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Abstrakt 

 
I detta examensarbete kommer det att tas upp vad mervärdesbeskattning är; vem som är 

momskyldiga i Finland; vad själva reformen för mervärdesbeskattningen handlar om och 

innebär; målen man har för reformen; de förväntade kostnaderna och nyttorna som man tror 

kommer uppstå med reformen samt hur man gör med mervärdesbeskattningen i andra EU-

länder. Jag har också försökt ta reda på vad bokföringsbyråer i Österbotten har för 

förväntningar och åsikter om reformen genom att intervjua några bokförare. 

 

Jag har använt mig av en litteraturstudie där jag har sökt fram information både i böcker, 

tidskrifter samt internet. Av den information jag fått fram har jag försökt dela in dem i vettiga 

och lättöverskådliga rubriker och underrubriker. Jag har också gjort en empirisk del i form 

av intervjuer. 

 

Jag har gjort en avgränsning i arbetets empiriska del och intervjuat fyra bokföringsbyråer. 

Intervjuerna gjordes med bokföringsbyråer i svenska Österbotten och sedan sammanställdes 

de och gjort en tolkning av resultatet som kommit fram från intervjuerna.  

 

I resultatet framkommer det att alla intervjuade bokföringsbyråer är medveten om 

förändringarna, men endast en liten del har börjat förbereda sig för förändringarna.  
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Tiivistelmä 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään mitä arvonlisäverotus on; kuka on 

arvonlisäverovelvollinen Suomessa; mitä itse arvonlisäverouudistus sisältää ja tarkoittaa; 

mitä tavoitteita uudistuksella on; mitä kustannuksia ja hyötyjä uskotaan syntyvän 

uudistuksella sekä miten arvonlisäveron suhteen toimitaan muissa EU-maissa. On myös 

yritetty saada selville, mitä odotuksia ja mielipiteitä Pohjanmaan tilitoimistoilla on 

uudistuksesta haastattelemalla muutamia kirjanpitäjiä. 

 

On käytetty kirjallisuustutkimusta, jossa on etsitty tietoa kirjoista, aikakauslehdistä ja 

internetistä. Saadun tiedon perusteella on yritetty jakaa otsikot ja alaotsikot järkeviksi ja 

helposti ymmärrettäviksi. On myös tehty empiirinen osa haastattelujen muodossa. 

 

On tehty rajaus työn empiirisessä osassa ja on haastateltu neljää tilitoimistoa. Haastattelut 

tehtiin tilitoimistojen kanssa ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja sitten nämä koottiin ja 

haastattelujen tuloksia tulkittiin. 

 

Tulokset osoittavat, että kaikki haastatellut tilitoimistot ovat tietoisia muutoksista, mutta 

vain pieni osa on alkanut varautua muutoksiin. 
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Abstract 

 
In this thesis, the author will write about what VAT is; who is liable for VAT in Finland; 
what the VAT reform is about and what it means; the goals of the reform; the expected costs 
and benefits that will arise with the reform and how they do with VAT in other EU countries. 
The writer has also tried to find out what accounting firms in Ostrobothnia have for 
expectations and opinions about the reform by interviewing some accountants.  
 
The writer has used a literature study where she has searched for information in books, 
magazines, and the Internet. From the information she has obtained, she has tried to divide 
them into sensible and easy-to-understand headings and sub-headings. An empirical part has 
also been done in the form of interviews. 
  
The writer has made a demarcation in the empirical part of the work and interviewed four 
accounting firms. The interviews were conducted with accounting firms in Swedish 
Ostrobothnia and afterward they were compiled and an interpretation of the results that 
emerged from the interviews was made.  
 
The results show that all interviewed accounting firms are aware of the changes, but only a 
few of them have begun to prepare for the changes. 
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1 Inledning 

Deklarationen av mervärdesskatten har sett ganska likadan ut i Finland i omkring 25 år. Med 

tanke på hur mycket som ändrats inom det mesta under dessa år, så är det även tid för 

deklarationen av mervärdesskatterna att förändras. Bokföringen har under en längre tid blivit 

alltmer papperslös och de flesta gör det på dator i ett program – både enskilda 

bokföringsprogram och med andra hjälpmedel. Tack vare detta är det också möjligt att 

bokföra snabbare, men också minimera de misstag som kan uppstå till exempel om man har 

svårt att tolka vad som skrivits för hand. Genom att man snart kommer ta i bruk ett nytt sätt 

att deklarera mervärdesskatten, så kan detta också resultera i att bokförare inte behöver vara 

under lika stor stress varje månad för att få in bokföringen i tid, så att företagarna i sin tur 

ska ha möjlighet att betala sin mervärdesskatt i tid.  

 

Varje år uppstår ett stor mervärdesskattefel i vårt land, och genom det nya 

deklarationssystemet hoppas man nu kunna minska på skattefelet – men också snabba på 

processen för återbäring från Skatteförvaltningen då företag deklarerar om återbäring på sina 

betalda skatter. Om man lyckas med detta i och med det nya deklarationssystemet, så skulle 

även arbetet och processerna då man utreder om återbäring minska och kortas ner. På längre 

sikt skulle detta då också minska på kostnaderna för Skatteförvaltningen. I detta arbete 

behandlas vad det nya deklarationssättet av mervärdesskatten innebär och hur bokföringen 

påverkas av det. Examensarbetet tar också upp om vad mervärdesbeskattning i sig själv är 

och vad bokföring handlar om. En empirisk undersökning har även gjorts, där skribenten har 

skickat ut en enkät med några frågor till några bokföringsbyråer i Österbotten. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att reda ut vilka förändringar det nya deklarationssättet 

av mervärdesbeskattning kommer medföra för bokförarna, men även att ta reda på om det 

uppdaterade deklarationssättet av mervärdesskatt kommer medföra mer eller mindre arbete 

för bokförare i framtiden. Ett delsyfte var att ta reda på hur bokföringsbyråer i Österbotten 

ställer sig till förändringen och om de har börjat förbereda sig. 
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1.2 Problemformulering 

I denna del kommer tas det upp vad för problemformuleringar som hittats och vad man 

kommer försöka hitta svar på. Dessa är: 

• Vad innebär det nya deklarationssystemet av mervärdesskatten?  

• Hur kommer bokföringen påverkas då deklarationen av mervärdesskatten förändras?  

• Hur ställer sig bokföringsbyråer i Österbotten till det nya deklarationssystemet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Den empiriska undersökningen begränsades till fem stycken bokföringsbyråer i svenska 

Österbotten. Av dessa svarade endast fyra inom den utsatta tiden. För att lättare tyda och 

tolka frågorna så försökte skribenten ha tydliga frågor och endast sådana frågor som 

verkligen kan har någon betydelse för undersökningen.   

 

1.4 Metod 

Arbetet har dels varit en litteraturstudie där skribenten har använt sig av källor i form av 

böcker, artiklar, internet-sidor. Denna information som fåtts fram har sedan delats upp i olika 

rubriker och underrubriker. Arbetet innehåller även en empirisk del i form av intervjuer. 

Intervjuerna var planerat att göras med fem bokföringsbyråer i svenska Österbotten, men av 

dessa fem var det i slutändan fyra som hade möjlighet att delta. Intervjun innehöll sex 

intervjufrågor som skickades ut på förhand till byråerna. Efter intervjuerna renskrevs och 

sammanställdes resultatet. 

