(4210LVT) Vad gäller i huvudsak vid införsel av varor från utlandet?
Varuinförsel från annat EU-land – unionsinternt förvärv (UIF)
Om köparen (K) är en beskattningsbar person etablerad i Sverige vars verksamhet medför rätt
till avdrag för eller återbetalning av ingående moms, nollbeskattas säljarens (S) omsättning i
det andra inblandade EU-landet. K gör UIF i Sverige, och beräknar och redovisar svensk
utgående moms här [1 kap. 2 § första stycket 5 och 2 a kap. 3 § första stycket 3 och andra
stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)].
-

K kan åberopa sitt svenska momsregistreringsnummer (VAT-nummer), så att
utländske leverantören (S) kan ange det i fakturan och underlåta momsdebitering. [Det
tidigare formella krav som förelåg avseende EU-handel med varor, av innebörd att
VAT-numret skulle åberopas, gäller inte sedan 2016 (enligt SFS 2015:888), men det
är lämpligt att åberopa det i bevishänseende.]

Vidare gäller att K har avdrags- eller återbetalningsrätt för ingående moms motsvarande den
beräknade utgående moms som K ska betala på sitt UIF, om K har gjort sitt UIF i en
verksamhet där K gör skattepliktiga eller från skatteplikt kvalificerat undantagna omsättningar
av varor eller tjänster (8 kap. 2 § andra stycket och 3 § första stycket och 10 kap.11 § första
stycket ML). K får då i en och samma momsdeklaration dra som ingående moms ett belopp
motsvarande den beräknade och däri redovisade utgående momsen (Regeringens proposition
1994/95:57 s. 79).
Om K:s verksamhet till fullo medför avdrags- eller återbetalningsrätt, uppstår inte någon
beskattningseffekt avseende K:s UIF (beräknad utgående moms – en motsvarande ingående
moms=0). En beskattningseffekt uppkommer endast om K:s verksamhet är en blandad
verksamhet, dvs. om K i sin verksamhet också gör från skatteplikt okvalificerat undantagna
omsättningar av varor eller tjänster. K:s avdrags- eller återbetalningsrätt för ingående moms
avseende beräknad utgående moms får då normalt sett bestämmas enligt fördelningsgrunderna
för blandad verksamhet i 8 kap. 13 § första stycket ML – jfr 2201LVT (se nedan under
särskild rubrik).
Varuinförsel från plats utanför EU (tredje land) – import
Om en beskattningsbar person eller en konsument (privatperson) gör införsel av en vara till
Sverige från en plats utanför EU (tredje land) eller från s.k. tredje territorium (dvs. varan
övergår till fri omsättning här), ska denne betala mervärdesskatt i Sverige på sådan import (1
kap. 2 § första stycket 6 och 19 §§ ML). Från och med 2015 att ”importmoms” tas ut av
Skatteverket för dem som är momsregistrerade här, medan Tullverket annars alltjämt är
beskattningsmyndighet för import (SFS 2014:50 och SFS 2014:51).
Här ska bara nämnas något om avdrags- eller återbetalningsrätt för ett belopp motsvarande
”importmoms”:
-

Ingående skatt utgörs också av ”importmoms”, enligt 8 kap. 2 § fjärde stycket 4 ML.

-

Om importören har gjort importen i sin verksamhet och denne däri gör skattepliktiga
eller från skatteplikt kvalificerat undantagna omsättningar av varor eller tjänster, har
vederbörande avdrags- eller återbetalningsrätt som för ingående moms för ett belopp

motsvarande ”importmomsen” (8 kap. 3 § första stycket och 10 kap.11 § första stycket
ML). En beskattningseffekt uppstår enbart för importören om denne har en blandad
verksamhet, dvs. om vederbörande i sin verksamhet också gör från skatteplikt
okvalificerat undantagna omsättningar av varor eller tjänster.
-

Om importören är momsregistrerad i Sverige, får denne – i den mån verksamheten
medför avdrags- eller återbetalningsrätt – dra som ingående moms ett belopp
motsvarande ”importmomsen”, och det får ske i momsdeklarationen för den
redovisningsperiod under vilken ”importmomsen” (utgående moms) ska redovisas (13
kap. 23 § första stycket ML). Det gäller från och med 2015 på grund av att numera –
som nämnts – ”importmoms” tas ut av Skatteverket för dem som är momsregistrerade
här (Regeringens proposition 2013/14:16 s. 19).

