
.



SOUOcc



änM Statens offentliga utredningar
WW 1994:31

w Finansdepartementet

Vissa
mervärdeskattefrågor III

Kultur m.m.-

Slutbetänkande utredningenav om
vissa mervärdeskattefrågor
Stockholm 1994



Dsremissutsändningar SOU ochkundtjänst. Förfrån FritzesSOU och Ds kan köpas svararav
RegeringskanslietsförvaltningskontorPublikationer, uppdragOffentligaFritzcs, av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
10647 Stockholm

2108-20 50Fax:
90 9008-690Telefon:

REGERINGSKANSLIETS
91-38-13591-4ISBNOFFSETCENTRAL
0375-250XISSN1994Stockholm



Till
statsrådet LundgrenBo

den februari 1992Med bemyndigande förordnades 13stöd regeringensav
riksdagsledamoten särskild utredareKarl-Gösta Svenson överatt som se
vissa mervärdeskattefrâgor.

förordnades fr.0.m. denbiträda utredningen 1Att experter marssom
direktören Carin1992 departementssekreteraren Torbjörn Boström,

novemberLindunger, hovrättsrádet Carl-Gustav Ohlson t.0.m. 1992 och
sekreteraren fr.0.m. den juni 1992 departe-Ronnie Peterson 15samt
mentssekreteraren Sterte november 1992.Hans t.0.m.

Till sekreterare förordnades fr.0.m. den l 1992 avdelnings-mars
direktören biträda för-Hans Eriksson. Att utredningenexpertersom
ordnades dessutom inför arbetet med delbetänkande fr.0.m. den 16
november 1992 kanslirådet Hamberg fr.0.m. denLennart 15samt
december 1992 skattejuristen Thomas Karlsson och departements-

Åkesekreteraren Nordlander.
Utredningen har Utredningen vissaantagit mervärdeskatte-namnet om

frågor. 1 november 1992 lämnades delbetänkandet Vissa mervärdeskatte-
frågor SOU 1992:121 och i juli 1993 lämnades delbetänkandet Vissa
mervärdesvvkattefrâgor Offentlig verksamhet SOU 1993:75.m.m.-

Utredningen överlämnar härmed sitt slutbetänkande Vissa mervärde-
skattefrågor III Kultur m.m.-

Ett särskilt yttrande har avgivits Thomas Karlsson.av

Stockholm i februari 1994

Karl- Gösta Svenson

ErikssonHans
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Sammanfattning

Kultur och nöjen

Utredningens arbete har främst omfattat de från skatteplikt undantagna
tjänsterna enligt punkt 7 d anvisningarna till 8 § ML konserter samtav
cirkus-, biograf-, balett- och därmed jämförliga före-teater-, opera-,
ställningar. Dessutom behandlas vissa skattepliktiga tjänster i verksam-
heter bedrivs i djurparker, nöjesparker och nöjesfält.som

Utredningen uppmärksammade brister i konkurrens- ochattanser
konsumtionsneutraliteten kan avhjälpas delenstörre kultursektomom av
inordnas under skatteplikten. fårDetta dock inte leda till ökaden
belastning för de kulturproducerande verksamheterna. Den utgående
skatten bör därför inte bli denstörre än genomsnittligtatt motsvarar
värdet den avdragsrätt följer införd skatteplikt. lägre,Enav som av en
enhetlig skattesats under den generella nivån i enlighet med vad EG:s
direktiv medger bör förordas.

De s.k. kulturinstitutionema i hög grad beroendeär framför alltav
offentligt stöd för kunna upprätthålla verksamheten. Ett särskiltatt
problem den mervärdeskattemässigautgör behandlingen erhållet stödav
eller bidrag eftersom mervärdeskatteplikt i subventionerade verksamheter
kan medföra ökad subvention. EG:s direktiv inte medgeen synes en
ordning innebär s.k. oberoende bidrag hänförs till skattepliktigattsom
omsättning. Medlemsstaterna får däremot införa bestämmelser som
föreskriver de oberoende bidragen beaktas pá såatt avdragsrättensätt att
för ingående skatt inte får omfatta den bidragsñnansierade delen av
verksamheten. Utredningen har beskrivit förutsättningarna för sådanen
avdragsbegränsning.

I samband med de pågående förhandlingarna medlemskap i EU,ettom
har från svensk sida begärts vissa från mervärdeskattedirektivenavsteg

berör bl.a. kulturomrâdet. Utredningen det inte lämpligtsom ärattanser
förslag föratt de från skattepliktpresentera undantagnaett tjänsternanu

inom kulturornrádet.
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blikantjänsterundantagnauppmärksammatUtredningen har att
vilketandra tjänsterkombination medtillhandahålls idebeskattade när

för konsertergällerkonkurrenspåverkan. Dettamedför t.ex. somen
tillsammansframförandetföravgiftennöjesparker utframförs i när tas

tillhandahållandeandra fall kansådan. Iparkeninträdet till ettmed som
tillhandahållandelikartatmedkonkurreraundantagetomfattas ettavsom

inträdejämförelsesådan ärExempelskatteplikt.omfattas enavsom
minskadjurparker. Förtillinträdeförhållande tilli attnaturmuséertill

ochtillhandahållandenlikartadeförskattebelastningiskillnadersådana
konsumtionsneutra-ochkonkurrens-närmande ifrågaåstadkomma ett om

ochnöjesparkerdjurparkentillinträdenutredningenföreslårlitet att
under skattesat-inordnasåkattraktionervissaupplåtelsenöjesfält jämte av

nivå,skattesänkning till dennai formsatsning,Den12 procent. av ensen
därmedfåri Sverige,turismsyftegjorts itidigare enatt gynnasom

bredd.större

Ideella föreningar

föreningarideellaföryrkesmässighetsbegreppetiinskränkningGällande
yrkesmässig närinteoch tjänsteromsättninginnebär ansesatt av varor

inkomstbeskattningen.vidskattskyldighetfrånfrikalladföreningen är
iblandmedför detskattskyldighetenbegränsning attIfrågavarande av

föreningarnäringslivet närkonkurrensfördelaruppkommer gentemot
näringsidkare.slagverksamhetutåtriktaddriver somsammaav

verksamhet, iuppfattningenprincipielladenUtredningen attär av
konkurrensskäl skalltjänster,ellerskattepliktigavilken omsätts avvaror

verksamhetsform.oberoendebeskattningsreglerunderordnas avsamma
ideellaföreningarnastillanknytningnaturligmedVissa inkomster

verksamhetfrån närmasthärrörinkomsterverksamhet liksom somsom
beskattas.intebör dockservicefunktionfyller en

med vissaföreningarideellaEGgäller inom ärordningDen attsom -
subjekt.andraverksamhetutåtriktadförskall beskattasundantag som-

defår ske tillåtergånghuvudsakmedför iEG-anpassningEn att en
juli 1987.före den 1föreningarnaideellaför degälldebestämmelser som

pågående EG-deresultatetfårkulturområdetdet gällerLiksom när av
föri detaljskall utformaslagförslagför hurbetydelseförhandlingarna ett

förslagfrån lämnadärföravstårUtredningenföreningarna. attideellade
föreningarna.de ideellagällerdetäven när
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Författningsförslag

Förslag till

ändring iLag NMLom

mervärdesskattelagen skall haHärigenom föreskrivs 7 kap. 1 §att
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

7 kap.
1 §

Skatt beskattningsunderlagetenligt denna lag med 25 procenttas ut av
inte följer andra eller tredje stycket.annatom av

beskattningsunderlaget förSkatten med 21 procenttas ut av
serveringstjänster,

livsmedel och livsmedelstillsatser2. omsättning och införsel sådanaav
i § livsmedelslagen 1971:511 med undantag förlsom avses

a från vattenverk,vatten
b tillhandahållsspritdrycker, vin och starköl det detalj-som av

handelsbolag i 15 § andra stycket lagen 1977:293 handelsom avses om
med drycker, och

c tobaksvaror.

Skatten med 12 beskattningsunderlaget förtas ut procent av
rumsuthyming i hotellrörelse eller liknande verksamhet upplå-samt

telse campingplatser motsvarande i campingverksamhet,ochav
personbefordran sådan personbefordran sådan2.utom utom

befordran där befordran därär ärresemomentet resemomentetav av
underordnad betydelse, och underordnad betydelse,

3. i skidliftar. i skidliftar, ochtransport transport

Lydelse enligt 19939499.prop.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

djurparken nöjes-inträde till
upplåtel-nöjesfältparker och samt

åkat-sådanaallmänhetentill avse
liknande anlägg-ochtraktioner

förströelsekaraktärningar somav
nöjesparker ochförtypiskaär

nöjesfält.
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Uppdraget1

frågabl.a. undersöka påtalade brister iUtredningen har fått i uppdrag att
verksamhet bedrivs i offentlig regikonkurrensneutralitet mellanom som

regi. Särskild vikt bör läggas vid deoch motsvarande verksamhet i privat
brister och konkurrensneutraliteten deeventuella i konsumtions- som nya

bestämmelserna i synnerhet vad gäller kompensa-kan ha upphov till,gett
tionssystemen offentlig verksamhet. innefattas också be-för Här en
dönming konkurrensneutraliteten vad gäller avräkningssystemet för deav
statliga myndigheterna.