 

2 Mervärdesbeskattning 

År 2019 räknade man att Finland fick in omkring 19 miljarder euro (netto) tack vare 

momsen. Endast skatterna från privatpersoners inkomster drar in mer skatteintäkter till vårt 

land. Bruttointaget för mervärdesskatten ligger årligen på omkring 32 miljarder euro, men 

cirka 13 miljarder av detta betalas tillbaka till företagen. Det uppstår alltid ett 
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mervärdesskattefel, vilket kort kan förklaras som den skillnad som uppstår mellan de 

lagenliga och de faktiska skatterna som kommer in. Detta fel har under senaste år uppgått 

till omkring 1,3 miljarder euro. Årligen har Skatteförvaltningen fått behandla kring en miljon 

deklarationer där man söker återbetalningar av sina mervärdesskatter. Det finns alltid risk 

för att ett fel ska uppstå inom mervärdesbeskattningen, inte enbart genom bristfälliga 

uppgifter eller felaktiga deklarationer, utan också genom bedrägeriförsök. 

(Skatteförvaltningen 1, 2020). 

 

På grund av att uppgifterna som Skatteförvaltningen får in inte alltid är tillräckliga, så är 

man tvungen att ha arbetare som har hand om att reda ut dessa. Vanligen innebär detta att 

man behöver mer information av företagarna, kunder, partners osv för att man ska kunna få 

fram rätt information. På grund av dessa tilläggsutredningar så finns det risk för att 

återbetalningen för mervärdesskatten kommer bli fördröjd, till och med upp till veckor eller 

månader. Genom att man nu försöker få fram en förändring i deklarationen av 

mervärdesskatten så hoppas man bland annat på att det ska bli lättare att övervaka 

beskattningen och riskerna som kan uppstå. Detta försöker man uppnå genom att införa 

kvitto- och fakturaspecifik rapportering. Om man får fram de tillförlitliga uppgifterna som 

man anser behövs för att kunna betala tillbaka en mervärdesskatt, så hoppas man att det i 

framtiden skall minska på tilläggsutredningar som kan behövas, vilket då också leder till att 

företagarna får sin mervärdesskatt snabbare tillbaka. (Skatteförvaltningen 1, 2020). 

 

2.1 Skattefel 

Skattefel är den skillnaden som uppstår mellan det lagenliga skatterna och det faktiska 

skatter som kommer in (betalda skatter – både felbetalda och rättbetalda, överbetalda 

skatter). Skattefel uppstår bland annat genom den gråa ekonomin, deklarationsfel, brist på 

kunnande och skatterester. (Skatteförvaltningen 5, 2017). 

 

Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet innebär vanligen att man som laglig företagare 

försummar olika typer av lagstadgade avgifter och skyldigheter man som företagare har. 

Man tror att den grå ekonomins andel av Finlands bruttonationalprodukt ligger på något 

mellan knappt en miljard euro upp till 14 miljarder euro. Denna typ av brottslighet medför 

stora ekonomiska förluster för det finländska samhället, på grund av att skatteinkomster och 

avgifter inte kommer in som de borde. Denna förlust uppskattar man att är från några hundra 
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miljoner euro till fem miljarder euro per år. Grå ekonomi räknas som en så kallad dold 

brottslighet, och bara en bråkdel av dem får myndigheterna reda på. 

 

Det är inte enbart en  förlust av skatteinkomster, utan det ger även betydande skador för 

företagare som gör ett lagligt  arbete. Detta genom att det försämrar deras 

konkurrensförutsättningar.   

 

Man har infört en strategi och ett åtgärdsprogram för att bekämpa den gråa ekonomin och 

ekonomiska brottsligheter i Finland. De största syften man har med denna strategi är att 

främja konkurrensen mellan företagen för att få fram en rättvis arbetsmarknad, att förebygga 

grå ekonomi och ekonomisk brottslighet, att försöka trygga förutsättningarna för 

myndigheter som bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och att utveckla 

bekämpningsarbetet och myndighetssamarbetet. 

 

Men kommer att försöka få flera myndigeheter att sammarbeta och avsikten är att försöka 

förebygga och avslöja utnyttjande av utländsk arbetskraft och människohandel som är 

arbetsrelaterad. (Tuovinen, u.d.). 

 

Skatteförvaltningen har en stor och viktig roll i bekämpningen av den gråa ekonomin i 

Finland. Tack vare ett samarbete och informationsutbyte mellan Skatteförvaltningen och 

andra myndigheter så kan man få en bättre och mer övergripande syn på övervakning, 

identifiering och bekämpning av olika händelser inom den gråa ekonomin. För att  bekämpa 

den gråa ekonomin samarbetar man även internationellt och informationsutbytet mellan 

nationerna spelar en viktig roll. Övervakningsmetoderna man använder sig av utvecklas hela 

tiden. De företag som granskat för bekämpningen av grå ekonomi har i de flesta fall haft en 

omsättning på under 10 miljoner euro, och av dessa har en stor del varit företag med en 

omsättning på under 2 miljoner euro. Förutom dessa så finns det också ett stort antal företag 

som är verksamma inom grå ekonomi, men av dessa har Skatteförvaltningen inte fått in några 

omsättningsuppgifter. Till dessa företag hör bland annat utländska företag, samt vilande eller 

nedlagda företag.  

 

Grå ekonomi upptäcks i skatteövervakningen inom alla branscher, men de flesta fall sker 

inom transport-, bygg-, städ- och restaurangbranschen, samt bilhandeln. Förutom dessa så 

förekommer det grå ekonomi inom näthandel och utländska transaktioner. Eftersom en stor 

del av Finlands affärsverksamheten finns i södra Finland och Nyland, finns därmed också 
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de största skatteriskerna där. Detsamma gäller förstås då också för den gråa ekonomin, men 

självklart förekommer och bekämpas denna även i andra delar av landet. Nylands andel av 

de företag som blivit granskade när det gäller grå ekonomi var cirka 55 % år 2020. Samma 

år utförde man totalt 547 granskningar relaterade till grå ekonomi. Dessa granskningar 

resulterade i att man upptäckte momsskulder på sammanlagt 21,4 miljoner euro, med 

skatteförhöjningar 26,1 miljoner euro. (Skatteförvaltningen 7, 2021). 

 

2.2 Momsbeskattning 

Mervärdesskatt, som ofta också kallas för moms, är en skatt som Skatteförvaltningen tar ut 

indirekt vid försäljning av varor och tjänster. Detta görs genom att skatten redan är inbakade 

i priset som man betalar för en vara eller en tjänst. Företagaren eller företaget som säljer 

varan eller tjänsten redovisar senare momsen som man fått in till staten. I Finland betalar vi 

i stort sett moms på de flesta varor och tjänster som erbjuds. Den vanligaste skattesatsen är 

i nuläget 24 %. Vissa varor och tjänster kan dock ha en lägre skattesats, 14 % eller 10 %. De 

varor och tjänster som har 14 % momssats är livsmedel, foder och restaurangmat. De varor 

och tjänster som har en momssats på 10 % är böcker, läkemedel, idrotts- och motionstjänster, 

persontransporter, inkvarteringstjänster, inträdesbiljetter till teater, utställningar, 

musikföreställningar, idrottsevenemang och liknande. (Tomperi, 2013). 

Om det är en privatperson som köper varan så är det denne som sist och slutligen betalat 

momsen. Det kan också vara ett momsskyldigt företag som köper varan, och då kan de som 

köpare dra av skatten då man deklarerar sin egen mervärdesskatt, så länge det är en giltig 

avdragbar skatt. Om det är en annan momsskyldig person som köper varan eller tjänsten så 

ska denne i praktiken bara redovisa moms för sin försäljningsprovision. (Tomperi, 2013). 

 

Ett exempel: 

Företag Ab köper in en vara för 100 €: 

Momsfritt inköpspris     100 € 

Moms 24 %      24 € 

Momsbelagt inköpspris    124 € 
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Det pris som Företag Ab själv bör stå för är 100 € då tanken är att den slutliga konsumenten 

är den som ska stå för momskostnaden, och inte Företag Ab. Företag Ab bokför därför upp 

momsen på 24 € som en fordran.  

