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Mervärdersskatt
18. Höjd omsättningsgräns för skattskyldighet för moms
Regelverk
9 d kap. Mervärdesskattelagen (1994:200)
Mottagare
Finansdepartementet
Påverkan på företag idag
Enligt EU:s momsdirektiv finns möjlighet att momsbefria aktörer som har en liten omsättning, en
möjlighet som 26 av 28 medlemsstater har utnyttjat. År 2017 infördes en inhemsk omsättningströskel på 30 000 kr i Sverige vilket är den lägsta gräns som tillämpas inom EU.
Enligt EU:s mervärdesskattedirektiv (artikel 284-287) finns möjlighet att momsbefria aktörer med liten
omsättning. Enligt anslutningsfördraget får Sverige vid tillämpningen av artikel 287 i direktivet, momsbefria aktörer vars årliga omsättning understiger ett belopp motsvarande 10 000 ECU. Enligt artikel
400 tillåts en avrundning uppåt eller nedåt med tio procent. Vidare föreslås av EU-kommissionen vad
gäller gränsöverskridande e-handel (COM(2016) 755, 756, 757) att en gränsöverskridande omsättningsgräns på 10 000 euro införs fr.o.m. år 2018.
Momsreglerna är ett av de mest komplicerade regelverk vi har och är den skatt som kostar mest att
hantera för de allra minsta aktörerna. Innebörden av en omsättningsregel är att ingen moms utgår
vid försäljning och att avdragsrätt saknas för moms på kostnader. När omsättningsgränsen överstigs
anmäls detta och en momsregistrering sker. Små svenska aktörer drabbas av moms redan vid mycket
låg omsättning, från 30 000 kr.
Åtgärdsförslag
Höj den inhemska omsättningsgränsen för moms från 30 tsek till 100 tsek.
I SOU 2002:74 föreslogs en omsättningsgräns på 90 000 kr. Utredningen anger bl.a. att hela 62 %
av tillfrågade föreningar har totala intäkter som understiger 90 000 kr. Skatteverket har i rapport
(SKV 2006:3) redogjort för effekterna för en omsättningsgräns på 90 000 kr. Skatteverket anger att
fullgörandekostnader för momshantering utgör en tyngre belastning för de små företagen än för
de stora samtidigt som momsinbetalningar från denna grupp utgör en mycket liten andel av statens
totala momsintäkter. En gräns på 100 000 kr är i internationell jämförelse bland de lägsta av de 25
EU-länderna.
Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
En omsättningsgräns måste vara utformad för att vara hållbar på sikt och en gräns på 100 000 kr
skulle underlätta för företagande vid exempelvis:
•
Privatpersoners mikroproduktion av förnybar el i kombination med transaktioner via
framtida laddboxar / laddstationer för elbilar.
•
Bostadsrättsföreningar med mikroproduktion av förnybar el i kombination med upplåtelse
av enstaka parkeringsplatser.
•
Verksamhet bedriven av Ung företagsamhet (UF) t.ex. inom yrkesutbildningar som tillhandahåller mindre byggjobb, servering, event/konferens och frisörtjänster.
•
Delningsekonomin med uthyrning av bostäder, bilar mm.
•
Underlätta för ”prova på”-företagande.
Cirka 75 000 företag skulle gynnas av den föreslagna höjningen av omsättningsgränsen.
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