Vidare utsträckning generella beskattningenbör det utredas i vilken den
i sig och undantagen frän skatteplikt upphov till särskildaäven gett
gränsdragnings- ellereller kontrollproblem leder till konkurrenssnedvrid-
ningar. Om problem detta slag konstateras föreligga bör utredningenav
undersöka områdena försde kan undanröjas in underattgenomom
beskattningen, eventuellt med reducerad skattesats.en

förändringar.Det ankommer på utredningen behovetprövaatt av
förslagDe bör stå i överensstämmelse med EG:s ordninglämnassom

inom omrâdet.

1.1 Utredningens genomförande uppdragetav

Lämnade delbetänkanden

Utredningen i 1992 delbetänkandet Vissalämnade november âr mervär-
deskattefrâgor 1992:121 och i juli 1993 delbetänkandet VissaSOU
mervärdeskattefrâgor Offentlig verksamhet SOU 1993:75. Im.m.-
det sjukvårdsbegreppetförsta delbetänkandet föreslogs skallävenatt
omfatta alternativmedicin och viss fotvård. Betänkandet innehåller också
förslag till bestämmelser frivillig skattskyldighet vid andrahandsut-om
hyming och bestämmelser gruppregistre-verksamhetslokaler nya omav
ring för föreslogs frän skattepliktden finansiella sektorn. Vidare undantag
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bunkeroljai frågalättnaderochluftfartygochför vissa fartyg omm.m.
trafik.fartyg i utrikesför

kommunalberörförslaginnehållerdelbetänkandetandraDet som
förutvidgade avdragsrättendenföreslogUtredningenverksamhet. att

Ändrade förutsättningar förskall slopas.§ MLenligt 18ingående skatt a
ocksåföljdändringar ärvissakräveravdragsrättenkommunaladen som

enhetlig skattesatsföreslog vidareUtredningeni förslaget.beaktade att en
periodiskaandradagstidningar,omsättningvid% gälla12 skall avav

också förslaginnehållerBetänkandetoch böcker.publikationer ett om en
personbilsbegreppet.ändringbegränsad av

betänkandeDetta

nöjesom-kultur- ochinomfrågeställningarbehandlarSlutbetänkandet
Även inklusiveföreningarideellabeskattningssituationen förrådena.

EU-förhandlingarnapågåendedeidrottsföreningar berörs. I ettom
medlemskap från EG-kravsida ställtsfrån svenskhar avstegom

bådeolika berörpåfrågor sättavseenden. Då dessai vissadirektiven
möjligtdet inteföreningaroch ideella är presenterakultursektom att nu

tilldärför begränsatförslagUtredningens ärförslag.komplettett
nöjesfält.nöjesparker ochdjurparker,

utredningenSkrivelser till

tagittill regeringenskrivelserhar ioch enskildaorganisationerFöretag,
lagändring-önskemålkrav ellermervärdeskattefrågor medolika omupp

förutredningentillöverlämnatsskrivelser harantal dessaEtt avar.
direkt tillhar adresseratsskrivelsermotsvarandeövervägande. Andra

sammanträffandenpersonligaockså haftharUtredningenutredningen.
utredningenfall harfleraIför olika intressen.med representanter

Någralämnats.lagförslag harsåkrav påtillgodosett framförda sätt att
det redandet skäletbehandlafrånutredningen avståttfrågor har attatt av

199394:99propositionregeringensändringsförslagföreligger genom
harfrågorantalåterstår därutövermervärdesskattelag. Det ett somom ny

iresulteratinteutredningendiskussion inomvarit föremål för men som
riktatshänseenden hari dessakritikändringsförslag. motDen som

tillförståelig. Skäletfalli enskildaordning kan attgällande vara
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bestämmelserändringar i gällandeföreslagitändå inte harutredningen
skulle leda till förskjutningendasthar varit ändringi nâgra fall att enen

försämringområde medtilldet påtalade problemet ett annat somenav
tillmötesgående leda till lösningarskulleföljd, andra falltotalt I ettsett.

principer med tillämpningspro-mervärdebeskattningensstrider motsom
övervägandena har utredningen ocksåmedblem följd. I sambandsom

överensstämmelsebör stå ide förslag lämnasbeaktat kravet att som
området.med ordning inomEG:s
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nöjenoch2 Kultur

de från skatteplikt undantagna tjänsterna enligtI detta avsnitt behandlas
anvisningarna till 8 ML, således konserter cirkus-,punkt d §7 samtav

därmed jämförliga föreställningar.biograf-, balett- ochteater-, opera-,
också vissa skattepliktiga verksamheterDärutöver behandlas som

djurparker, nöjesfält i anslutning till kulturområdet inöjesparker och
Övrigt.

2.1 till gällande bestämmelserBakgrund

Inför skattereforrnen förordade Kommittén för indirekta skatter KIS i
sitt betänkande 1989:35 188 generell beskattning kultur-SOU s. en av
och nöjesornrådet. gäller de ideella föreningarnas skatterättsligaNär det
ställning ansåg kommittén SOU 1989:35 s.19l f den skulledock att

oförändrad. direkt härrör från föreningarnasInkomster ideellavara som
verksamhet skulle därför inte medföra skattskyldighet, entréavgiftert.ex.
till idrotts- eller kulturevenemang.

Dåvarande departementschefen anförde dock i propositionen prop.
198990: det kulturpolitiska och andra skäl kunde111, 101 atts. av vara
motiverat begränsa skatteplikten inom kulturomrâdet. Eftersomatt en
betydande del verksamheten på området subventioneradär staten,av av
kommunerna och i viss utsträckning det privata näringslivet skulleäven
subventioneringen många subjekt vidmedföra generell mervärde-att en
skatt skulle komma redovisa negativa mervärden. Departementschefenatt
ansåg prop. l98990:1l1, 102 övervägande skäl talade föratt atts.
teaterföreställningar och jämförbara verksamheter, t.ex operett-revy-,
eller musicalföreställningar borde omfattas undantaget. På grundav av
den ofta teaterverksamhetanknytningen till för och balett-nära opera-
verksamhet, ansågsåväl sakligt organisatoriskt, han undantagetattsom
skulle omfatta sådana föreställningar.även

fråga biografverksamhet anförde 198990:lll,I prop. 102om s.
departementschefen följande:

m



1994:31SOUoch nöjenKultur16

är 1963bildadesfilmbranschenochmellanavtalGenom staten
tillhaenligt avtaletskallFilminstitutetFilminstitutet.Svenska
tillmedverkafilmproduktion,svenskstödjabl.a.målsättning attatt

för främjaarbetakvalitetsñlmvisningspridning och attsamt attav
Filminstitutetsändamål.kulturellavärdefullaför filmenandra

biografav-s.k.dedelmyckettillfinansierasverksamhet stor av
biografägarna ochFilminstitutettillavgift erläggsSådangifterna. av

bruttointäktema10belopputgår med procentmotsvarar avett som
för alla före-intedockAvgift erläggsbiografföreställning.vid

branschen har rätt sägaframgårfilmavtalet attställningar. Av att upp
Kommitténñlmföreställningar.införs påmervärdeskattavtalet om

detvärdefull ochverksamhet ärFilminstitutetsuttalat atthar att
ifinansieraskanverksamhet ävendennadärför angelägetär att

betydelsenuppfattningkommitténsdelarframtiden. Jag avom
kommitténskillnad frånTillverksamhet.FilminstitutetsSvenska

biografföreställningarförskäl talarövervägandejag dock attattanser
skatteplikt.frånundantasfortsättningsvisäven

102 däremotl98990:lll,ansåg attDepartementschefen prop. s.
hänvisningmedkonserteranordnandeomfattaskulleundantaget inte av

populärunderhållning kommer-oftasådan verksamhettill att renavser
medföravidareskulleställningstagandeDepartementschefensbasis.siell

cirkusföreställningar,för bl.a.föreliggaskulle kommaskatteplikt attatt
ochförrestaurangunderhållningochdanstillställningar sport-samt

idrottsevenemang.
taladekulturpolitiska skäl198990:KrU8yansågKulturutskottet att

och ansågskattepliktenfrånundantasbordeför också konserteratt
främjas,cirkuskonstenvikten atttilldessutom, hänsyn attavav

skulle undantas.cirkusföreställningar
106198990:SkU31betänkandei sitttillstyrkte attSkatteutskottet s.