 

Då Företag Ab själv ska sälja varan vidare så sätter man även på en vinstdel på det 

ursprungliga inköpspriset. 

Momsfritt inköpspris     100 € 

Försäljningsprovision     100 € 

Momsfritt försäljningspris (skattegrund)  200 € 

Moms 24 %      48 € 

Momsbelagt pris     248 € 

 

Då Företag Ab får sålt varan så uppstår en momsskuld på 48 €. Då Företag Ab köpte varan 

betalade de redan en moms på 24 €, så denna summa får man nu dra av momsskulden.  

Momsskuld      48 € 

Momsfordran      24 € 

Mellanskillnad      24 € 

Mellanskillnaden på 24 € ska Företag Ab redovisa till Skatteförvaltningen.  

Det finns även företagare som säljer varor men som inte är momsskyldiga, och dessa behöver 

inte inkludera någon moms i sina försäljningspris. Om man som köpare inte är 

momsskyldiga men köper varor som innehåller moms, så får man inte dra av moms från 

varor man köper – även fast dessa innehåller moms. (Tomperi, 2013). 
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2.3 Momsskyldighet 

Man brukar säga att alla som rörelsemässigt säljer varor och tjänster som innehåller moms 

är momsskyldiga. Men även staten, kommuner och samhällsnyttiga föreningar som har en 

rörelsemässig försäljning är momsskyldiga. Man är även skyldig att betala moms på de varor 

och tjänster man som företagare tar ut för privat bruk. Vissa varor och tjänster är momsfria. 

Till dessa hör bland annat hälso- och sjukvårdstjänster, socialvård, fastighetsöverlåtelse och 

försäkringstjänster. Varor och tjänster som man säljer till utlandet är vanligen utan moms, 

och det finns två typer – försäljningar till andra EU-länder, gemenskapsinterna förvärv, och 

försäljning till länder utanför EU, export. (Tomperi, 2013). 

De företag som har en liten rörelse med en liten omsättning behöver inte registrera sig som 

momsskyldiga. För att räknas som en liten rörelse så bör man ha en omsättning på under 

15 000 € under ett räkenskapsår (12 månader). Gränsen ändrades för räkenskapsperioder 

som börjar från 1.1.2021, tidigare var gränsen 10 000 €. Om man som företag märker att 

man överskrider gränsen så bör man registrera sig som momsskyldiga, men man kan även 

anmäla sig frivilligt fast omsättningen är under 15 000 €. (Skatteförvaltningen 6, 2021). 

 

2.4 Hur deklarerar man i nuläget?  

I nuläget redovisar man momsen för varje redovisningsperiod. En redovisningsperiod är 

vanligen en månad, men om man har en omsättning på under 50 000 € så brukar man 

vanligtvis ha en redovisningsperiod per kvartal. Lämnar man in sin periodskattedeklaration 

elektroniskt så bör man ha redovisat sina momsuppgifter senaste den 12:e dagen i den andra 

månaden efter redovisningsmånaden. Med andra ord, januari månads moms bör vara 

redovisade senaste 12 mars. Om man skickar in sin deklaration per post, så måste 

Skatteförvaltningen ha fått in den senaste den 7:e dagen på månaden. Januari månads moms 

ska vara redovisade och in till Skatteförvaltningen senast 7 mars. Om man deklarerar sin 

periodskatt för sent så uppkommer en förseningsavgift. (Tomperi, 2013). 

I nuläget är företagare i Finland skyldiga att fylla i och anmäla på en 

sammandragsdeklaration för moms, då de säljer varor och tjänster till företagare i andra 

länder. Denna deklaration görs elektroniskt på bland annat MinSkatt.fi, eller i vissa 

undantagsfall, på en blankett. I sammandragsdeklarationen fyller man i alla händelser som 

skett under en kalendermånad med en och samma kund på en enda specifikationsrad 
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oberoende av sättet försäljningen skett på (varuförsäljningar, tjänsteförsäljningar eller 

trepartshandel). En kundspecifik specifikationsrad motsvarar en kundspecifik 

sammandragsdeklaration. I deklarationen behöver man också skriva ut det egna företagets 

FO-nummer, tidpunkten för händelserna (månad och år), köparens landskod, köparens 

momsnummer, samt summan på köpet. (Skatteförvaltningen 3, 2020). 

 

Sammandragsdeklarationen ska vara inlämnat senaste den 20:e månaden efter händelserna. 

Med andra ord, om man har haft försäljning till utlandet i januari, så ska man ha deklarerat 

för dem senaste den 20:e februari. Om det skulle vara så att deklarations- eller 

betalningsdagen inträffar på en lördag eller helgdag, så flyttas det fram till nästa vardag. 

Deklarationen behöver man inte lämna in om man inte haft någon försäljning till utlandet en 

månad, utan endast de månader då händelser finns. Om man lämnar in sin deklaration för 

sent, så kommer Skatteförvaltningen kräva en försummelseavgift som ligger mellan 100–

200 € beroende på hur för sent deklarationen är inlämnad. (Skatteförvaltningen 4, 2020). 

 

 

Bild 1 Sammandragsdeklarationsblanketten (Skatteförvaltningen 8, 2017). 
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3 Reformen för deklaration av mervärdesskatten 

Det nya rapporteringssättet som Skatteförvaltningen hänvisar till handlar om att företag i 

fortsättningen ska göra sin deklaration för mervärdesskatten från sina försäljningar och inköp 

på transaktionsnivå. Detta innebär att man ska deklarera per faktura eller kvitto. Dessa 

uppgifter överförs sedan per automatik från företagets ekonomisystem direkt via ett 

gränssnitt till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen har under en längre tid, från år 2017, 

med hjälp av kunder och intressentgrupper undersökt faktura- och kvittospecifika 

mervärdesrapportering. (Skatteförvaltningen 1, 2020). 

3.1 Faktura- och kvittospecifik rapportering 

Planen är att alla de företag som är mervärdesskatteskyldiga i Finland ska rapportera sina 

uppgifter transaktionsspecifikt. Man vill på Skatteförvaltningen att företagen i framtiden ska 

ta i bruk denna form av rapportering i så stor mån som möjligt för att det ska vara möjligt att 

jämföra företagets inköp och försäljning. Man poängterar ändå att denna typ av rapport ska 

införas stegvis och med åtanke på vilka förutsättningar företaget har för att ta fram dessa 

uppgifter. Genom att företagen börjar använda sig av olika former av e-fakturering och e-

kvitton så mycket och ofta som möjligt, så ger detta en möjlighet till att få en tillförlitlig 

transaktionsspecifik rapportering. Man behöver inte som företagare rapportera alla sina 

fakturor utan man har satt fram några begränsningar inom vissa affärstransaktioner, men det 

är möjligt om man önskar. (Skatteförvaltningen 1, 2020). 

 

Faktura- och kvittospecifik rapportering kräver att näringsidkare med jämna mellanrum 

lämnar in uppgifter om mottagna och skickade fakturor till Skatteförvaltningen. Denna 

information gör att Skatteförvaltningen kan få en uppfattning och förstå vilka som är kunder 

och leverantörer till en viss näringsidkare. De främsta målen man har för faktura- och 

kvittospecifik rapportering är att bekämpa momsbedrägerier. Detta genom att man hos 

Skatteförvaltningen har verktyg som ger dem möjlighet att snabbt och enkelt upptäcka 

bedragare. Man hoppas också att man skulle få frivilliga att påbörja en så kallad tredje parts 

rapportering där näringsidkare skulle identifiera sina kunder och leverantörer, samt 

transaktionsbeloppet. (Fiscalis Project Group 074, 2017). 
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3.1.1 Andra EU-länders mervärdesskattrapportering 

Flera länder inom EU har infört en mer detaljerad momsdeklaration, men det finns skillnader 

när det gäller hur detaljerade rapporteringen är. De flesta medlemsstater kräver att 

företagarna rapporterar på fakturanivå, med andra ord att varje faktura rapporteras på en 

separat rad. I Rumänien kräver man att rapportering görs på handelspartnersnivå, varje 

handelspartner rapporteras på separat rad och mängden skickade och mottagna fakturor 

sammanfattas per partner, på liknande sätt som används för rapportering av leveranser inom 

EU är sammanfattande. Lettland kombinerar de två, vilken som används är beroende av 

transaktionsmängden inom företaget. Detta för att minimera administrativa bördor för 

mindre företag.  (Fiscalis Project Group 074, 2017). 

