
Replik till Jan Kleerup (2):

Revisorn och
merudrdesskatten

I BALANS NR 2 1995 TAR JAN KL EERUP 1EN

artikel upp problemet med att ratts
lager inte ar klart nar det galler tolk

ningen av god redovisningssed i mer
vardesskattelagen. Det ar inte ofta pro
blem kring mervardesskattefragor be
handlas i Balans, varfor jag ser Kleerups
artikel som en som bar foljas av flera. Pa
nagot satt verkar det som om mervar
desskattelagstiftningen inte ses som
speciellt viktig i revisionssammanhang.

Det som har initierat skrivandet av
denna artikel ar att jag under senare tid
i olika samrnanhang, via min revisions
verksamhet, har kommit i kontakt med
en mangd foretag med betydande
okunskap i mervardesskattefragor som
gjort att redovisningen av denna skatt
manga ganger skett felaktigt. Dessvarre
sa synes mig mervardesskattefragor in
te heller vara nagot hogprtoriterat om
rade for de olika bolagens revisorer, var
for manga fel i redovisningen av denna
skatt har forblivit opatalade hos bola
gen.

Vad detta beror pa ar naturligtvis
svart att sia om men en for mig trolig
fOrklaring ar att mervardesskattelag
stiftningen i sig ar myeket komplieerad
oeh ibland oklar. Dartill kan den nog
upplevas som en mindre betydelsefull
lagstiftning bland det i ovrigt forekom
mande pornposa regelverket som om
ger foretagen oeh som utgor de legala
forutsattningarna for deras existens oeh
som man som revisor ocksa maste kan
natil!.

Tyvarr finns sa manga faller i denna
mervardesskattelagstiftningen att det
ar latt att trampa fel med ibland kata
strofala konsekvenser for foretaget. Jag
skall bar ta upp nagra problemornraden
dar jag har kunnat konstatera att fel helt
i onodan ofta begas oeh dar det ar (nast
an) lika latt att gora ratt som det ar att
gora fel om bara kunskaperna finns .

Som kommer att frarnga av denna ar
tikel sa ar manga fel som begas av ka
raktaren periodiseringsfel, vilket foran
leds av att foretagen bl.a, ej uppmark
sammar bestammelserna i 1 kapitlet 3 §
i mervardesskattelagen (ML) i tillrackligt
hog grad. I detta lagrum stadgas:

»Skyldigheten att betala skatt enligt 1

§ vid omsattning intrader nar varan
har levererats eller tjansten har till- ~
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detta intrade,
En ny terminologi har ocksa infort s.

Nar kop av varor sker fran annat EU

land heter det forudru (»acquisitions'l)
och fran ett icke au- land import. Vid
forsaljnlng ar motsvarande uttryck au
sandningar (»despatches'l) respektive
export.

Vid forvarv (fran su-Iand) ar nyheten
att den inforselmoms som Tullverket ti
digare debiterade nu istallet ersatts av
en foruarosmoms. Begreppet »inforsel
moms vid inforsel« har alltsa, nar det
galler forvarv fran au- land, ersatts av
begreppet »forvarvsmoms vid forvarv••.
»Inforselmorns« forekommer dock fort 
farande men endast vid import (fran
icke au-land). Redovisning av fiirudrus
moms (alltsa vid inkop fran annat EU

land) skall ses som en overflyttning av
den tullhantering som tidigare utfordes
av Tullverket till det enskilda foretaget.

Inkop m\n fOretag i utiandet

Redovisning av forvarvsmoms tillgar sa
att det mottagande bolaget redovisar
denna pa sarskilt utrymme i mervar
desskattedeklarationen (f.n. rad 4) . Dar
efter har foretaget ratt att gora avdrag
for de nna forvarvsmoms som ingaende
mervardeskatt, forut satt att foretaget
bedriver mervardesskattepliktig verk
samhet. Vardet pa varuleveranser fran
annat au- land skall anges i svenska kro
nor i ruta 11. Har galler att rakna om var
det fran faktur eringsvalutan till svenska
kronor normalt per fakturadatum. Ge
nomsnittlig manatlig valutakurs som
faststallts av oberoende part, t.ex. Riks
banken eller Generaltullstyrelsen , far
anvandas. Ett pro blem med detta ar
dock att den genomsnittliga manatliga
valutakursen forst faststall s rnanaden
efter den manad, under vilket varan an 
kom och borde bokforas.

