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MOMSNYHETER 
 
Detta nyhetsbrev får vem som helst ta del av. I Momsnyheterna berörs aktualiteter inom 
momsområdet, men även andra skattefrågor kan förekomma. 
 
 
Nyh 2 2011 (2011-09-23) 
En ny bok har utgivits av Björn Forssén på Jure Förlag AB i Stockholm: Handbok om 
taxering och skatteprocess (192 sidor). Se mera om boken, beställning och priser etc. på 
www.jure.se. 
 
Nyh 1 2011 (2011-01-17) 
Nu har Momskartan av Björn Forssén kommit ut på Jure Förlag AB i Stockholm. Med 
Momskartan får Du på åtta (8) sidor en översikt över det svenska momssystemet och dess 
förhållande till mervärdesskattedirektivet från EU. För revisorn, redovisningskonsulten och 
skatterådgivaren bör den vara lika naturlig att förvärva som snöskoveln på vintern och 
paraplyet en regnig dag. Momskartan är helt enkelt ett utredningsverktyg, en spade att gräva 
med, när frågor om moms uppkommer i Ditt företag eller organisation. Se mera om 
Momskartan, beställning och priser etc. på www.jure.se. 
 
Nyh 3 2010 (2010-07-30) 
En ny bok om moms har utgivits av Björn Forssén på Jure Förlag AB i Stockholm: Momsens 
faktureringsregler, m.m. (135 sidor). Se mera om boken, beställning och priser etc. på 
www.jure.se. 
 
Nyh 2 2010 (2010-06-28) 
Tillsammans med Jan Kellgren vid Linköpings universitet behandlar Björn Forssén de 
särskilda bestämmelserna om skattskyldighet i 6 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) i en 
ny bok, som är på 90 sidor och ges ut av Jure Förlag AB i Stockholm. Titeln är 
Momsskyldighet i särskilda fall: handelsbolag, enkla bolag, konkursbon, dödsbon och 
förmedlare m.fl En problematisering av sjätte kapitlet Mervärdesskattelagen med förslag de 
lege ferenda. Se mera om boken, beställning och priser etc. på www.jure.se. 
 
Nyh 1 2010 (2010-02-04) 
Året börjar med att Uppfångat i Momsnätet byter namn till MOMSNYHETER. Samtidigt kan 
läsekretsen notera att länsrätt ändras till förvaltningsrätt den 15 februari 2010, vilket medför 
att 20 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) justeras genom SFS 2010:13. 
 
Nyh 2 2009 (2009-12-17) 
I avvaktan på Företagare eller konsument kan en del aktuella momsnyheter nämnas. 
 

- Den 1 januari 2009 infördes ett nytt andra stycke i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen 
(1999:1229), IL, genom SFS 2008:1316 (Prop. 2008/09:62 – F-skatt åt fler). Lagrådet 
anser att det inte medför någon skillnad mot tidigare gällande rätt, när det gäller att 
bestämma vem som omfattas av näringsverksamhet i egentlig mening, dvs. 
bestämningen av vem som är företagare skatterättsligt sett. Emellertid kan noteras att 
det nu finns en regel om att det skall särskilt beaktas vad som avtalats med 
uppdragsgivaren vid bedömningen av självständighetskriteriet i första stycket andra 
meningen i nämnda lagrum, när bedömningen av om en uppdragstagare är företagare 
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företagsskatterättsligt sett görs. Rättsutvecklingen får utvisa om gällande rätt ändras på 
grund av det nya andra stycket beträffande självständighet som ett av de nödvändiga 
rekvisiten för att bestämma om egentlig näringsverksamhet föreligger enligt 13 kap. 1 
§ första stycket andra meningen IL. 

 
- För momsens vidkommande kan noteras att utredningen Ds 2009:58 (Mervärdesskatt 

för den ideella sektorn, m.m.) bl.a. föreslår att kopplingen i 4 kap. 1 § 1 
mervärdesskattelagen (1994:200), ML, till 13 kap. IL, för att avgöra vem som har 
yrkesmässig verksamhet, skall upphöra den 1 januari 2011. Utredningen föreslår att 
beskattningsbar person enligt artikel 9.1 första stycket i mervärdesskattedirektivet 
(2006/112/EG) då skall ersätta yrkesmässig verksamhet i ML. I så fall bestäms vem 
som är företagare momsmässigt sett självständigt i förhållande till IL. 