För att skatteförvaltningarna i EU-länderna automatiskt ska kunna korskontrollera data 

mellan kunder och leverantörer kräves det att företagarna identifiera sina handelspartners. 

För att detta ska vara möjligt krävs det att summan, företagens inhemska FO-nummer och 

motpartens namn finns med. Oftast krävs också datum och fakturanummer. Dessutom begär 

vissa länder också att transaktionens karaktär specificeras (är det till exempel varor som säljs 

eller köps), vilket förbättrar Skatteförvaltningens förmåga att upptäcka och förstå 

leveranskedjor som finns. (Fiscalis Project Group 074, 2017). 

Med rapporteringsperioden finns det också skillnader mellan medlemsstaterna i EU. Till 

exempel kräver Belgien och Spanien att rapporteringen görs på årsbasis, medan man i de 

flesta övriga medlemsstater har rapporteringsperioden samma som för momsdeklarationer, 

och de två rapporterna lämnas in samtidigt. I Spanien gör man så att stora företag rapporterar 

oftare än små företag. (Fiscalis Project Group 074, 2017). 

 

Vissa av EU:s medlemsstater har undantag, till exempel att fakturor som är under en viss 

summa rapporteras på en sammanfattande rad. Detta resulterar i att det inte är möjligt att 

identifiera handelspartners utan att man först kontakta företaget som rapporterat. Potentiellt 

kan detta då också ge möjlighet för bedrägeri, eftersom det är möjligt att skriva ett större 

belopp. När det gäller dessa undantag så skiljer det även här mellan medlemsstaterna. 

Bulgarien, Italien, Litauen, Polen och Rumänien tillämpar inga undantag. De medlemsstater 

som har undantag tillämpar dem på olika saker. Till exempel har Ungern en nedregräns för 

skattesumman på fakturan, vilket innebär att om fakturans skattebelopp inte överstiger 

gränsen, så behöver man inte rapportera händelsen på en separat rad. Estland, även om de 

har en faktura- och kvittospecifik rapportering, har undantag för det totala värdet på 
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transaktionerna. Detta innebär att om summan av alla fakturor för en handelspartner 

överskrider en gräns, så måste man dela upp fakturorna på separata rader. (Fiscalis Project 

Group 074, 2017). 

 

3.1.2 Det förnyade sättet att deklarera mervärdesskatten 

För att ett företag ska kunna göra deklarationen av mervärdesskatten enligt de nya 

föreskrifterna så behöver de ha någon form av elektroniskt fakturerings- och/eller 

kassasystem, eller någon form av bokföringssystem. Med hjälp av dessa är tanken sedan att 

företagens försäljnings- och inköpsuppgifter automatiskt ska flyttas över till 

Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen har föreslagit vissa specifika dagar då olika 

händelser borde skötas. Man föreslår att försäljningsfakturorna skall vara inlämnade senaste 

sex dagar efter föregående månad, exempelvis så borde januari månads försäljningsfakturor 

lämnas in senast 6:e februari. Inköpsfakturorna föreslår man att skall vara rapporterade inom 

nästa månad efter att månaden inköpsfakturan hör till gått ut, ex. februari månads 

inköpsfakturor bör vara in senast den sista mars. (Skatteförvaltningen 1, 2020). 

 

3.1.3 Händelser med privatpersoner och utlandet 

Rapporteringen kommer inte enbart handla om försäljningar och inköp mellan 

momsskyldiga, utan kommer även innebära att man ska rapportera uppgifter när man som 

företagare köper eller säljer något till privatperson eller en icke-momsskyldig företagare. 

Med detta önskar man få fram en så stor bild av företagens rörelseverksamheter som möjligt. 

Undantag finns inom rapporteringen. Försäljningar till andra EU-länder, gemenskapsintern 

försäljning, och trepartshandel tog man inte med i förslaget. Det är dock också möjligt här 

att deklarera dessa samt exportförsäljningar transaktionsspecifikt, men detta är inte något 

som Skatteförvaltningen i nuläget kräver. (Skatteförvaltningen 1, 2020). 
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3.2 Målet med reformen 

Det resultat som Skatteförvaltningen önskar att uppnå på sikt är att få fram förhandsifyllda 

deklarationer för företagen som de endast skulle behöva kontrollera och vid behov redigera. 

Planen är också att den förhandsifyllda deklarationen skulle kunna användas av de företag 

som upplever att det skulle vara av nytta för dem. Det man vill uppnå med reformen är att 

underlätta och förenkla för företagarna i Finland, inte försvåra processen. 

(Skatteförvaltningen 1, 2020). 

 

Det deklarationssätt som vi i Finland har i nuläget är samma system som redan funnits i över 

25 år – allt sedan man införde Mervärdesskattelagen. Skatteförvaltningen hade planerat att 

man stegvis skulle ta i bruk sitt nya deklarationsreform år 2022, men på grund av att Covid-

19 bröt ut och även dess påverkan på ekonomin, så har man nu senarelagt sina planer. 

Skatteförvaltningen har ännu inte tagit något beslut om när man skall införa reformen. 

(Skatteförvaltningen 2, 2020). 

 

3.2.1 Kostnader 

Med det nya deklarationssystemet kommer självklart även till någon form av kostnader för 

företagen. Kostnaderna är både engångskostnader, som uppstår till följd av förnyade och 

ändringar av till exempel program, samt kostnader som är kontinuerliga och kommer varje 

år. Alla företag behöver inte beröras av båda kostnaderna, utan de kostnaderna som 

återkommer hör oftast ihop med de företagare som har någon typ av specialfunktion i 

momsbeskattningen, hit hör bland annat skattefri försäljning. Man har tagit fram en tabell 

som visar ungefärliga kostnader som kommer uppstå för företagen i och med systembytet. 

Största kostnaderna kommer drabba de större företagen i landet, medan de mindre företagen 

inte kommer få lika stora kostnader. Även kostnader kommer uppstå för Skatteförvaltningen, 

man räknar med att det kommer kosta omkring 0,4–0,8 miljoner euro. (Skatteförvaltningen 

2, 2020). 
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Bild 2 Sammandrag av kostnader per kundgrupp. (Skatteförvaltningen 2, 2020). 

 

3.2.2 Nyttor 

Nyttan man räknar att reformen kommer föra med sig är bland annat en mer logisk 

deklaration av mervärdesskatten, bättre kundhantering i MinSkatt, underlätta för kunden vid 

deklarationen. Man räknar också med att man kommer spara in omkring 367 000 euro för 

Skatteförvaltningen, men även ekonomisk nytta för företagarna tror man kommer uppstå.  

(Skatteförvaltningen 2, 2020). 
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4 Uppdateringar och rädslor 

Syftet med reformen är att bland annat utveckla momsrapportering så den motsvarar den 

allmänna trenden i EU -länder, eftersom mer än hälften av EU: s medlemsstater redan har 

infört, eller håller på att införa, utökad momsrapportering. Flera EU-länder har till exempel 

infört ”Standard Audit File for Tax” (SAF-T), baserat på en modell som utvecklats av 

OECD. Ett annat syfte med reformen är att man i framtiden oftare skulle använda öppna 

gränssnitt mellan system, automatisering och plattformsekonomilösningar för 

momsrapportering. Så klart kommer e-finansiering att spela en betydande roll i reformen 

och är även en förutsättning för att rapporteringen ska fungera. Reformen kommer skapa 

stora behov av förändring, men också ställa nya krav på ekonomihanteringsprogram och 

också bidra till mera arbete för IT -avdelningar.  (Heiskanen, 2020). 

