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god redovisningssed klaus, och ivarje fall n:it arsomsiittningen :it 20
basbelopp eller h6gre (jfr nedan idetta avsnitt under Bokslutsmetod).

Ovan sagda om avdragsratt f6r ingaende moms geller ivan avdrag,
som yrkas av skattskyldig som inge redovisar utgaende moms, t.ex.
skattskyldig med enbart exportf6rsfiljning.SO

Vad som avses med god redovisningssed f61jer givetvis av bokf6rings-
lagen, jordbruksbokf6ringslagen och aktiebolagslagen, men even av de
rekommendationer som ges ut ifrfgan dels av Bokf6ringsn:imnden
IBFN), dees av Stiftelsen Redovisningsradet. Bland annat Riksskattever-
ket (RSV) finns representerat iBFN, vilket ofta medf6r en gynnsam
Integration av BFNs rekommendationer med Revs egna rekommenda-
tioner. Redovisningsrfdet har representanter fran BFN, Sveriges Indu-
strif6rbund och F6reningen Auktoriserade Revisorer AFAR).

Inneb6rden av begreppet god redoufsnfngssed it inge klar och enty
dig. Enligt bokf6ringslagens f6rarbeten it det frfga om en faktiskt
f6rekommande praxis hos en kvalitativt representativ krebs av bok.
f6ringsskyldiga. En sedan praxis kan ibland beh6va best:immas
branschvis.' '

nuari-februari-del
hfllande) eller en
affirsh:indelse sor
v:indo f6rhfllande
sed '' tidpunkten ft
dragsr:itten intridc
dvs. nir faktura. f{
28 februari men fa
ingiende moms gv{

Eftersldt)aide fakturol
Hur blir det da om
tumregel it att god
som intriffat under
p£f61jande mfnaden
skilda hinder av till
hinder f6relegat kai
kundfordran, bokf6i

Ihuvudsak kan man siiga att ''momsredovisningen f61jer fakturorna in
och ut iverksamheten ''. Nlomsen iink6psfakturorna och ifakturorna
tillkundcrna under redovisningsperioden samt momsen ikontanta in
och utbetalningar redovisas.

Betrgffande kontanta in- och utbetalningar uppkommer avdragsratt/redovis
.ingsskyldighet iprincip n3r de sker. Oavsett om betalning sker faire eller

eller leverans och/eller fakturering, skallju ikonsekvens med vad ovan sagas
m f6rskott (ifr avsnitt 3.3) momsen ikontanta in- och utbetalningar under

redovisningsperioden t8s upp iden mot detta svarande momsdeklaration
:alva bctalningen utg6r isig affiirsh:indelsen. Enligt bokf6ringslagens prin-

cip om s.k. kassabokf6ring skallju kontant.I in- och utbetalningar bokf6ras
scnast pif151jande arbetsdagsz, v.3rf6r nigra periodiseringsfel s.allan upp-
kommer i Jetta s.lmmanhang.

Emellertid avg6r ''leveransen '' och vad som enligt god redovisningssed
skallanses utg6ra en korrekt bokf6ring tillvilken period en affirsh:in-
delse it hanf6rlig. Periodiseringsfelkan alltsf uppkomma om man inte
iir observant p3 fakturor ib6rjan respektive islutet av en redovisnings-
period; erhflls en ink6psfaktura den 28 februari, men leverans sker f6rst
den I mars, kan den ingiende momsen avseende f6rvirvet tas upp f6rst i
momsdeklarationen f6r redovisningsperioden mars-april och inge ija

Antag att cn lcvera
horde ha skickats d€
;ker first den 15 m
sedan faktura matta

av februari. Enligt m
monlscn avseende I(

februari (jfr avsnitt
ienast den 5 april. M
avseende affirshindt
An13nder fakturan s(

f6rclegat, f6r att red(
nen. I sistn:imnda fal
avseende january-febr
den ingiende momsen
april). Det nu sagda 2
rekommend.3tioner sc

iderf6rstitt -- med ft
skallanses som r:itt re-
under S:irskild momsd
band rncd bokslutet
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Bolts/utsmetod

Om den skattskyldiges verksamhet harliten omfattning, kan skattemyn-
digheten medge undantag fran huvudregeln om faktureringsmetod.
Mindre verksamheter kan silunda medges att fi redovisa momsen pi
kundfordringar respektive leverant6rsskulder isamband med att be-
talning erhflles respektive erl:igges. Redovisningsskyldigheten respekti-
ve avdragsratten f6r utestfende fordringar respektive skulder intr:oder
di vid beskattningsarets urging.

En redovisning enligt vad nu salts s:igs ske enligt /)o s/ fs ieroden och den
kan sagas utg6ra en modifierad kontantmetod; momsen redovisas under
bcskattningsfret isamband mcd kontanta in- och utbctalningar och hansyn
tas till momsen iutestiende kundfordringar och leverant6rsskulder first i
.amband med bokslutet. liokslutsmetoden kan (i enlighet med bokf6rings-
lagen) endast isittas verksamhetcr som har en iirsoms:ittning som normals
understiger 20 basbelopp, vilket 1992 motsvarar 674 000 kronor (20 x
33 700) och 1993 motsvarar 688 000 kroner (20 x 34 400).

Om utgaen
den ingaende
fyllnadsinbeta
hetalning. Fyll
inkomstiret (t

Notera allts3
ve 1992 into
'mellanperic

bret after ink

ara h6gst 2

short belopp
april utan att
imre fyllnadsi

fyllnadsinbet;
n:imnda 2 re
lineriintan.

AtertagandeRorbehdlf

Har vara f6rviirvats genom kreditk6p med f6rbehill fran s:iljaren om
itertagander:itt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsk6p mellan ni-
ringsidkare m.fl., fir avdrag ft)r den ingiende momsen - oavsett vilken
redovisningsmetod (faktureringsmetod eller bokslutsmetod) den skatt-
skyldige it registrerad f6r -- g6ras f6r den redovisningsperiod under
vilken faktura eller motsvarande handling har mottagits.s6 Det vilas:iga,
liven om vederb6rande har bokslutsmetoden kan han dra den ingiende
momsen redan iden redovisningsperiod varunder fakturan mottagits.

Angiende redovisning/avdrag av moms isamband med verksamhets-
.verlitelse respektive konkurs etc se siirskilt avsnitt 6.2.8.1 respektive

kapitel 12.

Overstiger dire
skattskyldige dt
prelimin:it skat

Riksdagen bes
f6rtidsfterbetz
inman g:illde a
kunde g6ras n
framgar nedan
den prelimin5r
1994). Diirftir
-mrfde hell

alltsi cn "aver

taxeringsiren ]

Fran och med i]
raining av att hir

allmiin sjalvdek
sirskild A-skatt.
min:ira B-skatten

3.4. IDeklaration och inbetalning/6terbetalning av moms
'Momsen iinkomstdek/aradonen '

Som redan n:imnts deklarerar den som har en momspliktig frsomsiitt-
ning om h6gst 200 000 kronor momsen ish alum:anna sjalvdeklaration
f6r beskattningsaret (jfr avsnitten 3.4 och 4.1). En sedan skattskyldig
registreras alltsi inte tillmoms. Momsen ingar idessa fallist:inlet iden
slutliga skatten och samma uppb6rdsf6rfarande (dvs. enligt uppb6rdsla-
gen) skalldirmed tillampas f6r momsen som f6r inkomstskatten.

I)et finns numel
F-skattesedel, vi
skattskyldig kar
och uppdragsinl
som enbart har



S2 Registreringsskyldigbet

het, it eller skallvara momsregistrerat. Momsregistrering av utl:indska
f6retag med ombud (jfr avsnitt 6.3.2.4) sker idet lin dir ombudet iir
eller bon vera registrerat. Konkursbon (jfr avsnitt 12.2) momsregi-
streras idet bin dir konkursg:ildenaren var registrerad.84 5. Sam

4.2 ''F6rtida" registrering p.g.a. sirskilda
skil Vad ovan i kapitl

skyldighet, avdrag
bild.

Eftersom skattskyldigheten tillmoms iprincip uppkommer f6rst ''nir
den f6rsta borsten sills'', skulle Sven inte ha m6jlighet tillavdrag f6r
Ingiendc moms avseende f6rv:irv som miste g6ras under startskedet av
binderiet, dvs. innan nfgon firs:iljning kan p£b6rjas. Av Jenna an
leaning stadgas imomslagen att registrering kan beslutas av skattemyn-
digheten :ivan om den skattepliktiga omsiittningen inge 6verstiger
200 000 kronor. F6ruts:ittningcn gr att s.k. ''s:irskilda sk:il" f6religger.
Detta motsvaras av vad som giillde idet gamla systemet och brukar
kallas ''registrering under ett uppbyggnadsskede''.8s Beslutar skatte-
myndigheten s31unda om registrering pf grund av ''slirskilda skill''
fatwas ikonsekvens harmed ocksf beslut om att skattskyldighet f6re-
ligger innan verksamheten p£b6rlats.s6 Sven kontaktar alltsf skattemyn.
digheten il:het och anm:iler att hon skallstarta ett borstbinderi, att hon
inte kommer att ha nfgon f6rs:iljning f6rrin alla maskiner it pi plans
etc. Hon fir df normals nett en registrering under uppbyggnadsskede,
och erhiller di omgfende m6jligheten att ien momsdeklaration beg:ira
tillbaka den ing3ende moms (ink6psmoms) som be16per p£ f6rvirven
f6r att start.a verksamheten.87 Se even vad som s:igs iavsnitt 8.2 bl.a. om
momsregistrering och bolagsbildning

X
llnk6p)

Yrkesm:issig

raktighet
;j:ilvst:indig t
vinstsyfte

Sveas borstbinderi
naringsverksamhet:
Svca sjalvstandigt
D:armed :it verksam
Sven salter (omsatt
kommer skattskyldi
mer avdragsratt f6r
samheten. Om m6jl
verksamhcten pabe
200 000 kroner pc
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oms:ittning pcr 5t, rcdovisar hon momscn ish .allm:inca sjalvdeklaration i
st311et f6r ien s:irskild momsdeklaration. Jag utgfr ifrin att Svca it s:irskilt
registrerad till moms och att hon redovisar momsen varannan monad (tu#
nzdn zders/"edit,fsn/zzg), dvs. enligt huvudregeln. Vidarc utgar jag ifrfn att
hon fir registrar.ld f6r den s.k. 6ahfz/ref'ingsmeroden.

