.1 Angreppssätt 

Studierna kommer att utföras med enkätundersökningar till små och medelstora svenska och 

tyska byggföretag. Detta görs först och främst för att få en bild av vad de svenska små och 

medelstora företagen tror om införandet av omvänd momsredovisning. Dessutom kommer de 

svenska åsikterna att jämföras med den tyska undersökningen för att se om någon skillnad 

föreligger mellan vad svenska företag i förväg tror och hur tyska företag upplevt förändringen.  

De fyra största byggföretagen i Sverige: JM, NCC, PEAB och SKANSKA kommer att 

intervjuas via telefon eller personlig intervju. Anledningen till att dessa företag intervjuas är att 

de antas ha djupare kunskap i ämnet än mindre företag som inte kommit lika långt i processen 

kring införandet. Detta antagande får medhåll av Staffan Renström, skattejurist vid Sveriges 

Byggindustrier.  

Åsikter och information från skattejurister på olika revisionsföretag kommer även att 

uppmärksammas, då de är speciellt kunniga inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 2.1: Uppsatsens angreppssätt, figuren skapad av uppsatsens författare Cecilia Bergliden och Madeleine 
Nilsson.  
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2.2 Metodval 

Uppsatsens empiridel kommer att innehålla både kvalitativ och kvantitativ forskning. Den 

kvalitativa forskningen fås genom intervjuer som utförts med utvalda intervjuobjekt. Den 

kvantitativa delen kommer att bestå av enkäter som skickas ut till företag inom byggbranschen 

både i Sverige och i Tyskland. Tyskland valdes dels för att få ett utlåtande från ett land som 

redan tillämpar den redovisningsmetod som ska undersökas i denna uppsats. Ytterligare 

argument för valet av Tyskland är att redovisning och beskattningssystem liknar de system som 

tillämpas i Sverige. Både Tyskland och Sverige tillhör den kontinentala redovisningsskolan. 

Detta gör att jämförelsen mellan enkätsvaren från Tyskland och med dem från Sverige kan bli 

mer rättvisande. Den kvantitativa forskningen kommer endast att ge respondenten ett litet 

utrymme för vidare kommentarer då enkäterna nästan enbart består av frågor med redan tryckta 

alternativ.  

2.3 Informationssökning 

2.3.1 Insamling av primärdata 

I denna uppsats kommer primärdata att bestå av intervjuer och enkätundersökningar. Denna form 

av information är mer lämplig för uppsatsens ändamål än sekundärdata, eftersom sekundärdata 

redan finns tillgänglig utan specifikt syfte för denna uppsats. 

2.3.2 Insamling av sekundärdata 

Uppsatsens sekundärdata, som redan finns tillgänglig för allmänheten genom olika medier, 

kommer att samlas in från medier med relevans för uppsatsens ändamål såsom litteratur, 

tidskrifter, lagskrifter, Internet och biblioteksdatabaser.   

2.4 Urval 

2.4.1 Val av personer att intervjua 

Det finns olika sätt att välja ut vilka personer som ska vara med i en undersökning. En 

förhållandevis enkel metod är att använda sig av bekvämlighetsurval, där intervjuobjekten väljs 

ut av bekvämlighet för uppsatsskrivarna. Troligen finns det ett inslag av bekvämlighetsurval i de 
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flesta urvalsprocedurerna (Denscombe, s. 25). Det här urvalet har använts i denna uppsats genom 

det bedömningsurval och rekommendationsurval som författarna baserar sitt urval på.    

Bedömningsurval indikerar att det urval som gjorts anses vara representativt för den studie 

som ska genomföras. Den andra urvalsmetod som använts är rekommendationsurval. Med denna 

urvalsmetod menas att de personer som intervjuas har rekommenderats av andra personer 

(Arbnor & Bjerke 1994, ss. 240 och 255). Enligt Johansson & Tufte (2003) kallas denna metod 

där en respondent föreslår en annan respondent för snöbollsmetoden. 

Representanter från fyra av Sveriges största byggföretag: JM, NCC, PEAB och SKANSKA 

intervjuas. De personer som ska intervjuas är utvalda både genom ett bedömningsurval och 

genom ett rekommendationsurval. Bedömningsurvalet kommer in genom att författarna först på 

egen hand utvärderar vilka representanter på respektive företag som är användbara för den 

aktuella studien. Därefter tillämpas rekommendationsurvalet och snöbollsmetoden varvid 

författarna blir hänvisade vidare från de ursprungliga respondenterna till nya, mer lämpliga 

respondenter för studien. Representanterna från JM, NCC och PEAB intervjuas vid personliga 

möten medan SKANSKA intervjuas via telefon. Alla intervjuer utfördes av författarna och 

anledningen till att SKANSKA intervjuades via telefon var det geografiska avståndet mellan 

intervjuobjektet och författarna.  

2.4.2 Val av företag till enkätundersökning 

Företagen som deltar i enkäten väljs ut från den svenska och den tyska marknaden inom 

byggsektorn. Därefter görs vissa avgränsningar. De svenska företagen väljs från två olika 

branschorganisationers adresslistor, Sveriges Byggindustrier och VVS-Installatörerna. Ett 

slumpmässigt urval tillämpas därefter för att välja ut de svenska företagen som är med i studien. 

Av ca 3900 svenska företag väljs 200 företag ut med en slumpgenerator. Även de tyska företag 

som är med i undersökningen väljs ut slumpmässigt. Dock förekommer viss avgränsning 

eftersom företagen enbart väljs ut från den tyska delen av Internetsidan: ”Wer liefert was?” (Vem 

levererar vad?) Den 13 oktober 2006 hade sidan 6579 företag under kategorin ”building 

construction”. Ur dessa 6579 görs ett urval på 150 företag genom obundet slumpmässigt urval. 

För att välja företagen används en datoriserad slumpgenerator. Företagen är belägna runt om i 

Tyskland men geografiskt läge tas däremot inte med som en urvalsparameter vid urvalstillfället.  
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2.4.2.1 Utformning av frågeenkäter 

Frågorna på enkäterna formuleras så klart som möjligt för att undvika att frågorna missförstås. 

Att inget missförstånd uppstått kan dock inte säkerställas. De två enkäterna har olika innehåll då 

de riktar sig till byggföretag i två olika länder med olika förutsättningar. Innehållet i enkäterna 

utformas utifrån de frågor, om till exempel konkurrens och svart arbetskraft, som ska jämföras 

mellan de utvalda byggföretagen i Sverige och Tyskland. Den ena enkäten riktar sig mot svenska 

företag och deras förberedelser och föreställningar om vad införandet av omvänd 

momsredovisning kommer att innebära för dem. Den andra enkäten ska besvaras av tyska företag 

som redan har erfarenhet av den omvända momsredovisningen och införandet av den. Enkäten 

till de tyska företagen översätts till tyska för att undvika eventuella missförstånd om 

respondenten tvingas översätta enkäten själv. En förhoppning är att svarsfrekvensen ska öka när 

enkäten skrivits på tyska då det inte kan förutsättas att alla tyska medborgare kan engelska och 

än mindre svenska.    

2.5 Studiens kvalité   

2.5.1 Validitet 

Med validiteten mäts giltigheten av de resultat som erhållits (Arbnor & Bjerke 1994, s. 249). 

Frågan måste ställas om mätningen mäter rätt sak. I denna uppsats kan problem med validiteten 

uppstå om till exempel en intervjuad person uppfattar en fråga felaktigt och istället svarar på en 

för studien irrelevant fråga. Vid personliga intervjuer kan denna risk dock minskas genom att den 

intervjuade har möjlighet att fråga intervjuaren på plats om några frågor uppstår. 

Vid enkätundersökningar är denna risk högre eftersom den svarande inte har möjlighet att 

fråga om oklarheter kring frågorna uppstår.    

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten syftar till att mäta tillförlitligheten hos ett resultat (Lekvall & Wahlbin 2001, s. 

306). Faktorer som kan påverka tillförlitligheten vid en intervju kan till exempel vara att 

personen som blir intervjuad är under stress till följd av dåliga kunskaper om det aktuella ämnet. 

Uppsatsens författare har försökt undvika denna faktor genom att personerna som blir 

intervjuade är väl insatta i ämnet. En annan osäkerhetsfaktor vid intervjuer är om det är skilda 

personer som intervjuar. Detta undviks i denna uppsats genom att det är samma person som 
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ställer frågorna vid alla intervjuerna och att frågorna är färdigformulerade före intervjuerna. 

Reliabiliteten vid enkätundersökningen kan dock inte garanteras då det inte finns någon 

övervakning av att enkäten fyllts i av den mest lämpade personen på företaget eller vid ett lugnt 

tillfälle. Är respondenten av okänd anledning stressad, kan det påverka utfallet av enkäten. 

Denna uppsats enkätundersökning riskerar att få en låg reliabilitet om bortfallet av respondenter 

är stort. Författarna är medvetna om denna risk.  

2.5.3 Generalisering 

Uppsatsens kvantitativa undersökning i Sverige är tillräcklig stor för att svaren ska kunna 

generaliseras om inget bortfall i undersökningen förekommer. Dock är risken för bortfall stor och 

därmed är sannolikheten liten att en generalisering kommer att kunna göras. Den tyska 

undersökningen som pågår under perioden 11/10 2006 till och med 1/12 2006, är inte tillräckligt 

stor för en generalisering. Det är troligt att inte heller någon generalisering av den svenska 

undersökningen kommer göras. Både de svenska och tyska enkätresultat som framkommer 

behandlas då endast som en fingervisning om vad vissa företag anser. Resultatet av de svenska 

kvalitativa studierna kan inte heller generaliseras men ibland kan resultat av kvalitativa studier 

utveckla början till mönster.   

2.6 Tidigare forskning 

Omvänd momsredovisning i byggbranschen är ett relativt nytt begrepp i Sverige och har ännu ej 

hunnit bli tillämpat enligt svensk lag. Därför är tidigare forskning på detta område i Sverige 

begränsad. Utomlands däremot finns det viss forskning att finna då begreppet redan finns sedan 

tidigare i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Österrike. 

Begreppet mervärdesskatt har funnits längre och därmed har också mer skrivits om ämnet. 

