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22. Slopat avdragsförbud för stadigvarande bostad

Regelverk
8 kap. 9 § Mervärdesskattelagen (1994:200)

Mottagare
Finansdepartementet

Påverkan på företag idag
Regeln hindrar distansarbete och nyföretagande i hemmet, försvårar vid byggande och drift av vård-, 
omsorgs- och flyktingbostäder.

Momsen är en omsättningsskatt där bördan av skatten ska bäras av konsumenten. En grundläggande 
princip är att momsen i mellanleden ska neutraliseras genom avdragsrätt för att undvika dubbel-
beskattning. Momslagens regel om avdragsförbud för stadigvarande bostad skapar gränsdragnings-
problem vid tillämpningen och medför konsekvenser som står i strid med momssystemet. Som bestäm- 
melsen tillämpas idag medför den orättvisa konsekvenser för många aktörer. Bland annat missgynnas 
små nystartade företag och arbete på distans där en förutsättning kan vara att arbete sker från hemmet. 
Vidare försämrar denna momsregel möjligheterna för företag att uppföra och upplåta fastigheter till 
grupp-, omsorgs-, äldre- och flyktingboende. 

Den privata konsumtion som avdragsförbudet är avsett att träffa omfattas dessutom redan av den 
generella bestämmelsen för avdragsrätt.

Åtgärdsförslag
Slopa avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att avdragsförbudet för stadigvarande bostad utmönstras ur 
mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Regeln om avdragsförbud för stadigvarande bostad saknar 
motsvarighet i EU:s momsdirektiv. Ett slopande av avdragsförbudet skulle därför leda till ett regelverk 
som står i bättre överensstämmelse med den överordnade EU-rätten.
Se vidare hemställan om lagändring. http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/regelkrangel/momsregel- 
skapar-orimliga- konsekvenser_588573.html 

Som ett första steg bör motsvarande ändring ske som gjorts i lag (2005:807) om ersättning för viss 
mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK) så att 
begreppet ”stadigvarande bostad” i ML på motsvarande sätt begränsas till att inte omfatta boenden 
där inslag av vård och social omsorg finns. 
Se vidare hemställan https://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/hemstallan-forbattrad-
moms-for-aldre-vard-och-asylboenden_654341.html 

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen 
Ett genomförande av åtgärdsförslaget skulle innebära att distansarbete och nyföretagande i hemmet, 
byggande och drift av vård-, omsorgs- och flyktingbostäder underlättas.
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