skatteplik-frånundantasskullecirkusföreställningarochkonserteräven
nuvarandei detinnefattasområdenbådaresulterade i dessavilket attten,

undantaget.

problemställningar2.2 Vissa

förområdetundantagnadetförelegatVissa svårigheter har avgränsaatt
aktualiseratsallt närframförharAvgränsningsproblemenkonserter.
verksamhetskattepliktigmed i sigkombineras t.ex.konsertevenemang

inomverksamhetmusikcaféer,restaurangverksamhet,danstillställningar,
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nöjesfält frågeställning vanligen uppkommerDcn ärm.n1. som om
konserten avskiljbar skattefri prestation ellerkan bedömas omsom en
framträdandet ingår underordnad del i skattepliktigt till-ettsom en
handahållande. fortfarande inte helt entydigt.Rättslägct är

förFrågan har i fall hittills varit föremål Skatterättsnämndensett par
bedömning. Meddelade förhandsbesked inte överklagade. Skatterätts-är
nämndens innebära musikframträdande ellerställningstagande att ettsynes

tillhandahållas skattefrittkonsert under vissa förutsättningar kan trotsen
skattepliktiga serveringstjänster tillhandahålls i anslutning tillatt

konserten. gälla för skattefriSamma kan förutsättassynsätt annan
underhållning eller musikaler. Man kan dock inte dra alltfört.ex. revyer
långtgående slutsatser förhandsbesked. överklagatdessa l ett annatav
förhandsbesked ansåg Skatteråttsnämnden entréavgiften tillatt ett
nöjesområde i sin helhet skattepliktig. Avgiften tillträde tillär gav en
konsert, tillträde till andra aktiviteter, diskotek,dans,även t.ex.men
servering, karusell m.m.

När det gäller nöjesområden tivolin och nöjesparker behöver ingensom
åtskillnad mellan entréavgifter och särskilda avgifter för åkattrak-göras
tioner eftersom båda prestationerna omfattas den generella skattesat-av

Restauranger, hamburgerbarer, kiosker o.dyl. inom nöjesområdeettsen.
får däremot särbehandlas i mervärdeskattehänseende verksamhetenom
omfattar serveringstjänster, försäljning dagstidningarav m.m.

Även i djurparkerna finns kiosker komplementrestauranger, m.m. som
till den huvudsakliga verksamheten. kan därutöver finnasDet både
tivolianläggning och uppträdanden olika slag inom eller i anslutningav
till djurparksområde.ett

Det nuvarande undantaget för utövande konstnärs framförande av
litterärt eller konstnärligt verk punkt har i§ 7c] vissa fall lett tillanv.

avsedd uppdelning verksamheten bland dansorkestrar. Dent.ex.en av
del verksamheten den personliga artistiskaänannatav som avser
prestationen, dvs. innehav instrument, ljus- och ljudsättning tumékost-av
nader avseende fordon och hotell o.dyl., hänförs till ett separatresor,
bolag, varifrån skattepliktig uthyrning instrument sker gentemotav m.m.

har avdragsrätt för ingåendearrrangören den skatten dennessom om
verksamhet medför skattskyldighet. Om tumébolagets verksamhet
medför skattskyldighet föreligger avdragsrätt för ingående skatt iäven
denna verksamhet. Endast det artistiska framförandet orkestermed-av
lemmama, dvs. deras personliga insatser debiteras mervärdeskattefritt
från bolag.ett annat
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avsnittrekommendationer RSV 1993:5, 4.3Riksskatteverkets Iml
redogörelse för sådana fall där bl.aEntréavgifter m.m. lämnas en

föreställningar kombineras medoch liknandekonserter, teater-, revy-,
för serveringstjän-sammanhanget anförs denserveringstjänster. l det att

särskilt debiteradeinte bör tillämpasgällande skattesatsensten
garderobstjänsten hargarderobsavgifter. tolkas såDet bör kunna att

på vilken den generella skattesatsentjänst, ärutgöraansetts separaten
tillämplig.

utgivningEnligt anvisningarna till 2 § ML intepunkt l anses avav
inte medför skattskyldighetför verksamheteller katalogprogram som

inte skattskyl-yrkesmässig. innebärDet teaterarrangör äratt t.ex. ensom
sådant däremotdig för försäljning Programmet ärteaterprogram. somav

medför får betalafrån skatteplikt vilketinte undantaget arrangörenatt
för sin skattefriahan köper den tryckta upplaganmervärdeskatt när

verksamhet.

2.3 Bidrag

bidragsberoende2.3.1 Kulturinstitutionerna är

framgårdansstatistik 199192Statens kulturrâds ochAv att statensteater-
uppgick till 827 miljoner kronor vilketutgifter för teaterverksamhet ca

kulturutgifterna inomde samlade statliga33motsvarar procentca av
bidragen till deför Kulturdepartementets budget. Förutom treramen

Dramatiska Operan ochcentrala institutionerna Kungliga teatern,
statsbidraglokala och regionala iSvenska Riksteatern erhöll 23 teatrar

erhöll fyrtiotal friaform s.k. grundbelopp. Dessutom ett teatergrupperav
uppgick deKulturrådet. Under spelåret 199192verksamhetsbidrag från

till endast %teaterinstitutionernas biljettintäkter 10regionala och lokala
Övriga utgjordes kommunala bidragtotala intäkterde intäkterna. avav

landstingsbidrag % och övriga intäkter49 %, statsbidrag %, 1324
%.4

företrädesvislokala orkesterinstitutionerIntäkterna för regionala och
under tidsymfoniorkestrar och kammarorkestrar utgörssamma av

%, %36 statsbidrag 28 ochegenintäkter %, kommunala bidrag23
förutom biljettintäkter,landstingsbidrag %. Egenintäktema består13 av,

övriga intäkter.arrangörsintäkter, sponsring och
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2.3.2 erhållnaNuvarande beskattningskonsekvenser för
bidrag

förRelationen mellan biljettintäkter och intäkter i form bidragav
kulturinstitutionerna medför införd skatteplikt leder till denatt attovan en
ingående skatten kommer överstiga den utgående, dvs. beskattningenatt
medför ytterligare subventionering verksamheten. sammanhän-Deten av

med den nuvarande mervärdeskattemässiga behandlingen s.k.ger av
oberoende bidrag vilket framgår redogörelsen nedan.av

skattskyldighet för bidrag

I KL finns bestämmelser 22 punkt 9 i vilka fall§ närings-anv. om
bidrag odyl. skattepliktig intäkt. Mervärdeskattelagen innehållerutgör
däremot inga särskilda bestämmelser bidrag. Om erhållet bidragettom
skall bli föremål för beskattning därför beroende bidraget enligtär av om
ML:s allmänna bestämmelser kan hänföras till omsättning, dvs.en om
bidraget vederlag för levererad eller tillhandahållenutgör en vara en
tjänst. fråganDen avgörande för beskattningen således erhållenär om en
ersättning kan hänföras till vederlag för utförd prestation eller denen om

oberoende bidrag.är ett
I samband i principmed generell skatteplikt infördes för tjänsteratt en

den januaril 1991 också begreppet tjänst definition. Enligt 7 §gavs en
fjärde förståsML med tjänst kan tillhandahållas i yrkes-st. annat som
mässig verksamhet eller fastighet. Den generella skatteplikten ochän vara
den vida definitionen tjänstebegreppet har tilllett fler situationerattav
uppkommer där måste ställning till ersättning kantaman om en
betecknas vederlag för utförd prestation eller oberoendeettsom en som
bidrag. någonOm beredd ersättning till någonär att utge annan,
uppkommer frågan den ersättningen tillhandahållertar emot t.ex.om som

tjänst motprestation. den omständigheten någonBara bereddäratten som
ersättningen kan tala för vederbörande kan fåatt utge att anses en

motprcstation skall definieras tjänst, detta behöver intesom som en men
alltid fallet. skadeståndEtt inte vederlag förutgörat.ex.vara anses en
tillhandahållen tjänst. På inledningsvisbedöms de omnämndasättsamma
näringsbidragen. bidrag inte förknippatAtt med sådana villkorärett att
det kan vederlag för tillhandahållen tjänst hindrarutgöra t.ex.anses en
inte bidragsgivaren ändå kan visst syfteha med bidraget eller kanatt ett
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direktBidraget kanbidragsgivningen.villkor förvissaställa t.o.m.upp
till-dennaeller tjänst,skattepliktigproduktion omvaraenavavse

framgår detoberoende Detbidragsgivarenhandahålls från avperson.en
RÅ 1981:2:RSVFB Im80 1:41förhandsbeskedetöverklagade

med firma FripressFrickutgivningför vilkasboktitlar,De tre
böckerlitteraturstöd,statligterhållitefterhandBokförlag i avser

stycketEnligt andrabetalning.kontantvilka omsätts mot av
likvidenerhållnasådant fall denitill 14 § MLanvisningarna är

statligabeskattningsvärdet. Detskallvederlagdet utgörasom
såledesinverkarochför böckernai likvidenstödet ingår

beskattningsvärdet.