Forskningen om mervärdesskatt som ligger till grund för denna uppsats teoridel kommer från 

olika delar av Europa. 
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3.0 TEORI 

I teorikapitlet behandlas mervärdesskattens historia i Sverige i korthet. Dessutom visas 

forskningsfronten vad gäller de problem med mervärdesskatt som uppkommit genom tiderna.  

3.1 Mervärdesskattens syfte och historia i korthet 

Mervärdesskatt (moms) har funnits i nästan 70 år i Sverige. Den har under årens lopp förändrats 

och anpassats till marknadens utveckling. Den första allmänna skatten på omsättning som 

infördes i Sverige trädde i kraft den 1 januari 1940. Den allmänna omsättningsskatten infördes då 

staten behövde pengar att täcka upp de kostnader som andra världskriget förde med sig (Alhager 

2001, s. 136). Sedan dess har det funnits flera olika varianter av skatt på omsättning. Den 1 juli 

1994 infördes den mervärdesskattelag (ML) som gäller idag. Genom de lagändringar som trädde 

i kraft då Sverige blev medlem i EU syftar ML nu fullt ut till att vara EG-harmoniserad (Alhager 

2001, s. 140). Mervärdesskatten är en flerledsskatt vilket betyder att den belastar varje led i 

varukedjan och det är den slutliga konsumenten som får betala mervärdesskatten som en del av 

priset på varan. Det viktigaste syftet med mervärdesskatten är att finansiera den offentliga 

sektorn (Öberg 2000, s. 74). Ett flertal forskare tar upp olika synvinklar på problem med 

mervärdesskatt.  

3.2 Mervärdesskatt vid konkurser 

Jesper Öberg behandlar i sin doktorsavhandling frågan om hur mervärdesskatten ska prioriteras 

vid konkurser. I och med att konkurserna i Sverige ökade under 1990-talet har 

mervärdesbeskattning vid obestånd fått stor uppmärksamhet. I flera fall har statens 

mervärdeskattefordran handlat om mycket stora belopp. Vid ett exempel som Jesper Öberg visar 

på i sin forskning uppgick statens skattefordran vid en konkurs till 100 miljoner kronor. Ärendet 

handlade om huruvida staten kunde göra sin fordran gällande som högprioriterad massafordran 

eller om den inte kunde göras gällande alls (Öberg 2000, s. 8).  

Frågor som tas upp i avhandlingen ovan är bland annat med vilken rätt staten kan göra sin 

fordran på mervärdesskatt gällande vid en konkurs och hur gränsen ska dras mellan konkursboet 

och konkursgäldenärens skattskyldighet. Riktar sig statens fordran till konkursgäldenären utgör 

den en konkursfordran eller en gäldenärsfordran. Avgörandet beror på när fordringen uppkommit 
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i förhållande till konkursutbrottet. Riktar sig fordran istället till konkursboet utgör den en 

massafordran (Öberg 2000, s. 105). Det är framförallt två rättsområden som uppkommer, 

obeståndsrätten och mervärdesskatterätten. I en del fall kan de två rättsområdena orsaka 

tillämpningsproblem med hur de båda förhåller sig till varandra. I samband med de många 

konkurser under 1990-talet väcktes också debatten om omvänd momsredovisning i flera företag 

(Öberg 2000, s. 8).  

3.3 Karusellbedrägeri 

Den omvända momsredovisningen motverkar skattefusk när köparen gör avdrag för moms som 

inte betalas in av säljaren. Karusellbedrägeri (Carousel fraud) är en variant på detta skattefusk 

inom mervärdesskatteområdet. EU-kommissionären László Kovács (2006, s. 1) har i sin 

undersökning bland annat tagit upp denna företeelse. Problemet med fusk med mervärdesskatten 

är utbrett inom hela EU. Enligt en undersökning som genomfördes 2002 beräknade forskarna att 

EU förlorade 100 miljarder euro per år (Woolfe 2006) på grund av detta fusk. Den vanligaste 

formen är den nämnda karusellmodellen (Dale et al. 2002). I sin forskningsartikel om ämnet 

föreslår Kovács en ombildning av mervärdesskatten för att förhindra karusellen. Den vanligaste 

formen av karusellbedrägeri har gällt datorkomponenter och mobiltelefoner (Elliot 2006).  

3.3.1 Exempel på karusellen 

Karusellen kan beskrivas enligt följande exempel:  

Ett hotell anlitar ett städbolag men detta städbolag har aldrig för avsikt att göra något städjobb på  

hotellet. Karusellen börjar med att hotellet betalar en faktura till städbolaget på 10 000 kr. Enligt 

överenskommelse sätter sedan städbolaget i sin tur in 8 000 kr på hotellägarens privata konto. 

Hotellägaren måste lösa städningen och anlitar enligt plan svartarbetskraft för 4 000 kr och har 

således kvar 4 000 kr på sitt konto. På pappret ser det ut som en regelriktig transaktion mellan 

hotellet och städbolaget men i praktiken är det fråga om bedrägeri och svartarbete2. Se figur på 

nästa sida.  

 

                                                 
2 Pia Hedberg Elkjaer skattejurist Lindebergs Grant Thornton, kurs om moms 13 oktober 2006  
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Figur 3.1: Modell av ett karusellbedrägeri. Bearbetning av modell av Pia Elkjaer Hedberg 2006. 
 

3.4 Omvänd momsredovisning mellan EU-länder    

Sedan tidigare har omvänd momsredovisning (omvänd skattskyldighet) tillämpats mellan olika 

EU-länder. Detta har underlättat handel mellan företag inom EU då det säljande företaget inte 

behöver momsregistrera sig i det mottagande företagets land. Vid handel mellan företag i olika 

länder, mellan vilka omvänd skattskyldighet inte tillämpas, blir företaget tvunget att 

momsregistrera sig i mottagarlandet om företaget blivit skattskyldigt. Har företaget inte blivit 

skattskyldigt kan företaget istället ansöka om återbetalning från den utländska 

skattemyndigheten. Mathias Bopp (2002) tar i sin avhandling upp problemet med länder som inte 

tillämpar omvänd skattskyldighet kontra länder som tillämpar den. Denna diskussion har blivit 

aktuell i och med att Internet vuxit sig stort som källa till nya kunder och leverantörer för företag 

och privatpersoner. Det har blivit enklare att finna en ny kundkrets oberoende av landsgränser. 

De länder som inte tillämpar omvänd skattskyldighet däremot har potentiellt en stor nackdel 

eftersom skattskyldiga leverantörer måste momsregistrera sig i landet vilket är en ytterligare 

process i försäljningen.    



 12 

3.5 Problem med mervärdesskatt vid omstruktureringar  

En annan aspekt runt mervärdesskatten har forskaren Eleonor Alhager (2001 ss. 60-61) 

behandlat i sin avhandling om mervärdesskatt vid omstruktureringar i företag då problemet med 

mervärdesskatterättsliga konsekvenser av aktie- och andelsöverlåtelser samt inkråmsöverlåtelser 

analyseras. Ett betydelsefullt utgångsläge för Alhagers doktorsavhandling är att 

mervärdesskatten bör vara neutral. Beskattningen ska enligt neutralitetsprincipen vara neutral 

oberoende av det syfte och resultat som eftersträvas. Beskattningen ska således inte styras av 

handlingsalternativ (Alhager, 2001, s. 495). Doktorsavhandlingens huvudsyfte är att urskilja 

situationer vid omstruktureringar i företag där mervärdesskatt utgår, samt att klargöra hur 

mervärdesskatt aktualiseras vid dessa omstruktureringssituationer (Alhager 2001, s. 23). De 

omstruktureringar som Eleonor Alhager tar upp i sin doktorsavhandling innebär 

strukturförändringar exempelvis i ägande eller finansiering där någon förändring på företagets 

tillgångar, skulder eller eget kapital är en förutsättning. Exempel på omstruktureringar är 

fusioner och verksamhetsavyttringar. Tillvägagångssätten för omstrukturering kan ske på flera 

sätt. Vanligt förekommande är inkråmsöverlåtelser samt överlåtelser av aktier och andelar 

(Alhager 2001, s. 24). Det är ur mervärdesskattesynpunkt mer komplicerat med 

inkråmsöverlåtelser än med överlåtelser av aktier och andelar. För de inblandade i en 

inkråmsöverlåtelse blir den mervärdesskatterättsliga effekten annorlunda beroende på parternas 

roll och hur verksamheten ser ut. Dels om parterna i en inkråmsöverlåtelse är förvärvare eller 

överlåtare och dels om de bedriver skattepliktig eller skattefri verksamhet (Alhager 2001, s. 285). 

Överlåtelser av aktier och andelar är mindre komplicerat. Överlåtelser av aktier och andelar är 

till exempel ett andelsbyte, en verksamhetsavyttring eller en enkel överlåtelse av aktier. Eleonor 

Alhager skriver i sin avhandling om externa och interna sidor vid aktier och andelsöverlåtelser. 

Den externa sidan är de mervärdesskatterättsliga påföljderna för köpare och säljare medan den 

interna sidan innebär de mervärdesskatterättsliga effekterna för det aktuella företaget (Alhager 

2001, ss. 259-260).  
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3.6 Risk för skatteundandragande i Tyskland   

Dorothee Nöhren frågar sig i sin avhandling kallad ”Die Hinterziehung von Umsatzsteuer” 

(Undandragande av mervärdesskatt) om det inte finns möjligheter att fuska med 

mervärdesskatten även efter att omvänd momsredovisning införts. Denna avhandling skrevs i 

Tyskland och därmed är också de exempel på möjligt fusk Nöhren tar upp därifrån. Den första 

risken för fusk föreligger om en köpare i Tyskland använder sig av sitt företags identitetsnummer 

när han mottar en tjänst som inte är i enlighet med företagets verksamhet. Använder innehavaren 

identitetsnumret vid dessa tillfällen handlar det om fusk (Nöhren 2005, s. 310). En annan form av 

skattefusk är om en obehörig person använder identitetsnumret. På så sätt kan privatpersoner 

låtsas vara företag för en tid och därmed betala nettopriser istället för bruttopriser. Detta fusk 

kallas ibland ”myrkriminalitet”. Detta innebär att väldigt många gör små skattebrott, och därmed 

är risken för att bli upptäckt liten (Nöhren 2005, ss. 310-311).     