Ovanstaende ar - bortsett fran kur
sen for valutaornrakning - relativt en
kelt att hantera men nagot att se upp
med ar nar foretaget sjalvt importerar
varor fran tredje land (alltsa fran ett icke
au-land). Antag att ett foretag importe
rar varor fran USA . Priset for en leverans
ar 1.000.000 svenska kronor och pa det
varuvardet beraknas 25 procent mer
vardesskatt. Om £Oretagetanlitar spedi
tor som tar 1.000 kronor £Or arbetet
kommer fakturan fran spedit6ren till
£Oretagetatt se ut pa fOljande satt :

handahallits eller nar varan eller
tjans ten har tagits i ansprak genom
utt ag. Om dessforinnan den som
ornsatt er varan eller tjansten far er
sattning helt eller delvis for en be
stalld vara eller tjanst, intrader skatt
skyldigheten i stallet nar ersattning
en inflyter kontant eller pa annat satt
kommer den som omsatter varan el
ler tjansten till godo.
Med leverans av en vara forstas att
varan avlamnas eller att den sands
till en kopa re mot postforskott eller
efterkrav. .
Bestamrn elsen i forsta srycket andra
meningen galler endast om ornsatt
ningen ar skattepliktig nar ersatt
ningen kommer den som ornsatter
varan eller tjansten till godo «,

Detta lagrum kopplar redovisnings
skyldigheten av mervardesskatt starkt
samman med de clvilratt sliga reglema
om overlamnande av vara eller tjanst
till kunden. Effektem a av dessa bestam
melser kan for den enskilde vara svara
att overblicka och darfor kommer i den
na artikel tas upp problem som ar knut
na till denna typ av fragor. Det bar no
teras att de beskrivna problemen galler
foretag som redovisar rnervardesskatt
enligt den s.k. faktureringsmetoden.
For foretag som tillarnpar bokslutsme
toden , sa styr alltid (utom vid bokslut)
betalningstillfallet tidpunkten for mer
vardesskatteredovisningsskyldighetens
uppkomst.

Den nya lagen
om mervardesskatt
Den forsta lagstiftningen om »rnoms«
kom ar 1968 och som under Arens lopp
skulle komma att genornga flera an 
dringar, dar kanske de mest betydande
infordes i samband med skatterefor
men 1991. Var nuvarande rnervardes
skattelag (1994:200) ar fOljdaktligen var
andra momslagstiftning och tradde
ikraft 1 juli 1994. Andringar har redan
gjorts (fran 1 januari i ar p.g.a. intradet i
EU) och fran 1 juli gars ytterligare an
dringar. En skillnad av det mer kuriosa
slaget mellan de bada lagstiftningama
ar att man bytt namn pa »rn orns«, sa att
det nu heter mervardesskatt (tva »s«)
medan det iden gamla lagen (1968: 430) ,
som gallde fram till 30 juni 1994, hette
mervardeskatt (ett »s••). Darmed blir be
namningen sprakligt Iikstalld med an
dra skatte begrepp som t.ex. arvsskatt,
£Ormogenhetsskatt etc.

Med anledning av intradet i EU sa an 
drades lagstiftningen fran 1 januari i ar,
varvid man infOrde nagra nya definitio
ner som jag har i korthet skall om nam
na fOr att underlatta £Orstaelsen fOr na
gra av de nyheter som ar fOrbundna till
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Diverse avgifter

Moms 25% pa 1.000

InfOrselmoms
(25% pa 1.000.000)

1.000

250

250.000

25 1.250

Speditorens faktura ar dat erad den 19
juni och ankommer till det kopande £0
retaget den 20 juni. Foretaget valjer att
betala fakturan redan den 25 juni . Dar
med uppkommer fragan vid vilken pe
riod som den ingaende rnervardeskat
ten skall redovisas i rnervardesskattede
k1arationen.