Sven skill, cnligt allm:inns regler, utfirda en faktura sa snort som m6lligt
ever varje oms:ittning. fftersom hon it verksam mom dct.3lih.lndeln, be
hover hon inte specificera momsen ifakturorna; vanlig.I k.lssakvitton utan
momsspecifikation it .llltsli tillrackiiga. F6r Sveas momsskyldiga kunder
geller att de -- f6r att f.] tillbaka momsen fran staten - s:irskilt fir be om

momsb5rande fakturor '' nir de handlar f6r 200 kronor eller mora
Nir Svea, t.ex. den 2 februari, till en kund 6verl:imnar cn vara mot

betalning sker cn (lcvcrans) oms:ittning iverksamheten. Eftcrsom verksam
helen :it yrkesm:issig och varorna momspliktiga, intruder gamma dag skate
;kyldighet f6r aff3rsh:indelsen ifriga, vilket bl.a. medf6r .ltt den sk.attesats

m g:illde d.] skill til15mpas
Faktura {lfis: kass.3kvitto) utf:irdas iSveas fall- norm.3lt scat -- direkt

samband med att kundcn tar cmot varan ''6vcr diskcn ''. Enligt god redovis.
ningssed skall aff5rshiindelsen typiskt seat bokf6ras sa sn.lrt eater det att
fakturan utfird.lts som miijligt. I exemplet uppkommer siledes bokf6rings-
skyldighct ircdovisningsperioden januari-februari f6r f6rs:iljningen den 2
februari. Utgaende moms avseendc bl.a. denna aff:irsh:indelse skallredovisas

ja n uari- febru .ari-dckla rationen.
F6r f6rv:irv till verksamheten uppkommer avdragsr:itt (ocksiienlighet

med god redovisningssed) isamband med att en ''momsb3rande faktura
mottagits f6r levererade varor eller tillgodogjorda tjanster. Ingacnde moms
avseende t.ex. ink6pta och mottagna valor f6r vilka fakturor mottagits
under januari eller februari, ffr redovisas ijanuari-february-deklarationen
Om leverant6ren av el] momspliktig vara inte it momssky'mig, titan t.ex. en
vanlig privatperson, k.3n Sve.3 g6r.I s.k. fiktivt aver.lg f6r ing;icndc moms --

lket diiremot htc kan ske f6r f6rvlirv av tjanster.
Om Sveas utgfendc moms 6verstiger den ingfende f6r perioden januari-

februari. skill hon redovis.I (deklarera) delta och inbetala mcllanskillnaden
till staten scnast den 5 .april. Blir januari-february-dcklar.3tioncn istillet
'negativ '' jingiiende moms 6vcrstiger utg3endel kan hon begiira tillbaka

delta belopp fran staten si sn.]rt som m6jligt efter periodens slur, dvs. redan
b6rjan av mars monad.

Observers att tilden ov.]n :it stiliserad, och endast avser att ge en 6versikt
av de olik.3 begrepp som anvinds och ivilket f6rhillande dc stir tillvarand-
ra. F6r en nirmare studio av t.ex. tidsfristen f6r fakturering och bokf6ring av
aff5rsh:indelse hinvisas tillde olika avsnitten
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Scbetttatisk tjt,ersikt
UNDANTAG

Scbematisk iit,ersikt

MOMSPLIKT (skatteplil

Fastighetsomridet(6.2.1.1, 6.2.2-6.2.2.6)
Ovcrlftclsc eller upplatelse .]v arrende, hyresratt, bostadsratt, tomtr:itt, servitut
:tier annan r:ittighet till fastighct eller dem:irav. Aden gas, batten, eloch v:irma

-m tillhand;chills som ett led ifastighetsupp15telsen undantas, liksom n:itut-
rustning f6r radio/W.

Jordbruksarrende, avverl
lord, seen eller annan n8tr
i hotelle.d.; campingverl
samhet; /brt,arfngs&oxar,
mark f6r dour; frivillig
betsf6.««1tningf-sk6tset.

Kultur/n6jen/r:ittigheter l6.2.3)
Overlftelse av bildkonst som :igs av konstn:aren eller dennes d6dsbo; biograf-,
teeter-, opera- och balettf6restallningar sami bibliotcks-, arkiv- och museivcrk-
;amhet. Upplftclsc eller 6vcrlitclse av rattigheter enligt lag om upphovsr£itt till
litterir.I och konstnarliga verk.

Kultur- och n6jesomradet
ansetts kulturpolitiskt m(
inslag beddmts marginel
pliktiga (tjanster); 5vensf
r:itt tillfilm, videogram e
)avsett om rattigheten OI

Ga1leriverksambet, hvt
med//ng it momspliktig

Konsult/finans/f6rsakring(6.2.41
Bank-/finanstj:insect, vardepappershandel och dirmed jamf6rlig \erksamhct.
F6rsakring.

Komsi//fer i vidstr:icky me
etc). Aven bankers etc
kasso

Kommunikation/info/media 16.2.51
Radio/I'V, om finansiering genom licensavgifter eller statsanslag. Postcns brev
befordran. Allminna nyhctstidningar vissa periodiska publikationer.

Gods-/personbefordran

\%rd (6.2.61
Sauk-/tandvard sami ihuvudsak Yard som beriittigar tillsjukvirdsersattning och
:even yard som tillhandahilles av s:irskilt legitimerad

Socialomsorg (aldrevard, barnomsorg etc). Receptbelagda l:ikemedel.

Sk6nhetsvird och friskvi
peter och fotvfrdsspecial

Utbildning l6.2.7)
Utbildning und.lntas om: 1. presentationen :it undervisande och systematisk, 2.
:imnet into it .alltf6r allm:int, 3. f6rhfllanden som belyses utg6r integrerad delay
studieprogram och 4. studenten iir aktiv f6r att erhflla visa kompetensniva.

Utbildning i samband me
'systemf6rs:iljning") it n
studier. KonsK/rt/&?zsrer a
konferenser 3r momsplik
tillhandahiller en utbildr

6vrigt 16.2.8 och 6.2.8.1)
Bland annan 6verliitelse av lager, inventarier eller annan tillging isamband med

rlitelse av hola r6rclsen eller del diirav: frimiirken. sedlar och ment som
samlarobjekt; gr.lv6ppning/-sk6tsel sami spd, lonerier, vadhillning.

Utb'yrning av arbetskraft
naringen sami veterinartl
hfllning bedrivs. Etc
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6.2.1.1 Fastighet, cara och tjanst
bled 6asfigbef f6rstis imomssammanhang istort sect detsamma som
f61jer av jordabalkens bestiimmelser ljfr avsnitt 6.2.2).

Valor :it alla materiella ting som inte it fastighet. Dessutom andes
s:irskilt att gas, varme, kyle och elektrisk kraft ocksi utg6r varor enligt
momslagen. Med kyla f6rstfs, liksom betriiffande v:irme, givetvis ''till-
verk.ad '' sedan.

T/&/zst utg6r .lilting annat :in vera eller fastighet, om det kan till-
handah:illas ien yrkesmassig verksamhet. En verksamhet :it som n:imnts
yrkesm:issig n:it den inkomstbeskattas iniiringsverksamhet. F6r att
ittrycka att en sfidan verksamhet f6religger anvlinder jag ordet ''f6re-

Vad f6r slags objekt :it det df fraga om? F6r att besvara donna fr;iga
erinrar jag first om de problem man hide ireformarbetet att definiera
begreppet tjiinst. F6rslaget att med tj:inst skulle f6rst6s ''ann8t :in vera
eller fastighet '' ansigs olyckligt. I st:illet f6reslog lagridet att: ''N'led
tjanst f6rstis annat som kan tillhandahfllas iyrkesm:issig verksamhet
:in vara eller fastighet '', vilket ocks6 blev ordalydelsen ilagen. F6rslaget
andades eme]]crtid nagot av ''n6d]6sning ''; ipropositioncn framgir att
lagradet f6reslog formuleringcn ''om en definition 6verhuvudtaget an-
sags n6dv:indig''.90 F6r att klara en beskrivning av momssystemet med
desk nuvarande tjanstebegrepp kommer jag som ''st6d '' att tillftjra be-
greppen f6remfloch objekt och sedan s6ka anna en ftjrankring i:igan-
der:ittsbegreppet. Det fir emellertid understrykas att jag inte heller i
:6revarande sammanhang g6r ansprak pi att framst:illningen innehiller
den enda m6jliga beskrivningen av momsens begreppsv:irld.

[)et :it viktigt att g6ra en ftski]]nad me]]an lena sidan nigons
f6rfogande 6ver varor och tjanster och 3 andra sid.In omsiittningen
leverans respektive tillhandahallande) av varan respektive tjansten i

fraga. Man kan saga att de f6rfoganden som kan bli f6remil f6r be-
skattning enligt momslagen :it dees avtalom dz,er/i/e/ser, dees avtalom
Kpp/ire/sel". Det skall s31edes, ien vidstr:icky bem:irkelse, finnas en
's:iljare '' och en ''k6pare '' f6r att momsbeskattning 6verhuvudtaget

skallaktualiseras. Det iir dock en annan fraga om nfgon oms:ittning
anses ha skett mellon parterna.

Dc f6rfoganden (avtal) det :it fraga om :it if6rst.3 hand k6p, byte och dfrmed
jamf6rliga fang (s.k. oner6sa f:ing), men :ivan s.k. benefika fang som giivor
kan bli f6remilf6r juttagslbcskattning (jfr avsnitt 6.4.31. Singularfangen kan

tag

alltsi momsbesl

.aldrig friga om
st:ilk som agari
att nfgot avtal
ren, det it fug
pliktelser. Vid
aktucll lift aver

Fastigheter och var-

Fastigheter och v
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o/)/eff air att g6
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'finns'' pi si vis
m:itas eller r:ikn.
konstituerar hur
som utgor varor

lJdnster
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endast som instit
finns endast gen
kraft ''. Exempel

Fastighet, vera
momslagen, ut3r
andra begrepp F
liga motsvarighe
tivt som f6remfl
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f6retag. F6r var
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kan n:imligen m.
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andre ord omedelbart och utan nfgot registreringsf6rfarande.i02 Exi-
stensen av de rattigheter som atnjuter skydd enligt immaterialr:itten
'indikeras" alltsi av att en registrering skett (t.ex. patent) eller av verket

i sig (t.ex. en bok). Dessa rattigheter finns som en f6ijd av en regi-
streringsitgard eller ''av egen kraft '' och kan 6verlitas eller upplftas till
andra av sina ursprungliga r:ittsinnehavare.