följande:motiveringRättsnämndens var

förknippat medlitteraturstödet äromständighetenDen ettatt
får försökandenförlagsnettopris,villkor högsta uttaett somom

förmånintefår stöd, kanboktitelden somenses somsom
får iprisernatill del. De lägreanslagsgivaren statenkommer

Stödettillgodo.allmänhetenbokköpandedenkommastället anses
skallsökandennågot villkormedheller förenatinte attär

anslagsgivaren staten.tillmotprestationsböckerleverera s.k.
till-kan vidlitteraturstödet intedärförfinnerNämnden att

vederlag förhänföras tillmervärdeskattlämpning lagen omav
böckerna.de utgivna

Avdragsrätt

ifrågasättaskanskattskyldighetmedförinteerhållet bidragOm omett
del förvärventill den görsskatt skallför ingåendeavdragsrätt accepteras

rättslägetoberoende bidragdet gäller s.k.bidragsmedel.med När synes
avdragsrätten.inte begränsarbidragetattvara

RÅ förklarade RR1973:13RSV lm1973 13förhandsbesked AI ett
viss delhelhetförelåg i sinskattför ingåendeavdragsrätt atttrots avatt

finansierats medhotellanläggning hadeuppförandeförkostnaden av en
Arbetsmarknadsstyrelsen.bidrag från

uppñnnarverk-skattskyldighet föranvisningarRiksskatteverketsI om
följande.anförsAvdragsrättavsnitt 61986:5,samhet RSV Imm.m.

uppfmnarverksamhet böridylikt erhållsSTU-anslag ellerOm en
anskaff-föri avdragsrättenbegränsningarinnebäradetta inte
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sådana anslag inteningar till verksamheten utgöratttrots
omsättning.

Ändrade bidrag2.3.3 för kanskattekonsekvenser övervägas

Nuvarande beskattningsregler för erhållna bidrag medför bidrags-att
finansierad mervärdeskattepliktverksamhet omfattas gynnas avsom av
skatteplikten jämfört motsvarande verksamhet inte bidrags-med ärsom
finansierad. denna skillnad i förutsättningarnagår elimineraDet att

bidragenantingen införa bestämmelser innebär ävenattattgenom som
beskattas för ingående skatt begränsas.eller avdragsrättenatt

Beskattning bidragav

Beskattning s.k. oberoende bidrag innebär från gällandeavstegettav
ornsättningsbegrepp enligt huvudregeln förutsätter levererasattsom vara
i samband med försäljning eller tjänst förmedlas tillhandahållsatt mot
vederlag. Definitionen måste således komma innefattaomsättning attav

bidrag.mottagande av
Enligt EG:s sjätte direktiv A. a gäller beskattnings-Art. ll att

värdet med avseende på tillhandahållande och tjänster skallav varor
omfatta allt ersättning till från köparen, kundenleverantörenutgörsom
eller tredje inklusive subventioner direkt kopplade tillärperson som
priset för tillhandahållandet. S.k. oberoende bidrag utgår för attsom
stödja viss verksamhet eller för det möjligt upprätthålla dengöraatt att

i allmänhet inte direkt kopplade till priset för tillhandahållandenär från
verksamheten. hindrar inte bidraget indirekt möjliggörDet lägreatt en
prisnivå utbudet i Samhällsbidragverksamheten. till kulturinstitu-t.ex.
tioner vanligen vilketdenna oberoende innebär de inte kanär typ, attav
beskattas institutionerna hjälpmed bidragen skulleäven om av upp-
rätthålla verksamhet medförde skattskyldighet.en som

Begränsad avdragsrätt

Enligt Art. 17, 2. medges avdrag för mervärdeskatt i den mån varorna
och tjänsterna skall användas den skattepliktigai verksamheten. Vid
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skattefriochskattepliktigmed bådeverksamhetverksamhetblandad
andelsåmedoch medgesproportionerasavdragetomsättning skall stor
totaladenåromsättningenskattepliktigaden motsvararpersom

framgårDärframgår 19,vilket Art.tid,omsättningen för avsamma
får inkluderaomsättningeni den totaladärvidmedlemsstaternaäven att
a ovan.i Art. 11 A sesådanaandra subventioner omnämnsän som

såbeaktasbidragen kan sättoberoendedeDet innebär attatt
verksam-bidragsfinansierade delenomfatta deninte fåravdragsrätten av

heten.

kulturområdetdirektiv förEG:s2.4

kulturella tjänstervissaundantas1 ndirektiv 13 AEG:s sjätte Art.l
tjänsterna. Enkulturellatill deanknytningoch har näravaror som

skertillhandahållandetdockskattefrihetenförutsättning för är att av
subjektkulturellt ärsubjekt elleroffentligrättsligtantingen ett somett

för dehandlingsutrymmemedför visstDeterkänt medlemsstaten. ettav
handstilldel ligger detSveriges närmast attenskilda Förstaterna.

från kanstöddrivs medinstitutionersådana statenförutsätta att som
privat-ställa kravmöjlighetharMedlemsstaten att ettinnefattas. att

ideellt ochdrivasskallför befrielsenförutsättningrättsligt subjekt som
deninte delasuppstå får denvinst skullevinstsyfte. Om ut utanutan

13utveckling Art.fortbestánd ellerför verksamhetensanvändasskall
A 2. a.

binte 13 Akulturområdet gäller Art.pålfrâgavarande undantag
införs iundantagetellerverksamhetenförväsentligtdet inte är omom

drivsverksamhetiintäkterytterligareresultera iskallavsikt det somatt
undantagföretag. Ettkommersiellaskattskyldigamedi direkt konkurrens

ochundantagbetydelsenbådebedömningförutsätter således ettavaven
medföra.kanundantagetkonkurrenspåverkaneventuelladen som

tjänster harkulturellavissatolkningfå enhetligFör att aven
harintedirektivnittonde ännutilllämnat förslagKommissionen ett som

tjänster.följandeomfattarförslagetDefinitionen iantagits.

ocharkivvid bibliotek,allmänhetenutfördatjänster upp--
lysningscentraler,

byggnader,historiskagalleri,entré till monument,museum,-
djurparker,trädgårdar ochbotaniska
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musikaliska, teatraliska, koreografiska och kinematografiska-
ochframföranden och föreställningar,

anordnande utställningar och föreläsningar.av-

Enligt punkt får de medlemsländer så önskar tillämpaAnnex H 7 som
skattesats % för tillträde till föreställning,lägst 5 cirkus,teater,en om

nöjespark, konsert, biograf, utställning ochmässa, museum, zoo,
liknande kulturellt eller anordning.evenemang

EG-förhandlingar2.5 Pågående

Beträffande skatteplikten för biografföreställningar har Sverige begärt att
övergângsvis få undanta sådana tjänster från skatteplikt. Sverige har
också hemställt fortsatt övergângsvisundantag för utövandeettom
konstnärs framförande litterärt eller konstnärligt verk enligtav an-
visningspunkten c. förslag till tjugoandra direktiv bl.a.7 Ett ett upptar

frigräns för små företag. förhandlingskraven finnsI begäran atten en om
i vissa fall få tillämpa sådan frigräns för skattskyldighet viden om-
sättning till 10 000 ECU. Utredningen har inhämtat samtligaattupp
dessa krav kommer tillgodoses helt eller delvis från sida.EG:satt

Överväganden2.6

Enligt EG:s direktiv intedet möjligt generellt behålla det nuvarandeär att
undantaget i 8 § punkt d för konserter cirkus-,7 ML biograf-,samtanv.

balett- och därmed jämförliga föreställningar.teater-, opera-,
Bortsett från cirkusföreställningar föreskrivs visserligen i direktivEG:s

sådana tjänster angivna i vår lagstiftning i anvisningspunktenäratt som
7 d skall undantas från skatteplikt. gäller dock bara under vissaDetta
förutsättningar. krävs dels tillhandahållandetDet sker offent-att ettav
ligrättsligt subjekt eller kulturellt subjekt erkäntärettav som av
medlemsstaten, dels undantaget väsentligt för verksamheten ochäratt att
det inte leder till ytterligare intäkter i konkurrens med skattskyldiga
kommersiella företag.

