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Nya momsregler 2017
Det händer en hel del inom momsområdet 2017 så här kommer lite information från oss! Har du
frågor kring internationell momshantering, intrastat och närliggande områden, kontakta oss på
Moms Finans så hjälper vi dig!
EU
E-handel
EU-kommissionen fastställer att medlemsstaterna får börja tillämpa reducerad skattesats på
elektroniska böcker och tidskrifter 2017.
Vidare har EU- Kommissionen precenterat ett momspaket för E-handel - VAT Digital Single Market
Package - En modernisering av momsreglerna för gränsöverskridande e-handel - första reformen
planeras införas 2018. Nästa steg där IT-system behöver utvecklas siktas på 2021.
Syftet med paketet:
-

Underlätta gränsöverskridande handel
Bekämpa momsbedrägerier
Bidra till rättvis konkurrens för EU-företag
Ge lika behandling för online-publikationer

INTRASTAT
Förändrade varukoder från 1 januari 2017
Om du använder en varukod som försvunnit kommer deklarationen att avvisas.
http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradevarukoderfran1januari2017.5.6ac2c843157b7
beb007ad3.html
Australien
Ny moms (GST) lag för digitala tjänster. En ny lag har införts gällande GST (Goods and Services Tax)
på digitala tjänster som tillhandahålls av utländska företag till australiensiska invånare som inte är
registrerade för australiska GST. Från den 1 juli 2017 måste utländska bolag som tillhandahåller
digitala tjänster såsom nedladdning av filmer, spel och elektroniska tjänster till australiensiska
konsumenter registrera för GST (momsregistreras i Australien).
Registreringen är endast nödvändig om omsättningen i en 12-månadersperiod överstiger gränsvärdet
AUD 75.000. När du är registrerad behöver du rapportera och betala moms till den australiensiska
skattemyndigheten på försäljningen som gjorts från den 1 juli 2017.

Företag som säljer genom en elektronisk distributionsplattform, exempelvis en App Store kommer
att befrias från behovet att anmäla sig till GST eftersom plattformoperatören är ansvarig för
registrering, rapportering och ev. betalning av moms.
Bulgarien
Ändrar tröskelvärdet för Intrastatraportering från den 1 januari 2017. Införsel från BGN 460,000 till
BGN 410.000 och utförsel kommer att sjunka från BGN 260.000 till BGN 240.000.
England
Fortsätta att tillämpa gränsen på 50% avdragsrätt för leasing eller hyra av bilar för privat och
yrkesmässigt bruk. Gäller oförändrat till 31 december 2019.
Finland
- Deklarationer ska lämnas elektroniskt med undantag för särskilda omständigheter,
pappersdeklarationer accepteras inte längre.
- Rättelser av tidigare inlämnad deklaration skall göras genom att lämna in en ny deklaration
som ersätter den tidigare inlämnade deklarationen.
- Ändringar i valet av beskattningsperioden: tröskeln för kvartalsredovisning höjs till 100.000 €.
Tröskeln för årsredovisning är € 30.000.
- Förenklade dröjsmålsavgifter: korrigeringar kan göras upp till 45 dagar efter förfallodatum
utan att man blir debiterad förseningsavgifter.
Frankrike
Ligger förslag om att öka momssatsen från 20% till 22%. Beslut väntas i Maj 2017.
Irland
Den irländska skattemyndigheten (Revenue) har meddelat att behandlingstider för SEPA-betalningar
förändras.
Debitering både "första gången" och "återkommande" bankkonton som används via RDI (ROS Debit
Instruction) för att betala skatt kommer att minskas till tre arbetsdagar.
Skattebetalare måste därför se till att de har tillräckligt med pengar på sina bankkonton inom kortare
behandlingstid än tidigare.
Italien
Ligger förslag om att öka den reducerade momssatsen från 10% till 13% samt standardmomssatsen
från 22% till 24% från den 1 januari 2017 med en andra ökning 2018 till 25%. Den en årliga
"kommunikation av försäljning och inköpslista" (Spesometro) ersätts med krav om
kvartalsredovisning 1 januari 2017. Enligt förordningen ska skattskyldiga informera
skattemyndigheterna om
uppgifterna i fakturor som utfärdats och mottagits (inklusive tullräkningar) kvartalsvis. Den
information som ska lämnas omfattar:
- Uppgifter om parterna
- Fakturadatum och antal
- Skatteunderlag
- Mervärdesskattesats
- Typ av transaktion

Kroatien (2017/2018)
- Momssatsen på restaurangtjänster ökar från 13% till 25% från 1 januari, 2017
- De nuvarande reducerade mervärdesskattesatser av 5% och 13% kommer att tas bort och en
enda reducerad skattesats på 12% kommer att införas.
- EU: s mervärdesskattedirektiv om regler för momsbehandling av kvitton kommer att antas i
kroatiska momslagstiftningen 2017
- Momssatsen sänks från 25% till 24% år 2018
- Den årliga momsregistreringströskeln stiger till HRK 300.000 från 1 januari 2018
Norge
Slopar kraven på inhemsk norsk momsrepresentant 1 april 2017 för företag med säte i följande
länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italien, Malta, Nederländerna, Polen, Slovenien,
Sverige, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Tjeckien.
Rumänien
Rumänien sänker momssatsen från 20% till 19% från 1 januari 2017.
Sverige

-

-

-

Från och med den 1 januari 2017 gäller en ny mervärdesskatterättslig definition av fastighet,
vilket medför en enhetlig definition inom hela EU. Det nya EU-harmoniserade
fastighetsbegreppet blir då styrande
för momsbeskattningen i Sverige istället för den tidigare kopplingen till jordabalken.
Från den 1 januari 2017 gäller ny beloppsgräns för avdrag/momsersättning vid
representation avseende måltider eller liknande förtäring. Avdrag/momsersättning kan
erhållas på ett underlag som maximalt
uppgår till 300 kronor per person och tillfälle. Utgifterna ska ha ett omedelbart samband
med verksamheten och avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. Samma
beloppsgränser gäller både avdrag
för ingående moms i skattepliktig verksamhet och för momsersättning i verksamhet som är
undantagen från skatteplikt. Endast enklare förtäring av mindre värde är fortsatt avdragsgillt.
För reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks mervärdesskatten
från 25 procent till 12 procent från den 1 januari 2017.
Mervärdesskatten på tillträde till biografföreställningar höjs från 6 procent till 25 procent.

Endast för information med reservation för eventuella förändringar.

Kontakta oss så hjälper vi dig!
info@momsfinans.se
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