 
- Utredningen Ds 2009:58 föreslår också att regeln i 4 kap. 8 § ML om undantag från 

yrkesmässighet för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund 
upphävs, och att befrielse från mervärdesbeskattning i stället – i enlighet med 
mervärdesskattedirektivet – regleras för nämnda subjekt och stiftelser i 3 kap. ML. 

 
- Utredningen Ds 2009:58 föreslår även att regler om skattebefrielse för små företag 

med  skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster inom landet om högst 250.000 
kr per beskattningsår införs i ML, genom ett nytt 9 d kap. 

 
- Utredningen Ds 2009:58 föreslår dessutom att reglerna om frivillig skattskyldighet för 

upplåtelse av lokaler i 9 kap. ML upphävs, och att obligatorisk skattskyldighet införs 
för upplåtelse av verksamhetslokaler etc. (Ds 2009:58 s. 157), genom att huvudregeln 
om undantag från skatteplikt på fastighetsområdet i 3 kap. 2 § ML, beträffande 

upplåtelser, anges gälla upplåtelse av nyttjanderätt till tomtmark, byggnad eller del av 
byggnad om upplåtelsen avser stadigvarande bostad (förslagets 3 kap. 2 § 3 ML). I 
andra fall av upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet skulle då obligatorisk skatteplikt 
gälla enligt huvudregeln om generell skatteplikt för omsättning av varor eller tjänster 
enligt 3 kap. 1 § första stycket ML. 

 
Undantaget från skatteplikt på fastighetsområdet skulle enligt förslaget i Ds 2009:58 
alltjämt gälla också omsättning av fastigheter resp. överlåtelse av arrenden, 
hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter 
(förslagets 3 kap. 2 § 1 resp. 2 ML). 
 
Observera att reglerna om ikraftträdande som föreslås beträffande övergången från 
frivillig skattskyldighet till obligatorisk skatteplikt för upplåtelse av lokaler är 
tämligen komplexa (Ds 2009:58 s. 50 och 51). 

 
- Inför kommande årsskifte (2009/2010) kan noteras att den 11 december 2009 utkom 

från riksdagstrycket SFS 2009:1333-1348 som innebär att bl.a. de nya reglerna om 
bestämning av omsättningsland för tjänster i 5 kap. ML införs den 1 januari 2010 (SFS 
2009:1333 och 1334), vilka baseras på direktiven 2008/8/EG och 2008/9/EG. 
Reglerna innebär bl.a. att den som fyller i en periodisk sammanställning med uppgifter 
om försäljning av tjänster till köpare i annat EG-land ”måste … ha kännedom om 
reglerna i köparens land” (Prop. 2009/10:15 s. 233). Danmark beslutade den 4 
december 2009 att införa EG-reglerna i fråga i momsloven den 1 januari 2010, genom 
LOV nr 1134 af den 4. december 2009 (offentliggjordes av Skatteministeriet den 5 
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december 2009). Danmark kan tyckas näraliggande och ett enkelt exempel, och den 
som vill prova kan testa bl.a. §§ 46 och 50 b i momsloven i förevarande hänseende. De 
närmaste åren (2010-2013) händer något med momsen och redovisningen av den vid 
varje årsskifte. 

 
Den 1 januari 2010   

- De huvudsakliga ändringarna i 5 kap. ML genom SFS 2009:1333 träder i kraft den 1 
januari 2010, enligt SFS 2009:1336. De nya huvudreglerna 5 kap. 5 § resp. 6 § ML 
innebär att omsättning av en tjänst sker utomlands om kunden är en näringsidkare som 
saknar fast etableringsställe e.d. i Sverige eller om tjänsten tillhandahålls ett fast 
etableringsställe som näringsidkaren har utomlands resp. inom landet (Sverige) om 
kunden inte är näringsidkare och tjänsten inte tillhandahålls från ett fast 
etableringsställe utomlands 

 
- Enligt den nya 5 kap. 11 § ML gäller undantag från huvudreglerna om aktiviteten 

faktiskt äger rum i Sverige (omsättning inom landet), och aktiviteten är kulturell, 
konstnärlig, idrottslig, vetenskaplig, pedagogisk, av underhållningskaraktär eller 
liknande nu nämnda, såsom mässor och utställningar. 
Se nedan under den 1 januari 2011. 