Ett förslag innebär skatteplikt införs i enlighet med EG:sattsom
direktiv kan således komma utformas något olika beroende påsättatt
hur dessa frågor skall Vidarebedömas. finns möjlighet införaatten
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deltill deningående skattföravdragsrättenbegränsarbestämmelser som
avseendeni dessaövervägandebidrag. Ettmedfinansierasverksamheten

enligtutformningförslag fårEG-anpassatitänkas resulterakan ett enatt
alternativen.beskrivnanedannågot de treav

avdragsbegränsningskatteplikt medGenerell

avdragsbe-medkombinerasområdetpå helaskattepliktinfördEn ensom
konkurrensneutral.tordeerhållna bidragtillgränsning med hänsyn vara

blandadvidnackdelar. LiksomvissadockAvdragsbegränsningen har
ingåendeavdragsgillandelenfaktiskadenstorlekenverksamhet är av

utgång kanvid åretsförstdeteftersomlöpande årunderinte kändskatt
tillförhållandeiomsättningen ärskattepliktigadenkonstateras hur stor

Avdragsprocentenbidrag.erhållnainklusiveomsättningenden totala
medsambandfår ikorrigering göraspreliminär ochdärföråret blirunder

Avdragsbegränsningenolägenhet.allvarligareingenbokslutet. Detta är
låtafårüdock realistiskttorde inteeffekt. Det attstyrandeäven varaen

avdragsrätten.påverkaidentifierbaralättsådanaandra bidrag ärän som
värderings- och gräns-besvärligaskall uppkommadet inteFör att

avdragsbe-medföraskallbidragtorde dedragningsproblem ensom
dockförekommerDetbidrag.kontantadärförgränsning närmast avse

exempelamorteringsfria lån ärochellerstödformer. Ränte-andraäven
vissapå sigkommunibeståocksåbidrag kan tarpå Ettdetta. att en

fördelasellerverksamhetifunktioner ansvaretkostnader eller atten
vissa arrangemang.

sikteendastavdragsbegränsningSammanfattningsvis kan tarsomen
medanstödformer,andrastyrningmedförakontantbidrag mot enen

subventionerandra formeromfattafåravdragsbegrånsning även avsom
bestämmelserna.tillämpningenkompliceratbeskattasinte avsom

från skattepliktsubjekt undantasVissa

frånkulturområdetsubjekt inomvissaundantamöjlighetenfrågaI attom
iföljandeKISindirekta skatterförKommitténanfördeskattskyldighet

187.1989:35,betänkande SOUsitt s.
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kultur- och nöjesom-generell skatteplikt förSjätte direktivet stadgar
fördock undantagskatteplikt stadgasrådet. Från denna generella

tillhandahållarenförutsättningkulturella tjänster under ärvissa ettatt
vederbörandegodkäntoffentligrättsligt subjekt eller subjektett av

förslag tillenligtvissa kulturella tjänstermedlemsstat. Med ettavses
utställningar, ochdirektivet bl.a. muséer,tillägg till sjätte teater-

sjätte direktivetfrlmförevisningar medkonserter Ensamt m.m.
för svenskhänseende skulleöverensstämmande reglering i detta

kulturella subjektmåhända innebäramervärdeskatterätt att som
frånundantogsdirekt stöd från eller kommunett statmottar

konsertverksam-viss ochbeskattning. Härigenom skulle teater-t.ex.
sådan verksamhet beskattades.het kunna undantas, medan annan

såvittupphov till betydande problemMetoden torde dock avserge
utanförverksamhet skulle ställasavgränsningen de subjekt varsav

konstitutionella skäl ocksåskatteplikten. torde bl.a.Metoden av
förenat med betydandekräva dessa i lagen, vilketsubjekt äratt anges

konkurrensneutralitetenocksåolägenheter. Metoden innebär att
till det anförda denförsvagas. Kommittén har med hänsyn ansett nu

brister den inte kanbeskrivna metoden förenad med sådana attvara
förordas.

skattepliktdel undantag frånUtredningen konstaterar för att ettegen
viss omfattning harberoende kommunalt bidragär ettatt t.ex. avsom av

låtaerhållits, starkt ifrågasättas. kan möjligenbör Man överväga att
klartifrågavarande skatteplikten mindre kretsundantag från avse en

identifierbara naturlig avgränsning kankulturinrättningar. En göras
Dramatis-institutionerna Kungligaundanta, dels de centralaatt tregenom

fårka Riksteatern, dels de institutionerOperan och Svenskateatem, som
utbetalas inom ochstatsbidrag i form s.k. grundbelopp. Sådana teater-av

dansområdet stads- och länsteatrar ochtill lokala och regionala teatrar
inom orkesterinstitutioner symfoni- ochmusikområdet till antalett
karnmarorkestrar. schablonsumma årligenGrundbeloppet är en som
fastställs anställdlönekostnaden förregeringen och motsvarar enav som

Riksdagenmed % dennaStatsbidraget utgår 55vid teatern. summa.av
skall betalas medangrundbeloppbeslutar hur antal ut,stort som

fattar enskilda bidragsbesluten.Kulturrådet de
till oförändradskattefrihet lederEn på detta avgränsadsätt en

andrakulturinstitutionema, medanbeskattningssituation för de s.k.
friabidragsñnansierade verksamheter bl.a. de teatergruppema som

redovisasannolikt skulle kommaskulle omfattas skatteplikten attav
således överstiga deningående skatten skullenegativa mervärden. Den

från skatteplikt för vissaMycket talar för undantagutgående. att ett
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kulturområdetinomskatteplikt för andrainstitutioner och utövare av-
andra inte allsomfattning ochvarierandevilka erhåller bidrag idelen -

beskattning.leder sväröverskådligtill en

avdragsbegränsningGenerell skatteplikt utan

anvisningspunkteninuvarande undantagetEtt alternativ detärannat att
tillhandahålleroberoendefår gälla7 d upphöra att vem somav

dockinledningsvis berörstill vadprestationerna. Med hänsyn sagtssom
inte biografföreställningama.

ytterligareleda tillområdet kanskatteplikt inomEn generell en
den mån dessaverksamheter. lbidragsñnansieradesubventionering av

medfinansieras enbartverksamheterkan konkurrera medsägas egnasom
konkurrenspåverkan. Dennaytterligareintäkter medför beskattningen en

iminskning bidrageneffekt kan dock undvikas sammaavgenom en
företrädesvisfördelar. Detskatteplikt äromfattning införd gersom en
ekonomiskadeprövningfråga offentliga bidrag. När görs avenom

positivanaturligt dendetförutsättningarna för bidragsmottagarna är att
mervärdeskatt kaningåendeförinverkan avdragsrättresultatet som en

ha, beaktas vid bidragsgivningen.
underlättar till-vilketsärlösningarifrågavarande alternativ saknar

lämpningen.

alternativenUtvärdering av

invändningsfria.alternativenbeskrivnanågot de ärInte treav ovan
tänkbaraytterligaremöjligtdet naturligtvisUtöver dessa övervägaär att

institutionsteatrar o.dyl.alternativ, vissa subjektnämligen attt.ex.
inför bestämmelserdettaundantas från skatteplikt och trotsatt omman

bestämmelserför erhållna bidrag. Behovetavdragsbegränsning omav
dockkulturområdet minskaravdragsbegränsning inom avsevärt om

omfattaskulturinstitutionema inteflertalet de bidragsmottagande avav
skattskyldigheten.

generell skattepliktnämligenförst beskrivna alternativet,Det att en
leda tillerhållna bidrag, tordekombineras avdragsbegränsning förmed

för ingåendeAvdragsrättenden riktiga beskattningen.materiellt sett mest
omsättningenskattepliktigabestäms utifrån andel den utgörskatt hur stor
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Avdragsbe-bidrag.inklusiveomsättningenden totala mottagnaav
vidgälleravdragsrättenbegränsningdengränsningen sommotsvarar av
ochskattepliktigbådeomfattarverksamhetverksamhetblandad som

skattefri omsättning.
svenskai detinförasskallavdragsbegränsningifrågavarandeOm

haskallbestämmelsernaintebör övervägasmervärdeskattesystemet, om
ordningmervärdeskatteområdet. sådanEnhelagiltighetgenerell överen

bidragenoberoendes.k.erhållnadeeftersomkonsekvenserfår givetvis
gällerDetavdragsrätten.begränsadegrund denvärde påminskar i av

kollektivtrafiken, vissalokalaochregionalatill denför bidragt.ex.
efter tid-bidragsgivareOmnäringsbidragforskningsbidrag, enm.m.

