Förslag till nya Förenklade Momsregler

Våren 2009

Förenkling för företagare vid rapportering, förenkling vid kontroll – skatteverket, revisorer m
fl. Gränsdragningsproblem försvinner. Enklare, men tidskrävande, skattetilläggsgrundande
periodiseringsfel försvinner.

Förlaget som gäller hela EU (inte enbart EG), samt ev även EES.
Om säljare av köparen erhåller ett VAT‐nummer (som, enligt förslaget, i Sverige ersätter
nuvarande momsreg.nr) debiteras ingen moms.
Omsättning redovisas som idag.
Utgående moms utgår alltså endast vid försäljning till privatpersoner, näringsidkare som ej
har någon momspliktig verksamhet = inget VAT‐nr. 1)
Köparen redovisar ingen in‐ eller utgående moms då dessa jämnar ut varandra = drar ner
den administrativa bördan & minskar administrationen hos SKV. 2)
Detta ger att ingående moms redovisas endast vid:
•
•
•

Import
Då man missat att uppge sitt VAT‐nr t ex vid enklare representation 3)
Då man har blandad verksamhet t ex fastighet (man redovisar då full utg moms, men
endast ing moms på den del som hör till den momspliktiga verksamheten)

Detta ger i sin tur att vid avdrag av ingående moms ska förklaring & underlag alltid lämnas
med skattedeklaration. Vid upprepade större ”missar” är det uppenbarligen något problem
(administrativa eller rent brottsliga), varför Skatterevision ska göras. Här ska heller ingen
moms återbetalas förrän utredning / revision gjorts grundligt.
Administrativt förenklar detta enormt då penningtransaktioner mellan företag och
Skatteverket minskar dramatiskt. Gräsdragningsproblematik & kontroll av märkliga
momstransaktioner (läs: Byggmoms) försvinner.

1) Vid Fordonsleasing av personbilar bör leasingbolaget leverera in ½ utgående moms på de
fordon som berörs och notering (utan belopp) om detta göras på fakturan. Det är ju de som
bäst vet vilken typ av fordon som leasas. Detta underlättar ju oerhört för köparen (ock
Skatteverket) som inte behöver lägga energi på att leta fordonskoder o d. Skatteverket kan
koncentrera sig på kontroll hos leasingbolagen.

2) Dock redovisas omsättning, varuförvärv från annat EU‐land, dito tjänsteförvärv m m som av
statistiska & EU‐tekniska skäl behövs, men gränsdragnings‐ & periodiseringsproblematiken
blir ju mer lätthanterlig för alla parter. Det är ju inte hela världen om något enstaka
försäljning / inköp råkar hamna på fel rad, huvudsaken är ju att de kommer med.
Koncentration kan läggas på väsentligheter, uppenbara felaktigheter (som t ex kontroll av
”märklig” ing moms).
3) För att underlätta vid mindre inköp bör kort (typ Visa) kompletteras med VAT‐nummer så att
när detta dras i kassamaskin registreras VAT‐numret och ingen moms utgår.
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