Nar det galler beloppet 250 kronor sa
kan detta belopp redovisas som ingaen
de mervardesskatt redan under juni
manad, eftersom prestationen ha r full
gjorts och faktura har erhallits. Dar
emot galler for infiirselmomsen att den
na kan redovisas forst den period da
Tullverket sant sitt betalningskrav till
spedi tti ren, vilket kan ta uppemot fyra
veckor. Darfor skall pa speditorsfaktu
ror anges vilket datum som den ingaen
de rnervardesskatten kan dras av i redo
visningen. Om sadant datum saknas
maste foretaget kontakta speditoren
och kontrollera om rakning fran Tull
verket erhallits! Slutsatsen av ovansta
ende ar alltsa att inforselmomsen forst
kan redovisas under juli manad (forut
satt att Tullverket inte sant sin rakning
under juni till speditoren).

En redovisning av inforselmornsen
redan i juni rnanad innebar ett periodi 
seringsfe l som gar att rnervardesskatten
redovisas en man ad fOr tidigt. I ML 18
kapit let 1 § stadgas att skattetillagget ut 
gar »10pro cent nar den oriktiga uppgif
ten avser periodisering eller en darmed
jarnstalld fraga•• . Med tank e pa att detta
skattetillagg ej ar avdragsgillt sa upp
kommer dessutom en skatteeffekt som
med den gallande skattesatsen i aktie 
bolag pa 28 proc ent, gar att skattetillag
get kan ornraknas till 13,89 procent. For
ett foretag som importerar sina varor
som i detta exempel, innebar en redo 
visning av mervardesskatten i fel period
ett skattetillagg pa (10 procent av
250 .0 0 0 =) 25.0 0 0 kronor. Omraknat
med hansyn till skatteeffekten mot sva
rar detta en kostnad pa 34.722 kronor.
Var och en kan forestal la sig vad detta
belopp innebar for det mindre foretaget
som varje manad importerar sina varor
och genorngaende - p.g.a. bristande
kunskape r om lagstiftningen - redovi 
sar mervardesskatten en manad fOr ti
digt.

Om fOretaget istallet fOr att anlita
speditor importerar varoma direkt, sa
styr ankomstdagen £Or fakturan fran
Tullverket vilken period som mervar
desskatten skall redovisas. Ar Tullver
kets faktura t.ex. daterad 30 juni men
ankommer fOrst 1 juli sa skall infOrsel
momsen redovisas som ingaende mer 
vardesskatt under juli manad. Skillet till
detta ar att en leverantOrsfaktura som
huvudregel enligt god redovisningssed
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- har uttolkat i enlighet med Bokfo 
ringsn amnden s uttalande or 2 fran 1990

(BFN U90:2 »Tidpunkt fOr bokforing av
kundfordringar oclz leuerantiirskulder
under riikenskapsdret samt i samband
med bokslut-i - skall bokforas forst nar
den mottas.

Faktur a ar enligt Bokforingsnamn
den alltsa mottagen nar den kommit ett
fore tag tillhanda och fakturadatum ar
saledes av underordnad betydelse nar
det galler bestamrnande av bokforings
skyldighetens intrade. Detta har lagstif
taren ocksa velat understryka genom
att uttryckligen i M L 13 kapitlet 23 § stad
ga att »Audrag fOr ingaende ska tt som
hdnfor sig till import i fall da tullriik
ning skall utfiirdas far goras tidigast fOr
den redouisningsperiod under vi/ken
den skattskyldige har tagit emot en av
Tullverket utfiirdad tullriikning«. En re
dovisning av mervardesskatten red an i
juni inneb ar aven har periodiseringsfel
med atfOljande skattetillagg pa 10 pro
cent.