utgivna bidragetdetvillavdragsbegränsninginfördpunkten för atten
ökasmåste bidragetdessförinnan,köpkraftskall motsvara somsamma

i avdragsrättenbegränsningdenmotsvarande mot-beloppmed somett
lands-allmänhet, kommuner,ibidragsgivarevidkännas. Förfårtagaren

kostnad. När ärfaktiskinnebär dettam.fl., statenting, stiftelser en
kostnadfaktiskingendockbidragetökningenmedförbidragsgivare av

mervärdeskatteintäkter-uppbärsubjektockså deteftersom ärstaten som
na.

ske i avsiktkankulturinstitutionema sägasbidragsgivningen till attOm
konkurre-verksamhetinstitutionernasverksamheten ochiöka intäkterna
skattepliktpartiellordning medverksamhetkommersiell ärmed enrar

direktiv. Vidförenlig med EG:sintekulturinstitutionema undantagna
medgenerell skattepliktbestämmelseråterstårförhållandesådant om en -

Bestämmelseralternativ.godtagbartavdragsbegränsningeller utan som-
mervärdeskatteplikt lederinfördförhindraravdragsbegränsning att enom

finansierasdeltillverksamhetersubventionering itill ökad storsomen
med-avdragsbegränsningbestämmelserSkattepliktmed bidrag. utan om

förutsätterordningsådanenklaretillämpningen blirför dock att men en
lämnadeeffekternabidragsgivamamedvetenhet hossamtidigt avomen

förhållande tillisnedvrida konkurrensenbidrag. bidrag kan i sigEtt
ökar subven-bidragsnivân högbidragsfmansierad verksamhet. Om är

ochmervärdeskattöverskjutande ingåendetioneringsgraden i form enav
konkurrenssnedvridningen.därmed även

konkurrens-säkerställapå sidansåledes stå mellanValet attenasynes
avdragsbe-medneutraliteten inom mervärdeskattesystemets enram

beaktarbidragsgivamautgå ifrånandra sidangränsning och attatt
tilllederbidrag.lämnade Detmervärdeskatteeffektema ensenareav

enklare materiell hantering.
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3 föreningarIdeella

3.1 Gällande bestämmelser

bestämmelser mervärdeskatteområdet i vissa fall ledaNuvarande på anses
till föreningar har konkurrensfördelarallmännyttiga ideella gentemotatt
näringslivet. fråga situationer föreningar driver utåtriktadeDet närär om

konkurrens med näringsidkare. Tillverksamheter eller aktiviteter i stor
del har kritiken föreningarnas utåtriktade aktiviteter inomavsett
kulturområdet, aktiviteterna inte begränsade till detta område.ärmen

Från och med den juli gäller inskränkning i yrkesmässighets-l 1987 en
begreppet föreningar innebär omsättningför ideella ochattsom varorav
tjänster inte yrkesmässig verksamhet inkomsten sådanär när utgör
inkomst näringsverksamhet för vilken föreningen frikallad frånärav
skattskyldighet lagen statlig inkomstskattenligt 7 § 5 2 §mom. om anv.

allmännyttiga föreningarnasp.l ML. Genom lagändringen blev de
skattskyldighet begränsad.avsevärt

Rörelseinkomster medför inte skattskyldighet för de aktuella före-
ningarna de till huvudsaklig del 70 80 % härrör från verksamhetom -

antingensom

har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål-

eller

hävd utnyttjas för finansiera ideellt arbete.attav-

Naturlig anknytning

Naturlig anknytning till föreningens ideella ändamål har sådana intäkter
har direkt samband ideella verksamheten,med den entré-ett t.ex.som

och anmälningsavgifter till idrotts- och kulturevenemang. På sättsamma
bedöms försäljning böcker, märken, affischer, tidningar i syfte attav
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Ävenverksamheten. vissförsprida föreningens idéer och öka intresset
bedriver sin ideellamed föreningarförsäljningsverksamhet i samband att

i föreningslokal eller iserveringsverksamhetverksamhet, mindret.ex.
verksamheten bedrivs ihänförs hitmatchertävlingarsamband med om

publik.ochsyfte service till deltagareatt ge

Hävd

ideellt arbete hänförs bl.a.hävd finansierarTill rörelseinkomster som av
medförBingo och lotterieroch lotterierföreningsinkomster från bingo

från mervärdeskat-grunden undantaginte skattskyldighet redan den att
försäljnings- och insamlingskampanjer.fester, basarer,teplikt gäller.,

offentlig festplatsverksamhet,bedriveridrottsföreningar m.fl. som
blir idanstillställningar logdansermarknader eller t.ex.arrangerar

traditionell finans-för inkomsterna. Somallmänhet befriade från skatt
från reklamutrymmenieringskälla också reklamintäkterräknas t.ex.

åberopa hävd för skattefri-kunnaidrottsplatser och klubbdräkter. För att
verksamheten underviss förening drivithet räcker det inte med ettatt en

under långföreningar generelltantal år. krävs allmännyttigaDet settatt
förvärvsverksam-verksamhet med aktuelltid finansierat sin allmännyttiga

het.
sådankan verksamhetendet gäller begreppet hävdNär som vara

får dock inte ha förbeskattning sker. Denmycket omfattande utan att
Föreningensideella verksamheten.omfattning i förhållande till denstor

fall ifrågasättas. Något kravförening kan iallmännyttig annatstatus som
med hjälpskall genomföraspå de hävdvunnaatt avarrangemangen

föreligga, det normaltendast ideellt arbete kan inte äräven omanses
fallet.

Huvudsaklig del

föreningTidigare gällde rörelseverksamhet i allmännyttig ideellatt en
kunde inkomstslagetbeskattas i eller flera olika förvärvskällor inomen

finns efterrörelse. det tidigare förvärvskällebegreppet inte kvarTrots att
skattereformen, skattskyldighetenmåste det tillämpas vid bedömning av
för framgåttrörelseinkomster i allmännyttig ideell förening. Som ären
rörelseinkomstema inkomstskatt och därmed mervärde-undantagna från
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antingen harfrån verksamhetskatt till huvudsaklig del härrörde somom
ändamål eller hävdallmännyttigatill föreningensnaturlig anknytning av

både sådanaFinnsideellt arbete.ñnansieringskälla förutnyttjas som
frånrörelseinkomsterskattepliktigaoch andra,skattefria rörelseinkomster
inreha sådantverksamheterverksamheter, samtligaolika ettanses

med ideellarörelse, de bedrivsochsamband de ingår iatt omsammaen
skall i sin helhetRörelsenmedlemmar.arbetsinsatser föreningensav

från beskattningundantagbeskattning. Förfrånbeskattas eller undantas
% från dedel 70 80 kommerhuvudsakligkrävs inkomsterna tillatt -

helafall beskattasverksamheterna. Ifrån undantagnabeskattning annat
rörelsens inkomster.

Folketshusföreningar

Äldre vanligen registreradefolketsparkföreningarfolketshus- och är som
behandlasföreningarenligt 1911 års lag. Dessaekonomiska föreningar

ideella föreningar deti allmännyttigafråga skattskyldigheten närsomom
ñnansieringskälla traditionellgäller inkomster härrör från naturavsom

ideellatill föreningarnasanknytningeller verksamhet har naturligsom
ändamål.