De immateriella rattigheterna it tj:instep, eftersom de kan tillhanda-
hfllas av ett f6retag.

/Mmdfcff€//cz rafffgberer utg6r tjlinster som iprincip it momspliktiga,
och undantag fran momsplikten f6rekommer frlimst pa det kulturella
omridet ljfr avsnitt 6.2.3).i03

Agaren tillen immateriellr:ittighet kan 6verlfta eller upplita (uthyra)
tjiinsten. En k6pare kan ish tur vidare6verlita den immateriella r£ittig-
heten. Likasi kan en f6rhyrare ish tur upplfta (uthyrning iandra hand)
den immateriella rittigheten(tjansten).

kategori 1 - si
manga variante
av olika slag o(
hflla oandligt rr
f6r momsbeska

Notera att i ff
ansel utgora v
:it snarare frf!
immateriella
Utfirdandet a
skapas, men d
6.2.4).

Att en sedan n

f6rs:iljningsomri
sitter att den k;
med immaterial
tj5nsten ''; objek
'nya '' tjanster a

K6paren av
6verlfta densam

En ny tjanst rr
massig verksaml
tjansten och intr
simultant. Att er

utgfr - indikera
will, option etc.
tjlinst utgaende (
willtorde snaras
brytas ut ur en \
6.2.3, 6.2.4 och
kan f6rekomma

IV. "Utforande aY 'nya ' ydnster '
Andra rattigheter :in de immateriella och ddr:itterna kan s:igas upp-
komma nir ett avtal slots mellan tvi parter. Exempelvis kan det vara
fraga om att innehavaren av ett varum:irke upplfter ft nagin ensam-
ritten att fa saluf6ra klider av delta m4rke mom ett visst geografiskt
omrfde (upplftelse av ensamritt till f6rs:iljningsomrade). Annorlunda
uttryckt ''skapas'' t.ex. ensamritten tillf6rs:iljningsomradet genom par-
ternas agerande; rattigheten fanns inte tidigare pf sa slits att den kunde
utl:isas ur ett register eller genom att den utgjorde en delritt till ett
f6remi! (jfr even avsnitt 6.4.2.2).

F6r att skilja ifrigavarande typ av rattigheter fran immateriella rattig-
heter och ddr:otter kan man s:iga att parterna p6 marknaden sj51va utf6r
en ''ny '' tj:inst. Genom att en saljare och k6pare (i vid bem:irkelsel
avtalar att saljaren tillhandahfller/skill tillhandahilla k6paren nfgot,
har parterna slalva kvalificerat delta nagot som utg6randes en tj:inst.
Det blir iprincip det avtalade vederlaget som indikerar tjansten; att
vederlag utgir tills:iljaren visar att denne skalltillhandahflla nfgot som
k6paren anser v:irt att betala pengar f6r. Det iir parterna sjalva som
skapar en marknad och d:armed ocks3 en ny tj:inst. I princip upp-
kommer momsplikt f6r vilken f6reteelse som heist som parterna ''s:otter
ett pris pf ''. Man kan mot bakgrund av vad nu sagts - och med
beaktande given av det otalvariationer pf tjlinster som kan h:inf6ras till

V. "ldeella andelar:

Med en ideell an(
f6rm6genhetsma
eller objekt. En
eftersom andelen

Tillhandahflla
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regelatt bed6mas som en tjanst :even om reservdelarna :it av st6rre v:irde in
arbetet. Arbetsftagandet framstfr isfdana fallsom den 6vervagande deIGn
av den ena partens prestation och avtalet b6r df normals betraktas som en
tj:inst och inge som ett k6p. landra fallkan inslaget av k6p framsti som sa
dominerande att dct it naturligt att se arbetsftagandet som en bif6rpliktelse
till k6peavtalet. Gir arbetet ut pa leverans av tillbeh6r som sirskilt har
angetts vid best:illningen eller av l:itt utbytbara reservdelar sami installation
av dessa, t.ex. nya hjulpa en bil, kan man anse att det it friga om ett k6p. Ar
det fraga om att n:egon pi bestfillning tillverkat d6rrar och f6nster gillett hus
bed6ms ocksf vanligen avtalet idess helhet som ett k6p, :even om det
nnefattar inmontering av d6rrarna och f6nstren.ii3 lsammanhanget kan f6r
6vrigt nlimnas att det numera inge spelar nigon rollom tillbeh6r tillbyggnad

-m tillfalligt tas bon, exempelvis f6r reparation, bed6ms som vera eller
fastighet; reparationstj:insten it momspliktig isig och reduceringsreglerna pf
fastighetsomradet har slopats.

Vad g511er r:
som tillhandat
som inte kan a
da tillhandahi
k6paren, tillsl
s.k. fiktivt mor
tig (jfr avsnitt

Ett annat fa
eller tjanst kar
tyger som skid
mer it f6retage
v:isentlig del al
exemplet om k
varor nir de f5
Skr:iddaren de
som det utl:ind
del av materia
tlansteprestatic
om det utlinds
momsskyldigh(
momsdebiterin
flygbolag. Dar(
utl:indska f6ret
hus (jfr liven a-

Vad nu sagas kan s:igas g:lila friimst gr:insdragningen mellan prestatio-
ner p£ f6remalljfr under lidetta avsnitt) och varuf6rs:iljning. Ett annan
omrfde d:it ifrigavarande gransdragning kan bli aktuell it f6rfoganden
aver ddr:otter till f6remflljfr under ll idetta avsnitt).

Pf fastighetsomradet spelar det som huvudregelipraktiken inge nf-
gon rollom det it frfga om 6verlitelse av hela fastigheten eller dem:irav
eller endast upplftelse av en begr:insad rau, momsfrihet rider ivilket
fallsom heist. Emellertid fir fr3gest:illningen aktualitet nir man kom-
mer in pi nigon av de dispositionsr:otter som utg6r ''undantag fran
undantaget '' och som d:armed it en momspliktig tj:inst (jfr avsnitt
6.2.2). Tolkas ett avtalsom fastighetsk6p rider momsfrihet, medan det
d:iremot om avtalet endast skulls anses inneb:ira exempelvis upplitelse
av jordbruksarrende blur fraga om en momspliktig tj:inst.

Pf varuomrfdet har det ocksi betvdelse om ett avtal inneblir en
varuf6rs:iljning eller en upplftelse av en begr5nsad r:itt lbs: uthyrnings-
tj:inst). F6r t.ex. en f6retagare som into hr bilhandlare/-uthyrare eller
driver taxir6relse har det betydelse om det verkliga innehfllet iett avtal
medf6r att det it fraga om k6p eller f6rhyrning av en bil. I det f6rra
fallet lk6p) har vederb6rande ingen avdragsr:itt f6r debiterad moms,
medan avdragsr:itt f6religger med 50 % idet senare fallen (f6rhyrning).
Jfr avsnitt l0.2.

Vid bed6mningen av om det it fraga om 6verlitelse eller uthyrnings-
tj5nst talar den omst:indigheten att ett f6remil e(ter hyrestidens slut
skal16vergiif6rhyrarens :igo f6r att det :it ett k6p.

6.2.2 Fastigf
Av hagen f61jer
re, i stort nett t
jordabalkens r(

Fastighet enligt jo
Fast egetidom
It.ex. even vats(
f6rs in i ett fast

De f6remfl s
bestfndsdelar a
hdr till fastigh.
hetstillbeh6r, b}
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h6r, som antingen avser byggnad pa annans mark eller som tillf6rts
byggnad av annan in byggnadens agare, utg6r fastighet.

Fastighets8ormedling

Som framgar under
att fastighetsf6rmed
ligger :even nir pre!
saljare och k6pare.

Fostighet eller vera?

En f/zskr& z nllzg av fastighetsbegreppet sker pf si s:itt att industritillbe-
h6ren aldrig utg6r fastighet enligt momslagen, utan andes som varor.
Annan maskin, utrustning eller sirskild inredning fin industritillbch6r
Is.k. verksamhetstillbeh6r), som tillf6rts byggnad eller delav byggnad
nriittad f6r annan :in bostads:indamil, f6r att direkt anvlindas is5rskild

verksamhet som bedrivs pf fastigheten utg6r inte heller fastighet. /ndu-
sfrlf///bebdz och z/er&sambefsff//bebdr utg6r allts3 varor imomssam-
manhang Imateriella ting som into utg6r fastighet).izz Exempelvis utg6r
en specialfl:ikt till cn maskin, ilikhet med maskinen, en momspliktig
vera. D5remot utg6r alltid sedan utrustning f6r vatten, avlopp, sanitet,
virme. elektricitet eller liknande och som normals brukar anv:indus i
byggnader f6r bostads:indamil, fastighet, om f6remflet utg6r byggnads-
tillbeh6r enligt oven.123 Silunda utg6r t.ex. ett badkar fastighet enligt
momslagen :ivan om det anv:ands iverksamheten pi ett sjukhus.

Det sagda innebir att man, som en tumregel, kan s:iga att anord-
ningar f6r en byggnads funktion som uppehallsplats f6r mgnniskor
alltid utg6r fastighet enligt momslagen. Delta geller oavsett vad byggna-
den som anordningen finns ianv:ands f6r lbostads:indamfl, industriell
verksamhet etc).