Problem vid beraIming
av fngaende och utgaende
mervardesskatt
Det ovan sagda galler overhuvudtaget
ankommande fakturor oaktat det ror
inkop fran svenska eller utlandska leve
ran tor er , Det ar alltsa ankomstdagen
som styr under vilken period som den
inga ende mervardesskatten skall redo
visas. Litet annorlunda ar det dock vid
arsbokslut. Da styrs avdragsratten istal 
let av den period da leveransen skett.
Antag t.ex. att foretaget kop er in varo r
som levereras den 28 juni. Leverantoren
sander en faktura den 2 juli (ocksa date
rad detta datum) som ankommer dagen
darpa, den 3 juli. Raken skapsaret om
fattar perioden 1 juli - 30 juni. Just pa
gru nd av att arsbokslut nu skall goras,
har fore taget ra tt (men int e skyldighe t)
att redovisa den ingaende mervardes
skatten redan under juni manad efter
som leveransen da skedde. Att fakturan
daterats under juli och ocksa ankom
under juli , saknar da betydelse. Lagg
marke till att en sadan ratt att skjuta till
baka avdragsrarten endas t galle r vid
arsbokslut (och delarsbokslut) och med
den viktiga forutsattningen uppfylld att
varo rna verkligen mottagits under juni.
Dartill skall fakturan vara ani and inom
den s.k. »brytdag« som forekommer i
sa mband med arsbokslut och som bru
kar fore ligga tva till tre veckor in pa det
nya raken skapsaret (se RSV:S Handled 
ning i rnervardesskatt 193, sid 4140.

Jan Kleerup narnner i sin artikel att
SkattefOrvaltningens uppfattning ar att
dessa principer aven far tillampas vid
delarsbokslut men daremot ej vid s.k.
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periodrapporter . Kleerup staller sig dar 
vid fragan vilka krav som skall stallas pa
en manadsrapport for att den skall an
ses som ett delarsbokslut och inte som
en periodrapport och att nagot klart
svar ej gar att ge pa fragan, Enligt vad jag
erfarit sa avses har med »delarsbokslut
sadana delarsbokslut som akti eb olags
lagen kraver skall upprattas i akti ebolag
som ar sa stor a att de rnaste ha en auk
tori serad revisor enligt akti ebolagsla
gen 10 kapitlet 3 §, andra eller fjarde
stycket. Alia andra typer av frivilligt
upprattad e delarsbokslut, periodrap
porter etc. tarde darfor int e mojliggora
ett tillbakaskjutande av avdragsratte n
till manaden innan.

Om exemplet ovan kompletteras
med upplysningen att de i juni ankorn
na varo rn a sands vidare till kund sam 
rna man ad , uppkommer fragan nar den
utgaende skatten i sa fall skall redovisas.
I exem plet mottogs leverantorsfakturan
den 3 juli och nu forutsatts att foretagets
kund faktureras samma datum. Svaret
pa fragan ar att den utgaende skatt en
skall redovisa s per juni forutsatt att den
ingaende rnervardesskatten skjutits till
baka till denna rnanad. Om foretaget
valjer att int e skjuta tillbaka den inga
ende rnervard esskatten behover inte
heller den utgaende mervardesskatten
skjutas tillbaka.

Ett annat problem galler fallet nar en
kund inte kan ta varan i bruk p.g.a. att
alit inte ha r levererats eller dar nagot
sakn as vad galler t.ex. ihopmontage och
installationer , dvs. varan har annu inte
avlarnnats i enlighet med vad som avta
lats och prestationen har fOljdaktligen
inte fullgjorts. Antag t.ex. att en dataut
rustning levereras till en kund under
mitten av juni manad och att kunden
erhaller faktura for denna utrustning
nagra dagar se nare. Emellertid kan
kunden ej ta varan i bruk eftersom leve
rantoren ej har installerat utrustningen
sa att den fungerar i enlighet med vad
som utlovats och som bestallts.