3.2 Konkurrensfrâgan

principförening under iOm viss rörelse bedrivs ideell sammaen av en
den inteformer näringsverksamhet torde den, är avomsom annan
enligt gällandehävdvunnen för beskattning redankaraktär, bli föremål

föreningar på mångabestämmelser. dock inte ideellaDet hindrar att
näringsid-områden kan sälja och tjänster omsättssom avsamma varor

ändå inte medförkare under sådana omständigheter verksamhetenattmen
konkurrenssituationer uppkomma.skattskyldighet. På det kansättet

idrottsföreningar omsättning kioskvaror ochhar ofta vissLex ser-av
Danstill-veringstjänster medför skattskyldighet.verksamhetenutan att

ställningar folkparker ocholika slag, dans vid festplatser,logdanser,av
folkets hus, kan kon-exempel sägasär ett annat arrangemang som
kurrera föreningarmed näringsidkare. Studieförbunden som anses vara
med allmännyttigt studiecirkelverksamhet iändamål bedriver somm.m.
vissa fall finns ocksåkonkurrerar liknande verksamhet. Detmed annan
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tillämpningen gällandeanledning förmoda den praktiskaatt att av
förstärker konkurrenssnedvrid-bestämmelser. relativt liberal, vilketär

ningen.

föreningar3.3 EG:s direktiv för ideella

ordning EG innebär ideella föreningar skallDen gäller inom attsom
för andra subjekt, medan vissabeskattas utåtriktad verksamhet som

förutsättningtillhandahållanden till medlemmarna undantagna underär att
kan för medlemmarnas verksamhet. heller inomde nödvändiga Inteanses

formoch idrottsområdet har det någon betydelse i vilken verksam-sport-
bedrivs. för tillhandahållande tjänsterheten Undantag gäller dock medav

fysisk tillhandahållandetanknytning till eller träning skernära sport om
från icke vinstdrivande sammanslutning. Mervärdeskatt skall inteen
heller deltagaravgifter startavgifter till maratonlopp ochtas ut t.ex.
korpidrott. Inträde till skall däremot beskattas enligt EG-sportevenemang
reglerna. EG-förhandlingarnaSverige har emellertid i krävt över-att
gångsvis sådana från beskattning, vilket ocksåundanta evenemang

Ävenkunna EG. den tidigare nämnda begäran frånaccepterassynes av
svensk sida vissa fall tillämpa frigräns för skattskyldighet vidiatt en
omsättning förväntas få betydelse för de ideellatill 10 000 ECUupp
föreningarna.

överväganden3.4

föreningarEn anpassning till EG:s bestämmelser för ideella innebär i
huvudsak bestämmelser gällde föreåtergång till de den l julien som
1987. leder samtidigt till den överensstämmelse i frågaDet att om
skattskyldighet mervärdeskatt f.n.till inkomstskatt och rådersom
frångâs. För verksamhet ideella föreningar bedrev och enligtsom som
KLzs bestämmelser till någon tilldel kunde hänföras rörelse, gällde för
sådan del allmänna regler i före den juli 1987. allmännaML l ML:s
yrkesmässighetsbegrepp för föreningarnassåledes avgörandevar om
verksamhet skulle medföra skattskyldighet. dåvarande Riksskatte-Av
nämndens meddelanden 1969:100 framgår bl.a. följandeRSN
beträffande ideella föreningars skattskyldighet.
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enligt bestämmelserna iföreningarfråga sådanal somom
rörelse gäller för dennågon del driverkommunalskattelagen till

regler iingår i rörelsen allmänna MF.del verksamheten somav
ingårverksamhet inteföreningarssådan del nämndaFör somav

föreningarbedrivsrörelsen för verksamheti samt somavsom
nedankommunalskattelagen bör vadenligtinte alls driver rörelse

bedömning eventuelltill ledning föruttalas kunna tjäna av
skattskyldighet enligt MF.

tredje meningenförsta stycketstadgas i punktVad l avsom
föreningar. Dettatillämpninganvisningarna till 2 § MF äger

skattskyldiga till mervärdeskatt oaktatinnebär dessa kanatt anses
skattskyldighet enligt kommunalskatte-inte medförderas verksamhet

lagen. - - -
framgår, skattskyldigheti förarbetena till MFAv uttalande att

vilken skattepliktig omsättningföreligger för verksamhet ienligt MF
näringsidkare. innebärförekommer i konkurrens med Detta om-

förening princip böruttalas iinte följer vad nedan attannat av -
och skattepliktigaskattskyldig för försäljning uttag varoravanses

såväl till med-skattepliktiga tjänsterför tillhandahållandesamt av
lemmar till utomstående.som

anordnaseller liknandeSådan försäljning sker basar somsom
kyrkoförsamling, Räddasammanslutning, Barnen,ideell t.ex.av

i huvudsakorganisation, ochRöda eller liknandeKorset som avser
tillverkats föreningens med-skänkts till föreningen eller avvaror som

skattskyldighet för organisa-lemmar bör normalt inte medföraanses
huvudsakligentionen. försäljningen däremotOm avavser varor som

verksamheten yrkes-föreningen inköpts för försäljning kan anses
skattskyldighet.mässig och medföra - - -

föreliggabör inte hellerYrkesmässig verksamhet anses om
jämvälförening såsom led i sin verksamheti regi och ettegen

förersättning tillhandahåller märkenandra medlemmarän mot
tilleller skyttemärken, ellerutförda prestationer idrotts-t.ex.

allmänheten välgörenhetsmärken olika slag.säljer av
andraallmänheten försäljningBedriver förening direkt till av

sambandskattepliktiga i övrigt imärken nämnda ellerän varornu av
liknande, eller litteratur, vykort,med idrottstävlingar, basarer eller

denna försäljnings-planscher bör skattskyldighet föreligga förm.m.
verksamhet.

från det nuvarandeDet gamla yrkesmässighetsbegreppet skiljer sig
framför och rörelseinkom-allt på så hävdvunna rörelseinkomstersätt att

huvudsaklighetsbedömning i allmänhet ansågskan innefattas ister som en
föryrkesmässiga enligt vilket de inte närvarande.då gällande ML, är
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iverksamhet,principiella uppfattningendenUtredningen är attav
skallkonkurrensskäleller tjänster,skattepliktigavilken omsätts avvaror

verksamhetsform.oberoendebeskattningsreglerunderordnas avsamma
riktningenförändring i denockså innebäraEG-anpassning skulleEn en

sådanföljd. Enkonkurrenssituationerbesvärandemed färre som
rörelseinkomsteråstadkommamöjligtordeanpassning attutanattvara

skall behövaändamålideellatill föreningarnasnaturlig anknytningmed
kiosk- ochförsäljningdärvidUtredningenbeskattas. t.ex. avavser

samband mediservicefungerarserveringsvaror närmast som ensom
iochtillinträdendet gällervissa När sportevenemangarrangemang.

svenskaomsättning delågföreningar medideellafråga bl.a. synesom
sammanhangetibörtillgodosedda. Detförhandlingarna bliikraven

heltmed iföreningarnade småverksamheten ipåpekas settstortatt
deverksamheten i störrefrånskiljer sigarbetsinsatser avsevärtideella

föreningarna.
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4 Förslag

4.1 förslagUtredningen sittbegränsar

Kultur och nöjen

Utredningen nuvarande brister i konsumtions- och konkurrens-attanser
neutralitet kan avhjälpas delen kultursektorn inordnas understörreom av
skatteplikten med tillämpning enhetlig lägre skattenivå i enlighetav en
med vad EG:s direktiv för. Det ofränkomligtär attutrymmeger
differentierade skattesatser tillämpningsproblem.i viss mån skapar En
bred skattebas, dvs. flertalet och tjänster skattepliktiga, ökaräratt varor
dock kraven från hänsynstaganden skilda slag.olika håll på Dessaav
sammanhänger främst förhållandenmed nationella kan ävenmen
påverkas frånskattenivâer i omvärlden. Undantag skatteplikt medförav
ofta olägenheter differentierade skattesatser. Frånvaronstörre än av
avdragsrätt för ingående kan bl.a. inverka hämmande in-skatt
vesteringar och kan försvåra lokalfrâgor. avdragsförbudlösningen Ettav
kan också leda till önskvärdavidtar skatteplaneringsâtgärder.att man

infördEn skatteplikt för de undantagna områdena kultursektorn börav
inte ledafå till ökad belastning. Skattesatsen bör därför tillen anpassas

nivå i storleksordningen 6 %. Det innebär den utgående skattenatten
det genomsnittliga värdet den avdragsrätt för ingåendemotsvarar av

skatt följer införd skatteplikt. Sverige skulle därmed fåsom av en en
skattenivå inom detta område inte avviker från nivådennämnvärtsom

flertalet Eftersom införts tvåEG-länderna tillämpar. det redan harsom av
skattenivâer % och 12 % under den generella nivån, vilket det21 är
maximalt tillåtna antalet enligt direktiv, finns för närvarande inteEG:s
möjlighet föreslå lägre skattesats %. Inför12 EU-med-änatt etten
lemskap behövakan det det lämpligt ha tvåövervägas är attom
skattesatser ligger så varandra så hög nivå skattesat-närasom en som