TJanst avseende fastigh
Under I i avsnitt (
utom uthyrning -

6ver16telse eller upf)16t(

Bear:iffande tj:inster
rattigheter till fastig
undantag fran mom
heller skall ske i sfd
hand avser man att si
lokaluthyrning omfat

Undantaget fran sk
sakliga inneb6rd (jfr
st:idler fastigheten elle
Gransdragningen mel
fastighet fanny redan
lagring eller f6rvarin
f6rvaring var med vi
uthyrning av lagerlok
varor d:iremot inge ri
av fastighet. Departen
princip b6r bests. Dar.
sdrskilda fall (Ifr vad r
sisom vid upplitelse
departementschefen a
och momsfri upplatel:
som skattefri upplftel
upplat r:itten att pa fa
och f6rutsatte att han
affischeringen eller sky
ett generellt skattesyst(

Genom en utt6mma

Valor

En ytterligare inskrankning av fastighetsbegreppet :it att vixande skog,
odling och annan v:ixtlighet andes som vara vid omsiittning utan sam-
band med avyttring av marken.iZ4 En rotpostf6rs:iljning av skog utg6r
alltsi en oms:ittning av momspliktiga varor.

OveddteJse av Hasdghet

En 6verlitelse av fastighet kan aldrig momsbeskattas, eftersom det inge
kan bli friga om oms:ittning av vera eller tj:inst ljfr avsnitten 6.2.1 och
6.2.1.1). Under V iavsnitt 6.2.1.1 framgar att momsfrihet f6religger
:even f6r de fall dir det it friga om delavyttring av fastighet eller
avyttring av en ideell andes ifastighet. Betriffande s.k. iterf6ring av
momsavdrag vid 6verlftelse av fastigheter f6r vilka frivilligt intr:ide i
momssystemet beviljats, se sirskilt iavsnitt 6.5.3.1
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Skulls jag d:iremot it fran fr av ftirlaget uppbara royalty, ftireligger
yrkesm:issighet. Df aktualiseras undantagsbestammelsen enlist punkt a
nedan.

Sjdlvstindig
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I f6rex
sk .ittcm y

grafens F
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horde int(

om uppdi
kan f6rfo

a) Upplitelse eller 6verlitelse av rattighet som omfattas av 1, 4 eller 5 S
hagen li960:729) om upphovsrlitt till litterira och konstn5rliga verk
lupphovsr:ittslagen) undantas fran momsplikt, s3vida det into it frfga
om rattighet som avser reklamalster eller system och program f6r auto-
matisk databehandling, film, videogram eller annan jamf6rlig upptag-
ning som avser information. Idessa fallf6religger alltsi momsplikt :even
om rattigheten ifraga omfattas av nagon av n5mnda paragrafer i
upphovsr:ittsla gen .

F6r att en r:ittighet skall vara skyddad enligt upphovsrattslagen kr:ivs
att den avser en intellektuellprestation som :it unik: prestationen ifrfga
skallha s.k. verksh6jd ljfr under llliavsnitt 6.2.1.1). Silunda kan man
sliga att uppllitelse eller 6verlftelse av en rattighet tillett litterirt eller
konstn:irligt verk undantas fran momsplikt om det inte it fr5ga om ett
plagiat av nfgon annans verk. Nagot ''kvalitativt" krav kan knappast
uppst:illas; f6r undantag fran momsplikt rocker det d:irf6r med att
verket ifrfga inte har plagierats, utan verkligen 5r den f6rmente upp-
hovsmannens egna verk (angfende 6versfttningar, se avsnitt 6.2.4).

R:itten tillt.ex. en reklambroschyr gr diremot momspliktig pa grund
av ''undantaget fran undantaget ''. Notera att momsplikt ocksi f6re-
ligger nir upplatelse eller 6verlitelse inte avser upphovsr:itten utan
sjalva token som trycksak. Reklamtj:inster it f6r 6vrigt generellt moms-
pliktiga.

Litterira verk iir inge bara b6cker ivanlig mening, utan :even kartor
och annan iteckning eller grafik eller iplastisk form utf6rt verk av
beskrivande art.iss Konstn:irliga verk it alster av bildkonst, byggnads-
konst eller brukskonst. Litterira eller konstn5rliga verk it f6r 6vrigt
varje sk6nlittergr eller beskrivande framstallning iskrift eller tal, dator-
program, musikaliska eller sceniska verk eller filmverk. Jag g6r harvid-
lag into nagon n:irmare indelning ikategorierna litter:irt respektive
konstn:irligt. I f6revarande sammanhang it det istillet - som framgfr
nedan under punks b - vasentligt att skilja mellan bildkonst och bruks-
konst.

b) Overlftel
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nir sj:ilya e
sjalv som si

Om kons
dvs. sjalva e
de punks. E
upp13ter elle
ratten att m
Iftelsen eller



102 Skattskyldigbet - ett analys

biblioteket eller pa annan bibliotek. Ett undantag f6r bibliotekens verk-
samhet tillatt omfatta informationstjanster i6vri@ anses medf6ra kon-
kurrenssnedvridningar till nackdel f6r sidana skattskyldiga som yrkes-
mlissigt tillhandahiller informationstjanster.172

kan anses yrkes
tjansten (jfr avsn
i Sverige. I den p
momsregistrertnt
Antag att ett ame
att spell ett par r
star f6r lagers all
cherna och tar d

lager f6r deus de
som att proffslag.
doren en tjanst !
endast nfgra dag
momssystemet p!
strerade sig hir. I
alla opraktiskt. I
heterna torde det
det utlindska su

tillr:ickligt att a.
moms pi alla kos
se i Sverige (hot
giende skate pa I

f) Arkivverksamhet iform av f6rvaring och tillhandahillande av arkiv
handlingar och uppgifter diirur undantas fran momsplikt.

Med tillhandahfllande av arkivhandlingar f6rstis :even tillhandahfllan-
de av kopior dirav. Skattefriheten omfattar inte ett arkivs samman-
st!illning och bearbetning av uppgifter ur egna eller andras handling-

g) Museiverksamhet iform av utstallning f6r allmgnheten och till
handahfllande av f6rem31 f6r utst:illning undantas fran momsplikt.

Skattefriheten innefattar ett museums intr:idesavgifter, guideavgifter och
vederlag fur tillhandahillande av vandringsutst:illningar o.d. Skattefri-
heten innefattar d:iremot inte uppdragsverksamhet som exempelvis ut-
f:irdande av akthetsintyg och varderingsintyg avseende tavlor och annat,
konservatorsarbeten (renoveringar av byggnadsfasader och skulpturer
m.m.), utredningar om fornlamningar eller inventering och bed6mning
av den fysiska milj6n (byggnader och landskap). Sistnimnda slag av
inventering utf6rs iregel av l:insmuseerna med stat och kommun som
uppdragsgivare, vilka lu alltid kompcnseras far momsen ljfr avsnitt

Bortsett fran undantagen enligt a-g ovan f6religger en generellmoms-
plikt mom kultur- och n6jesomradet. Momsplikt f6religger silunda f6r
dansrf//sfa//nflzg.zr (som inge it balett), rest.zur'zngupzdef'bd///zing (nar det
inte it frfga om ''konsert '') sami f6r sport- och Idroffsez/e iemang. N:it
det geller idrottslig verksamhet f6ruts3tts den bibehfllna ordningen med
undantag fran skattskyldighet f6r de ideella f6reningarna (Ifr avsnitt
6.3.3) tillgodose ber:ittigade krav pi momsfrihet f6r icke-kommersiell
verksamhet. Genom skattefrihetens anknytning tillden inkomstskatte-
massiga behandlingen av ideella f6reningar undantas ipraktiken hela
idrottsr6relsen. Departementschefen uttalar emellertid att man - med
tanke pf den basbreddning som momsreformen innebir -- kommer att
f61ja upp effekterna f6r idrottsr6relsen och even andra folkr6relser.i=

46.3.2.2)

Angaende f6rsaljnir
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Avslutningsvis kar
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band med represent
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paget it 200 kronor

Se s:irskilt i kapite
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6.2.4 Konsultf$n
Som framgar under
momsplikt f6r tjanst

I f6revarande sammanhang kommer man betrAffande utl:indska ar-
tister eller idrottsut6vare som upptrader iSverige in pf fragan om de
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sflunda enligt den l:igre momssatsen om 18 % (21 % fr.o.m. I/I
1993).z08 Den I maj 1992 inf6rdes momsplikt f6r sjuktransporter och
samtidigt beslutades att momssatsen f6r den tillhandahillna sjuktrans-
porttjansten skall f61ja vad som g:eller persontransporter i6vrigt, n:im-
ligen 18 % (21 % fr.o.m. 1/1 1993), jfr :even avsnitt 6.2.6.209

Betr:iffande fall av den l:igre momssatsen i6vrigt, se kapitel 13.
Betriffande internationellgods- respektive personbefordran - dvs. till

och fran utlandet - och f6rmedling av sedan befordran, se avsnitt 9.2
angfende bestimmelserna om export f6r sidana fall. Se avsnitt 6.3.2.4
angiende s.k. cabotagetrafik iNorden. Betrgffande utliindska resebyra-
ers k6p av hotel16vernattningar och bussresor iSverige, se avsnitt 9.4.

Media
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Teleqdnster

Momsplikt har inf6rts f6r re/et7dzzster. Dirmed har en del problem
f6rknippade med s.k. blandad verksamhet eliminerats f6r Televerket ljfr
avsnitt 6.3.2.2). Aven teletjfinster som riktar sig till mottagare utanf6r
lander omfattas av skatteplikten.2io I sistn:imnda hinseende torde man
som en tumregelkunna saga, att teletjanster momsbeskattas ide fallett i
Sverige momsregistrerat subjekt skalldebitera f6r utf6rd teletjanst, oav-
sett om mottagaren av tjiinsten finns iSverige eller utomlands.

