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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (2000:500) om ändring i 
mervärdesskattelagen (1994:200);

 

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen
(1994:200)

 

2

 

 

 

dels

 

 att 3 kap. 3 §, 8 a kap. 7 §, 9 kap. 1 och 2 §§ samt punkt 8 av över-
gångsbestämmelserna till lagen (2000:500) om ändring i nämnda lag i stället
för deras lydelse enligt lagen (2000:500) om ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse, 

 

dels

 

 att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2000:500) om ändring i
nämnda lag skall införas en ny punkt 9, av följande lydelse.

 

3 kap.

 

3 §

 

Undantaget enligt 2 § omfattar inte
1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,
3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt

och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse
av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark, 
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåran-

läggning för järnvägstrafik, 
11. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning, och
12. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikope-

ratörer. 
Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett kon-

kursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadig-
varande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som
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medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11 eller 12 § helt eller del-
vis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Ut-
hyrning till staten, en kommun eller ett kommunalförbund är skattepliktig
även om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför sådan skyldig-
het eller rätt. Skatteplikt föreligger dock inte för uthyrning till en kommun
eller ett kommunalförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen eller
kommunalförbundet för användning i en verksamhet som inte medför skatt-
skyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11 eller 12 § eller
om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Vad som har sagts om uthyr-
ning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand, 
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som

innehas med bostadsrätt, och 
3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs el-

ler genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt
eller delvis skall kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra
stycket. 

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyr-
ning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i an-
dra och tredje styckena. 

 

8 a kap.

 

7 §

 

Vid ändrad användning av en investeringsvara skall avdrag för ingå-
ende skatt jämkas varje räkenskapsår under återstoden av korrigeringstiden. 

Vid överlåtelse av investeringsvaror samt i fall som avses i 4 § första
stycket 6 skall avdrag som gjorts för ingående skatt jämkas vid ett enda till-
fälle och jämkningen skall avse återstoden av korrigeringstiden.

I återstoden av korrigeringstiden skall räknas in det räkenskapsår under
vilket användningen ändras eller överlåtelse sker.

Avser en ändrad användning eller en överlåtelse endast en del av en fas-
tighet skall endast den ingående skatt som hänför sig till denna del jämkas.

 

9 kap.

 

1 

 

§ Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan
skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i
3 kap. 3 § andra stycket och tredje stycket 1 och 2 gäller endast om skatte-
myndigheten har beslutat om detta efter ansökan (frivillig skattskyldighet).
En sådan ansökan får göras av en fastighetsägare, en hyresgäst, en bostads-
rättshavare, ett konkursbo eller av en sådan grupphuvudman som avses i 6 a
kap. 4 §.

Om den fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt som skall omfattas av den fri-
villiga skattskyldigheten ägs eller innehas av en näringsidkare som ingår i en
sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § skall ansökan göras av
grupphuvudmannen med samtycke av den näringsidkare i mervärdesskatte-
gruppen som äger fastigheten eller, i fråga om hyresrätt eller bostadsrätt, av
den näringsidkare som innehar hyresrätten eller bostadsrätten.
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Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till någon
som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 6 § gäller en-
dast om upplåtaren visar ett intyg om att upplåtelsen sker till någon som har
rätt till sådan återbetalning. Intyget skall vara utfärdat av Utrikesdeparte-
mentet.

 

2 §

 

Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan
skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i
3 kap. 3 § tredje stycket 3 gäller endast om skattemyndigheten har beslutat
om frivillig skattskyldighet efter ansökan. En sådan ansökan får göras av en
fastighetsägare, ett konkursbo eller av en sådan grupphuvudman som avses i
6 a kap. 4 §. 

Om den fastighet som skall omfattas av den frivilliga skattskyldigheten
ägs av en näringsidkare som ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som av-
ses i 6 a kap. 1 § skall ansökan göras av grupphuvudmannen med samtycke
av näringsidkaren.

Vad som i första stycket sägs gäller endast om
– det finns särskilda skäl, 
– den sökande har för avsikt att använda fastigheten för sådan uthyrning

eller upplåtelse som avses i 3 kap. 3 § andra stycket, och
– det är lämpligt med hänsyn till den sökandes personliga eller ekono-

miska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

 

8. I fråga om ny-, till- eller ombyggnad och förvärv av annan investerings-
vara än fastighet som gjorts före ikraftträdandet av någon som vid ikraftträ-
dandet är frivilligt skattskyldig, skall de bestämmelser som anges i punkten
3 tillämpas. Om skattskyldigheten varat högst sex år vid överlåtelsen eller
den ändrade användningen skall från korrigeringstiden dock avräknas tid
som förflutit mellan skattskyldighetens inträde och ikraftträdandet.

9. Skattemyndigheten skall besluta att skattskyldighet som inträtt före
ikraftträdandet skall upphöra, om ansökan om detta görs före den 1 januari
2002 av någon som vid ikraftträdandet är skattskyldig enligt 9 kap. 1 § i dess
äldre lydelse.

Skattskyldigheten upphör dagen för skattemyndighetens beslut eller den
senare dag som myndigheten anger, dock senast den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)
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