
 

  

 

 

 

 

 

Moms i samband med 
exploateringsverksamhet 
Distansutbildning  
18 maj 2021 

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. Skatteverket går igenom regler och exempel 
huvuddelen av tiden. 

 

Kursinnehåll 
Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om moms i samband med 

exploatering. Tanken är att vi ska fånga upp de som inte tidigare haft så stor erfarenhet av 

momssystemen och sedan ”vandra hela vägen till momsen förlovade land” som påverkar 

exploatering. 

 

Du lär dig följande:  

• De två momssystemen och ingående och utgående moms. 

• Vad är en investeringsvara och vad händer när varan säljs. 

• Byggmoms vad är det? Vad får det för konsekvenser 

• Uttagsbeskattningen och hur den kan påverka kommunen och regionen 

• Olika sorters byggföretag 

• Praktiska exempel som SKV går igenom 

 
För vem passar kursen?  
Målgruppen är du som jobbar med exploateringsfrågor såsom ekonomichef, 

redovisningschef eller ekonom inom området, men även exploateringschef och 

exploateringsingenjör. Speciellt viktiga är budgetchefer. Det är en fördel om flera 

kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med 

ekonomi/redovisning/budgetfrågor och exploatering.  

Föreläsare 
Göran Andersson är utbildningsledare inom KEF. Han har mer än 25 års 

erfarenhet av kommunala verksamhet. Allt från ekonom/controller arbete till 



 

 
 

 

 

 

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

utbildning och utveckling. Göran har långa erfarenhet som ekonomichef samt 

förvaltningschef inom samhällsbyggnad och är också utbildad coach. 

 

Fredric Ottozon skatteinformatör från Skatteverket. Han har deltagit i ett antal 

olika utbildningar inom området. 
 

 

 

  

http://www.kef.se/


 

 
 

 

 

 

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

 

Praktisk information 

 

Tid Kursen genomförs på distans den 18 maj 2021. Vi startar kl 9.00 och 

slutar kl 16.00 båda dagarna. Uppkoppling upp från kl 8.45.  

Kostnad 
 Fram till 18/3 

2021 

Efter 18/3 

2021 

Medlem  3.300:- 4.300:-  

Icke medlem  3.900:- 4.900:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

Bli medlem Bli medlem på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 7 maj 2021. 

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en 

kollega i stället! Antalet platser är begränsat. 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 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10  

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12) 

medlem@kef.se 

Så funkar det Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca 

en vecka innan kursstart. För att ansluta till utbildningen klickar du 

på länken som du fått i mejlet. Utbildningen genomförs i Zoom.  

Du behöver inte ladda ner något program eller logga in med ditt namn 

för att delta i utbildningen.  

Kom gärna ca 10 minuter i förväg så att du kan kontrollera att 

tekniken fungerar! 

Teknisk utrustning 

Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internet-

uppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. 

Kamera eller mikrofon är önskvärt.  
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