Information

Tillhandahfllande av information utgjorde isig inte nagon momspliktig
tjanst idet ''gamla '' momssystemet (f6re 1/1 1991). Delta tick tillf611d
svfra griinsdragningsproblem mellan information och momspliktig
ADB-verksamhet. I sistn:imnda h:inseende ansigs iprincip momsplikt
uppkomma f6rst om tj:insten ifriga utmynnade ien s.k. ADB-pro-

Numera har emellertid momsplikten utvidgats till att omfatta :even
renodlade informationstj:instep.''' Detta inner:it med hansyn till vad
som sagts ovan om teletjanster, att en iprincip generell momsplikt
f6religger oavsett om det ar friga om informarlolz, re/alfa/zst, ADB-
#ansf eller tj:inster dir olika kombinationer av nu n:imnda f6rekommer.
Nagra gr:insdragningsproblem torde sfledes s:allan uppkomma (jfr :even
under e iavsnitt 6.2.3). F6r att uppnf konkurrensneutralitet med ut-
landet har :even en importbeskattning avseende ADB-tjanster inf6rts (jfr
avsnitt 9.3).

dukt.:' '
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Personaltidningar och medlemsblad
Organisationstidskrifter
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Oftast framgfr det av en publikation om den utg6r verso/za/fldnffzg f6r
ett f6retag. Med periodiskt med/emsb/ad f6rstis publikation som utges
av sammanslutning eller organisation och som iprincip it avsedd f6r
dees medlemmar, medlemmarnas anstiillda eller till medlemmarna direkt
eller indirekt anslutna organisationer. Den omstandigheten att sedan
publikation utges av serviceorgan f6r sammanslutningen medf6r inte att
publikationen f6rlorar karakt:aren av medlemsblad. Det huvudsakliga
syftet med publikationen skall emellertid vara att l:imna information
och meddelanden mom de omrfden sammanslutningen eller organisa-
tionen omfattar eller om det !indamflsammanslutningen eller organisa-
tionen har tillf6remil att frlimja.2is

Periodiska personaltidningar och medlemsblad :it undantagna fran
momsplikt i f61jande fall:

2.

3.

Nir publikationen tillhandahills utan vederlag (gratis). Idetta fall
kan mottagaren vara vem som heist.
Nir publikationen tillhandahflls medlem eller anstilld, :even om
delta sker mot vederlag.
Nir publikationen tillhandahflls utgivaren.

Periodiska olga/zfscztf onsf/ds& i/rer som vasentligen framstir som organ
f6r sammanslutning med f61jande huvudsakliga syften undantas fran
momsplikt.

1. Religi6st, nykterhetsframjande, politiskt eller milj6vfrdande syfte.
2. Idrottsligt syfte.
3. F6rsvarsfr:imjande syfte.

Till sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka f6r idrottsligt
lindamflh:inf6rs endast sedan som 4r anslutem tillSveriges riksidrotts-
f6rbund eller Svenska korporationsidrottsf6rbundet eller it represente-
rad iSveriges olympiska kommitt6. Som f6rsvarsfr:imjande samman-
slutning riknas endast sedan som anges il S kung6relsen om frivillig
f6rsvarsverksamhet eller som har till uppgift att st6dja hemvirnets
verksamhet.

Undantag fran momsplikt f6religger f6r wr/&nds&a pub//tuff omer at '
atlnat slag an periodiskt medlemsbiad, periodisk persottaitidtling e\\er

Program

Utgivni
skyldig
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Best:immelsen syftar tillatt undvika att teaterforetag, idrottsf6rening-
ar museer m.fl. blir redovisningsskyldiga endast f6r sin f6rsaljning av
program eller katalogeq, varf6r n5mnda undantag fran yrkesmassighet
g6rs och sflunda nfgon momsbeskattning inte sker.zzz Departements-
chefen f6rordade delta och ville even f6rtydliga ilagtexten att teatrar-
nas, idrottsf6reningarnas och museernas f6rs51jning av program och
kataloger inge skill anses yrkesmiissig.223

Notera att f6revarande undantag fran yrkesm:issighet liven omfattar
annonsinf6ring, men sannolikt inte annonsackvisition.
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Doktorsavhandlingar

Tidigare undantogs fran momsplikten tryckta doktorsavhandlingar pi i
princip samma s:itt som medlemsblad.224 Undantaget som inf6rdes ge-
nom regeringsbeslut upph:ivdes, ilikhet med 6vriga regeringsbeslut, den
I januari 1991.

6.2.6 Vdr/"
Fran momsplikt undantas sjukvfrd, tandvfrd och social omsorg.

Pf nlimnda omriden g:illde fran och med den I januari 1991 Revs
rekommendationer RSV Im 1991:1. Nimnda rekommendationer ersat-
tes den I mal 1992 av RSV Im 1992:2 pi grund av df genomf6rda
lagandringar f6r ifrfgavarande omriden. Den viktigaste f6randringen
bestfr iatt fran och med den I mal 1992 g:idler undantag fran moms-
plikt pi de olika omrfdena :even f6r en underentrepren6r under f6rut-
s:ittning av att undantag bade f6relegat om denne varit vardansvarig i
stiillet f6r huvudmannen.

Sjukvdrd

Ett undantag fran momsplikt f6r s/z/ bird b6r enligt ftirarbetena om-
fatta sedan virdverksamhet som bigger mom de allmiinpolitiska mils:itt-
ningarna f6r vilka typer av vird som b6r ha st6d fran samhillet. Vidare
undantas omrfden som iv:isentlig omfattning paverkar den allm:inca
sjukf6rsakringen. Undantaget skallinte ni sf Ifngt att det triffar sk6n-
hetsvard, allman rekreation o.d.227 Undantaget f6r sjukvard omfattar
IRte v6rd av dour ljfr avsnitt 6.2.8).

Med skattefri sjukvird f6rstis ftg:order f6r att medicinskt f6rebygga
(profylax), utreda och behandla sjukdomar, kroppsfeloch skador samt
vird vid barnsb6rd. F6r undantag f6rutsitts emellertid att sjukvarden
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medf6r det faktum att f6r sfdana juridiska personer som inkomstskatte-
m:issigt endast skall ha en f6rvirvsk:lila (juridiska personer utom d6dsbon)
kommer yrkesm:issighetsbegreppet enligt momslagcn even att innefatta kapf-
ra/fnrd&rer, men erforderliga begransningar av momsskyldigheten anses i
st:inlet ernis genom undantagen fran momsplikten (jfr avsnitten
6.2.1.1-6.2.8.1).
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f6rutsatt att vederl
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Skattskyldighet till
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tet. Detta eftersom
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n:bring i st6rsta alla
Sveas borstbinderi

sj:ilvst:indighet gen
yrkesmassigheten. S
uppdragsgivare, na
anses bedriva sin vt
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hansyn tas inge end;
till omstandigheter

Vidare spelar det inte nagon rollom verksamheten it.ex. ett aktiebolag
bedrivs med vinstsyfte eller el. Den som k6per en gammalbiloch rustar
upp den kan sagas syssla med en hobbybetonad, eller ivarje falltillf:illig,
verksamhet, och anses inge bedriva yrkesm:issig verksamhet, om han
s:iljer den iegenskap av privatperson. Om han d:iremot bildar ett bolag
som ager bilen, blur bolaget yrkesmlissigt f6r firs:iljningen av biden
oavsett om priset endast sifts tillen hundralapp. Bolaget kan endast ha
inkomst av n:iringsverksamhet och siledes f6religger skattskyldighet till
moms och ntt till momsavdrag redan fran ''f6rsta kronan '

lsammanhanget b6r noteras att det inte gar att hivda att momsregi-
strering skallske ialla lligen enbart av den anledningen att nagot har
'salts pf bolag ''. Skattemyndigheten kan - ut6ver vad ovan sagts --

hgvda att t.ex. ett aktiebolag skall ''genomlysas'' och inkomstbe-
skattning istillet ske iinkomstslaget tjanst hos bolagets !igare.

fPsfska personer och dddsbon

Nu antas att verksamheten iett f6retag :igs och bedrivs av en fysisk
person(''under enskild forma '').

En fysisk person (eller ett d6dsbo) kan inkomstbeskattas f6r sina
inkomster iinkomstslagen t):inst, kapital eller naringsverksamhet."
Verksamheten it emellertid yrkesmassig enligt momslagen iprincip
endast idet fallden inkomstbeskattas inaringsverksamhet. En verksam-
het beskattas inaringsverksamhet om den it varaktig och sjalvst:indi@
bedrivs med ert vinstsyfte llrr avsnitt 1.1.3). Angaende d6dsbon, se
sirskilt avsnitt 6.5.1.3.

F6rekomsten av kapitalinkomster, t.ex. rinteint5kter konstituerar
alltsf inte yrkesm:issighet. H:irifrin ges ett undantag: en engfngsersatt-
ning f6r all framtidsupplatelse av avverkningsratt och avyttring, isam-
band darmed, av skogsprodukter, medf6r yrkesmassighet enligt moms-
lagen (jfr :even avsnitten 6.2.2 och 6.2.2.2). I detta sammanhang kan
pfpekas att vad som brukar ben:imnas royalty inge innefattar engangs-
ersattningar.
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Med #fla bosrads#orelag(vanligen bostadsrattsfdreningar) avses en bo
stadsf6rening eller ett bostadsaktiebolag vars fastigheter inrymmer
minsk tre bostadsl:igenheter och dir minst 60 % av hela taxeringsvardet
f6r f6retagets fastigheter be16per pa bostadslagenheter som upplatits till
medlemmarna eller delagarna med bostadsritt eller hyresr:itt.3jo

rerksarr

hyrning-
bon vid

geuthyri
torde d{
nom '' f(

bostadsi
silunda
en linde

garagep
strermg:
rederb6
'ore en

enligt v:
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En bostadsr5ttsf6rening kan alltsi frivilligt intr:ida imomssystemet
f6r upp13telse av bostadsr:itt till en r6relseidkare etc (jfr avsnitt
6.2.2.1), enir yrkesm:issighet f6religger om hyresint:ikterna uppgfr
till 30 000 kronor frligen.

Notera att even en ekonomisk f6rening eller ett akticbolag anses utg6ra ett
ikea bostadsf6retag, om dess verksamhet uteslutande eller si goat som ute-
lutandc bestir batt tillhandahilla f6reningens medlemmar eller bolagets

del:igare garage eller annan f6r deus personliga r:ikning avsedd gemensam
anordning ibyggnad som ags av f6reningcn eller bolaget. Antag att ett antal
hyreshusagare och bostadsr:ittsf6reningar gar chop om att genom en ekono-
misk f6rcning, van de it medlemmar, tillhandahilla sind hyresg5ster och
bostadsr:ittsinnchavare bilplatser iett garage. Uppfyller den ekonomiska
f6reningen villkoren f6r att betraktas som ett ikea bostadsf6retag sker enbart
en sch.ablonmiissig inkomstbeskattning in:iringsvcrksamhet; momsmassigt
lppkommer ingen yrkesmassighet. I sfdant fall kan dcn ekonomiska f6r-

eningen frivilligt intrida imomssystemet om den tar ut mer :in 30 000
kronor per fr ihyra av medlemmarna.

