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Granskning av Borås Stads hantering 
av moms
Deloitte har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört 
en fördjupad granskning av Borås Stads momsrutiner. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma 
om Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll 
avseende momshantering är tillräcklig och om hanteringen 
sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Granskningens sammanfattande bedömning är att 
Kommunstyrelsen och granskade nämnder inte har en 
fullt ut tillräcklig intern kontroll avseende den löpande 
momshanteringen.

De huvudsakliga iakttagelserna från granskningen  
är följande:

• Granskningen visar att Borås Stad inte fullt ut 
säkerställer att redovisningen av ingående och ut-
gående moms blir korrekt. Det finns brister i hur 
Borås Stad allokerar den ingående momsen till 
kommunens momspliktiga respektive icke moms-
pliktiga verksamhet, vilket påverkar kommunens 
möjligheter att redovisa moms korrekt gentemot 
Skatteverket.

• Kommunstyrelsen inte har en fullt ut tillräcklig 
intern kontroll avseende momshanteringen.

• I vissa nämnder råder det en osäkerhet kring vilka 
av kommunens tillhandahållanden som är moms-
pliktiga och vilka som utgör myndighetsutövning 
(icke momspliktig verksamhet). Berörda nämnder 
kan därför inte anses fullt ut säkerställa en tillräcklig 
intern kontroll avseende momshanteringen.

• Nämndernas beräkningsunderlag för ombokning till 
affärsmoms är inte ändamålsenlig. Granskningen 
har identifierat en felaktig tillämpning av fördel-
ningsnycklar som baserats på varje nämnds externa 
omsättning, vilka tillämpats vid beräkningen av 
underlaget för ombokning till affärsmoms.

• Det finns viss kontroll av att momsredovisningar 
upprättas av personer med god kompetens inom 
momsområdet. Borås Stad har dock inte fullt 
ut säkerställt att kompetensen bibehålls inom 
kommunen, då det saknas klara rutinbeskrivningar 
avseende hur momsredovisningen ska hanteras. 
Detta lämnar kommunen sårbar vid bortfall av 
personalstyrkan på grund av plötslig frånvaro 
såsom sjukskrivning eller liknande.

• Borås Stad har god kännedom om de avdragsbe-
gränsningsregler som finns i Mervärdesskattelag 
(1994:200) avseende stadigvarande bostad, inköp 
av bilar samt representation. Information om dessa 
regler finns tillgänglig för samtliga medarbetare. 

Det saknas emellertid en intern kontroll gällande 
hur reglerna efterlevs och hanteras i momsredo-
visningssammanhang.

Avdragsbegränsningar för ingående moms hanteras 
överlag på ett ändamålsenligt sätt. Emellertid 
noteras att för fakturor som avser konferenspaket 
och efterföljande middagar finns det anledning att 
se över den nuvarande hanteringen för att säker-
ställa att all ingående moms är avdragsgill såsom 
del av en konferens, och att ingen del skulle kunna 
aktualisera avdragsbegränsningar för representa-
tionskostnader.

• Det saknas tydliga och dokumenterade rutinbe-
skrivningar kring hanteringen och redovisningen 
av moms inom olika verksamheter/områden. 
Det noteras dock att det finns tydliga rutinbe-
skrivningar för utställande av kundfakturor.

Granskningen har resulterat i följande rekommendationer 
till Kommunstyrelsen och granskade nämnder.

• Att en rutin tas fram där den ingående momsen 
vid kontering, beroende på om inköpet är hän-
förligt till Borås Stads momspliktiga eller icke 
momspliktiga verksamhet, hänförs till antingen 
den momspliktiga verksamheten eller till den icke-
momspliktiga verksamheten.

• Att en rutin för kontroll av fakturaunderlag, likt 
den som tillämpas på Fritids- och Folkhälsoför-
valtningen/Kulturförvaltningen implementeras 
på alla förvaltningar. Rutinen bör utformas på 
ett sätt som säkerställer att utställande av kund-
fakturor sker mot bakgrund av korrekt utformat 
underlag.

• Att rutiner för hur tillhandahållanden till de 
kommunala bolagen prissätts införs.

• Att upprätta en rutin för momsrapportering som 
grundar sig på Mervärdesskattelagens föreskrifter.

• Att rutinerna kompletteras med styrdokument för 
att säkerställa en korrekt momshantering i hela 
Borås Stad.

• Att en rutin upprättas som möjliggör för de an-
svariga på Redovisningsservice att säkerställa att 
alla frågor besvaras på ett korrekt och erforderligt 
sätt, samt för det fall att frågan skulle vara relevant 
för flera nämnder, följer upp med respektive 
nämnd för att kontrollera nuvarande hantering 
och informera om korrekt hantering.

• Att se över den interna hanteringen av moms på 
fakturor avseende representation för att säkerställa 
att den nuvarande hanteringen är korrekt.

• Att överväga en grundlig genomgång av tidigare 
redovisningsperioder i syfte att säkerställa en korrekt 
redovisning och rapportering till Skatteverket.
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