3.7 Teoretisk referensram 

I teoriavsnittet behandlas bakgrunden till mervärdesskatten i korthet. Det ursprungliga syftet med 

mervärdesskatten i Sverige var att täcka upp för de kostnader som andra världskriget förde med 

sig. Under nästan de 70 år som gått sedan den första typen av mervärdesskatt infördes har 

mervärdesskatten förändrats och anpassats till utvecklingen. Sedan Sverige blev medlem i EU 

syftar nu mervärdesskattelagen fullt ut till att vara EG-harmoniserad.   

Teorikapitlet tar upp olika aspekter runt mervärdesskatten. Jesper Öberg diskuterar i sin 

avhandling hur mervärdesskatten ska prioriteras vid konkurser. Detta ämne har blivit mycket 

uppmärksammat i och med det stora antal konkurser som ägde rum i Sverige under 1990-talet. 

Många företag blev drabbade av konkurserna och konsekvenserna blev att företagen betalade 

utgående moms på sin försäljning och när kunden gick i konkurs uteblev betalningen och kvar 

blev en oprioriterad fordran. Omvänd momsredovisning skulle kunna avhjälpa denna typ av 

problem. Ytterligare tar teorikapitlet upp karusellbedrägeriet, även detta kan motverkas med 

omvänd momsredovisning. Karusellen är ett förfarande som dels förklaras i texten 3.3 och dels i 

ett enkelt exempel och en modell 3.3.1. Denna typ av bedrägeri är vanligt och förekommer inte 

bara i Sverige utan inom hela EU.  
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Omvänd momsredovisning är inte något nytt begrepp utan har tillämpats tidigare i handeln 

mellan EU-länder. Detta har underlättat handeln mellan länderna då säljaren inte behöver 

momsregistrera sig i köparens land.  

Ytterligare ett område som teorikapitlet behandlar är mervärdesskatt vid omstruktureringar. 

Detta område tas upp för att få en vidare aspekt på problem och frågor som uppkommer runt 

mervärdesskatten. Bakgrunden för Eleonor Alhagers doktorsavhandling är att mervärdesskatten 

ska vara neutral vid omstruktureringar. Enligt Eleonor Alhager kan neutralitetsprincipen inom 

mervärdesskatten ibland ifrågasättas.  

I teorikapitlet har ett av dagens sätt att skattefuska presenterats, nämligen karusellen. 

Förhoppningen är att denna karusell ska förhindras eller försvåras genom omvänd 

momsredovisning. Dock har även teorikapitlet presenterat faran med nya möjligheter till fusk 

även efter att omvänd momsredovisning införts. Dorothee Nöhren har nämligen visat att 

skattefuskare kan hitta nya metoder när ett annat sätt försvinner eller försvåras. 

Med vetskapen om att mervärdesskatt inte är ett problemfritt område utförs uppsatsens 

empiriska del. Detta görs för att undersöka huruvida uppsatsens syften har uppfyllts eller ej. 

Uppsatsens syfte är som bekant att undersöka reaktionerna på det kommande införandet av 

omvänd momsredovisning hos ett antal utvalda små, medelstora och stora byggföretag i Sverige. 

Dessutom är syftet med studien att visa om det finns någon likhet vad gäller resultatet mellan den 

svenska studien och en studie utförd på tyska byggföretag, som haft omvänd momsredovisning 

sedan 2004. 
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4.0 EMPIRI  

I avsnitt 4 presenteras den nuvarande momsredovisningen samt hur den omvända 

momsredovisningen kommer att fungera. En närmare granskning av skattefusket i 

byggbranschen görs och hur detta fusk påverkar företag, kunder och anställda. De nya reglerna 

granskas och för- och nackdelar som reglerna medför tas upp. Tidigare implementering av 

omvänd momsredovisning i Tyskland undersöks. Detta görs för att kunna göra en uppskattning 

av hur de nya reglerna kommer att fungera i Sverige.  

4.1.  Nuvarande och kommande momsredovisning 

4.1.1 Momsredovisning 

Mervärdesskattelagen (ML) anger vilka som är skyldiga att betala mervärdesskatt i Sverige 

(Thomsson et al. 2000, ss. 146-147). Huvudregeln är att den som omsätter varor eller tjänster är 

skyldig att betala mervärdesskatt. Mervärdesskatten (moms) är en statlig konsumtionsskatt som 

bärs av konsumenterna. Den utgår på omsättningen av varor och tjänster inom Sverige. Exporten 

är dock befriad från moms. Betald moms vid inköp respektive uppburen moms vid försäljning 

påverkar inte företagets kostnader eller intäkter och belastar därmed inte företagets resultat. Den 

bokförs som en fordran eller en skuld till staten. Ingående moms på en inköpsfaktura är således 

ingen kostnad för köparen utan en fordran på staten och utgående moms på en säljfaktura till en 

kund är inte en intäkt för säljaren utan en skuld till staten. Momsen tas ut i samtliga led. Den 

uppburna momsen på egen försäljning ska redovisas och sedan dras den erlagda momsen för 

egna inköp av och skillnaden fås tillbaka eller betalas in. Den skattskyldige ska vid bestämda 

tider under året betala in den uppburna skatten till staten och får då dra av den moms som denne 

erlagt vid egna inköp. Mervärdesskatten påverkar inte företagen negativt ur likviditetssynpunkt 

eftersom företagen får betalt av sina kunder innan de själva ska betala in momsen. Är 

nettoskatten positiv, det vill säga om den utgående momsen är större än den ingående, får 

företagen en skattekredit (Thomsson et al. 2000, s. 146-147). 

4.1.2 Omvänd momsredovisning 

De nya reglerna innebär en avvikelse från huvudregeln, där den som omsätter en vara eller tjänst 

är skyldig att betala in momsen. Det är köparen och inte säljaren som redovisar och betalar in 
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momsen (Österberg 2006, s. 20). Omvänd momsredovisning tillämpas endast av de byggföretag 

som säljer vissa tjänster (de tjänster som berättigar omvänd momsredovisning finns specificerade 

av skatteverket) till andra byggföretag. Därmed ska inte de företag som fakturerar slutkunden i 

sin tur tillämpa omvänd momsredovisning mot slutkunden. 

 Omvänd momsredovisning medför likviditetseffekter för den som säljer en tjänst. 

Likviditet innebär ett företags förmåga att betala löpande kostnader. Dessa likviditetseffekter kan 

i olika fall vara både positiva och negativa för företaget. Köparen får ingen likviditetseffekt 

eftersom denne bara ändrar vem som är mottagaren av momspengarna. Det vill säga, istället för 

att betala moms på en faktura till säljaren, betalar köparen in momsen direkt till Skatteverket. För 

säljaren däremot, kan de nya reglerna innebära negativa likviditetseffekter. Säljaren får inte 

tillgång till momsbeloppet från köparen som säljaren tidigare fått. Den erhållna momssumman 

har tidigare kunnat disponeras av säljaren till att betala egna inköp innan utgående moms ska 

betalas till staten3. Detta innebär att de företag som tillhandahåller tjänster kan få negativa 

likviditetseffekter. Omvänd momsredovisning kommer att medföra ett behov av större likviditet, 

vilket leder till att företagen kommer att öka sina kostnader genom att de kan tvingas ta nya lån.  

 Förslaget om omvänd skattskyldighet innebär att Sverige kommer att avvika från Rådets 

sjätte direktiv, direktiv 77/388/EEG, som gäller harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning. 

Harmoniseringen syftar till att skapa ett gemensamt system för mervärdesskatt inom EU. För att 

Sverige ska få använda sig av omvänd momsredovisning i byggsektorn har regeringen tidigare 

ansökt om ett bemyndigande enligt artikel 27 i det sjätte direktivet. Dock fick aldrig Sverige 

något svar eftersom EU beslutade att undantag enligt artikel 27 inte längre behövdes 3. Problemet 

med skattefusket inom byggbranschen är inte unikt för Sverige, utan för närvarande tillämpar 

fyra medlemsstater, Belgien, Nederländerna, Österrike och Tyskland, med stöd av artikel 27 

omvänd skattskyldighet vid omsättning av byggtjänster (Österberg 2006, s. 22). 

4.1.3 Skattefusket 

Skattefusket kan i detta fall beskrivas som en organiserad handel med svart arbetskraft. Olika 

sammansättningar med fristående uppdragsgivare, underentreprenörer, bemanningsföretag och 

mellanled används i avsikten att försvåra för Skatteverket att kontrollera och utreda fusket. Det 

                                                 
3 Christian Merseburg skattejurist Ernst & Young, intervju 5 oktober 2006 
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är oftast i underentreprenörsleden, i tredje eller fjärde led som skattefusket sker (SOU 2002:115 

2002, s. 19). Fusket uppstår oftast som en följd av att företag fakturerar transaktioner för att 

sedan försvinna utan att redovisa den moms som uppförts på fakturorna samtidigt som kunden 

som erhåller fakturan utövar sin lagliga avdragsrätt (Österberg 2006, s. 20). 

 En form av skattefusk är att ett byggföretag (1) lämnar ett uppdrag till ett annat byggföretag 

(2) som endast får fakturor för att ge sken av att byggföretag 2 tillhandahåller arbetskraft till 

byggföretag 1. Arbetskraften är dock anställd hos byggföretag 1. Kontentan av detta blir att 

byggföretag 2 skriver ut falska fakturor till byggföretag 1. Enligt Skatteverkets kartläggning av 

skattefusket är den vanligaste formen att företag 2 skriver ut fakturor till fler än en 

uppdragsgivare. Det finns företag som förekommer endast med syftet att ställa ut luftfakturor för 

att täcka lönekostnader hos andra företag (SOU 2002:115, s. 19). När Skatteverket upptäcker 

detta och börjar utreda dessa företag som oftast existerar endast under en kort period, avvecklas 

de fort. Uppdragsgivaren upphör dock inte med att anlita svart arbetskraft utan anlitar nya 

uppdragstagare för att ta över fuskfaktureringen. För Skatteverket innebär detta system att när väl 

fusket upptäcks, har verksamheten redan flyttats till ett nytt företag och konsekvenserna blir att 

skatterna aldrig betalas in (Österberg 2006, s. 20). 