 

Ur företagens och redovisningsföretagens perspektiv kommer reformerna sannolikt att leda 

till mer arbete i de tidiga stadierna av att implementera, testa och anta nya 

rapporteringsmetoder. Digitalisering och automatisering är också en viktig del i denna 

process, och totalt sett uppskattar man att införandet av standardiserade driftsmodeller på 

sikt kommer att göra momsdeklarationsprocessen mera effektiv. 

(Heiskanen, 2020). 

Många företag och bokföringsbyråer är såklart rädda för att både kostnaderna och 

arbetsbördorna skall öka då det förnyade sättet för momsredovisningen tas i bruk. 

Anledningen till det förnyade sättet, som kommit fram även tidigare i detta arbete, är att 

Skatteförvaltningen vill få en tydligare bild på företagare och momsskyldigas verksamheter. 

Detta då genom att man skulle få fram mer specifik information på till exempel 

försäljningsfakturorna. Även att man skulle övergå till en fakturaspecifik insamling av de 

mervärdesuppgifter som Skatteförvaltningen skulle tänkas behöva. Målsättningen är att man 

skulle få in informationen så nära inpå den beskattade händelsen som möjligt. Det poängteras 

att de skatteskyldigas arbetsbörda inte borde få bli större, utan att det borde finnas digitala 

hjälpmedel så det inte uppstår mer manuellt arbete.  (Esa, 2019). 

 

Man uppskattar att omkring 80 % av de momsskyldiga företagen i Finland inte har 

fakturaspecifik information i sin bokföring och / eller i sina ekonomiförvaltningssystem. 

Man är på bokföringsbranschens intressebevakningsorganisation Taloushallintoliitto rädda 

att en allt för snabb implementering skulle förorsaka höga kostnader och ett ökat arbete. Man 
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har därför satt upp vissa krav för att försöka undvika detta. Kraven man satt fram är att 

arbetsmängden och kostnaderna för mindre företag inte skulle få öka, att Skatteverket ska 

skicka ut mindre antal begäran om utredningar, men också att momsåterbäringen ska bli 

snabbare än i dagsläget. För att undvika att kostnaderna och arbetsbördan stiger, så anser 

man på Taloushallintoliitto att implementeringen borde ske stegvis, inte gälla de minsta 

företagen, samt att en tillräcklig tid för övergången skulle införas. Lassi Mäkinen säger att: 

Det har funnits kommentarer om att man inte längre orkar med det här, att man funderar på 

att helt byta bransch och att det här är förskräckliga förändringar som inte borde ske. (Esa, 

2019). 

 

Flera stora företag har protesterat mot reformen på grund av de ökade kostnaderna. 

Kostnaderna för små och medelstora företag skulle också öka, men inte alls lika kraftigt som 

för stora företag. Det administrativa arbetet skulle också öka för företagen. En reform av 

momsdeklarationen planerades redan 2022, men på grund av Covid-19 så har den blivit 

uppskjuten med ett eller två år. Man har på Skatteförvaltningen planerat en tvådelad reform. 

Den första punkten är hur det faktiska sättet att deklarera mervärdesskatten kommer att 

förändras i takt med att uppdelningen av den nuvarande totalkostnaden ökar. Det kommer 

troligtvis i framtiden att finnas 26 nya fält i anmälningen, vilket medför att antalet olika 

poster kommer att fördubblas.  (Hakola, 2021). 

 

För små och medelstora företag är förändringen inte lika stor eller arbetsam som för stora 

företag. Detta på grund av att små och medelstora företag vanligtvis har sin bokföring gjord 

av ett redovisningsföretag och momsdeklarationen brukar hanteras automatiskt därifrån. 

Reformer är nödvändiga för att göra det mer rättvis för företag och för att bekämpa den gråa 

ekonomin. Med tiden skulle också den administrativa bördan minskas. Den andra punkten i 

reformen var transaktionsbaserad momsdeklaration. I praktiken bör varje inköps- eller 

försäljningshändelse rapporteras på sin egen rad. För varje inköps- och försäljningsfaktura 

anges både försäljarens och köparens FO-nummer, fakturadatum, fakturanummer, beloppet 

samt momsinformation.  (Hakola, 2021). 

 

Transaktionsbaserad rapportering kommer vanligtvis att vara enkel om företaget själv gör 

försäljningsfakturor och accepterar inköpsfakturor i bokföringssystemet. Om man i stället 

använder sig av en mer traditionell pappersbokföring så kommer rapporteringen att orsaka 

mera arbete. På grund av detta skulle det vara viktigt att företag försöker göra sig mer och 
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mer elektroniskt i sin bokföring. Det är viktigt att man på Skatteförvaltningen förstår att 

företagare behöver ges möjlighet att göra dessa förändringar i små steg och inte allt på en 

gång. (Hakola, 2021). 

 

5 Metod 

Som forskningsmetod för den empiriska delen av examensarbetet har en kvalitativ 

forskningsmetod använts. En kvalitativ intervju skiljer sig från en intervju som är gjord enligt 

en kvantitativ forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden är oftast mindre 

strukturerad. Den kvantitativa forskningsmetoden försöker man ha en så strukturerad metod 

som möjligt, detta för att försöka få fram en så hög reliabilitet och validitet som möjligt. I 

arbetet finns en tydlig och strukturerad uppsättning frågor som ställts och undersökts. I den 

kvalitativa forskningsmetoden är det mer betoning på att man har inledande frågor och att 

man sätter vikt på att intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar får komma fram. 

Man brukar säga att det i en kvantitativ intervju ofta speglar forskarens intressen, medan det 

i en kvalitativ intervju kommer fram de intervjuades ståndpunkter. Då man intervjuar någon 

enligt en kvalitativ forskningsmetod så vill man gärna att den intervjuade får röra sig i den 

riktning denne vill, då detta leder till att man får mer kunskap i vad den intervjuade upplever 

vara viktigt och relevant. Skulle man göra detta i en kvantitativ forskning så skulle detta 

dock anses som ett störmoment och är inte tillåtet. Det är tillåtet i en kvalitativ intervju att 

ställa följdfrågor, ändra på ordningsföljden på frågor och så vidare, medan det inte är 

accepterat i kvantitativa. Tack vare att man kan ställa följdfrågor i den kvalitativa metoden, 

så får man också mera flexibla svar. (Bryman & Bell, 2017). 

Reliabilitet och validitet, vad innebär dessa begrepp egentligen? Reliabilitet, eller 

tillförlitlighet, handlar om ifall resultat man fått fram i sin forskning fortsättningsvis skulle 

vara samma ifall man gjorde undersökningen igen. Validitet är ifall en bedömning man fått 

fram från sin undersökning hänger ihop eller inte. Det finns olika typer av validitet, till 

exempel begreppsvaliditiet, intern validitet och extern validitet. (Bryman & Bell, 2017). 

I en kvalitativ forskning tänker man att validitet handlar om ifall man observerat, identifierat 

och mätt de som tänkt sig att man ska. Man kan också använda sig av andra begrepp i den 

kvalitativa forskningen för att bedöma sitt innehåll. Detta är genom att fundera över 

trovärdigheten. Den består av fyra olika delar, och alla delar har en motsvarighet i den 
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kvantitativa forskningen. Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse är dessa 

fyra delar. (Bryman & Bell, 2017). 

I nästa kapitel granskas examensarbetet kritiskt utgående från dessa delar.  

