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Det är du & jag som betalar moms
Företagen är inte slutkonsument och betalar därför inte någon moms. Det är
du och jag som shoppande privatpersoner som får stå för den slutliga notan.
Exempel
Företaget Beep AB köper pärmar för 125 kr inklusive moms. Det innebär att
företaget faktiskt betalar [varuvärde + moms: 100 + 25] 125 kr för sina
varor som egentligen endast kostar 100 kr [exklusive moms, 125 x 0,8].
Skatt
Moms, mervärdesskatt, är en svensk konsumtionsskatt från slutet av 60-talet.
Det är en indirekt skatt vilket innebär att ju mer du konsumerar som privatperson desto mer skatt betalar du.
Ingående moms
När du köper in en vara/tjänst heter det ingående moms eftersom fakturan/
kvittot skickas/lämnas in i företaget.
Utgående moms
När du säljer en vara/tjänst heter det utgående moms eftersom fakturan/
kvittot skickas/lämnas ut från företaget.
Exempel
Om Linda handlar kläder för 12 500 kr inklusive moms i mars och Lucas handlar för 2 500 kr inklusive moms kommer Linda att betala mer pengar i skatt.
Linda betalar 2 500 kr i moms.
Lucas betalar 500 kr i moms.

12 500 x 0,20
2 500 x 0,20

Administrera moms
Det är företaget som administrerar momsen, d v s räknar fram, registrerar,
deklarerar och betalar in. För detta arbete får företaget lägga ner arbetstid
som de inte får betalt för.
Företaget betalar inte moms
Eftersom det är slutkonsumenten, d v s du och jag, som ska betala moms
drabbar skatten inte företaget. När ett företag köper en vara eller en tjänst
får de göra avdrag för den moms som de har betalt för.
Crasch AB köper kontorsmaterial för 8 000 kr inklusive moms. Förvisso betalar de 8 000 kr för sitt inköp men deras inköp kostar bara 6 400 kr eftersom
de får tillbaka momsen 1 600 kr.
Varuvärde, kontorsmaterial
Ingående moms, 25%
Att betala

6 400 kr.
1 600 kr.
= 8 000 kr.

Företagets utbetalning
Företagets utgift [kostnad]

8 000 kr.
6 400 kr.

Chris Hansson

6 400 x 0,25
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Mervärde
Eftersom moms är en mervärdesskatt innebär det att momsen enbart tas ut
på det mervärde som skapas i företaget.
Exempel
Om ett företag köper in ett par jeans för 500 kr och säljer dem för samma
summa skapas inget mervärde och följaktligen ska ingen moms redovisas till
staten.
Inköp
Varuvärde, jeans
Ingående moms, 25%
Företaget betalar

400 kr
+ 100 kr
= 500 kr

400 x 0,25

Försäljning
Kunden betalar
Utgående moms, 20%
Varuvärde, jeans

500 kr
− 100 kr
= 400 kr

500 x 0,20

Den ingående momsen blir 25 % av 400, d v s 100 kr.
Den utgående momsen blir 20 % av 500, d v s 100 kr.
Exempel
Vi följer företaget Reflex AB under april 20x1. De har gjort tre inköp och sålt
sina varor vid två tillfällen. Nedan ser du deras momsredovisning den 30 april.
Eftersom de sålt för mer än de köpt in blir de skyldiga att betala ut skillnaden
mellan utgående- & ingående moms [900 kr] till Skatteverket den 12 juni.

Moms
INKÖP

FÖRSÄLJNING

Ingående moms

Utgående moms

2641

2611

10

300

20

700

70

2650

100
Krediteras, 2012/1630
Företagets skattekonto

Chris Hansson

1 000

900
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