 En av de undersökningar Skatteverket har gjort, RSV Rapport 2001:9, visar att de företag 

som fakturerar och tillhandahåller svartarbetande personal debiterar mervärdesskatt på de 

fakturor som går till kunderna. Denna skatt behålls sedan i företagen och ingen moms redovisas 

till staten. Därmed fuskas det på den utgående momsen samtidigt som företaget som 

tillhandahållits svartarbetskraft kan dra av den moms som fakturerats och betalts. 

4.1.4 Effekter av skattefusket  

Skattefusket medför en mängd negativa konsekvenser, men de som först och främst drabbas är 

aktörerna i byggsektorn själva. Den höga frekvensen av svartjobb inom byggbranschen innebär 

att hela branschen drabbas av dåligt rykte. Det blir svårt för seriösa företag att konkurrera 

anbudsmässigt med de företag som använder sig av svart arbetskraft och som låter bli att betala 

mervärdesskatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Konkurrenssituationen sätts ur spel och 

därmed minskar chansen för nya företag att lyckas etablera sig på marknaden. Statsfinanserna 

blir lidande när företag fuskar med skatterna. Det är den skattefinansierade offentliga sektorn 

som förlorar de intäkter som staten går miste om när företagen inte betalar in skatt och sociala 
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avgifter. Om dessa intäktsförluster fortsätter att öka kan stat, kommun och landsting tvingas höja 

skatterna för att kunna fortsätta att erbjuda de tjänster som de tillhandahåller3. 

 De som anlitar svart arbetskraft tar en stor risk. Uppkommer fel eller brister i arbetet saknar 

de garantier. I dessa situationer blir det den som anlitat svart arbetskraft som får stå för kostnader 

för att reparera felen eller bristerna. För de anställda som arbetar svart innebär det en rad 

negativa konsekvenser. Lönen de förvärvar är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande och 

de som arbetar svart saknar också arbetslöshetsersättning om de skulle bli utan arbete.  

Om olyckan är framme och de skadar sig har de heller inget försäkringsskydd (Österberg 2006, 

ss. 20-21). 

4.2 Redovisningsskolor 

I dagens internationella redovisningspraxis finns två huvudgrupper, den anglosaxiska 

redovisningsskolan och den kontinentala redovisningsskolan (Artsberg 2005, s. 88). 

4.2.1 Anglosaxiska skolan 

Den anglosaxiska redovisningsskolan har aktieägare som huvudfinansiärer och är därför en skola 

som är mer inriktad på resultaträkningen och att värdera till marknadsvärden. Detta gör den 

anglosaxiska redovisningen mindre försiktig men samtidigt mer öppen. Den anglosaxiska skolan 

använder sig av ”case law” inom det juridiska systemet. Case law betyder att man löser alla 

konflikter som enskilda fall, hellre än att skapa en regel eller lag som alltid tillämpas. Länder 

som USA, Storbritannien och Holland tillhör den anglosaxiska skolan (Artsberg 2005, ss. 88-90). 

 4.2.2 Kontinentala skolan 

Den kontinentala redovisningsskolans största finansiärer är långivarna och därför blir också 

redovisningen mer försiktig och inriktad på balansräkningen. När det gäller det juridiska systemet 

tillämpar den kontinentala skolan så kallad ”code law”. Code law innebär att redovisningen ska 

följa fastslagna lagar och regler och inte betrakta alla fall för sig som den anglosaxiska skolan. 

Till den kontinentala skolan hör länder som Tyskland, Sverige, Frankrike och Japan (Artsberg 

2005, ss. 88-90). 

                                                 
3 Christian Merseburg skattejurist Ernst & Young, intervju 5 oktober 2006 
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4.3 Enkätundersökning 

Här nedan följer resultaten av de båda enkätundersökningarna som gjorts bland svenska små och 

medelstora byggföretag och tyska byggföretag. Frågorna som sammanställs har ungefär samma 

innehåll, dock skiljer sig frågorna något från varandra eftersom frågorna ställs till företag med 

olika förutsättningar. Frågorna till de svenska byggföretagen baseras på vad företagen tror om det 

kommande införandet av omvänd momsredovisning i byggbranschen. De tyska byggföretagen 

som redan tillämpar omvänd momsredovisning i byggbranschen får istället frågor rörande 

införandet och hur de uppfattar sin tillvaro vad gäller konkurrens och svartarbete när reglerna om 

omvänd momsredovisning tillämpas.  Frågorna vars svar kommer att redovisas är följande:  

 

 

 
Tabell 4.1: Förteckning över tyska och svenska enkätfrågor vars svar kommer att redovisas.  

Sverige Tyskland 
Tycker Ni att konkurrensen sker på lika 
villkor som det ser ut idag? 

 

Är Ni medvetna om att det snart kommer 
att införas omvänd momsredovisning för 
byggföretag? 

 

Tror Ni att nyttan med de nya reglerna 
överstiger de negativa effekterna som 
omvänd momsredovisning kan medföra? 

Tycker Ni att omvänd 
momsredovisning är mer positivt 
än negativt? 

Tror Ni att svartarbeten inom 
byggbranschen kommer att minska i och 
med införandet av omvänd 
momsredovisning? 

Tror Ni att svartarbeten i 
byggbranschen minskat i och 
med de nya reglerna? 

Tror Ni att likviditeten försämras i och 
med omvänd momsredovisning? 

Fick Ni försämrad likviditet av de 
nya reglerna? 

Tror Ni att konkurrensen kommer att 
förbättras i och med införandet av 
omvänd momsredovisning? 

Tycker Ni att omvänd 
momsredovisning har förbättrat 
konkurrensen i byggbranschen? 
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4.3.1 Små och medelstora byggföretag i Sverige 

Till enkätundersökningen bland de svenska byggföretagen valdes 200 företag ut från 

branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och VVS-Installatörerna. 64 företag svarade på 

enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 32 %. De svarande företagen är spridda från Kalix i norr 

till Arlöv i söder. Det finns både företag från början av 1900-talet representerade och företag från 

2000-talet. Företagen har också en stor spridning vad gäller antalet anställda. Antalet anställda 

varierar mellan 1 och 4 100.  

På frågan om företagen anser att konkurrensen inom byggbranschen sker på lika villkor 

idag svarade företagen såsom visas i Figur 4.1:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1: De svenska bygg-
företagens åsikt om konkurrensen 
i byggsektorn sker på lika villkor i 
dagsläget. 
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Av Figur 4.1 kan utläsas att mer än hälften av de svarande företagen anser att konkurrensen inte 

sker på lika villkor i dagsläget i byggsektorn. 39 byggföretag svarade Nej på frågan och 23 

byggföretag svarade Ja. 2 byggföretag svarade att de inte hade en bestämd åsikt.  

Nästa fråga som ställdes och som redovisas är huruvida byggföretagen är medvetna om att 

omvänd momsredovisning snart kommer att införas. Fördelningen av företagens svar visas här 

nedan i Figur 4.2:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 4.2: Redovisning av de 
svenska byggföretagens 
medvetenhet angående införandet 
av omvänd momsredovisning.  

 
 

Av de 64 byggföretag som svarat på enkätundersökningen svarade hela 47 att de är medvetna om 

att omvänd momsredovisning snart kommer att införas för byggföretag. Resterande 17 företag 

var inte medvetna om att den omvända momsredovisningen snart ska tillämpas inom 

byggbranschen.   

Är Ni medvetna om att det snart kommer att införas 
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Nästa fråga vars svar redovisas i Figur 4.3 är den om de svenska byggföretagen tror att 

nyttan med omvänd momsredovisning överstiger de eventuella negativa effekter som kan uppstå 

med denna slags momsredovisning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Figur 4.3: Redovisning av de 
svenska byggföretagens 
förväntningar om nyttan med 
omvänd momsredovisning kommer 
att bli större än de negativa 
effekterna.  

 
 

På denna fråga svarade endast 13 byggföretag att de trodde att nyttan med omvänd 

momsredovisning skulle överväga de negativa effekterna. 43 byggföretag svarade att de inte 

trodde att nyttan skulle överväga och resterande 8 byggföretag var utan åsikt. 

Nästa fråga som ställdes var om byggföretagen trodde att svartarbeten inom byggbranschen 

skulle minska i och med införandet av omvänd momsredovisning. Redovisning av svaren visas i 

Figur 4.4.   
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momsredovisning kan medföra?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

Ja Nej Vet ej

Åsikt

A
n

ta
l



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.4: De svenska 
byggföretagens 
förväntningar på att 
svartarbete ska minska 
tack vare omvänd 
momsredovisning.   

 
 

Som synes av Figur 4.4 tror majoriteten av de svarande byggföretagen inte att mängden 

svartarbete kommer att minska i och med införandet av omvänd momsredovisning. Endast 15 av 

de 64 byggföretagen tror att svartarbetet kommer att minska efter det att omvänd 

momsredovisning införts. 4 byggföretag har svarat Vet ej, men resterande 45 byggföretag tror 

inte att omvänd momsredovisning kommer sänka mängden svartarbete. 

Den näst sista frågan som redovisas från enkäten är den om byggföretagen tror att de 

kommer få försämrad likviditet av införandet av omvänd momsredovisning. Svaren redovisas 

nedan i Figur 4.5.  
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Figur 4.5: Redovisning av vad de 
svenska byggföretagen tror kommer 
att hända byggföretagens likviditet 
till följd av omvänd 
momsredovisning.    

 
 

På frågan om de svenska byggföretagen tror att deras likviditet kommer att försämras i och med 

införandet av omvänd momsredovisning, svarade företagen Ja och Nej i två relativt jämna 

segment. 33 företag svarade att de tror att de kommer att få sämre likviditet, medan 30 företag 

inte tror att de kommer att få sämre likviditet. 1 företag hade ingen åsikt.  

Den sista frågan som de svenska byggföretagen svarat på och som redovisas är frågan om 

de tror att konkurrensen kommer att förbättras i och med omvänd momsredovisning. I Figur 4.6 

på nästa sida redovisas vad de svenska byggföretagen tror.  
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Figur 4.6: Redovisning av vad de svenska 
byggföretagen tror när det gäller 
förbättring av konkurrensen i och med 
omvänd momsredovisning.  