-

För import i andra fall är dock beskattningsmyndigheten alltjämt Tullverket. Då gäller
att importören får dra som ingående moms ett belopp motsvarande ”importmomsen”
under samma villkor och i den mån som nyss sagts, men först i momsdeklarationen för
den redovisningsperiod under vilken Tullverket har ställt ut tullräkning eller tullkvitto
för importen av varan (13 kap. 23 § andra stycket ML).

(2201LVT) Blandad verksamhet, leverans av varor och enbart generella momssatsen (25 %) –
vad gäller?
Företaget måste enligt 7 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200) dela upp underlaget för
prissättning:
-

med hänsyn till skattepliktig respektive momsfri karaktär på levererade varor (blandad
verksamhet).

I annat fall kan Skatteverket skönsmässigt göra en annan uppskattning av företagets
beskattningsunderlag för moms.
Endast om varorna som levereras inte klart kan åtskiljas från varandra kan en
huvudsaklighetsbedömning aktualiseras i nämnda hänseende.
I en blandad verksamhet, dvs. företagets verksamhet utgörs inte bara av skattepliktig och/eller
från skatteplikt kvalificerat undantagen omsättning utan också av från skatteplikt okvalificerat
undantagen omsättning av varor eller tjänster, gäller följande avdragsmässigt.
-

Företaget har enbart rätt att lyfta av den ingående momsen på förvärv i verksamheten i
den mån förvärven kan hänföras till företagets produktion av varuleveranser och
tjänstetillhandahållanden av skattepliktig karaktär (avdragsrätt) eller av leverans av
varor eller tillhandahållande av tjänster som omfattas av kvalificerat undantag från
skatteplikt (återbetalningsrätt).

-

Företaget har inte sådan rätt till momsavlyft i den mån förvärven kan hänföras till
produktionen av varuleveranser och tjänstetillhandahållanden av momsfri karaktär
(s.k. okvalificerade undantag från skatteplikt). Kom ihåg att sådan
avdragsbegränsande omsättning av momsfri karaktär också kan finnas med i
redovisning av omsättning till utlandet.

-

Om det förekommer gemensamma förvärv i den blandade verksamheten, får
avdragsrätten för ingående moms fördelas efter skälig grund (8 kap. 13 § ML).
Fördelningsnyckeln kan bestå av relationen skattepliktig omsättning i förhållande till
total omsättning eller av hur mycket arbetstid som läggs ned i den skattepliktiga
verksamhetsgrenen i förhållande till vad som läggs med totalt sett, dvs. beträffande
produktionen
av
både
skattepliktiga
och
momsfria
varuleveranser/tjänstetillhandahållanden.
[Ang. fördelningsnyckel vid fastighetsupplåtelse, se även, nedan under särskild rubrik,
2400LVT.]

-

Om fördelningen faller ut på så sätt att de gemensamma förvärven till mer än 95 %
kan anses hänförliga till den skattepliktiga verksamhetsgrenen, får ingående momsen
på dem dras till fullo av företaget (8 kap. 14 § första stycket 1 ML).

-

Om den skattepliktiga omsättningen är mer än 95 % av den totala omsättningen, får
hela ingående momsen dras på visst förvärv eller import som inte överstiger 1 000 kr
(8 kap. 14 § första stycket 2 ML).

Endast om varorna/tjänsterna som produceras av företaget i fall av blandad verksamhet inte
klart kan åtskiljas från varandra kan en huvudsaklighetsbedömning aktualiseras såtillvida att
verksamheten antingen anses helt avdragsberättigande eller inte berättigar alls till avdrag för
ingående moms på förvärv i verksamheten.
(2400LVT) Företaget äger eller hyr verksamhetslokaler – vad gäller? Problem med blandad
verksamhet
Företaget äger verksamhetslokalerna – problem med blandad verksamhet
Om företaget bedriver sin verksamhet i egen fastighet, måste det som fastighetsägare
undersöka om det – ersättningsfritt eller mot ersättning – delar fastigheten/lokal däri med
annan (upplåtelse).
Företagets upplåtelse av fastigheten antas vara en sådan som inte omfattas av obligatorisk skattskyldighet. I
förevarande fall antas således att det inte är fråga om upplåtelse av rum för övernattning i hotellrörelse eller
liknande, upplåtelse av campingplatser, parkeringsplatser etc. eller upplåtelse (eller överlåtelse) av
verksamhetstillbehör etc. [jfr 3 kap. 3 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200)].