Ihopmontage antas nu ske under juli
rnanad och forst darefter kan kunden ta
utrustningen i bruk. Avdragsratten for
ingaende mervardesskatt kopplas i ex
em plet till juli manad , efte rsom det ar
forst denna man ad som varan (dataut
rustningen) koprattsligt har over tam 
nats till kunden sa att denne tillhanda
hallit varan (M L 1 kapitlet 3 §) . Om den
ingaende mervardesskatten redovisas i
juni innebar det att periodiseringsfel fo
rekommer med likaled es atfOljande
skattetillagg.

ForsaIjning till fOretag
iutlandet
Nar ett fOretag silljer en vara pa export ~

Nya backer fran
Norstedts Juridik

Inkomst avhyresfastighet, 3 u.
OlofNorell, Jan Ossmark,

Hans Tegnander
Best. nr 38-50401-4. 282:- (353:-)

Boken innehiller en overskadlig och
aktuell sammanstallning av bestarnmel
ser och praxis for beskattn ing och redo
visning av av hyresfastigheter. Den tar
upp saval Iopande beskattning och rea-

vinstbeskattning som bokforing och
arsbeslut. I denna upplagan har lag

andringar och rattsfall m.m. till och med
mars 1995 beaktats. Boken har utokat s

med avsnitt om byggnadsrorelse och
handel med fastigheter samt olika

skatternassiga dispositioner. Vidare
behandlas inkomstuppdelning mellan
makar samt formogenhets- , arvs- och
gavobeskattning av fastigheter. Boken
vander sig i forsta hand till agare och

forvaltare av hyresfastigheter men aven
till revisorer, advokater m.fl.

Skatt pa kapital, 4 u.
UlfTiveus. 240 s.

Best. nr 38-50452-9. 354:- (443:-)
En handledning for beskattn ing av

aktier, konvertibler, optioner, andelar i
vardepappersfonder och handelsbolag,

obligations- och penningmarknads-
instrument, bostadsratter, fastigheter

m.m. Forfattaren redovisar pedagogiskt
med rnanga exempel de nya skatteregler
som beslutats under 1994. Boken, som
ar den enda heltackande kommentaren

pa ornradet , behandlar de nya reavinst
och utdelningsregler pa svenska aktier
som galler fr.o.m . 1995. Boken vander
sig till jurister, revisorer, maklare och

andra radgivare pa omradet.

Priser angivna exklusive moms
(inklusive moms inom parentes),

Bestall direkt fran Fritzes!
Faxa/ring Fritzes kundtjanst

Orderfax 08-20 50 21.
T defon 08-6 90 90 90
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(alltsa till land utanfor EU) sa ar reglerna
oforandrade, Fakturering skall ske utan
att utgaende rnervardesskatt debiteras,
forutsatt att den svenska leverantoren
kan styrka att varan forts ut ur landet
oeh till ett ieke au- land. Vad galler av
sdndningar (alltsa forsaljning till fore
tag i annat au- land) sa kan aven har for
saljning ske utan att utgaende rnervar
desskatt anges pa fakturan. En viktig
forutsattning ar emellertid att det sven
ska foretaget tar red a pa oeh anger kun
dens s.k VAT-nummer pa sin faktura.
am sa ej sker raknas varan som omsatt
i Sverige oeh vid en mervardesskattere
vision kommer 20 proeent av forsalj
ningsbeloppet att anses vara utgaende
rnervardesskatt, Till detta kommer
skattetillagg pa 20 proeent beraknat pa
det »undanhallna« beloppet. Vid for
saljning till mervardesskattepliktigt fo
retag i annat au-land (oeh nar kundens
VAT-nummer angivits), skall vardet pa
varuleveranserna anges i ruta 10 . Obser
vera att ovanstaende galler varuforsalj
ning. Vid forsaljning av tjanster galler
delvis andra regler .

am Iorsaljning sker till en kund i EU

land som saknar vvr-nummer, skall all
tid suensk mervardesskatt debiteras.
Detta kan vara aktuellt vid forsaljning
till privatperson eller foretag som inte

DEB A T T
bedriver mervardesskattepliktig verk
samhet i mottagarlandet. Varan korn
mer i detta fall anses vara omsatt i Sve
rige.