 
- Ett annat undantag från huvudreglerna i 5 kap. 5 och 6 §§ ML som införs genom SFS 

2009:1333 den 1 januari 2010 är 5 kap. 15 § ML, där omsättning inom landet 
stipuleras för tjänst i form av korttidsuthyrning av transportmedel om transportmedlet 
faktiskt ställs till förvärvarens förfogande i Sverige (minnesgoda minns kanske – för 
jämförelses skull – bl.a. Tip-trailer-fallet?). 
Se nedan under den 1 januari 2013. 

 
- Det är mycket mer att beakta med de nya reglerna i 5 kap. ML, och här får bara 

nämnas att en annan sak att se upp med är t.ex. den kvartalsvisa miljongränsen 
(avseende värdet av omsättning och överföringar av varor för innevarande eller något 
av de fyra närmast föregående kvartalen) för att ansöka om inlämning per kvartal i 
stället för månatligen av periodisk sammanställning enligt den nya 10 kap. 35 a § 
skattebetalningslagen (1997:483), SBL, dess lydelse enligt SFS 2009:1335 (träder i 
kraft den 1 januari 2010). 
Se nedan under den 1 januari 2012. 

 
Den 1 januari 2011 

- Genom SFS 2009:1341 ändras 5 kap. 11 § ML så att undantaget i fråga från 
huvudregeln gäller tillhandahållande av nämnda tjänster (aktiviteter) till någon som 
inte är näringsidkare (omsättning inom landet). Samtidigt införs genom SFS 
2009:1341 en ny 5 kap. 11 a § ML, där en tjänst i form av tillträde till evenemang 
avseende nämnda aktiviteter anses omsatt inom landet, om evenemanget faktiskt äger 
rum i Sverige. 
 
Ändringarna i 5 kap. ML genom SFS 2009:1341 träder i kraft den 1 januari 2011 
enligt SFS 2009:1342. 

 
Den 1 januari 2013  

- Två nya lagrum, 5 kap. 15 a resp. 15 b §§ ML införs genom SFS 2009:1345, 
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där uthyrning av transpormedel som inte utgör korttidsuthyrning (enligt 5 kap. 15 § 
ML) anses omsatt inom landet om förvärvaren inte är näringsidkare och är etablerad 
eller bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här [och uthyrningen inte handlar om 
faktisk leverans av fritidsbåt till annat EG-land än Sverige (minnesgoda minns kanske 
– för jämförelses skull – fallet med köpare av båt som seglar ut den från Sverige på 
egen köl?)] samt uthyraren i så fall har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller fast 
etableringsställe i det andra EG-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det 
fasta etableringsstället] resp. 
där uthyrning av transportmedel som inte utgör korttidsuthyrning (enligt 5 kap. 15 § 
ML) anses omsatt inom landet om den som tillhandahålls uthyrningstjänsten inte är 
näringsidkare och uthyrningen avser fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren 
av tjänsten i Sverige och uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett 
fast etableringsställe i Sverige och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta 
etableringsstället. 
 
Ändringarna i 5 kap. ML genom SFS 2009:1345 träder i kraft den 1 januari 2013 
enligt SFS 2009:1346. 

 
Den 1 januari 2012  

- Det kvartalsvisa gränsbeloppet i 10 kap. 35 a § SBL sänks till 500.000 kr genom SFS 
2009:1343. 
 
Ändringen i 10 kap. 35 a § SBL genom SFS 2009:1343 träder i kraft den 1 januari 
2012 enligt SFS 2009:1344. 

 
Övrigt 

- Miljongränsen för beskattningsunderlaget (exklusive gemenskapsinterna förvärv och 
import) för beskattningsåret i 10 kap. 31 § SBL för redovisning av momsen i 
självdeklarationen för subjekt som lämnar sådan ändras inte. 

 
- För övrigt kan också noteras att beskattningsbar person inte införs i ML genom SFS 

2009:1333 i samband med de nya reglerna i ML om omsättningsland för tjänster 
(Prop. 2009/10:15 s. 79). För omsättningslandsreglerna används i stället alltjämt det i 
förhållande till IL självständiga näringsidkare. 