 

6 Resultat, kritisk granskning och slutdiskussion 

Detta kapitel är uppdelat i flera underkapitel för att ge en lättare överblick. Hon har tolkat 

det resultat som hon fått in genom intervjuerna samt kritiskt granskat sitt arbete genom att 

se på validiteten och reliabiliteten i det, samt hur examensarbetet kunde ha gjorts annorlunda. 

I slutdiskussionen tas det upp om hur om vidare forskningsmöjligheter tros finnas. 

Syftet med detta examensarbete var att försöka reda ut vilka förändringar det nya 

deklarationssättet av mervärdesbeskattning kommer medföra för bokförarna, men även att 

ta reda på om det uppdaterade deklarationssättet av mervärdesskatt kommer medföra mer 

eller mindre arbete för bokförare i framtiden. Man kommer även försöka ta reda på hur 

bokföringsbyråer i Österbotten ställer sig till förändringen och om de har börjat förbereda 

sig. 

 

6.1 Intervjuerna 

I detta delkapitel presenteras frågorna som frågades av de intervjuade. 

Fråga 1: Känner ni på bokföringsbyrån till förändringarna inom momsdeklarationen som är 

på kommande? 

Fråga 2: Har ni redan börjat förbereda er för förändringarna? 

Fråga 3: Hur har ni förberett er inför förändringarna? 

Fråga 4: Ser ni några positiva och några negativa sidor med förändringarna? 

Fråga 5: Hur tror ni att arbetet kommer förändras för bokförarna och bokföringsbyråerna? 

Fråga 6: Hur tror ni förändringarna kommer påverka företagarna? 
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Bokföringsbyrå 1 

 

1. Ja, vi känner till förslaget om förändringarna. 

2. Vi har inte gått in för några praktiska förändringar ännu angående realtids 

momsdeklarationer eftersom det ännu endast är ett lagförslag. 

3. Vi vet att det är på kommande men i första hand är det programleverantörerna som 

behöver komma med förändringar till allra först. 

4. Förändringen kommer främst att vara positivt för oss som digital bokföringsbyrå. 

Skatteförvaltningen har bättre översikt med momsdeklareringen i realtid och kan 

reagera snabbt ifall något verkar vara som det inte ska, vilket också är positivt för 

oss då vi kan reagera snabbare med respons från Skatteförvaltningen. Negativt eller 

ska vi säga utmaningen kommer till en början att vara att få kunderna att också agera 

snabbt med inlämning av material och information. 

5. Bokföringsarbetet kommer att fortsätta ganska långt som tidigare eftersom vi är 

redan en papperslös bokföringsbyrå och försöker alltid få rapporter i realtid. Förstås 

kommer ändringen att innebära en del åtgärder från programleverantören och sedan 

följer interna skolningar angående förändringen i hur det sker praktiskt under 

månadsbokföringen. 

6. Förändringen kommer att påverka företagarna mer eftersom de behöver vara snabba 

med att lämna in material eller skanna inköpsfakturor till programmet genast ifall de 

inte har i bruk e-faktura. Även när det gäller försäljningsfakturor så krävs det att vara 

snabb med faktureringen och att datera fakturorna rätt. 

 

Bokföringsbyrå 2 

1. Jo, vi har nog sett information om de kommande ändringarna. 

2. På sätt och vis började vi nog förbereda oss för några år sedan då vi började använda 

oss av digital bokföring. 

3. Vi började för ca. 3 år sedan använda oss av digital/papperslös bokföring med våra 

dåvarande bokföringssystem som var helt pappersbaserat. Efter att coronapandemin 

slog till och vi i princip hade startat vårt projekt att få i gång den digitala bokföringen 

på landsbygden så tog det bra fart. Vi har sedan det skaffat in fler 

programvaruleverantörer som levererar helt digitala lösningar. 

4. Vi ser nog mest positiva sidor med förändringarna. Har också lagt fram det bland vår 

personal att ifall vi inte följer med utvecklingen så kommer vi att hamna efter och 
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står inför en kundflykt. Positiva förändringar är nog att material som behöv till 

bokföring är lättare tillgängligt och flexibiliteten blir bättre och ledigheter blir lättare 

att genomföra. Positivt för bokföringsbyråer kommer ändringen också att vara på 

grund av att företagarna kommer i ännu större utsträckning behöva 

bokföringsbyråernas expertis. 

Den negativa sidan är väl nog att kostnaden för de digitala lösningarna stiger för  

 företagen. 

5. Jag tror nog att arbetet blir flexiblare och eftersom programmen och robottekniken 

kommer att kunna sköta om en del arbeten som man tidigare har gjort som bokförare 

så kommer i stället bokföraren kunna sköta om fler företagskunder och mera fokusera 

på analysering. 

6. Företagen som tar emot förändringen i ett tidigt skede kommer inte desto mera att 

märka av förändringen, däremot om man ställer sig emot förändringen och gör den 

när man blir tvingad så blir det betydligt svårare. Det exemplet kan man ta från 

införandet av inkomstregistret 

 

Bokföringsbyrå 3 

1. Vi har inte lagt oss in i momsförändringar ännu helt men nog vet vi ungefär vad som 

är på kommande. 

2. Ja lite grann 

3. Förberedelserna har påbörjats till den del att vi har varit i kontakt med vår 

programleverantör om möjligheterna till uppdateringar/nya programdelar. 

4. Positivt är att kunder har bättre möjlighet att följa företagets utveckling i realtid. 

Negativa är att bokförarens roll ändras, mera pappersarbete för företagaren, mera 

kostnader för företagaren. 

5. Bokföraren kommer allt mera att vara endast en kontrollant. De traditionella 

bokförarens uppgifter kommer att falla bort nästan helt. 

6. Förändringen kräver allt mera pappersarbete för företagaren själv. Många 

småföretagare är inte alls intresserade av pappersjobb mera än de verkligen måste, 

så förändringen kommer att vara en verklig utmaning för dessa. Dessutom krävs att 

allt mera sker elektroniskt, vilket innebär en ny kostnad för företagaren. 

 

Jag tror att förändringen kommer att öka ”svarta” inkomster bland verkligen små enmans 

företag. 
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Bokföringsbyrå 4 

1. Jo, nog vet vi om förändringarna på byrån. Men troligen vet inte alla bokförarna om 

förändringarna som är på kommande. 

2. Inte desto mera vad jag vet nu. Troligen vet styrelsen mera. Det är främst upp till 

programleverantörerna att uppdatera sina program. Alla seriösa programleverantör 

har säkert sådant redan i åtanke. 

3. Digitala verktyg har redan skaffats, men detta är inte egentligen på grund av 

förändringarna, utan för att annars underlätta bokförarens arbete. Personalen har vi 

inte förberett ännu då det fortfarande inte är aktuellt. 

4. Positivt med reformen är nog all extra information bokförarna kan få automatiskt och 

att deras arbetsbörda minskar. De får säkert också fungera mera som rådgivare än 

tidigare.  

Negativt är att det säkert blir mera arbetsmoment för bokföraren, och att bokföraren 

kan börja förlita sig för mycket på programmen och tekniken, och börjar tvivla på 

sina egna kunskaper. Vem vet, det kanske också minskar på antalet arbetsplatser i 

framtiden då en bokförare kanske kan ha hand om flera företags bokföring än 

tidigare? 

5. Troligen kommer bokförarens arbete att minska och de kommer mest stå för 

kontrollering och rådgivning. Men flera arbetsmoment uppstår kanske istället. 

