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• Brexit ‒ övergångsbestämmelser

• Momsanpassningar med 
anledning av coronapandemin

• På gång
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Brexit – detta händer 
efter årsskiftet

• Efter 31/12 2020 är 
Storbritannien inte längre 
ett EU-land
‒ varuhandel blir export eller import
‒ tjänstehandel med tredje land

• Nordirland får en särskild 
reglering
‒ EU-land vid varuhandel
‒ tjänstehandel med tredje land

• Möjligheten att kolla VAT-nummer 
på brittiska företag upphör
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Brexit – särskilda övergångsbestämmelser

• Varutransport som inleds senast 31 december 2020 och avslutas efter 
1 januari 2021 blir en EU-transaktion både vid inköp och försäljning

• Återinförsel av varor som tidigare sålts eller överförts (t.ex. returer) 
ses också som EU-transaktion

• Redovisning i periodisk sammanställning senast 20 eller 25 januari

• Återbetalning av brittisk moms under 2020 måste ansökas 
senast 31 mars 2021
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Trav- och galoppremier som 
inte är ersättning för tjänster

• Hästägare ‒ t.ex. bonuspremie när 
en häst vinner sitt första lopp

• Uppfödare ‒ t.ex. en viss procent 
av prissumman av samtliga lopp 
i Sverige

• Licensierade galopphästtränare ‒ 
premier utifrån hästarnas framgång

Skatteverkets ställningstagande 
2020-04-01 dnr 8-139181
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/382983.html?date=2020-04-01&q=8-139181


Momsanpassningar med anledning av pandemin

Ställningstaganden och förtydliganden, bl.a.
• anstånd
• byte av bokföringsmetod
• gåvor och fri parkering
• provtagning för covid-19
• moms på stöd vid rabatt på hyra (för hyresvärdar och hyresgäster)
• Import av skyddsutrustning i vissa specifika fall
• uthyrning av lokaler och hotellrum
• uthyrning av vårdpersonal
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Kundförluster – särskild bedömning under 2020 
på grund av corona

• Bristande betalningsförmåga om följande förutsättningar är uppfyllda
‒ köparen är en beskattningsbar person
‒ fakturan ska ha utfärdats mellan 1 februari 2020 – 31 december 2020
‒ minst tre månader ska ha förflutit efter förfallodatumet
‒ skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut
‒ köparen och säljaren är inte i intressegemenskap

• Om betalning kommer senare ska säljaren redovisa momsen på nytt

Skatteverkets ställningstagande 2020-05-27 dnr 8-295692
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/383543.html?date=2020-05-27&q=8-295692


Du hittar mer information på 
skatteverket.se » Rättslig vägledning
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.13/383207.html


Omvänd skattskyldighet 
på vissa varor

• Gäller vid försäljning mellan 
momsregistrerade företag i Sverige
‒ gäller mobiltelefoner, integrerade 

kretsanordningar, spelkonsoler, 
pekdatorer och bärbara datorer

• Gäller vid försäljning över 100 000 kr 
exklusive moms/faktura

Reglerna föreslås införas 
från och med den 1 april 2021
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På gång inom 
momsområdet

• Nya regler för e-handel mellan 
företag och konsumenter inom 
EU införs 1 juli 2021 (OSS)

• Ny momslag är ute på remiss
‒ ska införas från och med 

den 1 januari 2022
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Mer information

• skatteverket.se » Rättslig vägledning 
» Mervärdesskatt » Mervärdeskatten 
och EU » Storbritannien och brexit

• skatteverket.se/foretag » Skatter » 
Corona ‒ information för företag, 
föreningar och offentliga aktörer

• Skatteupplysningen 
telefon 0771-567 567

skatteverket.se/infotraffar
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https://www.skatteverket.se/infotraffar
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