 
Nyh 1 2009  
Inom kort ger jag ut på JURE förlag Företagare eller konsument? – svensk moms och 
inkomstskatt i förhållande till EG-rättens begrepp beskattningsbar person (www.jure.se). 
 
Nyh 4 2008  
En ny momsbok finns nu, och info om pris m.m. kan erhållas från Els-Britt Mir på VJS (e-
post: els-britt.mir@vjs.se). Titeln är EG-rättskonformitet mellan vissa begrepp i ML och 

den nationella svenska inkomstskatterätten. I förhållande till föregångaren sätts nu fokus 
på bestämningen av skattesubjektet. Även denna gång finns titeln tillgänglig på engelska. 
 
Nyh 3 2008  
Artikel från Björn Forssén (se under Artiklar/Ny Juridik) 
- TVL – sämre för rättssäkerheten än FRA-lagen? [lättare text än motsvarande artikel i Svensk 
skattetidning – se Nyh 2 2008] 
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Nyh 2 2008  
Ny artikel från Björn Forssén (se under Artiklar/Svensk skattetidning) 
- TVL – sämre för rättssäkerheten än FRA-lagen? 
 
Nyh 1 2008 [Nyhetsbrevet firar 10 år med detta nr – hurra!] 
Riksdagen har antagit förslaget om ändringar beträffande ’Förlängd redovisningsperiod och 
vissa andra mervärdesskattefrågor’. Jämför nyhetsbrev 5 2007. Ändringarna trädde i kraft den 
1 januari 2008 enligt SFS 2007:1376 och 1377 (bet. 2007/08:SkU14; prop. 2007/08:25). 
 
Nyh 5 2007  
Nyheter om moms inför årsskiftet 2007/2008, enligt prop. 2007/08:25, i sammanfattning och 
med kommentarer – t.ex. om förlängd redovisningsperiod och felaktigt debiterad moms 
 
Nyh 4 2007  
Ny artikel från Björn Forssén (se under Artiklar/Svensk skattetidning) 
- Momsens verksamhetsbegrepp i dåtid, nutid och framtid 
 
Nyh 3 2007  
Ingen moms på brevbefordran till utlandet. Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2007-
06-13 som vunnit laga kraft. Advokatfirman Forssén AB biträdde med upprättande av 
ansökan om förhandsbeskedet. 
 
Nyh 2 2007  
Två nya artiklar angående vissa problemställningar kring de nya reglerna om omvänd 
skattskyldighet inom byggsektorn som träder i kraft den 1 juli 2007: se under Artiklar NJ 1 
2007 och SST 4 2007. 
 
Nyh 1 2007  
En helt ny momsbok trycks just nu, och info om pris m.m. kan erhållas från Camilla Cullgren 
på VJS (e-post: camilla.cullgren@vjs.se). Titeln är EG-rättslig analys av hänvisningen till 

inkomstskattens näringsverksamhetsbegrep för bestämning av begreppet yrkesmässig 

verksamhet i mervärdesskattelagen. Nu tonas det mera allmänna om EG-rätten ned från 
föregångaren Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys. I stället får den 
moms- och inkomstskatterättsliga analysen mot EG-rätten ännu mera spets. Inom kort 
kommer den nya momsboken även i en engelskspråkig version. Innehållsmässigt sett är det 
ingen skillnad mellan böckerna. Återkommer när engelska versionen går till trycket. 
 
Nyh 3 2006  
Ny artikel från Björn Forssén (se under Artiklar/Svensk skattetidning) 
- Gamla momsfrågor som nya – intygsmoms då, korrigeringsmoms nu 
 
Nyh 2 2006  
Ny artikel från Björn Forssén (se under Artiklar/Ny Juridik) 
- Revisionsplikten för små företag – börda eller komplement till brist på småföretagarpolitik? 
 
Nyh 1 2006  
Ny litteratur från Björn Forssén: 
 

- Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (utgåva 3), 387 sidor. 
VJS Förlag Stockholm 
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- Momsen och fakturan, m.m. – momsens krav på fakturainnehåll (utgåva 4), 95 sidor. 
VJS Förlag Stockholm 

För info och beställningar, kontakta Camilla Elofsson på camilla.elofsson@vjs.se eller gå in 
på www.vjs.se och ikonen Björn Forssén EU-rätt. 
 