6. Företagarna blir säkert mer skärpta och delaktiga i bokföringen. De börjar kanske 

också mer fundera vad de skriver på fakturorna än tidigare. Gråa ekonomin minskar 

troligen då det blir mer övervakning. Vissa företagare kan uppleva det som negativt 

då tidtabellen med att få in papper till byrån blir tightare och då det blir mera 

byråkrati. 
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6.2 Resultat 

Med tanke på vad syftet för arbetet är, så valdes det att göra en empirisk del i form av 

intervjuer. Några bokföringsbyråer i Österbotten har intervjuats för att försöka ta reda på om 

de känner sig redo för förändringarna, om de ser några positiva eller negativa sidor med 

förändringarna, och om de tror att arbetet för bokförarna kommer öka. På grund av 

tidsbristen så blev endast fyra bokföringsbyråer intervjuade i Österbotten. Frågorna 

skickades ut på förhand till byråerna, så de i lugn och ro skulle hinna förbereda sina svar. 

Med skickades även en länk till Skatteförvaltningen om vad intervjun kommer att handla 

om, så de som blir intervjuade skulle veta vad saken gällde. Ursprungligen hade det 

kontaktats fem bokförare på olika bokföringsbyråer, men endast fyra av dessa hade tid att 

delta inom den utsatta tiden. 

 

Fråga 1: Känner ni på bokföringsbyrån till förändringarna inom momsdeklarationen som 

är på kommande? 

Alla intervjuade bokföringsbyråer säger att de känner till förändringarna som är på gång med 

momsdeklarationen, men en av byråerna säger att man inte satt sig in i ämnet så mycket då 

det inte ännu är aktuellt. Ingen av dem har börjat förbereda sig desto mer på förändringarna 

utan väntar in mera anvisningar och information från myndigheterna. En byrå upplever att 

de enskilda bokförarna inte vet om, eller är så insatta i att en förändring är på gång, även fast 

informationen kommit från olika håll och vid olika tidpunkter. Kanske upplever bokförarna 

att detta är något som bokföringsbyrån får hålla koll på och sedan informera om. De flesta 

upplever att det är en osäkerhet med hela reformen, kommer den att hända överhuvudtaget 

eller är det bara ett förslag? 

 

Fråga 2: Har ni redan börjat förbereda er för förändringarna?  

Alla bokföringsbyråerna säger att de påbörjat att förbereda sig för förändringarna, vissa av 

dem har förberett sig mer än de andra. Hur de förberett sig är bland annat genom att byta 

bokföringsprogram till ett mer digitalt eller genom att fråga ut sina programleverantörer om 

de kommer erbjuda tjänsterna som krävs vid förändringarna. En av de intervjuade säger att 

hen inte är så insatt i hur byrån börjat förbereda sig. Troligen vet styrelsen mera och kanske 
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de också påbörjat förberedelserna. Två byråer anser också att det i första hand är upp till 

programleverantörerna att följa med i utvecklingen för att ha en chans att även 

fortsättningsvis ha kunder kvar 

 

Fråga 3: Hur har ni förberett er inför förändringarna? 

Två av bokförarna säger att man har diskuterat med programleverantörerna om 

förändringarna, eller att de redan bytt till ett program som kommer klara av förändringarna. 

En av bokförarna säger att det är upp till programleverantörerna att komma med 

förändringarna och att man därför själva inte lagt sig in i att förbereda sig för förändringarna. 

Den fjärde bokföraren säger att hen inte har någon kännedom i om man förberett sig för 

förändringarna, då det är styrelsen som har ansvar och bestämmer. På en byrå har man börjat 

anskaffa mera digitala verktyg, men detta inte enbart för den kommande förändringen, utan 

också för att underlätta det nuvarande arbetet.  

 

Fråga 4: Ser ni några positiva och några negativa sidor med förändringarna? 

Bokföringsbyråerna har alla listat upp olika saker som de upplever att är negativt och positivt 

med förändringarna som är på gång. Till de positiva delarna ansåg man att det skulle öka 

kundernas möjlighet till att följa med sitt företags utveckling i realtid, det skulle också vara 

en bra sak för Skatteförvaltningen då dessa skulle få en bättre översikt med 

momsdeklareringen och i snabbare takt kunna reagera om de upptäcker att någonting är fel. 

Detta skulle då i sin tur hjälpa bokföringsbyråerna då Skatteförvaltningen skulle ha möjlighet 

att snabbare ge respons till dem. En annan positiv aspekt en av bokföringsbyråerna såg, var 

att material som behövs till bokföring blir lättare tillgängligt, det blir flexiblare med arbetet, 

och ledigheter blir lättare att genomföra. Det som också blir positivt för bokföringsbyråerna 

ät att företagarna kommer i ännu större utsträckning behöva bokföringsbyråernas expertis i 

framtiden. Man upplever också att företagarna kommer vara delaktig i bokföringen mera, 

vilket man som bokförare såg som en positiv sak. Man upplever på en byrå att det kommer 

komma fram mycket mer extra information som kan vara av nytta för bokförarna, samt att 

arbetet kommer bli mera självgående - men detta kan också bli till något negativt. 

Negativa aspekter man listat upp är att bokföringens roll kommer att ändras och att det 

kommer medföra mer pappersarbete för kunderna i framtiden. Även en ökad kostnad för 
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kunderna kommer uppstå, misstänker man i flera av bokföringsbyråerna. Man upplever 

också att ett problem som kommer uppstå är att få kunderna att lämna in sina papper och 

uppgifter i tid. Detta kommer troligen öka risken för straffavgifter för kunderna. Risken finns 

att bokförarna börjar förlita sig mer på programmen än sin egen kunskap i framtiden, och då 

kan hastigt misstag uppstå. Bokförarna blir tvungen att bli ännu noggrannare då de 

kontrollerar, tror man. Man funderar också på en byrå ifall det kommer medföra att antalet 

arbetsplatser för bokförarna minskar, då det blir mera automatiserat så kan en bokförare 

kanske ha hand om dubbelt – eller tredubbelt flera företag än de har hand om i dagsläget.  

 

Fråga 5: Hur tror ni att arbetet kommer förändras för bokförarna och bokföringsbyråerna? 

En av bokföringsbyråerna är rädda att bokförarens arbetsuppgifter kommer förändras 

negativt till att man endast blir en som kontrollerar arbetet och att det “traditionella” 

bokföringsarbetet kommer falla bort mer och mer.  På en annan bokföringsbyrå tror man 

däremot inte att det traditionella arbetet kommer förändras nämnvärt, då man redan är 

papperslöst och digitalt och oftast får in sina uppgifter i ganska så bra tid från kunderna. Man 

tror i stället att de största förändringarna för bokförarna kommer vara att lära sig nya program 

och att det kommer bli mycket mera skolningar för att lära sig allting. Men i det stora hela 

skulle arbetet se ganska lika ut. En tredje bokföringsbyrå tror att arbetet kommer bli 

flexiblare för bokförarna, och eftersom programmen och tekniken kommer klara av att sköta 

om en del av bokföringsarbetet, så kommer det troligen leda till att bokföraren kommer ha 

möjlighet att sköta om flera kunder och också fokusera mer på analysering av företagen. 

 

Fråga 6: Hur tror ni förändringarna kommer påverka företagarna? 

Vid förfrågan om vilka förändringar man tror kommer uppstå för företagarna så säger man 

att förändringen kommer medföra mer pappersarbete för kunderna själva. Företagarna 

hamnar att bli mera medveten och skärpta, och även till viss del bli mera ordningsamma. En 

bokföringsbyrå upplever att småföretagarna ofta inte är så intresserade av pappersjobbet, så 

detta kommer i sådana fall vara en stor negativ del för dessa. Det kommer såklart också 

uppstå en större kostnad för företagarna, då bokföringsbyråerna kan hamna att uppdatera 

sina program eller helt byta program. En bokföringsbyrå tror också att förändringen kommer 

påverka företagarna mer än själva byrån, eftersom kunderna behöver vara snabba med att 

lämna in material eller skanna inköpsfakturor till programmet genast ifall de inte har i bruk 
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e-faktura. Även när det gäller försäljningsfakturor så krävs det att vara snabb med 

faktureringen och att datera fakturorna rätt. Företagarna kommer också behöva ta ställning 

till vad som skrivs på fakturorna och hur de är utformade, tror man på en byrå. Man tror att 

de företag som går in i förändringen i ett tidigt skede inte kommer märka av förändringen i 

lika stor grad som de företag som ställer sig emot förändringen. Om man blir tvingad till en 

förändring så blir det betydligt svårare. Det exemplet kan man ta från införandet av 

inkomstregistret. 

