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Enkla, trygga och säkra affärssystem
Enkla minnesanteckningar från utvecklingsmöte 2019-02-21.

1

Deltagare

Fortnox, Visma, Hogia, Skatteverket

2

Syfte och agenda

Mötet syftade till att ta utvecklingsdialogen ett steg till, att närma sig områden, case som skulle
kunna bli ämnen för samutveckling.
Mötet inleddes med en presentation av deltagarna. Därefter diskuterades olika uppkast till
idéer, både genom att översiktligt presentera status i Skatteverkets olika relevanta
utvecklingsprojekt (moms, ta betalt, exponera rättsliga regler) och genom att lyssna in idéer
från mötets deltagare.

3

Diskussioner

Diskussioner fördes kring hur vi ska hitta ”rätt” område att arbeta med. Det behöver vara
tillräckligt avgränsat och samtidigt ge en stor nytta för företagen i Sverige.
Vidare diskuterades om hur Skatteverket som neutral part skulle kunna facilitera ett forum där
olika aktörer kan träffas och på ett gemensamt sätt både bättre bidra till och ta ett större ansvar
för utvecklingen. Mötet enades om att branschen skulle må bra av att samla sig bättre kring
företagens administration och kanske t o m ta kliv mot att stärka företagandet i Sverige.

4

Slutsats, resultat

Mötet konstaterade att det kan finns några olika case som skulle kunna vara lämpligt att
samverka kring, både för att åstadkomma konkreta värden för företagen på kort sikt, och som
skulle kunna utgöra starten på en mer kontinuerlig utvecklingsdialog mellan Skatteverket och
branschen. Case som diskuterades på mötet var:

 Godkänt och klart i systemet, t.ex. AGI (Lämnar in idag via API, men måste sen gå till
SKV för att godkänna)
 Onboarding av företaget, starta ditt företag där du är
 Datum signalering, t.ex. periodisk sammanställning. Vad sker när.
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Bedömningar av olika fall, detta gör redovisningskonsulter ...
Handel & moms med varor mellan företag
Validering av information mellan affärssystem
Information vi har, vad kan vi göra med den?
1-1 företag, MOMS "Beskattningsland för varuhandel"
Information kring betalning
Trigga periodisk sammanställning
Validering av VAT: redan från början
Löpande uppdaterade uppgifter

Nästa steg

Respektive part återkommer till Skatteverket om vilka case de bedömer vara mest relevanta och
om hur de ser på respektive parts roll i utvecklingen framöver.
Efter mötet har de deltagande parterna återkopplat ett antal intressanta områden att diskutera
vidare (bifogas dessa minnesanteckningar), vilket kommer att ske vid nästa möte.
Skatteverket återkommer om när och hur dialogen kan fortsätta.