Hyresfakturor

En av mig observerad foreteelse ar att
manga foretag redovisar rnervardes
skatten fel i samband med att foretaget
forhyr egendom eller nyttjanderatter
(alltsa aven lokaler ete). Redovisnings
skyldigheten for mervardesskatt regle
ras i ML 1 kapitlet 3 § oeh som atergavs i
borjan av artikeln.

Antag t.ex. att ett foretag forhyr en
kopieringsapparat. Fakturering av hy
ran sker kvartalsvis i forskott. Faktura
fran uthyraren ankommer den 15 juni
1995 oeh avser tredje kvartalet 1995. Av
dragsratten for den ingaende rnervar
desskatten pa fakturan styrs till den pe
riod som hyran avser men kan ocksa
styras om genom att betalning sker tidi
gare. am fakturan betalas den 30 juni
skall den ingaende mervardesskatten
redovisas under juni. am betalning
istallet sker i juli sa skall hela mervar
desskattebeloppet redovisas forst under
juli manad. Nagon periodisering for au 
gusti oeh september rnanad behover
alltsa inte ske. For det uthyrande foreta
get kommer redovisningsskyldigheten

for utgaende mervardesskatt att styras
pa motsvarande satt, Den utgaende
mervardesskatten skall enligt huvudre
geln redovisas under juli men betalar
kunden redan i juni skall rnervardes
skatten redovisas da!

Pa detta satt kan det tyekas att lagstif
taren latit blanda bokforings- oeh kon
tantmassiga redovisningsprinciper
med varandra, vilket naturligtvis kan
ses som olyekligt oeh onodigtvis inne
bara risker for att fel begas. Samtidigt sa
grundar sig bestarnrnelserna pa kopla
gen , dar det ar prestationens fullgoran
de som styr narvaran eller tjan sten skall
anses vara tillhandahallen. I likhet med
exemplet ovan (med den levererade 
men ej installerade - datautrustningen)
sa kan inte tjansten - att tillhandahalla
en kopieringsapparat under tredje
kvartalet - anses vara presterad forran
nar det tredje kvartalet paborjas. Ateri
gen ar det bestarnmelserna i ML 1 kapit
let 3 § oeh de bakomliggande kopsratts
liga reglerna som tar sig detta uttryek.

For att undvika fel i samband med
t.ex. hyra, maste nu redovisningen
kompletteras med konton for »uilande
ingaende merudrdesskatt« (oeh for ut
hyraren »uilande utgaende merudrdes
skatua , som - om inte redan tidigare 
torde kunna tommas oeh bokas om vid

••

BARA FOR ATT DU KOPIERAR LITE
•• ••

SKA DU INT~ BEHOVA NOJA DIG MED
DALIGA KOPIOR.

u finns det Canon-kopiatorer aven for dig som gar mindre an 25 kopior om dagen.

De hallerlika hog kvalitet som vara betydligt storre maskiner.

De startar utan uppvarmning.

De stanger av sig automatiskt.

Och de ar nast intill underhallsfria, tack yare v~n un ika patronsys tem .

Dessutorn ar de billiga.

ya Canon FC 210 och FC 230 kostar bara fran 4.550:- (rek ca pris exkl moms) .

Kanske kan du hitta nagon som ar ann u billigare. Men ingen som ger dig likamycket for pengama.
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intradet i en ny mervardesskatteredo
visningsperiod.