Som en tilläggsfråga frågade skribenten upp vilka program som använts av de enskilda 

bokföringsbyråerna då hon upplevde det skulle vara intressant att få fram. Två av dem 

använder eller kommer börja använda Netvisor. Av dessa två är det en bokföringsbyrå som 

i nuläget använder DL Prime, men även Procountor och Maatalousneuvous. En 

bokföringsbyrå har som huvudprogram Fennoa, men använder sig ännu delvis en stund av 

Tikon tills alla blivit flyttade till det nya programmet. Denna byrå använder sig också av 

Procountor. En byrå använder sig av Maestro.  

Jag har försökt få kontakt med de enskilda programleverantörerna för att fråga mera om 

deras program och vad de erbjuder, men utan att få några svar.  

Under intervjuerna tycks alla bokföringsbyråerna vara positivt inställda till förändringarna 

som är på kommande, alla utom en byrå som är orolig att bokförarnas arbete kommer öka 

och ansvaret likaså. De övriga byråerna tror däremot att det kommer resultera i att bokförarna 

kommer ha hand om mindre traditionella bokföringsuppgifter, och istället fungera mer som 

rådgivare och kontrollera uppgifterna som skickas iväg och kommer in. En byrå är rädd att 

det kommer behövas mindre antal bokförare i framtiden.  Bokföringsbyråerna är överens om 

att reformen troligen kommer påverka företagarna negativt i form av ökade kostnader och 

mera press på att företagarna är delaktiga i sin bokföring. Även att företagarna måste lämna 

in sitt material snabbare kan vara ett problem då många redan är i sista minuten med att 

lämna in dem.   

I princip alla bokföringsbyråerna använder sig av digitala eller delvis-digitalt 

bokföringsprogram och hjälpmedel. I vissa fall användes ännu ett mera föråldrat program, 

men tanken var att man i framtiden skulle använda de digitaliserade programmen som helhet. 

Två av byråerna sa också att det är viktigt att följa med i digitaliseringen av bokföringen för 

att hålla kvar kunderna och ha någon möjlighet att konkurrera med andra bokföringsbyråer 

i framtiden. 



 

   
 

25 

En extra kommentar som kommit in är att en bokföringsbyrå tror att denna förändring 

kommer medföra mera svarta inkomster och utgifter för små enmansföretag. En annan 

bokförare tror däremot att det kommer ske en förändring, att man kommer ha svårare att 

utöva grå ekonomi då det blir ytterligare kontroller från Skatteförvaltningen. En annan av 

bokföringsbyråerna sa också att de sagt till sin personal att om de inte följer med 

utvecklingen så kommer de i framtiden att hamna efter, och även stå inför en kundflykt. 

 

6.3 Kritisk granskning 

Syftet med detta examensarbete var att reda ut vilka förändringar det nya deklarationssättet 

av mervärdesbeskattning kom att medföra för bokförarna, men även att ta reda på om det 

uppdaterade deklarationssättet av mervärdesskatt kommer medföra mer eller mindre arbete 

för bokförare i framtiden. Man skulle även försöka ta reda på hur bokföringsbyråer i 

Österbotten ställde sig till förändringen och om de har börjat förbereda sig.  

 

De frågeställningar man ställde var: 

• Vad innebär det nya deklarationssystemet av mervärdesskatten?  

• Hur kommer bokföringen påverkas då deklarationen av mervärdesskatten förändras?  

• Hur ställer sig bokföringsbyråer i Österbotten till det nya deklarationssystemet?  

 

Syftet som formulerades i början av arbetet har uppfyllts. Vad förändringarna innebär i 

praktiken, information ifall arbetet förändras för bokförarna i framtiden i och med dessa 

förändringar har klarlagts. Jag har även fått gjort intervjuer som jag hade planerat. Detta för 

att få reda på hur bokföringsbyråer och bokförare ställer sig till förändringarna - samt hur 

och om de börjat förbereda sig. Frågeställningarna som sattes upp har blivit svarade på. 

Arbete blev aningen kort, så i litteraturdelen och bakgrundsinformationen kunde man försökt 

leta fram mer material och även försökt ta reda på mer om hur det ser ut i andra länder, samt 

kanske försökt få fram hur det skulle börja se ut i praktiken – om det finns sådan information 

tillgänglig i detta skede. Det kunde exempelvis ha gjorts upp ett exempel på hur det görs i 

dagens läge och hur det kunde se ut i framtiden. Man kunde också försökt använda sig av 

andra källor än websidor, men hon upplevde det vara svårt att hitta aktuell information på 

andra ställen.  
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För att få fram ett mera tillförlitligt resultat på den empiriska delen, så borde skribenten 

intervjuat flera bokföringsbyråer, samt eventuellt intervjuat några företagare för att ta reda 

på hur de upplever förändringarna för att få reda på hur de ställer sig till de kommande 

förändringarna. Med tanke på hur många bokföringsbyråer och företagare det finns i svenska 

Österbotten, så borde detta inte varit något större problem.  

 

6.4 Slutdiskussion 

Då examensarbetet påbörjade så var ämnet mer eller mindre okänt och kändes övermäktigt. 

Under skrivandets gång upplevde jag att jag mer och mer började förstå vad och varför man 

planerar en reform, men jag började även förstå mer om själva mervärdesbeskattningen och 

hur den fungerar. Jag upplever att det skulle vara intressant att även i fortsättningen följa 

med utvecklingen för det egna intressets skull. Mervärdesbeskattning har nu blivit en stor 

del av det jag intresserar mig för inom ekonomiförvaltningen. En diskussion har varit med 

en av bokföringsbyråerna som jag intervjuat att jag skulle presentera arbetet till bokförarna 

på byrån. Detta är ännu öppet. 

Jag anser att arbetet uppfyller både validitet och reliabilitet. Jag har fått fram resultatet till 

det syfte hon avsett och fått fram svar på de frågeställningar hon ställt. Jag upplever även att 

jag fått arbetet att löpa bra och att jag haft en röd tråd genom processen och själva arbetets 

utformande. Med tyngdpunkt på de fyra delkriterierna som jag skrev om i kapitel 5 

(tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse) så har jag även bedömt mitt arbete. 

Jag upplever att mitt arbete är tillförlitligt då jag använt mig av flera olika personers åsikter, 

samt använt mig av kritiskt granskade källor. Överförbarheten är också möjligt, då man även 

kan fortsätta denna studie på flera håll och med flera personer. Pålitligheten uppleves som 

uppfyllt, jag tror att jag fått fram samma resultat om jag skulle göra forskningen igen – så 

länge det inte gått en allt för lång tid mellan forskningarna. Då detta ändå är ett ämne som 

småningom kommer gå vidare och implementeras, så är det såklart svårt att få fram samma 

resultat om det gått för lång tid. Bekräftelse handlar om objektivitet, vilket jag upplever att 

klarats av att hålla. Jag har inte låtit mina egna tankar och åsikter ta plats i 

forskningsresultatet, utan har utgått från det resultat och den information jag fått från 

intervjuerna. 
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I framtiden då dessa förändringar skett inom mervärdesbeskattningen, så skulle det vara 

möjligt att jämföra detta arbetes resultat med hur bokföringsbyråerna då tycker det blivit, 

samt även undersöka om det blev som de trodde, med tanke på hur de svarat i detta arbete. 
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