 
 

Majoriteten av de 64 svarande byggföretagen tror inte att omvänd momsredovisning kommer att 

förbättra konkurrensen i byggbranschen. Totalt svarade 33 byggföretag Nej på frågan om 

förbättring av konkurrensen. 15 byggföretag svarade att de tror att omvänd momsredovisning 

kommer att förbättra konkurrensen i byggbranschen, och 6 företag ansåg sig inte ha en specifik 

åsikt.  

 

Byggföretagen gavs även möjligheten att själva ge förslag på hur man bekämpar svartarbeten i 

byggbranschen. De svar som förekom mest frekvent var ökade kontroller på arbetsplatserna, 

återinförande av ROT-avdraget (skattereduktion för privatpersoner att anställa företag med F-

skattsedel vid till exempel husrenovering), sänkt byggmoms och sänkta arbetsgivaravgifter.   
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4.2.2 Byggföretag i Tyskland 

Av de 150 utvalda företag, från den tyska Internetsidan ”Wer liefert was?”, svarade 22 företag. 

Det är ett relativt brett spann på hur länge de svarande företagen har funnits. Det äldsta företaget 

grundades 1879 och det yngsta företaget grundades 2002. Antalet anställda på de olika företagen 

varierar mellan 1 och 115 stycken. De svarande företagen är geografiskt utspridda över Tyskland.  

Den första frågan att redovisas i figur 4.7 är frågan om de tyska byggföretagen tycker att 

omvänd momsredovisning är mer positivt än negativt.  

Tycker Ni att omvänd momsredovisning är mer positivt än 
negativt?
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Figur 4.7: Redovisning av de tyska byggföretagens åsikter gällande omvänd momsredovisning. 

 

Av de svar som erhållits i den tyska enkätundersökningen kan utläsas att majoriteten av de 22 

byggföretagen tycker att omvänd momsredovisning är positivt. 12 av byggföretagen har svarat att 

de tycker att omvänd momsredovisning är mer positivt än negativt medan 8 byggföretag tycker 

att omvänd momsredovisning är mer negativt än positivt. 2 byggföretag förhöll sig neutrala utan 

specifik åsikt. Eftersom Tyskland har haft omvänd momsredovisning sedan 2004 bör 

byggföretagen ha hunnit få en uppfattning om omvänd momsredovisning att basera sina åsikter 

på.  

I Figur 4.8 redovisas de tyska byggföretagens åsikter om huruvida svartarbeten har minskat 

i och med reglerna om omvänd momsredovisning. 
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Tror Ni att svartarbeten i byggbranschen minskat i och 
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Figur 4.8: De tyska byggföretagen åsikt om huruvida svartarbeten minskat i och med omvänd momsredovisning.  
 

Figur 4.8 ger ett enhälligt budskap om vad de svarande tyska byggföretagen anser om mängden 

svartarbeten i byggbranschen efter införandet av omvänd momsredovisning i Tyskland. De 22 

svarande företagen svarade alla att de inte ansåg att mängden svartarbeten hade minskat sedan 

omvänd momsredovisning införts i landet.  

Nästa figur, 4.9, redovisar huruvida de tyska byggföretagen anser att de fått försämrad 

likviditet av införandet av omvänd momsredovisning.  
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Fick Ni försämrad likviditet av de nya reglerna?
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Figur 4.9: Resultat av de tyska byggföretagens erfarenheter gällande om de fått försämrad likviditet av omvänd 
momsredovisning eller ej.  
 

Som kan ses i figur 4.9 anser endast 5 av de 22 tyska byggföretagen att de fått försämrad 

likviditet efter införandet av omvänd momsredovisning. Resterande 17 företag anser sig inte ha 

fått sämre likviditet av införandet.  

Den sista fråga som besvaras i den tyska enkäten är huruvida de tyska byggföretagen anser 

att omvänd momsredovisning förbättrat konkurrensen i byggbranschen. Resultaten av svaren 

visas i figur 4.10.  
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Tycker Ni att omvänd momsredovisning har förbättrat 

konkurrensen i byggbranschen?
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Figur 4.10: Redovisning av resultatet av de tyska byggföretagens svar på frågan om omvänd momsredovisning 
förbättrat konkurrensen. 
 

Endast 3 av de 22 svarande tyska byggföretagen tyckte att konkurrensen blivit bättre tack vare 

införandet av omvänd momsredovisning i Tyskland. Resterande 19 företag tyckte inte att 

konkurrensen blivit bättre.    
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4.4 Intervjuer 

I detta avsnitt presenteras de personer som intervjuats. De utvalda personerna har delats in i två 

grupper. Den första är skattejuristerna och den andra gruppen är de stora byggföretagen. 

Intervjufrågorna skiljer sig mellan de två grupperna eftersom frågorna blivit anpassade för att 

vara väsentliga för det aktuella intervjuobjektet. Svaren som erhållits delas således in i två 

grupper, en för skattejuristerna från revisionsbolagen och en annan för de stora byggbolagen. 

Frågorna och svaren har sammanfattats för att på så sätt göra det mer överskådligt och lättläst. 

Nedanstående personer har intervjuats. För urval se metodkapitlet.     

 
 

Grupp 1: Skattejurister 

Christian Merseburg – Skattejurist, Ernst & Young 

Erik Berger – Skattejurist, Lindebergs Grant Thornton 

 

 

Grupp 2: Stora byggföretag 

Per Sjöstrand – Redovisningsansvarig, NCC AB 

Percy Berg – Skatteansvarig, NCC koncernen 

Jan Ragnebäck – Controller, SKANSKA Sverige AB  

Lars Gunnarsson – Koncernredovisningschef, PEAB Sverige AB 

Benny Berglund – Skattechef, JM AB 

 
Figur 4.11: Förteckning över intervjuade personer 
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4.3.1 Skattejurister  

Vad anser Ni om omvänd momsredovisning? 

De två skattejurister som intervjuats är väl insatta i vad omvänd momsredovisning är. De är 

förberedda och uppdaterade på den information som finns tillgänglig, det vill säga propositionen 

om omvänd momsredovisning och vidare information från Finansdepartementet och EU. De 

förutspår att de nya reglerna med omvänd momsredovisning kommer att få goda effekter 

skattemässigt och göra det svårare för fuskande företag.  

 
Hur väl tror Ni att de stora respektive små byggföretagen är insatta? 

De stora byggföretagen är bra insatta i vad omvänd momsredovisning innebär och de 

förändringar som det medför. De små byggföretagen är inte lika uppdaterade men i och med att 

införandet har skjutits upp så finns det fortfarande tid för dessa företag att hinna sätta sig in i vad 

omvänd momsredovisning är och vilka förändringar detta kommer att medföra för respektive 

företag. Ernst & Young kommer att hålla kurser om ämnet närmare tiden införandet och 

Lindebergs Grant Thornton har redan startat processen med informationsmöten runt om i landet. 

 

Tror Ni att detta kommer att tjäna sitt syfte? Finns det någon bättre lösning? 

Skattejuristerna tror att omvänd skattskyldighet kommer att tjäna sitt syfte. I och med att 

problemen med skatteundandragande är så utbrett i byggsektorn måste någon förändring ske och 

de är positiva till införandet trots de nackdelar systemet för med sig. Något bättre förslag på en 

lösning har inte någon av dem som intervjuats för tillfället. Det finns heller inte något som tyder 

på att de länder som tidigare infört omvänd beskattning fått några påtagligt negativa 

konsekvenser. De problem som förutspås av införandet för byggföretagen förutom 

gränsdragningsfrågorna och kontrollen, är om omvänd skattskyldighet tillämpas på fel sätt. Detta 

kan medföra stora kostnader för vissa företag. Propositionen behandlar endast konsekvenserna av 

felaktigt använd omvänd moms på 1,5 sida av de totalt 106 sidorna.   

 

Tror Ni att det kommer att bli olika svårt för stora respektive små byggföretag? 

Det kommer att bli skillnad för olika företag beroende på om de är stora eller små byggföretag. 

Skattejuristerna är eniga om att de stora bolagen är bra insatta i vad förändringen innebär och de 

har också större resurser vilket kommer att göra övergången smidigare. Dessutom har de stora 
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företagen fördel gentemot de mindre eftersom de har sin egen ekonomiavdelning och oftast 

personer med specialkompetens på skatteområdet och inom redovisning. För de mindre 

företagen, speciellt de företag som befinner sig längst ner i kedjan, blir övergången förmodligen 

besvärligare då dessa företag inte har samma resurser. Utöver detta ska tilläggas att för de företag 

som till största del köper tjänster blir förändringen inte lika stor som för de företag som har mer 

säljande verksamhet. Revisionsbolagens uppgift i processen blir att hjälpa sina kunder dels 

löpande vid frågor men också genom att erbjuda och hålla kurser. 

4.3.2 Stora byggföretag i Sverige 

Hur väl insatta är Ni i vad en förändring av momsredovisningen innebär? 

Samtliga personer som intervjuats i denna grupp anser att de är väl uppdaterade på vad omvänd 

beskattning innebär.   

 

Kommer Ni att behöva vidta några åtgärder inför införandet av omvänd momsredovisning? 

Hur mycket kommer omställningen uppskattningsvis att kosta Er?  

De är väl insatta i vad införandet kommer att innebära i teorin men i praktiken är det fortfarande 

inte löst. De stora byggföretagen tar emot ofantliga mängder med fakturor dagligen vilket innebär 

att en lösning måste och kommer att hittas innan införandet för att göra detta arbete så 

lätthanterligt som möjligt. Dessa företag har ekonomiavdelningar med mycket kompetent 

personal vilket gör att de nya reglerna enligt samtliga av de intervjuade inte bör medföra några 

omfattande omstruktureringar. Införandet kommer dock att medföra att de kommer att arbeta med 

två olika system. Det kommer att kosta pengar att ändra systemen men nyanställningar är inte 

något som de tillfrågade tror kommer att behövas. En uppskattning av kostnaderna som detta 

kommer att medföra är däremot svårt för samtliga företag att förutspå, eftersom det ännu inte 

finns någon praktisk lösning på detta. Alla tillfrågade anser dock att trots de problem som 

införandet kommer att innebära rent administrativt är omvänd momsredovisning värt att 

genomföra för att motarbeta svartarbeten inom byggbranschen.  

 

Tror Ni att nyttan med reglerna överstiger de negativa effekterna de medför? 