- Taxeringsprocess – en läro- och handbok, 190 sidor. Studentlitteratur Lund 
För info och beställningar kontakta Jerker Fransson på order@studentlitteratur.se. 
 
Samtliga 3 böcker är helt nya för år 2006 och Taxeringsprocess är första utgåvan. 
 
Nyh 3 2005   
I Nyh 5 2003 tillkom under Artiklar här på hemsidan titeln Sveriges advokatsamfund. Där har 
tidigare två remissvar från Sveriges advokatsamfund återgivits som meddelades i Nyh 5 2003 
och Nyh 2 2005. Nu har titeln tillförts ett nytt bidrag, Sveriges advokatsamfunds remissvar 
2005-09-26 (R-2005/1212) till finansdepartementet angående Förslag till EG-direktiv om 
mervärdesskatt avseende platsen för tillhandahållande av tjänster vid försäljning till 
konsument (EUFi2005/144). Björn Forssén har också denna gång deltagit i utarbetandet av 
remissvaret. Nu kompletteras för övrigt titeln med att Finansdepartementets remiss, dvs. vad 
advokatsamfundet yttrat sig över, återges i anslutning till respektive remissvar, varvid anges 
”Finansens remiss” och år respektive månad för remissen anges 
[Gå till avdelningen Artiklar via huvudmenyn.] 
 
Nyh 2 2005 
Under vårvintern (2005) har en uppföljning av rättsläget skett avseende moms och 
rättssäkerhetsfrågor kring skattebrottsprocessen, föranledd av ett förslag om en EG-förordning 
om tillämpning av sjätte momsdirektivet. Frågorna tidigare berörda i NJ 4 2000 och i föredrag 
få Svensk Juriststämma 2001-11-14 (VJS). Uppföljningen har skett i SST 2 2005 och NJ 1 
2005, vilka artiklar återges under Artiklar, där också NJ 4 2000 och nämnda föredrag 
återfinns. Förslaget till EG-förordning kommenteras också i utgåva 2 (2005) av pärmboken 
Momsbegrepp och inkomstskatterätten (se Nyh 1 2005 och under Böcker på 
www.forssen.com eller i www.vjs.se) och i första tillägget 2005 till den boken kommer i 
korthet slutsatserna från den utveckling av problematiken som skett i nämnda artiklar 2005 att 
återges. 
 
Nyh 1 2005  
Nu i januari (2005) har det nya året begåvats med rykande färska nya upplagor av: 

- Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 (Utgåva 3) 
- Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 2) 

Hugade spekulanter hänvisas till förlaget VJS och dess hemsida www.vjs.se eller kontakta 
Camilla Elofsson på VJS, e-post: camilla.elofsson@vjs.se eller tfn 08-4591996. 
 
Nyh 3 2004 
Häftet om de nya faktureringsreglerna på momsområdet som nämnts tidigare i år (se Nyh 1 
och Nyh 2 2004) har vuxit till 82 sidor, mera nyheter och tidigare tillägg till tillägget har 
inarbetats. Det nya häftet Momsen och fakturan, m.m. kan beställas idag (2004-05-26) och 
framgent separat eller så ingår det i ’pärmboken’ Momsbegrepp och inkomstskatterätten. Se 
www.vjs.se eller kontakta Camilla Elofsson på VJS, e-post: camilla.elofsson@vjs.se eller tfn 
08-4591996. 
 
Nyh 2 2004 
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Redan ett tillägg med anledning av de nya faktureringsreglerna på momsområdet som 
infördes den 1 januari 2004 (se Nyh 1 2004). Det behandlar två tekniska justeringar 
beträffande de nya reglerna samt förbiseendet att enbart ’a conton’ och inte ’förskott’ 
omnämns i regeln om faktureringsskyldighet för ’betalningar i förväg’. Ändringarna i de nya 
reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni 2004. I detta Tillägg nr 3, 2004-04-07 behandlas 
också en EG-dom av den 1 april 2004 som är av visst intresse för frågan om en faktura med 
innehåll enligt mervärdesskattelagen utgör en exklusiv bevisning för rätten att utöva 
uppkommen avdragsrätt för ingående moms. Tillägget distribueras av VJS till dem som 
endast har häftet Momsen och fakturan, m.m. eller som har hela pärmboken (se Nyh 1 2004). 
 