Företaget är inte skattskyldigt till mervärdesskatt för fastighetsupplåtelsen. Möjlighet att lyfta
av ingående moms på förvärv hänförliga till upplåtelsen föreligger inte.
Frivillig skattskyldighet kan medges för upplåtelse av fastighetsägaren, en
förstahandshyresgäst eller en andrahandshyresgäst, förutsatt att vederbörandes hyresgäst i sin
tur stadigvarande använder lokalen i verksamhet som medför skattskyldighet till
mervärdesskatt för denne.
Om företaget har annan skattskyldig verksamhet, men inte tillämpar s.k. frivillig
skattskyldighet enligt 9 kap. ML för upplåtelse av sin fastighet, föreligger problematiken med
blandad verksamhet (se nedan under särskild rubrik).

Företaget hyr i stället verksamhetslokalerna – problem med blandad verksamhet
Företagets hyresvärd måste tillämpa s.k. frivillig skattskyldighet enligt 9 kap. ML för
uthyrningen av lokalen som företaget förhyr, för att det ska vara formellt riktigt att hyresavin
innehåller momsdebitering på hyran. Om det skulle visa sig att så inte är fallet, kan företaget
uppmärksamma hyresvärden på att denne måste tillämpa frivillig skattskyldighet för att
företaget ska kunna lyfta ingående moms på den hyra företaget erlägger till hyresvärden.
Företaget måste undersöka om det – ersättningsfritt eller mot ersättning – delar förhyrd
fastighet/lokal med annan (vidareupplåtelse).
Om företaget vidareupplåter fastigheten/lokalen genom att dela den med annan och inte
tillämpar frivillig skattskyldighet, men har verksamhet som medför skattskyldighet till
mervärdesskatt, föreligger problematiken med blandad verksamhet (se nedan under särskild
rubrik).
Blandad verksamhet – problem avdragsmässigt
I en blandad verksamhet, dvs. företagets verksamhet utgörs inte bara av skattepliktig och/eller
från skatteplikt kvalificerat undantagen omsättning utan också av från skatteplikt okvalificerat
undantagen omsättning av varor eller tjänster, gäller följande avdragsmässigt.
-

Företaget har enbart rätt att lyfta av den ingående momsen på förvärv i verksamheten i
den mån förvärven kan hänföras till företagets produktion av varuleveranser och
tjänstetillhandahållanden av skattepliktig karaktär (avdragsrätt) eller av leverans av
varor eller tillhandahållande av tjänster som omfattas av kvalificerat undantag från
skatteplikt (återbetalningsrätt).

-

Företaget har inte sådan rätt till momsavlyft i den mån förvärven kan hänföras till
produktionen av varuleveranser och tjänstetillhandahållanden av momsfri karaktär
(s.k. okvalificerade undantag från skatteplikt). Kom ihåg att sådan
avdragsbegränsande omsättning av momsfri karaktär också kan finnas med i
redovisning av omsättning till utlandet.

-

Om det förekommer gemensamma förvärv i den blandade verksamheten, får
avdragsrätten för ingående moms fördelas efter skälig grund (8 kap. 13 § ML).
Fördelningsnyckeln kan bestå av relationen skattepliktig omsättning i förhållande till
total omsättning eller av hur mycket arbetstid som läggs ned i den skattepliktiga
verksamhetsgrenen i förhållande till vad som läggs med totalt sett, dvs. beträffande
produktionen
av
både
skattepliktiga
och
momsfria
varuleveranser/tjänstetillhandahållanden. Det vanligaste vid blandad verksamhet i
samband med fastighetsupplåtelse är emellertid att lokalytan får fungera som
fördelningsnyckel beträffande avdragsrätten för ingående moms. Vid t.ex.
nybyggnation är byggnadsvolymen också lämplig som fördelningsnyckel. Om dessa
fördelningsnycklar används, bör det underlätta för företaget vid en granskning från
Skatteverkets sida.

-

Om fördelningen faller ut på så sätt att de gemensamma förvärven till mer än 95 %
kan anses hänförliga till den skattepliktiga verksamhetsgrenen, får ingående momsen
på dem dras till fullo av företaget (8 kap. 14 § första stycket 1 ML).

-

Om den skattepliktiga omsättningen är mer än 95 % av den totala omsättningen, får
hela ingående momsen dras på visst förvärv eller import som inte överstiger 1 000 kr
(8 kap. 14 § första stycket 2 ML).

Endast om varorna/tjänsterna som produceras av företaget i fall av blandad verksamhet inte
klart kan åtskiljas från varandra kan en huvudsaklighetsbedömning aktualiseras såtillvida att
verksamheten antingen anses helt avdragsberättigande eller inte berättigar alls till avdrag för
ingående moms på förvärv i verksamheten.