Majoriteten av de intervjuade tror att nyttan med reglerna överstiger de negativa konsekvenserna 

men samtliga är ändå uppmärksamma på de kostnader som omvänd beskattning kan medföra. 
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Framförallt är det de kostnader som blir följden när omvänd beskattning används fel som oroar 

de intervjuade.  

 

Tror Ni att svartjobben inom byggbranschen kommer att minska i och med de nya reglerna? 

Alla fyra stora byggföretag tror att svartjobben kommer att minska men menar samtidigt att det 

är orealistiskt att tro att de kommer att försvinna. Företag som fuskar kommer alltid att finnas 

men med den omvända momsredovisningen kommer fusket att minska. De nya reglerna medför 

att det blir färre betalningsströmmar mellan företagen för de fuskande företagen att jobba med. 

Detta ger minskat utrymme för fusk. Omvänd momsredovisning borde därmed få en bra effekt 

mot svartarbete. 

 
Tror Ni att likviditeten kommer att försämras i och med de nya reglerna?  

De stora byggföretagen är inte de som kommer att drabbas hårdast med den likviditetsförsämring 

som omvänd beskattning medför för säljaren. De som drabbas hårdast är de underentreprenörer 

som finns längst ner i kedjan och som fakturerar andra företag. De stora företagen är i större 

utsträckning köpare än säljare. Det kommer dock att krävas större kontroll och det blir en större 

osäkerhet vid fakturahanteringen.  

 
Sker konkurrensen på lika villkor som den ser ut idag? Kommer det att förändras i och med de 

nya reglerna? 

De stora byggföretagen tror inte att konkurrensen gentemot de andra stora byggföretagen 

kommer att förändras. Det är oftast i tredje och fjärde led som fusket sker, det vill säga hos de 

företag som har de större byggbolagen som kunder. De underentreprenörer som är verksamma i 

de leden förutspås få en bättre konkurrenssituation än i dagsläget. Införandet kommer att gynna 

underentreprenörerna och en utrensning i dessa led kommer förhoppningsvis att ske.  

 
Har Ni något annat förslag för att stoppa skatteundandragandet och svartarbetet inom 

byggbranschen? 

De personer som intervjuats har inga konkreta förslag på denna fråga. Några av de tillfrågade tror 

på att fler kontroller från myndigheternas sida kan bidra till att stävja svartarbeten. Samtliga 

företag ställer sig dock bakom förslaget med omvänd beskattning trots vissa farhågor om 

kostnader som kan komma att uppstå om exempelvis omvänd beskattning används fel. Dessa 
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företag har en mycket omfattande fakturahantering, vilket innebär att även om endast en liten 

procent av dessa blir fel kommer kostnaderna att bli höga. De straffavgifter från myndigheten 

som dessa fel medför förutspås bli den största kostnadsfaktorn med det nya systemet för de stora 

byggföretagen. 
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5.0 ANALYS 

I det här kapitlet kommer enkätundersökningarna i Tyskland och Sverige samt de genomförda 

intervjuerna att analyseras. Målet med analyserna är att nå fram till de resultat som redovisas i 

kapitel 6. 

5.1 Enkätundersökning bland små och medelstora byggföretag i Sverige 

73,4 % av de byggföretag som svarat var medvetna om att omvänd momsredovisning snart 

kommer att införas. Flera skattejurister trodde att de små och medelstora företagen fortfarande 

skulle vara ovetande men så var alltså icke fallet. För enkätundersökningen var detta resultat 

positivt, eftersom det betyder att de små och medelstora byggföretagen haft en kunskapsgrund 

och har hunnit bilda sig en egen åsikt om ämnet och dess konsekvenser.     

67 % av de 64 svarande företagen tror inte att nyttan med de nya reglerna kommer överstiga 

de negativa effekterna av omvänd momsredovisning. En anledning till att de svenska företagen 

svarat som de gjort kan vara en brist på att se detta i ett större sammanhang. Ser företagen enbart 

till sitt eget bästa kan det vara svårt att inse hur omvänd momsredovisning kan förbättra den 

samhällsekonomiska situationen. Företagen förstår att införandet kommer att innebära mycket 

administrativt merarbete för dem. Därmed kanske de samhällsekonomiska förbättringar de nya 

reglerna förutspås medföra hamnar i skymundan. Den omvända momsredovisningen införs med 

syfte att förbättra konkurrensen bland seriösa byggföretag och förhindra momsfusket i 

byggsektorn. Därmed är resultatet på enkätfrågan nedslående då förhållandevis få företag verkar 

ha förtroende för den nya momsredovisningen. Risken finns även att de negativa företagen 

fortsätter att vara det även om införandet visar sig vara lyckat.   

Även hoppet om att svartarbeten ska minska tack vare omvänd momsredovisning är svagt. 

70,3 % av de svarande byggföretagen tror inte att den omvända momsredovisningen kommer att 

stävja svartarbete. Eftersom det inte finns någon statistik över svartarbete kan det vara svårt att 

följa upp resultatet av införandet. De som använder sig av svartarbetare kommer aldrig att 

tillkännage sig frivilligt.   

När det gäller konkurrensen i byggsektorn i framtiden är förtroendet relativt svagt för att 

omvänd momsredovisning ska förbättra konkurrensen. I dagsläget tycker mer än hälften av de 

svarande byggföretagen att konkurrensen inte sker på lika villkor. Det här är också en åsikt som 
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påpekats bland de stora byggföretagen. De fyra stora företagen anser att konkurrensen de fyra 

emellan är rättvis, men att situationen bland de mindre företagen är sämre. Författarna tror att det 

kan vara lättare för företagen att se att omvänd momsredovisning kan gynna konkurrensen 

eftersom mindre betalningsströmmar ger mindre utrymme för fusk i till exempel 

karusellbedrägeri där betalningsströmmar är en viktig faktor. Omvänd momsredovisning 

påverkar redan idag konkurrensen positivt. Svenska företag kan tack vare omvänd moms handla 

på ett enklare sätt med andra EU-länder. Till exempel behöver inte en tysk leverantör 

momsregistrera sig i Sverige vilket annars är ytterligare en process i handeln mellan länder. Detta 

tar Mathias Bopp upp i sin avhandling och påpekar att detta är potentiellt en stor nackdel för 

länder som inte tillämpar omvänd momsredovisning.    

Den enda fråga där företagen delat upp sig i två nästan jämna block är frågan om de 

kommer få försämrad likviditet av omvänd momsredovisning. Den här frågan präglas dock av 

stor osäkerhet och det är därför svårt att uppskatta hur mycket företagen faktiskt vet, eftersom 

ingen kan sia om framtiden. I värsta fall kan försämrad likviditet leda till konkurs för ett företag. 

Detta drabbar inte bara företaget som gått i konkurs utan även de som har fordringar på företaget. 

Jesper Öberg visar i sin avhandling att det ibland handlar om mycket stora belopp som staten 

riskerar att förlora vid konkurser. Dock är detta en risk som minskar för staten vid konkurser där 

företagen använder sig av omvänd momsredovisning.   

5.2 Intervjuer med JM, NCC, PEAB och SKANSKA 

En observation författarna gjort efter att ha genomfört intervjuer med de fyra stora byggföretagen 

i Sverige, JM, NCC, PEAB och SKANSKA, är att samtliga personer har väldigt 

överensstämmande svar. Orsaken till detta kan vara att Percy Berg, Jan Ragnebäck, Lars 

Gunnarsson och Benny Berglund alla sitter med i en grupp kallad Skattegruppen. Den här 

gruppen är ledd av Staffan Renström, skattejurist på Sveriges Byggindustrier. Att alla dessa 

personer har kontinuerlig kontakt med varandra kan ha påverkat dessa personers svar på frågorna. 

I och med att de tar del av samma information kan detta undermedvetet leda till att alla har 

liknande uppfattningar om ämnet i fråga. Eftersom alla sitter i Skattegruppen är de också väl 

uppdaterade. Samtliga stora byggföretag ställer sig positiva till förslaget om omvänd 

momsredovisning. De stora byggföretagen känner ett visst ansvar för samhällets ekonomi och 

därmed ser de detta som det i nuläget bästa förslaget för att lösa problemet med momsfusk. Något 
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som bör vara intressant för alla företag oavsett storlek, är att förbättra anseendet i byggsektorn 

som ändå är en så pass stor bransch.  

Dock tror författarna att risken finns att om något företag skulle ha en mer negativ 

inställning till omvänd momsredovisning vore det svårt, om inte omöjligt, att förmedla den 

åsikten. Detta på grund av att alla stora byggföretag stått bakom omvänd momsredovisning från 

början och därmed måste hålla kvar denna ståndpunkt. Med den här teorin i beaktning är det svårt 

att bedöma om företagens svar är grundade i faktiska åsikter, eller i lojalitet gentemot tidigare 

uttalanden.  

Till skillnad från de små och medelstora företagen är inte de stora företagens huvudproblem 

att kontrollera sina kunders verksamhet, utan det faktum att de stora företagen får så många 

fakturor. För dessa företag kommer istället problemen ligga i att kontrollera alla inkommande 

fakturor. Ett stort företag, som får in flera tusen fakturor per dag, har en stor uppgift framför sig. 

Så länge de inkommande fakturorna behandlas av människor finns en risk att något missas på 

grund av den mänskliga faktorn. Även om det endast rör sig om 1 % feladministrerade fakturor 

får det stora konsekvenser över ett år.  Det här oroar de stora byggföretagen mer än att 

omställningarna vid införandet kommer att bli kostsamma. Riktlinjerna för vad som händer när 

omvänd momsredovisning används felaktigt är i dagsläget knapphänta och ett väldigt litet 

svängrum finns mellan vad som är rätt och fel.      

De stora byggföretagen anser sig redan ha en fungerande konkurrenssituation och påverkas 

därför inte direkt av den förbättrade konkurrenssituation omvänd momsredovisning 

förhoppningsvis åstadkommer. Dock tror författarna att de stora byggföretagen kommer att 

påverkas indirekt av införandet, även om ingen av de intervjuade påpekat det. Om priserna höjs i 

tredje led av att skattefuskande företag försvinner, borde detta påverka de stora företagen i 

slutänden.   

