
 

  

 

 

 

 

 

Fastighetsmoms i kommuner  
– en fördjupningskurs i fastighetsmoms 
särskilt inriktad mot fastigheter 
Distansutbildning  
19 maj 2021 

Moms i fastighetsområdet är ett komplext och svårnavigerat område och en 

felaktig hantering kan bli kostsam med inlåsningseffekter, räntor och skattetillägg 

som följd.  

 

Vad ska man tänka på i samband med beslut om att omstrukturera 

fastighetsbeståndet i en kommun? Vilka momskonsekvenser kan ett sådant beslut 

medföra? Vad är viktigt att tänka på i samband med exploatering av områden inom 

kommunen? Innan ett beslut tas om en omstrukturering eller en exploatering måste 

ett beslutsunderlag upprättas och i detta måste även momsfrågorna beaktas för att 

det inte ska uppstå inlåsningseffekter eller risker.  

Under fördjupningskursen i fastighetsmoms tar vi upp många av de frågor som ni 

ställs inför och som kommunen bör ta ställning till för att undvika risker och ha en 

korrekt momshantering.  

Kursinnehåll 
Vi kommer under kursen att diskutera bl.a. fastighetsbegreppet, hantering av 
moms i samband med uthyrning och försäljning eller köp av fastighet, 
investeringsmoms, jämkning av moms, omstrukturering av fastighetsbestånd, 
bolagisering, exploateringsfrågor m.m. 
 
Du kommer att få tillfälle att diskutera dina egna frågeställningar och 
utmaningar, få riktlinjer och tips av våra kursledare som har stor erfarenhet av 
moms inom fastighetsområdet.       
 
 

Du lär dig följande:  

• Fastighetsbegreppet, stadigvarande bostad 

• Frivillig skattskyldighet (kommunen som fastighetsägare, kommunen 

som hyresgäst, kommunala fastighetsbolag som fastighetsägare)  

• överlåtelse och förvärv av fastighet (allmänt, samband med bolagisering, 

förvärv av fastighet)  

• Jämkning av investeringsmoms vid överlåtelse eller förvärv av fastighet 



 

 
 

 

 

 

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

• Exploatering 

• Omvänd skattskyldighet för byggmoms, kommunen som byggbolag 

• Något om moms i samband med tillhandahållande av el och vatten med 

individuell mätning, sol- och vindkraft 

 

 

För vem passar kursen?  
Ekonomer, controllers, handläggare och chefer inom fastighetsförvaltning, 
samhällsbyggnad samt ekonomi centralt, gärna även med insyn eller hantering av 
kommunala bolag.  
 

 
Föreläsare 
Kursledare är Christina Grape som har lång erfarenhet från kvalificerad 

skatterådgivning åt kommuner och dess bolag och arbetar på PwC som 

skatterådgivare åt offentlig sektor. Kursansvarig är Roland Svensson, KEF. 

  

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 19 maj 2021.  

  

 

Kostnad 
 Fram till 19 mars Efter 19 mars 

Medlem  3 400:- 4 400:-  

Icke medlem  4 400:- 5 400:- 

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 3 maj år 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:  

Roland Svensson 

roland.svensson@kef.se 

072-065 00 57 

 

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 inte nödvändigt.  
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