En direkt parallell med ovanstaende
galler forhallandet med forskottsfaktu
ror dar leverans kommer att ske »sena
re«. Den ingaende rnervardesskatten
kan inte dras av forran varan levererats.
Men betalas fakturorna far den ingaen
de mervardesskatten redovisas under
betalningsmanaden (se ML 13 kapitlet
16 §, p 2 och vad galler behandlingen av
den utgaende mervardesskatten, se ML

13 kapitlet 6 §, p 3).

Be~gstldp~

Tanken med mervardesskattesysternet
ar att ingaende mervardeskatt for en
kund skall Iyftas av samma period som
den utgaende mervardeskatten redovi
sas hos leverantoren. Detta sker nor
malt automatiskt under samma period,
men i de fall - som ovan visats - dar be
talningstillfallet styr redovisningsperio
den, kan det bli litet knepigare. Antag
att ett foretag betalar en faktura genom
att betala pa posten sa att pengar satts
in pa leverantorens postgirokonto. Be
talningen antas ske pa postkontoret
den 31 oktober och bokfors pa leveran
torens postgirokonto den 1 november.
Betalningen har skett den 31 oktober
och ingaende mervardeskatt kan redo
visas den manaden. For leverantoren sa
sker betalningen forst manaden daref
ter, vilket gar att redovisningsskyldig
heten for denne uppkommer forst un
der november.

Fragan uppkommer dock om foreta
get valjer att betala genom att posta ett
postgirokuvert den 31 oktober. I detta
fall sa dras pengarna pa postgirot forst
den 1 november, alltsa samma datum
som leverantoren far det betalda belop
pet tillgodofort pa sitt konto. Enligt min
mening borde betalningen i detta fall
anses ha gjorts den 31 oktober, men det
ar vad jag forstar oklart om de rattsvar
dande instanserna har samma uppfatt
ning. Darfor kan det - om man viII for
sakra sig om avdragsratt redan under
oktober - vara larnpligt att posta pos tgi
rokuvertet tidigare sa att bokforingsda
tumet hos Postgirot blir senast den 31
oktober.

Vlssabegriinsningsregler fOr
Ingaende mervardesskatt

Som tidigare galler att ingaende mer
vardesskatt ej ar avdragsgill till den del
den avser Yin och sprit. Daremot gar det
fortfaran de utmarkt att dra av skatten
vid inkop av starkol trots att alkoholhal
terna i en del av dessa drycker borjar
narma sig alkoholhalten i lattvin. Det
finns som bekant aven i den nya lagen
(M L 8 kapitlet 15§) avdragsbegransning-
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ar vid inkop av bil dar ingen del av mer
vardesskatten ar avdragsgill (undantag
for bilhandlare, taxiforare m.m). I ML 1

kapitlet 13 § likstalls med personbil for
ovrigt aven lastbil med skapkarosseri
och buss, om fordo nets totalvikt ar
hogst 3.500 kilogram. Detta galler dock
inte om lastbilens forarhytt utgor en se
parat karosserienhet, dar specielia krav
om »luft«mellan forarhytten och lastut
rymmet maste upp fyllas.

Vid forhyrning av personbil galler
som tidigare att 50 pro cent av den inga
ende mervardesskatten ar avdragsgill
(ML 8 kapitlet 16 § 1 st, P 2). En forutsatt
ning for detta ar enligt ML 8 kapitlet 15§
1 sr, P 2, att bilen anvands i tjansten mer
an i ringa omfattning (minst 300 mil per
ar). Vad galler avdragsratt for driftskost
naderna sa racker det med att bilen an
vands »delvis- (i klartext minst 1 mil per
ar) for att hela den ingaende rnervar
desskatten far dras av pa kostnader som
ar forenade med sjalva driften (ML 8 ka
pitlet 16 § 1 st, p i).