När det gäller skattefusk i framtiden instämmer alla storlekskategorier av byggföretagen 

med Dorothee Nöhren som i sin doktorsavhandling varnade för fortsatt skattefusk. Fuskande 

företag kommer alltid att hitta ett nytt sätt att fortsätta fuska.  
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5.3 Enkätundersökning bland byggföretag i Tyskland 

Det mest anmärkningsvärda bland svaren från de tyska byggföretagen var de på frågan om 

svartarbeten minskat i och med omvänd momsredovisning. Det var ett enhälligt Nej bland de 22 

svarande företagen. Ytterligare ett överraskande svar var det på frågan om konkurrensen 

förbättrats sedan införandet. Detta är trots allt ett av införandets två huvudsyften. Hela 19 av 22 

företag tycker inte att konkurrensen bland byggföretagen i Tyskland blivit bättre sedan införandet 

av omvänd momsredovisning. Författarna trodde att dessa frågor skulle ge det motsatta svaret, 

men tydligen hade de tyska företagen en annan uppfattning. Enkäten besvarades enbart av 22 av 

150 företag men frågan måste ändå väckas: Om effekten i Tyskland vad gäller konkurrens och 

svartarbete är så negativ, är det då rätt att införa det i fler länder? Dock visar majoriteten av de 

svarande tyska företagen att de tycker att omvänd momsredovisning är mer positivt än negativt. 

Författarna ställer sig något frågande till detta, då de inte förstår varför de tyska företagen tycker 

att omvänd momsredovisning är positivt om det inte tjänar sitt syfte.   

Majoriteten av de svarande tyska företagen tyckte inte att de fick försämrad likviditet, vilket 

får författarna att fundera på om det är en onödigt stor oro i Sverige för försämrad likviditet eller 

om den är befogad. Kanske lägger de tyska företagen upp sina budgetar på annat sätt än de 

svenska företagen och har därmed undgått att påverkas negativt vad gäller likviditeten. De 

momspengar som är i centrum ska egentligen inte användas till att betala andra fakturor, löner 

och så vidare. De svenska företag som satt i system att använda momspengarna är de som 

kommer att få försämrad likviditet av omvänd momsredovisning.   

Överhuvudtaget hade det varit intressant att veta vilken åsikt de tyska byggföretagen hade 

före landets införande av omvänd momsredovisning. Dels för att kunna jämföra med den svenska 

undersökningen, och dels för att se om de tyska byggföretagen ändrat sina åsikter allt eftersom. 

Det finns en risk att företagen, efter att ha uttalat en åsikt för eller emot, håller fast vid den 

åsikten oavsett hur utfallet på införandet blir. Å andra sidan finns risken att frågan hade varit 

ointressant att ställa i efterhand, då företag kan glömma bort eller förtränga vad de tyckt från 

början. Företagen svarar då som de känner för tillfället och inte som de tyckte för två år sedan.  
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5.4 Intervjuer med de två skattejuristerna 

Skattejuristerna tror att införandet av omvänd momsredovisning kommer att bli mer komplicerat 

för de små företagen jämfört med de stora byggföretagen. Detta på grund av att de stora företagen 

förfogar över mer resurser samt att de har egna ekonomiavdelningar och skattespecialister. Det 

här är ett antagande som i stor utsträckning bekräftats av enkätundersökningen bland de små och 

medelstora företagen och de intervjuer som genomförts med de stora företagen. De brister som 

skattejuristerna ser med de nya reglerna i dagsläget är vilka konsekvenserna blir om omvänd 

momsredovisning används felaktigt. På det här området behövs tydligare regler eftersom 

informationen i dagsläget är mycket kortfattad om detta ämne. De skattejurister som intervjuats 

tror att omvänd momsredovisning kan vara ett bra sätt att minska skattefusket eftersom 

betalningsströmmarna mellan företag och stat minskar. Författarna tror att skattejuristerna 

kommer spela en stor roll i startskedet av omvänd momsredovisning. Det kan mycket väl bli 

dessa jurister som håller i taktpinnarna om ingen utförligare information hinner nå ut till 

byggföretagen före införandet. Det är naturligt att företagen vänder sig till dem som har mest 

information för att få råd och anvisningar. Det är därför väldigt viktigt att finansdepartementet 

och skatteverket kommer ut med mer utförliga direktiv och anvisningar. Om detta inte sker 

riskerar införandet att bli ett godtyckligt förfarande för respektive företag beroende på vilken 

skattejurist företaget anlitat. Detta kan sedan ligga som ett dolt problem under lång tid och när 

äntligen skatteverket och finansdepartementet ger ut klara riktlinjer kan företag ha gjort fel under 

flera månader, kanske till och med ett år.  
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6.0 RESULTAT  

I kapitel 6 kommer författarnas resultat att presenteras och återkopplas till uppsatsens syfte. 

6.1 Syfte del 1 

 Att undersöka reaktionerna på det kommande införandet  av omvänd momsredovisning för ett 

antal utvalda små och stora byggföretag i Sverige  

 

Det är tydligt att stora byggföretag och små och medelstora byggföretag kommer att påverkas 

olika av införandet av omvänd momsredovisning. De stora företagen berörs inte rent 

konkurrensmässigt av omvänd momsredovisning eftersom de fyra största företagen redan har en 

fungerande konkurrens sinsemellan. Dock kommer de att påverkas av omvänd momsredovisning 

om underleverantörerna blir dyrare att anlita då fuskande företag minskar på marknaden.  

De stora företagens problem kommer att ligga i inkommande fakturor, medan de små och 

medelstora företagen mer kommer att få arbeta med att kartlägga sina kunder för att se om 

omvänd momsredovisning ska tillämpas vid fakturering.  

De fyra stora byggföretagen ställer sig alla positiva till förändringen, medan majoriteten av 

de små och medelstora byggföretagen däremot inte tror på omvänd momsredovisning. De här 

resultaten visar vad skattejuristerna och vad vissa av de stora företagen förutspått, nämligen att 

det är de små och medelstora företagen som kommer få mest problem av införandet eftersom 

dessa företag saknar den kompetens som de stora byggföretagen har. Överhuvudtaget är de stora 

byggföretagen bättre rustade för den här sortens omställning. De stora företagen har alltid en egen 

ekonomiavdelning med kompetent personal.  

6.2 Syfte del 2  

Visa om det finns någon likhet vad gäller resultatet mellan den svenska och den tyska studien 

 

Förväntningarna om att konkurrensen ska förbättras i och med införandet av omvänd 

momsredovisning är låga bland små och medelstora byggföretag i Sverige och den farhågan 

bekräftas av de tyska företagens svar. Detta eftersom majoriteten av de svarande tyska 

byggföretagen med facit i hand inte anser att konkurrensen förbättrats. Några som däremot 

fortfarande tror på införandet som en konkurrensförbättring är de stora svenska byggföretagen.   



 41 

De svarande tyska byggföretagen tycker i dagsläget att omvänd momsredovisning är mer 

positivt än negativt, medan de små och medelstora svenska byggföretagen svarar att de tror 

tvärtom. De stora byggföretagen går mer i linje med de tyska byggföretagen med en positiv 

inställning.  

När det gäller kampen mot svartarbete tycker inget av de svarande tyska byggföretagen att 

omvänd momsredovisning hjälpt att minska svartarbetet i byggbranschen. De svenska 

byggföretagen har däremot en större förhoppning om att det ska hjälpa, eftersom i alla fall några 

av de svarande har en tilltro till det nya systemet.    

Majoriteten av de svarande tyska byggföretagen fick ingen försämrad likviditet av omvänd 

momsredovisning, något som borde glädja de svarande svenska byggföretagen som är mer 

pessimistiska. 
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7.0 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Kapitel 7 ger förslag på ytterligare intressanta ämnen att undersöka. 
 

En naturlig fortsättning på detta område om omvänd momsredovisning är en redovisning av 

effekterna efter införandet i Sverige genom att undersöka om förväntningarna och farhågorna 

besannades. Det är också intressant att undersöka om det skett någon förändring av de olika 

företagens åsikter. Även företagens nuvarande åsikt kan vara värd att fortsatt undersöka. Finns 

det några specifika skäl till varför så pass många av de små och medelstora byggföretagen inte 

tycker att omvänd momsredovisning gynnar dem? Likviditeten är ytterligare en viktig fråga att 

undersöka och analysera: har företagen fått försämrad likviditet eller ej? Dessutom vore det 

intressant att utreda vad införandet fick för slutpris efter införandet för olika stora byggföretag? 

Slutligen vore även intressant med utförligare studier i andra länder, då denna uppsats tvingats 

avstå från detta på grund av given tidsram.   
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8.0 SLUTSATS  

I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits till följd av tidigare kapitel i uppsatsen. 

 

Trots att endast 22 tyska byggföretag svarat, ger det författarna ändå en fingervisning om hur ett 

införande kan utfalla. Åsikterna verkar ändå i stort sett sammanfalla mellan de svarande små och 

medelstora svenska byggföretagen och de tyska. Trots spekulationerna i den här uppsatsen kan 

ingen veta hur utfallet i Sverige kommer att bli, om nyttan kommer att överväga eventuella 

negativa effekter eller inte. Resultatet visar sig i framtiden. Kanske anses de svenska små och 

medelstora byggföretagens åsikter som negativa, men med tanke på de tyska byggföretagens 

erfarenheter ligger måhända någon sanningshalt i åsikterna trots allt. Vid en snabb anblick ser 

den stora vinnaren ut att vara svenska staten som inte längre förlorar miljonbelopp i 

momsbedrägerier varje år. Ses allting ur ett större perspektiv är vinnarna dock svenska folket som 

från och med juli 2007 kanske kan få dessa miljoner investerade i till exempel skola och 

sjukvård. 

Byggbranschen kan ses som en försöksgrupp för denna momsredovisning. Går införandet 

bra och resultaten blir de önskade finns möjligheten att omvänd momsredovisning kan etableras 

inom fler branscher i framtiden.  

Införandet av omvänd momsredovisning är dagens motsvarighet till 1940-talets införande 

av källskatten, fast för byggföretag. På 1940-talet ville staten undvika skattefuskande 

privatpersoner, och nu vill staten undvika skattefuskande byggföretag. Erfarenheten säger att har 

något tillämpats länge nog blir det en del av samhället och accepteras av de flesta människor.  