Skulle den ekonomiska f6reningen :iden hyra ut garageplatser till utom-
stiende, 5r den yrkesm:issig f6r hela sin verksamhet utan hansyn tillnigon
beloppsgrans, cftersom f6reningen da inte utg6r :ikea bostadsf6retag. Dess-
utom ansel den ekonomiska f6reningen isidant fall bedriva parkerings-

ksamhet liar avsnitt 6.2.2.4), vilket utg6r en momspliktig tjiinst. S61unda
ippkommer momsskyldighet ''fran f6rsta kronan '' f6r den ekonomiska f6r-
eningcn om utlitriktad uthyrning ocksf skew.

Om hyreshusagarna och bostadsr:ittsf6reningarn.] iexemplet vet att man
nte bara skill tillhandahflla hyresg:isterna/bostadsr:ittsinnehavarna gara-
gcplatser utan even hyra ut platser till utomstfende, it dct iprincip av.
g6r.lnde att garageplatsuthyrning sker direkt av hyreshusagarna och bostads-

lttsf6reningarna sjalva. Di blir namligen uthyrningen till de egna hyres-
g:isterna/bostadsrattsinnehavarna momsfri, eftersom upplatelsen sker
samband med bostadsuthyrningen ljfr al snitt 6.2.2.4). Om hyreshus:igarna
och bostadsr:ittsf6rcningarna ist:illet gemensamt hyr ut garageplatserna
ansel de faktiskt (de facto) bedriva uthyrningsverksamhet iett handelsbolag
llfr avsnitt 8.4). Emellertid kan skattemyndighetcn, vilket ocksf skew av
praktisk.a skil registrera den ekonomiska f6rcningen f6r en s.k. blandad
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tillmoms. Bidraget avser even falldi en kommun bidragit tillviss verksam-
het och dir delta bidrag t:ickt aver momskostnader dvs. ''momskostnaden '
i kommunernas edna bidrag till icke skattskyldiga n:iringsidkare. Statsbi-
draget tillkommunerna begransas tilldcras upphandling av eller bidrag till,
sjukvard, tandvard, social omsorg (jfr avsnitt 6.2.6) och utbildning (jfr
avsnitt 6.2.7). Statens kostnader f6r bidraget ers:itts av kommunerna (som
kollcktiv) pa sammy s:itt som herr:iffande ''6verkompensationen '' tillf61id av
den nulla avdragsratten imomsdeklarationen (se ovan).
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OvelEangsbestdmmelser

Det nya kompensationssystemet f6r statens momskostnader tr:idde i
kraft den I luli 1991. Delta f6r ocksf betydelse sitillvida att fran och
med delta datum kan en fastighetsiigare frivilligt intr:ida imomssyste-
met f6r uthyrning tillstaten oavsett om den statlige hyresgasten bedriver
momspliktig verksamhet eller ej (lfr avsnitt 6.2.2.1). Dessutom skall
n:imnas att det fran och med nimnda datum inge kan ske nfgon import-
beskattning avseende tj:inster som staten f6rvirvar fran utlandet. Im-
portbeskattning av tj5nster llfr avsnitt 9.3) inf6rdes redan den ljanuari
1991 och kommunerna kunde undantas direkt h5rifrfn. eftersom deus
budgetar inge f6rantedde nagon tidsf6rskjutning som f6r staten.]

Tidigare kunde regeringen om s:irskilda skil f6relfg f6rordna att
statlig verksamhet, som avsfg statens egna behov och som inte var att
anse som yrkesm:issig, skulle anses utg6ra yrkesm:issig verksamhet. De
beslut som regeringen silunda fattat idet gamla systemet upph6rde att
g:lila den 30 jud 1991 (lfr :even avsnitt 6.5.4).336

F6r kommuner gfiller de nya best:immelserna om full avdragsr:itt,
oavsett verksamhetens momsm:issiga status, inge betriffande varor som
levererats (jfr avsnitten 6.4.2 och 6.4.2.1) till kommunen f6re den I
lanuari 1991. Detsamma geller f6r moms som h:inf6r sig till tjlinst
avseende uthyrmng av en vara, om kommunen tagit varan ''i bruk '' eller

besittning '' f6re den ljanuari 1991. F6r f6rvirv av sfdana varor eller
uthyrningstjanster f61jer istillet avdragsratten f6r ingiende moms de
vanliga reglerna, dvs. som f6r ett privatrattsligt subjekt.JI ' Betr:iffande
f6rhyrning av en vera som kommunen pab6rjat f6re irsskiftet 1990/91
och som fortsatt even eater irsskiftet kan momsavdrag aldrig bli aktu
ellt, om kommunen tog varan ibesittning f6r en momsfri verksamhet.
Delta eftersom f6revarande 6vergangsbestammelse triffar even varor
som tagits ibesittning av kommunen fare den I januari 1991, inte bara
de som toga ibruk f6re n:imnda datum. Hade enbart det senare varig
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En annan situation kan Tara att X, av praktiska skal, mfste ta ut av
Ys olga, t.ex. fran en annan cistern mom depan. Delta beroende pa
hur avtappningssystemen mom depan it arrangerade. Avsikten med
f6rfarandet it att underlitta den administrative och praktiska hante-
ringen vid avtappning av alla ur cisternerna idepin. Det it alltsi inge
heller idetta fallfraga om att X skallfi en bittre produkt eller nagon
annan f6rdelgenom ftjrfarandet - det it samma snags olga icisterner-
na. Idetta fall''justeras'' uttaget av olga ocksi genom en bokf6rings-
massig clearing pa si vis att Y ur X inlagrade olga ''tilldelas" en
kvantitet olga -- motsvarande X uttag fran Ys cistern. Det sker alltsf
inge heller h:it nagon fysisk f6rflyttning mellan Y och X eller vice
versa av vara (olga), utan en ''mustering '' av eventuellt ''6veruttag '
sker genom bokf6ringsm:issig clearing iefterhand.
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Pa punktskatteomrfdet, betriffande allman energiskatt, har RSV vid
handlaggningen gjort bedamningen att nar alla endast fi/IHa//lgfz/is stills
till nigons f6rfogande, sker ingen leverans och dirmed intr:oder inge
heller skattskyldighet f6r energiskatt.378 Delta stallningstagande grun-
dar RSV pa f6rhandsbeskedet RA 1979 Aa 66, vilket avsag Fatten till
nedskrivning av lager (inkomstskattefraga saledes) vid samlagring och
genomslag.

Genomslag it inge nagot precist begrepp, men innebir att man pa ett
distributionsmiissigt f6rdelaktigt s:itt, f6r inblandade parter tillfreds-
stiller behovet av olga pf olika platser. Av rittsfallet framgar att ntt
till nedskrivning av lager inte medgavs om olga tillfalligtvis - t.ex.
med skyldighet att fterlimna kvantiteten ifriga senare - stilldes till
f6rfogande 6ver bokslutsdagen. Sannolikt hade man f6r 6gonen att
sfdana ftg:order vidtogs iskatteplaneringssyfte.

Vad ovan sagas betrfffande energiskatten och samlagring respektive
genomslag horde even galla f6r momsen. Det saknas anledning anna att
momsens leveransbegrepp (avlamnande) skulle skilja sig fran vad som
geller f6r inkomstskatten och energiskatten. Rattstillampningen horde
fastmera bli otymplig om olika begrepp f6rekom f6r de indirekta skat-
terna(moms respektive energiskatt).

Trots att olga fysiskt tas ut av X fran vad Y har inlagrat hos lagrings-
bolaget, vilket isig kunde anses utg6ra ett avlamnande, miste 4ndf
ausf&ren - att samma kvantitet skall ''fterlimnas'' till Y genom en
bokf6ringsmassig clearing - medf6ra att leverans inge kan anses ha skett
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intr:ide, al)tsf senast nir bl.a. vinstsyfte f6religger. En annan sak it att
skattemyndigheten vid registreringen -- av praktiska skit - kan 14ta viss
tid ftjre skattskyldighetens intrude anses utg6ra s.k. uppbyggnadsskede.
Avdrag kan da ske f6r ingaende moms avseende f6rvirv under uppbygg-
nadsskedet, f6rutsatt att kvitton kan uppvisas. En fraga som ofta upp-
kommer isamband harmed it om s.k. fiktivt avdrag ljfr avsnitt 2.2) kan
ske f6r de verktyg som vederb6rande f6rvirvat privat, men som nu skall
tillh6ra r6relsen. Aven om ''apporterade '' tillgingar kan skrivas av
inkomstskattemassigt medges inge n3got fiktivt avdrag, om inte veder-
biirandc bildar ett aktiebolag eller tillsammans med minst en kompan-
Jon, ett handelsbolag, vilket kan ''k6pa in '' de private tillgangarna.
Notera att ett vederlag miste betalas av den juridiska personen till
den/de fysiske/fysiska personen/personerna: fiktivt avdrag f6rutsfitter
sfledcs ett likvidf16de. Kontanta medel m3ste allts£ f6rst tillf6ras han.
delsbolaget eller aktiebolaget, som sedan kan k6pa delagarnas privata
saker -- t.ex. verktyg som kan anvindas iverksamheten. H:armed kan
ocksf konstateras att fiktivt avdrag inge kan aktualiseras f6r privata
tillgfngar om vederb6rande driver verksamheten under enskild firma.
Den fysiske personen sjalv och den enskilda airman it lu en och sammy
person, och man kan inge ''rittshandla med sig slalv '
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Om t.ex. enskild firma avergar tillaktiebolagsform kommer aktiebo-
laget att inkomstskattemassigt beskattas f6r r6relsens sista r:ikenskaps-
fr, om bolaget hunnit bli registrerat hos Patent- och registreringsverket
(PRV) under delta sista it.