Nyh 1 2004 
Beställ Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 från VJS, om Du vill 
ha en god överblick över de nya regler som infördes den 1 januari 2004 [Beställningar sker 
hos vjs@vjs.se eller camilla.elofsson@vjs.se och Camilla Elofsson eller annan handläggare 
hos VJS kan lämna prisuppgifter på tfn 08-4591990 (VJS orderfax 08-6627992)]. Boken ges 
ut som separat häfte, och för dem som har ’pärmen’ Momsbegrepp och inkomstskatterätten – 
en EG-rättslig analys (se Nyh 6 och 8 2003) ingår den som Tillägg nr 2, 2004-03-29. 
 
Intresserade kan genom att klicka på Nyh 1 2004 ovan gratis läsa förordet till detta 70-sidiga 
häfte/tillägg om de nya faktureringsreglerna som infördes på momsområdet den 1 januari 
2004 och innehållsförteckningen samt sammanfattningen av hela tillägget. Place an order, 
please. 
 
Nyh 8 2003 
Förrförra nyheten var att VJS i oktober 2003 givit ut min nya bok Momsbegrepp och 
inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys. Prenumeranter på den boken kommer inom kort 
att erhålla det första tillägget, vilket handlar om två domar 2003-12-18 i regeringsrätten 
angående tillämpning av regeln om avdragsförbud för ingående mervärdesskatt på utgifter 
hänförliga till stadigvarande bostad. Kammarrättens dom i ett av fallen kommenteras på sidan 
242 i boken, och nu kommer alltså ett tillägg om hur regeringsrätten ser på saken. 
Prenumeranter får under 12 månader sådana tillägg utan extra kostnad. Vill Du prenumerera 
på boken i fråga som är i pärmform, kontakta VJS på e-postadress: camilla.elofsson@vjs.se. 
 
Nyh 7 2003 
Länsrätten i Stockholms län lägger i en dom bevisbördan på skattemyndigheten, när det gäller 
huruvida krav på säkerhet kan ställas för beviljande av anstånd med skattekrav och att skatten 
annars kan förväntas inte komma att betalas i rätt tid.  
 
Nyh 6 2003  
Under oktober 2003 har jag givit ut en ny bok på VJS. Den handlar om kopplingarna mellan 
mervärdesskattelagen och inkomstskattelagen, beträffande vissa momsbegrepp såsom 
yrkesmässighet och verksamhet, och hur de håller EG-rättsligt sett. En bild på omslaget på 
denna bok i pärmform finner Du på www.forssen.com under Böcker, där det också anges till 
vem på VJS man skall vända sig för beställningar och mera information om priser etc. 
 
Nyh 5 2003  
Under Artiklar här på hemsidan har en ny titel tillkommit: Sveriges advokatsamfund. Där 
återfinns ett remissvar från Sveriges advokatsamfund 2003-08-20 (R-2003/0656) till 
finansdepartementet angående departementets PM ”Nya faktureringsregler när det gäller 
mervärdesskatt” (Fi2003/3465). Björn Forssén har deltagit i utarbetandet av remissvaret. 
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[Gå till avdelningen Artiklar via huvudmenyn.] 
 
Nyh 4 2003 
Angående momsnyheterna 2003: viss felaktighet i info från skatteförvaltningen. 
 
Nyh 3 2003 
Riksdagen har antagit förslaget om ändringar beträffande ’Mervärdesskatteregler för 
elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar’. Jämför nyhetsbrev 2 2003. 
 
Nyh 2 2003 
Momsnyheter 2002 och 2003 i sammanfattning. 
 
Nyh 1 2003 
Uttagsmoms. Kammarrättsdom innebär att det faktum att ett nystartat företag har kostnader 
som överstiger intäkterna inte utgör tillräcklig grund för uttagsbeskattning. 
 
Nyh 2 2002 
Retroaktivt momsavdrag för ny-, till- och ombyggnadsarbeten. Kammarrättsdom innebär att 
”fastighetsägaren” som yrkar avdraget inte behöver ha varit sådan när kostnaderna bestreds, 
bara det är vederbörande som bestridit dem. 
 
Nyh 1 2002 
Momsavdrag vid momsfri omsättning av fastighet eller av värdepapper samt för 
nyemissionskostnader  
 
Nyh 2 2001 
Avdragsrätt för mäklararvode, EG-dom. 
 