Krav pa lnneh8II i faktura eUer
darmed jiimfOrUg handUng

I ML 11 kapitlet foreskrivs om skyldighe
ten att vid ornsattning av varor eller
tjanster utfarda och larnna uppgifter i
faktura eller jarnforlig handling. Faktu
rans (eller jamforlig handlings) innehall
preciseras narrnare i samma kapitels 5
§, dar det star att sadan handling bl.a.
skall innehalla uppgifter om ersattning,
mervardesskattens belopp, utstallarens
och mottagarens namn och adress (»el
ler nagon annan uppgift genom vi/ken
de kan identtfieras«, transaktionens
art, plats for varans mottagande, den
skattskyldiges registreringsnummer
samt ovrigt som kan ha betydelse for
bedornningen av skattskyldigheten och
mottagarens avdragsratt m.m. Av sam
rna lagrum sista stycket frarngar att
uppgifter som ror utstallarens och mot
tagarens namn och adress, transaktio
nens art och plats for varans mottagan
de far utelamnas om fakturan upptar
endast ett mindre belopp.

Ovanstaende far betydelse vid be
damning om avdragsratt foreligger. I ML

8 kapitlet 17 § stadgas namligen att lI vid
ftirvarv fran nagon sam ar skattskyldig
skall avdragsratten styrkas genom fak
tura ellerjamftirlig handlingsom avses i
11 kapitlet«. En konsekvens av ovansta
en de ar att kvitton och notor etc. (som
inte utgor ett mindre belopp) inte ar
godtagbara fran avdragssynpunkt, fOr
savitt inte alIa i fOrra stycket uppriikna
de fOrutsattningar finns med pa faktu
ran Ileller den darmed jamftirliga hand
lingen«. F6Ijden blir att det kopande fO 
retaget maste be siiljaren (restau-

rangen, kontorsmaterialforetaget, etc.)
om patecknande av bl.a . mottagarens
namn och adress och att foretag som
underlater detta, riskerar att fa yrkat av
drag for ingaende mervardesskatt un
derkant.

For mig frarnstar Iagstiftaren som in
te sarskilt val inforstadd med foretagan
dets villkor och onskemalen om snabb
hantering i samband med kop, forsalj
ning och bokforing och att lagandring
ar onskvard for att kunna effektivisera
narnnda funktioner samt att skapa re
gler som ar latta att i alia sammanhang
fOrsta och hantera med malet att anda
fa en for alia parter korrekt redovisning
av mervardesskatten. Vad sedan betraf
far ovan beskrivna periodiseringspro
blem som ror redovisning av mervar
desskatt, sa ar grundprincipen att av
drag for ingaende rnervardesskatt skall
erhallas under samma period som an
nan blir redovisningsskyldig for utgaen
de mervardesskatt, Detta skulle t.ex.
kunna uppnas om fakturadatumet i
okad utstracknlng an hittills styrde re
dovisningstillfallet och att uppgiftslam
nandet pa kvitton etc. kan begransas till
sadant som kan tryckas upp auto rna
tiskt via moderna kassaregister. Det vik
tigaste torde val anda vara att det for
varvande foretaget kan styrka att infer
skaffad egendom ar nodvandig for
rorelseutovningen, anvands i foretaget
och inte ar av privat karaktar och att sta
ten far in sin mervardesskatt med ratt
belopp i ratt tid.

Revisom

Som jag i inledningen av artikeln antytt
sa verkar det som om revisorerna vid sin
granskning av klienternas redovisning,
hittills inte har gett mervardesskatten,
och med denna skatt sammanhangan
de problem, nagon hogre prioritet. I
och med att en okad aktivitet fran Skat
temyndigheterna kan skonjas dar in
riktningen pa granskningen ar att stu
dera bl.a. periodiseringsfragor, sa kan
det finnas alIa skal i varlden att tanka
om nar nasta ars revisionsinsatser pla
neras. Endast en enstaka felredovisning
kan, p.g.a. de skattetillagg som pafors
och om beloppet ar stort, fOr fOretaget
medfOra insufficiens (tvangslikvida
tionsplikt p.g.a. fOrluster) och/eller in
solvens (betaIningsofOrmaga). ••

Stefan Engstrom,
auktoriserad revisor,

Auditor Revisionsbyra AB, Stockholm.
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