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LOs yttrande över Ds 2009:58 Mervärdesskatt för den
ideella sektorn, m.m.
Utredningens förslag
Utredningen föreslår att den ideella sektorns verksamhet ska momsbeläggas.
Syftet är att endast anpassa det svenska momssystemet till EUs direktiv om
momsbeskattning och inte att öka statens momsintäkter. För att förslagen i
möjligaste mån inte ska medföra fördyringar för den ideella sektorn, föreslås
att den utgående momsen på sektorns försäljning av varor och tjänster ska
bli 6 procent. Genom att den ingående momsen kommer att bli avdragsgill,
så anses detta ungefär uppväga den utgående momsen. Man får därigenom
dra av ungefär lika mycket ingående moms som man enligt förslaget ska
betala i form av utgående moms. Utredningen föreslår vissa undantag från
momsbeskattning däribland att fackföreningsavgifter ska undantas.
Utredningen föreslår dessutom att alla lokalhyror ska momsbeläggas med 25
procent. I dag råder s.k. frivillig momsbeskattning av lokalhyror som
innebär att momsbefriade verksamheter, som t.ex. ideella sektorn men även
hela finanssektorn, inte betalar moms på sina utgifter för lokalhyror. Syftet
med förslaget är förenklingsskäl, eftersom det kan skapa vissa svårigheter
för en hyresvärd att avgöra om han ska lägga på moms eller inte på
lokalhyran.
När den ideella sektorn kommer att betala moms på lokalhyror, blir
samtidigt den ingående momsen på utgifter för skötsel av dessa lokaler
avdragsgilla. Det resulterar i att kostnadsökningen för uthyrning av lokaler
bör begränsas till knappt 10 procent enligt utredningens beräkningar. För att
inte den ideella sektorns kostnader ska öka i samband med
momsbeläggningen föreslår utredningen att en schablonberäknad
kompensation ska utgå.
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Slutligen föreslår utredningen att all ekonomisk verksamhet med en
omsättning som understiger 250 000 kronor ska kunna undantas från
momsbeskattning. Denna möjlighet finns enligt EU-direktivet. Syftet är att
minska småföretagens administrativa kostnader samt att undanta små ideella
verksamheter från momsbeskattning. Utredningen uppskattar att förslaget
kommer att kosta 2,7 miljarder kronor i minskade momsintäkter.

LOs yttrande
LO anser att utredningens förslag till förändringar av momssystemet för det
mesta är välmotiverade. Det är väsentligt att det svenska momssystemet i
möjligaste mån anpassas till EUs direktiv samt att momsuttaget görs så
enhetligt som möjligt. LO välkomnar att utredningen anser att införandet av
de nya momsuttagen inte ska medföra en kostnadsfördyring för den ideella
sektorn. Detta kan anses uppfyllt på ett rimligt sätt genom att momssatsen
föreslås bli 6 procent.
När det gäller momsbeläggning av lokalhyror anser LO i likhet med
utredningen att den ideella sektorn inte heller i detta fall ska få ökade
kostnader. Det därför väsentligt att den schablonberäknade kompensationen
motsvarar de ökade kostnaderna för de olika verksamheterna i den ideella
sektorn. Skulle schablonen i något speciellt fall kraftigt avvika från faktisk
kostnadsökning bör det finnas möjlighet att få en kompensation som mer
utgår från denna faktiska kostnadsökning. För att uppnå kostnadsneutralitet
mellan att äga sin fastighet eller hyra av ett bolag kan man vänta sig, att i de
fall då verksamheten bedrivs i egna lokaler, att moms kommer att tas ut på
det schablonberäknade värdet av att bo i egna lokaler. Utredningen
behandlar dock inte denna situation.
LO anser däremot inte att ekonomisk verksamhet ska kunna bli
momsbefriad då omsättningen understiger 250 000 kronor. Skälet är främst
att förslaget är för dyrt, det väntas kosta 2,7 miljarder kronor.
Förenklingsskälen väger lätt i detta sammanhang. Att införa en gräns som
innebär att all omsättning blir momsbelagd så fort gränsen passeras, kan
dessutom väntas skapa nya problem i form av olika typer av skatteplanering
för att undvika att gränsen överskrids. Däremot kan det vara lämpligt av
förenklingsskäl att ge ideella verksamheter möjlighet till momsbefrielse då
de har låg omsättning. Detta skulle inte kosta något enligt utredningens
beräkningar om att ingående och utgående moms i ideella sektorn ungefär
tar ut varandra.
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