
Åhörarmaterial till filmen 
Skatteträff ‒ del 3

Moms

Sidor som innehåller länkar 

har följande symbol



Innehåll

• One Stop Shop (OSS)

• Beskattningsbar person

• Beskattningskonsekvenser för solceller på jordbruksfastighet

• Övrigt inom momsområdet
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One Stop Shop



One Stop Shop

Distansförsäljning till privatpersoner 

inom EU

• Reglerna trädde i kraft 1 juli

• Distansförsäljning av varor och 

digitala tjänster för mer än 

99 680 kr/företag/år

• Går även att redovisa tjänster till 

privatpersoner när tjänsterna blir 

omsatta i köparnas länder
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OSS och IOSS (importordningen)

• Import utan importordningen, eller av varor värda över 150 euro

‒ import enligt vanliga regler

‒ tull och avgifter när varan kommer till tullen, vanligtvis får kunden betala

• Om företaget importerar till sitt eget lager och sedan säljer blir det 

vanlig EU-försäljning

‒ redovisning enligt unionsordningen eller vanliga regler
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Speciellt med OSS-deklarationen

• Ta med decimalerna, cent!

• Nolldeklaration om du inte sålt något

• Skriv rätt betalningsreferensnummer

• Inga omprövningar av gamla perioder, 

gör rättelser i den aktuella perioden

‒ ingen kvittning av återbetalning mot moms 

att betala

‒ det andra landets skattemyndighet måste 

betala tillbaka pengarna separat
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Länk:%20https:/skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html
Länk:%20https:/skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html


Beskattningsbar person



Beskattningsbar person enligt Skatteverket

• En självständigt bedriven ekonomisk verksamhet

‒ ska kontinuerligt sälja varor eller tjänster mot ersättning med en viss frekvens

• När verksamheten gränsar till det privata bedöms samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet.

‒ förutsättningarna att det är en självständig verksamhet måste vara uppfyllda

Skatteverkets ställningstagande 2021-04-13, dnr 8-902676
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/391032.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/391032.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/391032.html


Beskattningsbar person 
inom idrottsområdet

Kräver någon form av fortlöpande 

tjänst, till exempel 

• Reklamtjänst (sponsoravtal)

• Regelbunden startpeng 

• Bonus och tävlingsbidrag
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Beskattningsbar person 
inom trav och galopp

• Verksamheten avgör 

bedömningen

• Inte ekonomisk verksamhet om 

hästen bara ställer upp i tävlingar 

mot endast betalning av startpeng
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https://skatteverket.se/foretag/moms/sarskildamomsregler/hastverksamhetochmoms.4.b1014b415f3321c0de49ea.html
https://skatteverket.se/foretag/moms/sarskildamomsregler/hastverksamhetochmoms.4.b1014b415f3321c0de49ea.html


Solceller på jordbruksfastighet



Solceller på jordbruksfastighet

Inkomstskatt

• Skatten beror på var solcellerna sitter

‒ privatbostad, inkomst av kapital över 40 000 kr/år

‒ näringsbyggnad, ingår i näringsverksamhetens intäkter, även avdrag för kostnader 

• Kan få skattereduktion för produktion av solenergi oavsett privat eller 

näring

Skatteverkets ställningstagande 2021-07-02, dnr 8-1080726
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/394014.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/394014.html


Fortsättning solceller

Energiskatt

• Om anläggningen totalt producerar 

mer än 500 kW toppeffekt

Moms

• Avdragsrätten påverkas av om el 

produceras till privatdelen eller inte
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Övrigt inom momsområdet



Utrustning till hemmakontor

• Personalen kunde få 

kontorsutrustning hemma

‒ beställde själva och betalade 

leverantören, ersattes sedan från 

företaget

• Bedömning: Kostnadsersättning, 

inget momsavdrag på inköpen

• Företaget har överklagat 

förhandsbeskedet
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Undantaget från momsplikt för utbildning

Kräver eget ansvar för att underentreprenörer ska bli erkända utbildningsanordnare

• tillhandahåller utbildningen från en egen organisation, egna lokaler 

eller digital plattform, utrustning och övrig personal

• har det övergripande ansvaret för utbildningen

• kan bestämma när utbildningen ska ges

• avgör vilka elever som ska få utbildning

Skatteverkets ställningstagande 2021-08-25, dnr 8-1170163
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/395422.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/395422.html


Detta krävs för att räknas som led i utbildningen

• Varorna eller tjänsterna ska tillhandahållas av en utbildningsanordnare 

som också tillhandahåller undantagna utbildningstjänster

• De ska vara absolut nödvändiga för utbildningstjänsterna

• Det grundläggande syftet får inte vara att vinna intäkter i konkurrens 

med kommersiella företag

Exempel: Skolans försäljning av kompendier med utbildningsmaterial 

till elever
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Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

• Faktisk individuell förbrukning av vatten, el, värme 

och gas blir en momspliktig transaktion

• Hyresvärden får avdrag för ingående moms för 

inköpen och kringutrustning för att göra mätningarna

• Gäller även el, laddbox etc. för elbil mot individuell 

debitering av faktisk förbrukning

Skatteverkets ställningstagande 2021-06-23, dnr 8-1068402
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/393379.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/393379.html


Budgetpropositionen 

• Omsättningsgränsen för moms höjs 

från 30 000 kr till 80 000 kr

• Momssatsen på reparationer av 

cyklar, skor, lädervaror, kläder och 

hushållslinne sänks till 6 %

• Undantag eller rätt till återbetalning 

för varor/tjänster av EU-organ för att 

hantera covid-19. Föreslås gälla från 

första januari 2021
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Mer information

• skatteverket.se » Rättslig vägledning

• skatteverket.se » Företag » Skatter » 

Corona ‒ information för företag, 

föreningar och offentliga aktörer

• skatteverket.se » Privat » Skatter » 

Corona – information för privatpersoner

• Skatteupplysningen 0771 – 567 567
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skatteverket.se/infotraffar
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/index.html
https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html
https://skatteverket.se/privat/skatter/coronainformationforprivatpersoner.4.1c68351d170ce5545272ce3.html
skatteverket.se/infotraffar