Nyh 1 2001 
Momshandboken Enligt 2001 års regler, finns nu. 
 
Nyh 6 2000 
Övergångsbestämmelser nya regler investeringsvaror 1 januari 2001. 
 
Nyh 5 2000 
Investeringsvaror, nya regler 1 januari 2001. 
 
Nyh 4 2000 
Avgör fakturans utseende avdragsrätten för ingående moms? Kammarrättsdom (ej 
prövningstillstånd 2000-07-17). 
 
Nyh 3 2000 
Nya artiklar om avdragsrätten (igen) och om personalvård. 
Nya regler om moms och fastigheter skjuts upp till 1 januari 2001. 
 
Nyh 2 2000 
Nya regler om s.k. redovisningsvaluta med anledning av euron. 
 
Nyh 1 2000 
Riksskatteverket backar angående frågan om fakturans utseende avgör avdragsrätten. 
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Tidigare berört i nr 2, 3 och 6 1999 och i nr 6 och 8 1998. 
 
Nyh 7 1999 
Nya regler om s.k. investeringsguld 1 januari 2000. 
 
Nyh 6 1999 
Riksskatteverket backar angående fråga om skattetillägg i samband med nettokvittning av 
utgående och ingående moms på EG-förvärv. 
Kopplar till nr 2, 3 och 4 1999 samt till artikel i SkatteNytt 5 1999 (se under Artiklar). 
 
Nyh 5 1999 
Uppföljning om momsavdrag för hemdatorer med anledning av två domar i Regeringsrätten 
13 juli 1999. 
Se även artikel i SkatteNytt 12 1998 (se under Artiklar). 
 
Nyh 4 1999 
”Miljongränsen” för redovisning moms i självdeklarationen och importtjänster. 
Införsel av varor från andra EG-länder som är momsfria där, men skattepliktiga här. Se även 
artikel i Ny Juridik 4 2000 (se under Artiklar). 
 
Nyh 3 1999 
Moms och fråga om skattetillägg för periodiseringsfel. Kort om domarna i Regeringsrätten 
1999-03-25. 
 
Nyh 2 1999 
Uppföljning om frågan om avdragsrättens inträde med anledning av fyra domar i 
Regeringsrätten 1999-03-25 (periodiseringsdomarna). 
Tidigare berört i nr 8 1998 och nr 1 1999. 
 
Nyh 1 1999 
F-skatt och skatteredovisningsbrott. Frågan från nr 7 och 8 1998 avslutad. 
Fråga om fakturas utseende avgör rätten till momsavdrag, artikeltips. 
 
Nyh 8 1998 
Uppföljning av frågan från nr 7 1998 om skatteredovisningsbrott. 
Uppföljning av frågan från nr 6 1998 om fakturas utseende avgör rätten till momsavdrag. 
 
Nyh 7 1998 
F-skattsedel. Uppgift därom i faktura innan skatte- och avgiftsanmälan lämnats eller 
behandlats, skatteredovisningsbrott? 
 
Nyh 6 1998 
Oriktig uppgift i sak handlar om affärshändelsen förekommit eller ej. Inte om fakturans 
utseende i sig. Åtminstone en skattemyndighet kan uppfattas hålla med. 
 
Nyh 5 1998 
Uppföljning formaliafel hos skattemyndigheter från nr 1 1998: revisorer och sekretess. 
 
Nyh 4 1998 
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VAT Audit: metod att lösa momsproblem med stöd av Momsnyckeln och Momshandboken 
(se under Böcker). 
 
Nyh 3 1998 
Råd angående 

1. Moms under uppbyggnadsskede och 
2. Mellanmans bruttofakturering till huvudmannens kund och moms (se under Artiklar: 

uppsats vid Lunds universitet i ämnet). 
 
Nyh 2 1998 
Råd om bemötande av skattemyndighets angrepp mot ränteavdrag på lån för utländska 
kapitalförsäkringar. 
 
Nyh 1 1998 
Ej likhetstecken momsmässigt mellan stiftelser och allmännyttiga ideella föreningar. 
Bemötande av skattemyndigheters formaliafel avseende retroaktiv registrering och 
skattetillägg samt vid skrivbordskontroll och revisioner. 


