Moms i samband med
exploateringsverksamhet
Digitalt 9 oktober 2020

Det sker mycket byggande och exploatering i Sverige, både i stora och små kommuner. Det
finns dock många aspekter som måste beaktas i en kommun. En av dem är hur momsen
ska hanteras. Hur ska momsen hanteras i kommunen och hur påverkas den om externa
aktörer.
Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om moms i samband med
exploatering. Vi kommer att börja från början med de olika momssystemen och förklara
grunderna. När dagen är klar så har vi gått igenom det väsentliga i momsreglerna.
Tanken är att vi ska fånga upp de som inte tidigare haft erfarenhet av momssystemen och
sedan ”vandra hela vägen till momsen förlovade land” som påverkar exploatering.

Utbildningen behandlar bl.a.
»

De två momssystemet

»

Ingående och utgående moms

»

Vad är investeringsvara och vad händer när varan sälj.

»

Byggmoms, vad är det? Vad får det för konsekvenser.

»

Uttagsbeskattning

»

Olika sorters byggföretag

»

Några praktiska exempel som SKV svarar på

Upplägget kommer att vara så att vi på KEF går igenom grunderna så att alla står på samma
nivå. Det beräknar vi att göra på förmiddagen. På eftermiddagen kommer SKV att i detalj gå
igenom momsreglerna samt gå igenom några praktiska övningar.

Föreläsare
Ola Eriksson senior utbildningsledare på Kommunalekonomernas förening. En av
Sveriges mest namnkunnige inom redovisning och som anlitas av flera kommuner, SKR och
har haft många olika utredningsuppdrag.
Göran Andersson utbildningsledare på Kommunalekonomernas förening. Göran har lång
kommunal erfarenhet inom både ekonomi och samhällsbyggnadsområdet.
Fredric Ottozon skatteinformatör och Carl Gustav Fhager skatterevisor från
Skatteverket. De har deltagit i ett antal olika utbildningar inom området.

Målgrupp
Målgruppen är du som jobbar med exploateringsfrågor såsom ekonomichef,
redovisningschef eller ekonom inom området, men även exploateringschef och
exploateringsingenjör. Frågorna berör också de som sysslar med fastigheter, varför
fastighetsekonom eller fastighetschef också tillhör målgruppen. Det är en fördel om flera
kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med
ekonomi/redovisning/budgetfrågor och exploatering.

Detaljprogram
Onsdag 9 oktober
08.45

Uppkoppling

09.00

Inledning

Göran Andersson

09.10

Grunderna i momssystemen som påverkar
exploatering och teknisk verksamhet

Ola Eriksson
Göran Andersson

12.00

Lunch

13.00

Moms i exploateringen och några praktiska
exempel

Fredric Ottozon
Carl Gustav Fhager

16.00

Avslutning

Göran Andersson

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Kursen genomförs digitalt. Vi startar onsdagen 9 oktober 2020 kl.
09.00 och håller på till kl. 16.00.

Kostnad

Fram till 21/8

Efter 21/8

Medlem

3.300:-

4.300:-

Icke medlem

3.900:-

4.900:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.
Bli medlem

Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 28/9 2020. Anmälan är
bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i
stället! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få
anmälda deltagare.

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se
Ola Eriksson, 026-12 82 82, ola.eriksson@kef.se
Kursadministrativa frågor:
Eva Virtanen , 072-061 70 90 (kl. 8-12)
Medlem@kef.se

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information
skickas ut via mejl ca två veckor före kursstart.

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

