Mervärdesskatt

71. Möjliggör momsmässig kostnadsdelning (den så kallade internmomsen)
Regelverk: Mervärdesskattelag (1994:200), 3 kap. 23 a §
Mottagare: Finansdepartementet

Påverkan på företag idag
Idag kan inte två eller flera föreningar dela på resurser genom kanslisamverkan utan att administrativa pålagor som momsregistrering och extra momskostnader uppkommer. Detta trots att en
regel om momsmässig kostnadsdelning finns i EU:s momsdirektiv.
I dagsläget har aktörer inom den ideella sfären stora svårigheter att bygga upp ett kansli med all
den kompetens som krävs för att följa gällande regelverk och utföra föreningens administration.
Det handlar t.ex. om organisationer inom idrott, kyrka och studieförbund där verksamheten bedrivs över hela Sverige genom lokala föreningar, regioner och avdelningar. Oavsett om föreningen
är liten eller stor är kraven desamma. För dessa organisationer är det nödvändigt med kanslisamverkan i olika omfattning. Motsvarande gäller även för t.ex. branschorganisationer, fackliga
och kulturella föreningar.
När sådan samverkan sker och tjänster utförs mellan olika föreningar, förbund eller organisationer
uppstår idag en momspliktig kanslitjänst som medför administrativa krav med momsregistrering
m.m. och den påförda momsen är oftast inte avdragsgill hos mottagande förening utan kostnaden
ökar med momsen på 25 procent. EU-regeln för kostnadsdelning är införd i 3 kap. 23 a § ML men
dess utformning och tillämpning gör att den endast bedömts användbar i enstaka fall.

Åtgärdsförslag
Korrigera utformningen av regeln i 3 kap. 23 a § ML så den blir användbar för momsmässig kostnadsdelning. I Svenskt Näringslivs hemställan1 om lagändring har förslag tagits fram med utgångspunkt
från EU:s mervärdesskattedirektiv samt inspiration från dansk utformning av motsvarande regel.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Det svenska undantaget skulle, rätt utformat, kunna komplettera andra momsregler för att förenkla
och förbättra för föreningar, organisationer och förbund. En utökad möjlighet till kostnadsdelning
skulle möjliggöra förbättrad kanslisamverkan utan krav på momsregistrering och reducera kostnader då 25 procent ej avdragsgill moms inte uppkommer för vissa tjänster.
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