Idag är källskatten djupt rotad i det svenska beskattningssystemet och på samma sätt kommer 

kanske omvänd momsredovisning bli en lika självklar del av systemet om 50 år.   

Omvänd momsredovisning är förhoppningsvis ett bra medel mot fuskande företag, men 

tyvärr kan det inte sluta där. Som sagts tidigare i uppsatsen hittar fuskande företag hela tiden nya 

sätt att komma runt skattesystemen och hitta nya kryphål för att kunna fortsätta fuska. Därför 

fortsätter kampen mot skattefuskande företag, men problemet kvarstår och vem som vinner den 

kampen kan ingen förutsäga.      
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9.0 KRITISK GRANSKNING 

Här nedan följer en kritisk granskning från författarnas sida, där dessa utvärderar sin egen 

insats under uppsatsarbetet vad gäller validitet, reliabilitet och generalisering. 

 

Författarna har försökt att ha uppdaterade versioner av de böcker och artiklar som använts i 

uppsatsen. Dock har viss litteratur endast givits ut vid enstaka tillfällen och därmed har en nyare 

version inte funnits att tillgå. De elektroniska källor som använts har tagits från tillförlitliga 

Internetsidor och databaser. Därför anser författarna att de gjort sitt bästa för att ha aktuell och 

pålitlig sekundärdata i uppsatsen. 

9.1 Reliabilitet 

När det gäller primärdata så har de ansvariga för området på respektive företag intervjuats. Detta 

har gjort att reliabiliteten har ökat något men eftersom ett bekvämlighetsurval har tillämpats, 

genom rekommendationsurval och snöbollseffekt, kan inte god reliabilitet vad gäller intervjuerna 

hävdas. Att väl insatta personer vid de stora byggföretagen intervjuats har bekräftats av Staffan 

Renström vid Sveriges Byggindustrier, och även intervjuobjekten har nämnt varandra vid namn 

som lämpliga respondenter på respektive företag. Intervjuobjektens åsikter kan verifieras genom 

att samtliga intervjuer spelats in.  

Reliabiliteten vid den svenska enkätundersökningen kan inte garanteras då ingen kontroll av 

vare sig svarsperson eller svarsmiljö gjorts. Av samma anledning kan inte heller den tyska 

enkätundersökningens reliabilitet styrkas. 

9.2 Validitet 

Den enkät som skickades ut till de små och medelstora byggföretagen granskades av en 

utomstående skattejurist vid Sveriges Byggindustrier och därmed anser författarna att validiteten 

stärkts något. Dock påstår sig inte författarna ha god validitet i uppsatsen. Även om frågorna till 

enkäten kontrollerades finns ingen garanti att inte mottagaren av enkäten ändå missförstod vissa 

frågor. Vid enkäterna försvagas validiteten ytterligare eftersom det inte är svårare att fråga om 

oklarheter än vid en personlig intervju.  
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9.3 Generalisering 

Ingen generalisering har heller gjorts då svarsfrekvensen på både den tyska och svenska 

enkätundersökningen varit för låg. Författarna är medvetna om att en svarsfrekvens på 32 % för 

den svenska enkätundersökningen och 14,6 % för den tyska enkätundersökningen är väldigt 

dåliga svarsfrekvenser. Författarna anser sig ändå ha gjort bra val vad gäller utskick av 

enkätundersökningarna utifrån de givna omständigheterna. Den svenska undersökningen 

skickades i vanliga brev med frankerat svarskuvert, vilket bör ha ökat svarsfrekvensen något. 

Samma möjlighet fanns ej för den tyska enkäten som skickades med e-post då brev med 

svarskuvert hade blivit för kostsamt. Fördelen med e-postutskick var även att företagen kunde 

påminnas utan kostnad. Det hade varit bra om författarna haft möjlighet att skicka ut påminnelse 

till de svenska företagen, men det blev för dyrt med ytterligare ett postutskick.    

Utomstående hjälp och råd har erhållits av flera skattejurister, som författarna även fått 

intervjua. Dessa personer har vidare verifierat att författarna intervjuat lämpliga personer på de 

stora byggföretagen.  
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BILAGA 1: Enkätfrågor till små och medelstora byggföretag  

 
Namn och position (vid presentationen av arbetet kommer Ni att vara anonyma): 
Företag: 
Verksamma sedan år: 
Antal anställda: 
 
(var vänlig och ringa in Ert svar) 
1. Tycker Ni att konkurrensen sker på lika villkor som det ser ut idag? 
      JA / NEJ 
 
2. Är ni medvetna om att det snart kan komma att införas omvänd 
momsredovisning för byggföretag?   JA / NEJ 
 
3. Kommer Ni behöva vidta några åtgärder vid införandet av omvänd 
momsredovisning?     JA / NEJ 
Vid JA, vilka åtgärder? 
 
 
4.  Tror Ni nyttan med de nya reglerna överstiger eventuella negativa effekterna 
som omvänd momsredovisning kan medföra?    
      JA / NEJ 
 
5. Tror Ni att svartjobben inom byggbranschen kommer att minskas i och med 
införandet av omvänd momsredovisning?    
      JA / NEJ 
 
6. Tror Ni att likviditeten försämras i och med omvänd momsredovisning? 
       
      JA / NEJ 
 
7. Tror Ni att konkurrensen kommer att förbättras i och med införandet av omvänd 
momsredovisning?      
      JA / NEJ 
 
8. Har Ni något eget förslag till att få stopp på svartjobben inom byggbranschen? 
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BILAGA 2: Enkätfrågor till tyska byggföretag (tysk version) 

 
 
 
 
 
1. Der Name des Betriebs (wird nur benutzt um zu wissen wer geantwortet 
hat. In der Untersuchung werden alle Betriebe gelöscht): 
 
2. Der Betrieb besteht seit: 
 
3. Anzahl der Mitarbeiter: 
 
4. Wissen Sie, dass  es vor 2004 in Deutschland nicht „Leistungsempfänger als 
Steuerschuldner“ (reverse-charge) in Bau-Betrieb gab?   Ja/Nein 
 
5. Mussten Sie bei der Einführung einige Maßnahmen ergreifen?  Ja/Nein 
 
6. Wenn Ja -> Neues Personal anstellen? Personal umstrukturieren? Etwas anderes? 
 
7. Sehen Sie „Leistungsempfänger als Steuerschuldner“ mehr positiv als negativ?  
                      Positiv/Negativ
   
8. Glauben Sie dass es heute weniger Schwarzbau gibt als vor 2004? Ja/Nein  
 
9. Wurde die Liquidität Ihres Betriebs von der neuen Regelung verschlechtert?  
             Ja/Nein 
10. Glauben Sie dass „Leistungsempfänger als Steuerschuldner“ die Konkurrenz im 
Bau-Betrieb verbessert hat?     Ja/Nein 
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BILAGA 3: Enkätfrågor till tyska byggföretag (svensk version) 

 

1. Namn på företaget (kommer bara användas för att veta vem som svarat. I 
undersökningen tas alla företagsnamn bort): 

 
2. Företaget är verksamt sedan: 

 
3. Antal medarbetare: 

 
4. Vet Ni att det före 2004 inte fanns omvänd momsredovisning i 

byggbranschen i Tyskland?    Ja/Nej 
 

5. Var Ni tvungna att vidta några åtgärder vid införandet? Ja/Nej 
 

6. Vid Ja -> anställa personal? omstrukturera personal? Något annat? 
 

7. Ser Ni omvänd momsredovisning som mer positivt än negativt? 
             Positiv/Negativ 

 
8. Tror Ni att det finns mindre svartarbete idag än innan 2004? Ja/Nej 
 
9. Blev Ert företags likviditet sämre av de nya reglerna? Ja/Nej 

 
10. Tror Ni att omvänd momsredovisning har förbättrat konkurrensen i 

byggbranschen?     Ja/Nej 
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BILAGA 4: Frågeformulär till skattejurister 

 
 
 
Namn och position: 
Företag: 
 
1. Vad anser Ni om omvänd momsredovisning? 
 
2. Hur har Ni förberett Er? 
 
3. Hur väl tror Ni att byggföretagen är insatta i förändringen? 
 
4. Tror Ni att omvänd momsredovisning kommer tjäna sitt syfte? 
 
5. Hur stort ansvar har Ni i den här processen, vad blir Era uppgifter? 
 
6. Ser Ni någon bättre lösning på problemet med skattefusk än omvänd 
momsredovisning? 
 
7. Vet Ni hur dessa regler har fungerat i Tyskland, Österrike, Holland och Belgien? 
 
8. Tror Ni att det kommer bli olika svårt för företagen att tillämpa de nya 
bestämmelserna beroende på om de är små eller stora? 
 
9. Reviderar Ni några byggföretag, hur är det med informationen till dem? 
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BILAGA 5: Frågeformulär till stora byggföretag 

 
Namn och position: 
Företag: 
Verksamma sedan år: 
Antal anställda: 
 
1. Hur väl insatta är Ni i vad förändringen av momsredovisningen innebär? Hur har 
Ni fått information om omvänd momsredovisning?                   
 
2. Kommer Ni att behöva vidta några åtgärder inför införandet av omvänd 
momsredovisning? 
 
3.  Tror Ni nyttan med de nya reglerna överstiger de negativa effekterna reglerna 
medför? Varför/varför inte?     
4. Tror Ni att svartjobben inom byggbranschen kommer att minskas i och med de 
nya reglerna? Varför/varför inte?   
 
5. Kommer Ni att få försämrad likviditet i och med de nya reglerna? 
 
6. Tycker Ni att konkurrensen i byggbranschen sker på lika villkor som det ser ut 
idag?     
 
7. Tror Ni att konkurrensen kommer att förbättras i och med de nya reglerna?
 Varför/Varför inte? 
 
8. Om Ni hade fått välja, hade Ni då infört omvänd momsredovisning i kampen 
mot svartarbete? Varför/varför inte?  
 
9. Har Ni gjort någon uppskattning om hur mycket denna omställning till den nya 
redovisningen kommer att kosta Er? 
 
10. Har Ni något annat förslag till att få stopp på svartjobben inom byggbranschen?  
 
11. Har Ni några ytterligare tankar eller funderingar kring omvänd 
momsredovisning Ni vill dela med Er av?  