Momsmassigt uppkommer inte nigot problem, eftersom - som
n:imnts - nigon momsbeskattning inge sker f6r verksamhets6verlitelse
(jfr avsnitt 6.2.8.1), oavsett huruvida 6verlitelsen sker till bokf6rda
v:arden eller el.

lsammanhanget kan nimnas att beslut om momsregistrering inge har
ansetts kunna till:iggas retroaktiv giltighet.473 Detta horde emellertid
sakna betydelse ipraktiken. Registreringen it av uteslutande formell
natur. Genom registreringen kan man s:iga att den skatteadministrativa
apparaten och de dirmed f6rbundna kontrollinstrumenten ''kopplas
pa ''. Emellertid kan skattskyldighet och avdragsratt ha intritt redan
under tid da n:iringsidkaren inte var registrerad, de faktiska omstandig-
heterna styr lu harvidlag. Sflunda hlinder det ibland att den f6rsta
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0. Bilar
573 Lastbilar och bussar

Betriffande lastbil
avdragsr:itt fully ut
pleasing), f6rutsatt
att avdragsr:itt f6rc
2.1). Betri ffande ft
dast delvis :it hinft
blandad verksamh
moms genom uppd

10.1 Allmint
F6r att f6rst3 den momsm:issiga behandlingen av bihar it det vasentligt
att k:anna till momslagens definition av begreppet personbil.

Med personbil f6rstis enligt donna lag jmomslagen) :even lastbilmed
skfpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt it h6gst 3 500 kilo-
gram

Fare den I januari 1990 var ovan nimnda viktgrans 3 000 kilo-

Imomssammanhang it det viktigt att skilja mellan lastbilar och person
bihar imomslagens mening. Ett jordon som it registrerat som personbili
lansstyrelsens bilregister, it personbil :even imomssammanhang. Bilre
gistrets uppgifter bygger ish tur pf bilprovningens klassificering av ett
jordon. Lastbilsregistrerade fordon med annan karosserityp iin skip, !it
astbilar even enligt momslagen. Det innebir t.ex. att de relativt sma,

flakftirsedda lastbilarna som finns pa marknaden, :even it lastbilar i
momshiinseende. Over flaket pa dessa bilar monteras ofta k3por av
plast som skydd f6r lasten. Plastkfporna brukar inte medf6ra att bilarna
anses ha skipkarosseri. De jamst:ills n:imligen vanligen med kapell. Det
finns dock pakostade 6verbyggnader, vars fasts:ittning g6r dem mera
permanenta. Det kan idessa fall veda till att bilen anses ha skip
karosseri. Vid tveksamma fallir det d:irf6r liimpligt att kontrollera den
aktuella karosserikoden hos bilregistret.

En lastbilsom har skipkarosseri gr lastbil:even imomssammanhang,
f(irutsatt att desk totalvikt 6verstiger 3 500 kilogram. lannat fallir det
fraga om en personbil momsm:issi@.

4
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Betriiffande c it dct av praktiska skiilliimpligt att samtliga tobakspro-
dukter beskattas e(ter summa momssats, n:imligen den generella.

F6r tullmyndigheternas vidkommande har det inte ansetts rimligt att
f6r importpartier il:igga dessa att iefterhand kontrollera hur ett visst
importparti faktiskt anv:ants. Det horde fi accepteras att vissa varor som

realitcten into ingir ilivsmedelsproduktionen ffr del av momssank
ningen. I)iirf6r beskattas t.ex. vegetabiliska oljor som kan anv:indus
bide som livsmedeloch som insatsvara it.ex. kemisk industri, enligt den
l:igre momssatsen.'
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Returemballage

Vid f6rsaljning av bl.a. livsmedel f6rekommer att varans embailage it
avsett att anv:incas mer in en gang. I sfdana fall f6rs6ker sfiljaren
inland f6rmi k6paren att fterst:lila emballaget genom att utlova denny
kreditering eller fterbetalning av ersattning som uttagits f6r emballaget.
RSV rekommenderar nir det :it fraga om f6rsiljning av momspliktig
vara och s:iljaren betingar sig ers5ttning f6r emballaget, att denny ers:itt-
ning skall ingiibeskattningsviirdet f6r den silda varan, varf6r em-
ballaget triiffas av den momssats som g:eller f6r sjalva varan (ersatt-
ningen fdr emballaget tr:iffas alltsf ocksf av momsbeskattningen). Detta
giiller oberoende av om ers:ittningen betecknas som pant, emballage-
kostnad eller dylikt och oberoende av om saljaren utlovar kreditering
eller aterbetalning idea fallemballaget iterstills tillhonom. I fraga om
ers:ittning f6r returemballage b6r den momsskyldige tilliimpa samma
momssats vid atertagande som vid f6rsaljning.
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Restaurangtjdnster

Serveringstjanster omfattas av den lagre momssatsen.
Med serveringstj5nst f6rstfs tillhandahillande av mat, dryck eller

annan serveringsvara f6r f6rt:irina pf stiller mom dirf6r iordningst:illd
lokaljt.ex. restaurang)."*

Med serveringsvara f6rstis even vatten, spritdrycker, vin och stark61.
Tobak andes diremot inte utg6ra serveringsvara.66P Sflunda g:eller att
restaurangnotornas olika poster utom tobak inge beh6ver belfiggas med
moms eater olika momssatser. Ault utom tobak beskattas alltsf enligt den
lagre momssatsen. Det har inte ansetts inner:ira nfgra alkoholpolitiska
ol:igenheter att sprit, vin och stark61 som serveras pf restaurang ffr
omfattas av den lagre momsen.

Howell och camPil
Den lagre mom
pf personbefor(

I avsnitt 6.2..
omr6det. Hir sl

uthyrning i hot(
satsen. avses in
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Jfr 8 S 15) ML
24s Jfr RSV Im 1992:2.

Jfr RSV Im 1992:2.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 192.

248 Jfr RSV Im 1992:2.
.]fr Prop. 1989/90:111 sid. 108 och RSV Im 1992:2.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 109.
Jfr RSV Im 1992:2.
Jfr RSV Im 1992:2.
Jfr Revs skrivelse Dnr 38920-92/900.
Jfr 8 S 2) och punkt 4 av anvisningarna till 8 $ ML.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 109 och 110.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 109 och lll
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 192.
Jfr RSV Im 1991:2.

Zs9Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 110.
z" Jfr RSV Im 1991:2.

Jfr Prop. 1989/90:111 sid. llO.
26z Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 110.

Jfr RSV Im 1991:2.
za Jfr RSV Im 1991:2

Jfr RSV Im 1991:2
Jfr RSV Im 1991:2

267Jfr RSV Im 1991:2.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 112.

269 Jfr Prop. 1990/91:124.
!70jfr Prop. 1989/90:111 sid. 119.
27tjfr Prop. 1989/90:111 sid. 115

2 Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 1 14 och 115. Regeringsbeslutet 1975 om undan-
tag fran momsplikt f6r vissa luftkuddefarkoster upph6rde att galla den I
januari 1991 -- jfr punkt 3 iSFS 1990:577

273Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 118.
Jfr 8 S 81 ML.
Jfr RSV Im 1975:9
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 117 och 118
Jfr 8 S 81 ML och Prop. 1989/90:111 sid. 117 och 118

278Jfr 8 S 19) NIL och Prop. 1989/90:111 sid. 139 och 140.
Jfr 8 S 17) ML.

!80jfr Prop. 1989/90:111 sid. 120.
Jfr Revs skrivelse Dnr 28009-91/D29.

282 Jfr RSVs skrivelse Dnr 30209-91/D29.
283Jfr Prop. 1991/92:50 sid. 17.
:*' Jfr 8 S 18) ML

unkt 9 av anvisningarna till 8 $ ML

UL.

\4L och Prop. 1989/90:111 sid. 95.
lgarna till 2 S ML.

anvisningarna till 8 S ML

r Im 1991:1
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Jfr Prop. 1978/79:141 sid. 59
286Jfr Prop. 1973:163 sid. 130 och RSV/FB Im 1984:13 (RA 1984 1:411)

:,7Jfr Prop. 1973:163 sid. 130, Prop. 1989/90:111 sid. 116 och 117, 8 S 18)
ML sami RA 1987 ref 152.

28PJfr RSV/FB Im 1984:13 iRA 1984 1:41)
290jfr 8 S 18 ML och Prop. 1989/90:111 sid. 117.
29tjfr RA 1988 ref 42

2 Jfr 5a S vista stycket sista meningen ML
293 Jfr 17 S femme stycket sista meningen ML.
294 Jfr RSV Im 1984:2

Jfr f6rsta stycket punkt I av anvisningarna til12 S ML.
:96 Jfr 3 S andra stycket f6rsta meningen ML
297 Jfr I S 3 mom SIL

B Jfr 2 S I mom tredle, femme och sjatte styckena SIL
Jfr I $ 2 mom Sll
Jfr punks 2 av anvisningarna til121 S KL

30ijfr SOU 1975:1 sid. 722 och iv MHL 89 sid. 385.
30z Jfr SOU 1975:1 sid. 722

Jfr SOU 1975:lsid. 723.
304 Jfr RSV 563 utg I

3'5 Jfr 5 S f6rsta och tredje styckena KL
)6Jfr 5 S andra stycket KL och Prop. 1989/90:1 10 sid. 499.

Jfr Prop. 1989/90:110 sid. 501
Jfr Prop. 1989/90:110 sid. 500

309Jfr Prop. 1989/90:110 sid. 500, 512 och 513. . . . . ...
3tojfr 2 S 7 mom f6rsta stycket SIL och Prop. 1989/90:1 1U sid. juu.

Jfr 2 S 7 mom fjarde stycket SIL
izjfr3Sf6rstastycketf6rstameningenML. . . . . :-.

13 Jfr andra stycket nast vista och sista meningarna punkt I av anvtsntngarna [iii

14Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 207
Jfr 3 $ f6rsta stycket andra meningen ML. ... . . . ..
Jfr tredje stycket f6rsta meningen punkt I av anvisningarna tills S ML.
Jfr 3 S sista stycket sista meningen \ll
Jfr fj:irda stycket punkt I av anvisningarna til12 S ML.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 127 och 298

OJfr Prop. 1989/90:111 sid. 208 och 210
}ztjfr Prop. 1989/90:1 1 1 sid. 209, van hinvisas till Prop. 1972:5 sid. 31 if och

Prop. 1975:78 sid. 141ff.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 209.

IZ3Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 209 och 210.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 125.

lzs Jfr tredje styx
326 Jfr Prop. 198
327 Jfr 18a S f6r:
3z8 Jfr Prop. 198
]z9 Jfr Prop. 198
330 .Jfr Prop. 198

Jfr Prop. 198
}z Jfr Prop. 198

Jfr Prop. 198
33' Jfr 18a S and
335 Jfr punks 2 i
}36 Jfr punkt 3 i
337 Jfr punkt 5 i
338 Jfr Prop. 198
39Jfr Prop. 198

Jfr Prop. 197
Jfr femte styc

34z Jfr Prop. 197.
343 Jfr Prop. 197.

