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Remissvar
Mervärdesskatt för den ideella sektorn m.m. Ds 2009:58
Företagarna har fått rubricerade utredning på remiss och får lämna följande synpunkter.
Utredningen innehåller olika delar varav en har sin bakgrund i att Europeiska kommissionen har
inlett ett förfarande om fördragsbrott mot Sverige för att svenska regler med krav på
”yrkesmässig” verksamhet inte överensstämmer med momsdirektivets definition av
”beskattningsbar person”. Denna del tar sikte på den ideella sektorn. En annan del har sin
bakgrund i att Företagarna tillsammans med Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna Sverige och
Stockholms Handelskammare 2008 till Finansdepartementet lämnade ett förslag till förenklingar
av momsreglerna vid uthyrning av lokaler. Vi föreslog där i första hand obligatorisk
skattskyldighet för uthyrning till företag som använder lokalen till annat än bostad, men med
möjlighet att frivilligt avstå från skattskyldigheten. I andra hand föreslogs att den frivilliga
skattskyldigheten för lokaluthyrning skulle fortsätta men utan särskild ansökan och beslut.
Utredningen föreslår nu inom fastighetsområdet i stället obligatorisk momsplikt för
fastighetsupplåtelser som inte avser stadigvarande bostad. Samtidigt föreslås ett generellt
undantag från momsplikt för alla ”företag” (beskattningsbara personer) med en omsättning i
Sverige under 250 000 kr per år.
Våra kommentarer begränsas till den del som berör företagens villkor.
Flera av de frågor som behandlas i utredningen har utretts tidigare. Företagarna saknar en utförlig
redogörelse för relevanta delar av tidigare utredningar, särskilt betänkandet SOU 2002:74. Vi
saknar även en internationell utblick av hur andra EU-länder har hanterat motsvarande frågor.
Moms är enligt EUs mätningar det område som vållar företagen i särklass högst administrativa
kostnader och bördor. Det är därför särskilt viktigt att alla möjligheter att förenkla och förtydliga
regelverket tas tillvara. Vi efterlyser en ordentlig översyn och omstrukturering av den svenska
momslagen och bland annat att viktiga definitioner samlas i lagens början på liknande sätt som
gjordes på inkomstskattens område genom inkomstskattelagen.
Företagarna har ingen invändning mot att byta ut begrepp som ”näringsidkare” mot
”beskattningsbar person” och ”yrkesmässig verksamhet” mot ”ekonomisk verksamhet”. De nya
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begreppen förekommer i momsdirektivet och eftersom de svenska reglerna ändå ska tolkas EUkonformt är det en fördel att använda motsvarande begrepp i den nationella lagstiftningen. Men
de föreslagna begreppen är inte synonyma med de tidigare och förutsätter därför tydliga riktlinjer
för att företagen ska kunna tillämpa dem korrekt.
Beträffande förslagen som rör den ideella sektorn begränsar vi oss till eventuella undantag från
momsplikten inte får snedvrida konkurrensen med företagen. Utredningens förslag att begränsa
undantaget från momsplikt för social omsorg t ex barnomsorg 3 kap 7 § innebär risk för sådan
snedvridning.
Företagarna avstyrker utredningens förslag om obligatorisk skattskyldighet för
fastighetsupplåtelser utom till stadigvarande bostad. Förslaget överensstämmer inte med den
hemställan om lagändring som Företagarna, Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna och Stockholms
Handelskammare. Det nu presenterade förslaget skulle innebära ökade kostnader för företag som
inte har avdragsrätt för ingående moms, vilket enligt vårt förslag skulle kunna undvikas genom
möjligheten till frivilligt utträde.
Utredningen föreslår i stället ett generellt småföretagsundantag för omsättning upp till 250 000 kr
per år. En sådan omsättningströskel skulle innebära stora förändringar för många små företag
och måste föregås av grundlig kartläggning av hur andra länder har hanterat dessa frågor och en
utförlig analys av konsekvenserna av ett sådant förslag och alternativ till detta för företagssektorn
och inte bara med fokus på den ideella sektorn. Den analys som utredningen presenterar tar helt
sikte på den ideella sektorn och effekterna för företagen är översiktliga och vaga. Det saknas
relevant underlag för att kunna bedöma och än mindre fatta beslut om en så ingripande
förändring. Det är dock en fråga som är väl lämpad för en egen utredning. Nästan alla andra EUländer har någon form av undantag vilket innebär att det bör finnas gott om underlag för en
ordentlig analys av konsekvenserna innan det kan övervägas. Med hänvisning till att utredningen
brister i dessa avseenden anser vi inte att förslaget bör läggas till grund för lagstiftning utan att en
ny utredning av frågan om generellt undantag från skatteplikten för företag under viss omsättning
bör tillsättas.
Mot denna bakgrund anser Företagarna inte att utredningens förslag bör läggas till grund för lagstiftning
och avstyrker därmed förslaget.
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