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Hej!  
Har du helårsmoms? 

Har du fått ett brev från Skatteverket som säger att du kan deklarera momsen framåt sommaren? 
Det kan vara helt fel. 
Du kanske ska deklarera momsen den 26:e februari trots allt. 

Bakgrund 
Från och med i år ska du som har helårsmoms deklarera den i en speciell momsdeklaration, istället 
för som tidigare i den vanliga inkomstdeklarationen. 
Och momsdeklarationen skulle enligt tidigare beslut vara inne den 26:e februari om du gör bokslut 

vid nyår. 
Men många reagerade på den korta tiden, så nu har den ändrats. 
Du ska istället kunna göra momsdeklarationen samtidigt som den vanliga inkomstdeklarationen. 
Någon gång i början av sommaren. Beroende på om du aktiebolag eller enskild firma. Och om du 
deklarerar på papper eller elektroniskt. 

Gäller inte vid EU-handel 

Detta gäller inte om du bedrivit EU-handel. Då ska deklarationen vara inne den 26:e februari likväl. 
Inga konstigheter med det egentligen. 
Men... 
Du kan ha bedrivit EU-handel utan att vara medveten om det! 
Häpnadsväckande, eller hur? 
Så här ligger det till: 
Det finns en momsregel som kallas omvänd skattskyldighet. 

Den innebär att du som köpare i vissa situationer själv ska redovisa momsen i Sverige. 

Exempel 
Ditt företag anlitar ett konsultföretag i Italien. De skickar en faktura utan moms. 
Du ska själv redovisa momsen på fakturan i din momsdeklaration. 
Nu har du bedrivit EU-handel. Och det är du utan tvekan medveten om. 

Elektroniskt levererade tjänster 
Men sen kommer vi till de så kallade elektroniskt levererade tjänsterna. 

Om ditt företag köper en elektroniskt levererad vara eller tjänst från ett annat EU-land är det du 
som köpare som ska redovisa momsen precis som i exemplet ovan. 
Och då har du bedrivit EU-handel. 
Och det är långtifrån alla företagare medvetna om. 

Exempel 
Ditt företag annonserar på Google Adwords. Du har nu köpt en elektroniskt levererad tjänst. 

Google är baserat på Irland. Google lägger inte på någon moms eftersom du är en näringsidkare i 
ett annat EU-land. 

Omvänd skattskyldighet gäller. Du ska själv redovisa momsen i Sverige. 
Nu har du bedrivit EU-handel. 
Och det innebär att du ska deklarera helårmomsen senast den 26:e februari. 
  
Kontakta Skatteverket 

Om det här gäller dig måste du själv kontakta Skatteverket och meddela att du ska deklarera den 
26:e februari. 
Har du inte haft någon annan EU-handel så kommer Skatteverket att skicka ut momsblanketten 
framåt sommaren istället. 
Och då är du flera månader sen med momsen. 
 

Några exempel på elektroniskt levererade tjänster 

Google annonser, webbhotell, lagringsutrymme på server, nedladdning av programvara, 
nedladdning av texter, ljud, bilder och filmer. 