Jfr sjatte styck
Jfr sjunde styx

346 Jfr RSV/FB in
' Jfr Prop. 1971

148 Jfr Prop. 197.
307.

Jfr Prop. 197.
Jfr femte stycl

+sljfr Prop. 198:
352 Jfr monde sty(

Jfr RSVs skriv
354 Jfr femte styck

1973:163 sid.

Jfr sista stycke
Jfr 7 S 5 mom
Jfr 2 kap 8 S f
lagen om slalvi

358 Jfr sjatte stycki
359 Jfr andra styck
"' Jfr andra styck

Jfr 18 S tredje
3'z Jfr RA 1984 1
363 Jfr f6rsta styck
164 Jfr anvisningar
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Jfr 17 S sjatte stycket ML.

..9Jfr andra stycket av anvisningarna till I S och 2 S andra stycket (6rsta
meningen Ml-

'90 Jfr 2a S f6rsta stycket ML
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 131

)zjfr Prop. 1989/90:111 sid. 185
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 98.

494 Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 98.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 99.

+90jfr Prop. 1989/90:111 sid. 100.
Jfr RSV/FB Im 1982:1

498 2a S andra stycket ML.
+99 Jfr RSN 1969:56.

Jfr RSV Im 1982:2.
;otjfr 2a S fjarde stycket f6rsta meningen ML
;oz Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 186.
)3Jfr 2a S sjunde stycket ML. . . . . . ..,
xjfr 18 S sista stycket ML och Prop. 1989/90:111 sid. 130

i05 Jfr 14 S andra meningen ML och Prop. 1989/90:111 sid. 201
;06 Jfr RSV Im 1982:2.

Jfr 2a S tredje stycket ML
Jfr f6rsta stycket av anvisningarna til12a S ML.
Jfr RSV Im 1982:2.

' Jfr RSV Im 1982:2.
Jfr RSV Im 1982:2.
Jfr RSV Im 1982:2
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 185
Jfr RSV Im 1982:2
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 185.
Jfr RSV Im 1982:2
Jfr RSV Im 1982:2
Jfr RSV Im 1982:2.
Jfr RSV Im 1982:2
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 185.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 186.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 186.
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 114
Jfr 2a S fjarde stycket andra meningen ML

25 Jfr RSV Im 1982:2
z' Jfr RSV Im 1982:2.

Jfr 2a S femme stycket ML.
Jfr RSV Im 1982:2

1992.

1990:576

anvisningarna till 20 S KL.

anvisningarna till 20 S KL.

dli2 S ML
la till 32 S KL
a till 32 S KL.
132 S KL
11 32 S KL.
ma till 32 S KL
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Mgarna till 2a S ML och Jfr 1 1 S aterbetalningslagen.
s7z Jfr RSV/FB Im 1983:25

Kapitlet innebir en uppdatering av mitt eget PM 1990-02-08, som intogs i
MHL89, suppl

574 Jfr sl:itte stycket punkt 2 av anvisningarna till 2 S ML
Jfr 18 S f6rsta stycket 2 ML
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 191 och RSV Im 1991:1

77Jfr RSV Im 1992:2
578 .Ifr andra stycket f6rsta meningen av anvisningarna till 117 $ ML

sjfr andra stycket andra meningen av anvisningarna till 17 S ML och 18 S
andre stvcket ML.

i80jfr s)unde stycket punks I av anvisningarna till 2 S \ll och 18 S f6rsta
stycket 2 MI
Jfr f6rsta stycket c punkt 2 av anvisningarna til12 S ML och samma lagrum
tredje stycket andra meningen.

E2 Jfr 14 S och anvisningarna till gamma lagrum MI
Jfr f6rsta stycket g punkt 2 av anvisningarna til12 S ML
Jfr f6rsta stycket c punkt 2 S MI, och tredje stycket forsta meningen samma
lagrum.
.Jfr MHL89, suPPI sid. 32
Jfr sista stycket av anvisningarna till 14 S ML och 5 S USAL.
Jfr RSV Dt 1992:16 och RSVs skrivelse Dnr 15467-92/900

s88Jfr SFS 1992:492, Prop. 1991/92:129 och Revs skrivelse Dnr 22543-92/
209.
Jfr 15 S sista stycket ML

;90 Jfr RA 1989 not 514

Jfr RSV Im 1981:3.
Jfr RSV Im 1981:3
Jfr RSV Im 1981:5

i94 Jfr RSV Im 1986:3
Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 212-213.
Jfr RSV Im 1975:13
Jfr RSN 1970:86
Jfr RSV Im 1973:1

s99 Jfr RSV Im 1973:25.
Jfr RSV Im 1975:27

60i Jfr RSV Im 1973:29
Jfr 13 S f6rsta stycket BFI
Jfr f6rsta stycket e punkt 2 av anvisningarna til12 S \4L och Prop. 1989/
90:110 sid. 502

i04 Jfr Prop. 1978/79:141 sid. 65
Jfr tredje stycket a punkt 4 av anvisningarna til121 S KI

06Jfr Prop. 1989/90:111 sid. 212 och Prop. 1989/90:110 sid. 502.

och RSN 1969:76.

op. 1990/91:72 sid. 7.
p. 1990/91:72 sid. 7 och lO.
2 sid. 7.
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Cirkusf6restallning 100
Civilf6rsvarsmaterial 79
Clown 101

Corporate finance-verksamhet
Courtageavgift 108

Ekonomibyggnad tilljordbruk 79
Ekonomisk f6rening 207
Ekonomisk radgivning 104
Ekonomiska tjanster 67

import 242
£t utlandsk uppdragsgivare 227

Elektricitet 82
Elektrisk kraft 23, 58
Element tillvarmeledning 79
Elinstallation 261

Emballage 284
Energiskatt 36
Engangsersattning f6r allframtids

tpplitelse 88, 138
Enkelt bolag 145, 214

momsregistrering 51
Enkelt skuldebrev 107

Enmansredovisning 146
Enminadersredovisning 46
Ensamritt

tillf6rsaljningsomride 70
Enskild firms 50. 207
Enskilt virdhcm 115
Entr6avgift

'konsert '' pf restaurang 130
reducerad moms? 285

upplatelse av spellokal 130
Entreprenadbegreppet 261
Enumerationsprincip 23
Estrad 79
Exempel

1: export 248
1.1: ''inf6rselliknande '' fiktiv
moms 249

- 2: import och restitution etc 250
arbeten pa anlaggning 267
artistisk/konstnarlig verksamhet
kontra reklam 99

fotografisk bild i bok 98
sjalvst:indigt verk kontra gemen-
sam upphovsratt 97

- utbildning kontra handledning av
personal 126

69

utbildning kontra inform
bon 126

Export, huvudregel 220
Exportbegreppet
- utvidgning f6r tjanster

utvidgning vid varulevera
Extern representation 20

108

Danstillst:illning 102
Datorprogram 96
Deklaration av moms 44
Del av fastighet 82
Delritt 64

till f6remi1 68

Delagarbeskattning 208
Dentaltekniska produkter och tjans-

ter 119
Diligenstrafik, Posten 109
Direktutf6rselav vara av spedit6r

eller fraktf6rare 223
Diskontering, kundv:axel
Dispositionsratt 64, 68
Distansk6p 164
Djursk6tsel 90
Doktorsavhandling 114
Dokumentationsskyldighet
Drift- och sk6tselinstruktion 66

Driftbidrag 182
Driftbyggnad 266
Driftkostnad, pcrsonbil 206
Driving-range 94
Driinering 65, 260
Dr6jsmflsavgift 46
Dr6jsmilsr:inca 187
Dubbelbeskanningsavtal
Dubbning IOI
D6dsbo 194

Dtidsbodel:igare 194
D6rrautomatik. leverans och inmon.

bering 26

37

29

24

F-skattesedel 45
handelsbolag 51

Fabrikslokal 79
Faktura 35

utstilld i utlindsk valuta

Faktureringsavgift 187
Faktureringsmetod 41
Faktureringsskyldighet 17

nir?
undantag

Fartyg 90, 129
Fartygsanmalan 226
Fartygsmodel1 98
Fast avbalkning 79
Fast driftst:elle 24
Fastighet

eller vara? 80
enligt jordabalken 77
enligt momslagen 79
gava till byggmastare 26.
lagertillgang i byggnadsver
het? 264

momsmassig definition 6
rattighet till 82
lnderordnat led i annat til
hillande 94

Fastighets- och markvirderir
Fastighetsboken 68
Fastighetsf6rmedling 81
Fastighetsf6rvaltning 91
Fastighetshandlare, uttagsbes

ning: egen byggnation 26
Fastighetsm:iklare 67
Fastighetsregister 77
Fastighetssktjtsel 91

35
.34

23

Effekt- och musikanl:iggning 101
Efterkrav 163

Eftersl:ipande fakturor 43, 47
Egen bib qansten 259
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Alderdomshem 120
Aterbetalning av moms 17, 44
Aterb:icing 38
Aterf6ring av momsavdrag 195

tillf61jd av export 233
Aterf6rsakringsverksamhet 105
Aterf6rs:iljning, personbilar och

motorcyklar 205, 2ii
Atergang av firs:iljning 279
Atertagandef6rbehi11 44

Of 201

Overgangsbestammelscr 32
offentlig verksamhet 150

Overlitelse 62

av entreprenadverksamhet 274
av fastighet 80
av fastighet, vara eller tjanst 72

- av rfittighet till fastighet
av verksamhet eller del dirav
av verksamhet och avdrag f6r
fiktiv moms 133

Overskjutande ingaende moms
f6rtidsaterbetalning 45
gottskrivning 45

Overstyrelsen f6r CiviIBered
skap 184

Oversattningstj:inster 104
export 227
import 242

Overvaltringseffekten 13, 15

8

31

Adelmetal1 32
Aganderatten 64
Akta bostadsf6retag 144
Akta koncern 212
- alternativ regel till frivilligt

ntr:ide 85
Akthetsintyg och v:irderingsintyg,

museum 102
Aldreomsorg 120
Andring 65

bygg 260