%21 % befinner sig.och 25serna
Resultatet pågående EG-förhandlingarna fårde konsekvenser för hurav

förslag bör utformas i detalj. En eventuell framtida justeringett av
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lågskattepliktsförslagmöjliggöraskattesatserna kan även ett en
lämpligtdärför det inte ärskattenivå. Utredningen attatt nuanser

börområdena. Dessutomundantagnaförslag för depresentera ett
utredningsärskildadenförslagsamordning ske utifrån det somsom

anpassningen förväntasmed den tekniskaarbetar presentera.
framföranden ioch andrakonserterframförts kritikharDet attmot

motsvarande ärmedanbeskattasnöjesparker kan evenemangt.ex.
vid jämförelseFörhållandet detsammaskattefria i andra sammanhang. är

naturmuséer. Förskatteplikt undantagnafrånoch vissamellan djurparker
till konsum-och hänsynkonkurrenspäverkannegativminska sådanatt av

redandevissautredningen äventionsneutraliteten att nuavanser
skattesats.lägreinordnas underbörskattepliktiga tjänsterna gemensamen

nöjesparker ochdjurparker,inträde tilldärförUtredningen attanser
liknande börochåkattraktionerupplåtelsenöjesfält liksom även av

skattesats.omfattas lägreav en

föreningarIdeella

övervägandenytterligarebestämmelserna kräverDetaljutformningen av
därför, liksomUtredningenmed EG.efter förhandlingarna anser

frågornai övrigt,kulturområdetnämnda delarbeträffande attavovan
kommandemed dettillsammansoch beredashelhet bör samordnassom

Utredningentill EG.tekniska anpassningendenutredningsförslaget om
förslag i frågan.medavstår därför från kommaatt

Utredningens förslag4.2

nöjesfältnöjesparker,djurparker,inträden tillUtredningen föreslår att
%. skattesats12 Dennaunder skattesatseneller tivolin inordnas avses

anläggningar, delsifrågavarandepå inträdet tilltillämplig delsvara
inomförekommernormaltsådana åkattraktionerupplåtelsen somav

gjortsredan tidigareden satsninganläggningarna. Därmed får även som
skattesatssänkning tilli formsyfte turism i Sverige,i att av engynna

skattebelast-i frågabredd. Spärmviddenmotsvarande nivå, större omen
% områdenoch deområden skattesats 25ning mellan här ifrågavarande

skattepliktfrånnärvarande undantagnaförinom kultursektorn ärsom
minskar därvid.
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föreslås få skattesats-När det gäller avgränsning det område som enav
sänkning framgår direktiv H punkt 7 skattesatsEG:s Annex att en omav
lägst % får för till föreställning, cirkus,5 tillämpas tillträde teater,

biograf, utställning ochnöjespark, konsert,mässa, museum, zoo,
liknande anordning. nöjesparkerkulturellt eller Begreppetevenemang

nöjesfält eller tivoli.amusement parks torde kunna inkludera även
Avslutningen kulturellt ellerpunkten 7 och liknande evenemangav

till konsumtions-anordning visst handlingsutrymme. hänsynAvettger
neutraliteten skattesats böroch rättviseskäl kan hävdas att sammaav
tillämpas för alla inträden och attraktioner turistisk karaktär.ärsom av

EG-direktivenDet torde dock inte finnas för harutrymme att attanse en
innebörd medger detta. En definition blir alltför vid leder ocksåsom som
till gränsdragningsproblem. långtgående förslag torde inte hellerEtt så

statsñnansiellt försvarbart. Utredningen har därför valt begränsaattvara
förslaget till djurparker, nöjesparker och nöjesfält. tordeDet närmast

de anläggningarna i första hand utgörstora permanentavara som
turistmål.

Förslagets utgångspunkt skattesatsen % skall tillämpas för12är att
själva inträdet till parken eller anläggningen. gäller djurparkerNär det tas
ibland avgifter för inträde till terrariet, delñnarier, aphus,ut separata
elefanthus o.dyl. Avsikten dessa inträden skall beskattasär att samma

entréavgiften till parken sådan. uttryckasätt Man skulle kunnasom som
det så dessa mindre anläggningar djurparker i djurparken.utgöratt

När det gäller nöjesparker och nöjesfält nöjesutbudet i allmänhetär
omfattande. skall uppståFör det inte besvärande konkurrenssituationeratt
i förhållande till motsvarande verksamheter utanför nöjesparker, bör
skattesatsen 12 % begränsas till gälla entréavgiftenendast ochatt
särskilda avgifter för åkattraktioner. Det innebär varuförsäljning,att t.ex.
försäljning från kiosker, lotterier, varietéer o.dyl. ävenrestauranger,
fortsättningsvis beskattas enligt för tjänstden respektive ellervara
gällande skattesatsen.

Av skäl, dvs. hänsynen till konkurrensneutraliteten, föreslås attsamma
skattesatsen 12 % skall tillämpas för åkattraktionerupplåtelse o.dyl.av

utanför nöjesparkema. Eftersomäven det vanskligt definiera ellerär att
avskilja vad betecknaskan nöjesfält talar praktiska skäl förävensom som

sådan ordning.en
Nöjesparkema betecknas ibland temaparker beroende på de kanattsom

ha olika inriktning. En parks kan familjeunderhållning,terna t.ex.vara
vattenlek, vissa lågaåkattraktioner Den skattesatsen inteärtyper av m.m.
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breddvissparker medföravsedd gälla endast utan avses varaatt en
inriktning.visstillbegränsatdet s.k.tillämplig äräven temat enom
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Författningskommentarer

kap.7

tredje stycket, punkt 41

förfall ochi olikainträdengälla förSkattesatsen %12 treanges
djurparknöjesattraktioner. Begreppenallmänheten vissaupplåtelse till av

anläggningar.språkbruk stå föroch nöjespark torde i allmänt permanenta
stationärinnefatta bådeoch kanentydigtnöjesfält mindreBegreppet är

alltframförDeñnitionssvârigheter tordeoch ambulerande verksamhet.
inteverksamhetenambulerandedet gäller denkunna uppkomma när som

entréer. stationäramedområdenavgränsadealltid bedrivs inom klart
anslutning till markna-ofta istorlek förekommeranläggningar olikaav
förekommerDet ävenutställningarder, jubiléer, attmässor, m.m.

utanförmindre stationärtelleråkattraktioner uppförsenstaka t.ex.mer
karaktärhafördenskull kananläggningen sägasköpcentra avutan att

nöjesfält.
viss skattesatsenligtskall beskattasFör åkattraktioner o.dyl. inteatt en

deskattesatshögre ärinom enligt närnöjesfält ochett annan,en
beskattningenutformat såförslagetuppförda andra platser är att av

upplåtelsen% inte förutsätteråkattraktionema 12efter skattesatsen att
dock inteformuleringennöjesfält. valdasker inom Denett geavses

mindreför denlägre skattesatsenför tillämpa den typutrymme att av
vanligenochmyntboxförsedda för barn äråkattraktioner oftast som

uppställda varuhus.på t.ex.
ochtypiska för nöjesparkeranläggningarTillägget liknande ärsom

anläggningar saknarnöjesfält sådanahar gjorts för inteatt som
skall behövaåkmoment, huset o.dyl.,luftfyllda hoppborgar, lustiga

slaghör olikakategori anläggningarsärbehandlas. Till denna även av
åkattraktionemasimulatorer de egentligao.dyl. Liksom det gäller ärnär

tillämpningsom-skall ha begränsatavsikten den lägre skattesatsen ettatt
återfinnsråde. enheter vanligenDet innebär sådana mindre ävenatt som
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TV-spelkaraktärsimulatoreri köpcentra, spelhallar automater, avm.m.
anläggningar.inte hänföras till liknandem.m., skall

syftarnöjesfältför nöjesparker ochtypiskaFormuleringen som är
i det enskildainte detAvsikten såledesattraktionemas karaktär. är att

viss åkattraktionförekommandefallet skall hur frekvent är.avgöras en
verksamhet vanligenkonkurrerar medUtbud inom nöjesfälten somsom

liksomnäringslivet blir däremotdelarhar sin dominans inom andra av
fallen gällande skattesatserna. Härefter de i de enskildahittills beskattat

förströelsespel,lotterier,kiosker,varuhandel, restauranger,avses
till varietéerinträdenseparata m.m.

special-198990: l 11från skatteplikt. AvLotterier undantagnaär prop.
iförstås detsammamed lotterier200 framgårmotiveringen att soms.

framgår till lotterierlotterilagen§lotterilagen 1982:1011. Av 1 att
automatspel och bollkastning,tivolinöjen, såsomhänförs ochmarknads-

och de övrigavadkan vinst till högre värde än var en avsom ge
del berorinte till någonvinstmöjlighetemadeltagarna kan få, även om

på slumpen.
ingenlotteriverksamhet innebärfrånSärbehandlingen intäkterav

nuvarande situation.skillnad i förhållande till

utredningens förslagEkonomiska effekter av

till djurpar-% % för inträdefrån till 12En sänkning skattesatsen 25av
kronor.på miljonernettokostnad för 7medföraker beräknas statenen

till nöjesparkerinträdeförMotsvarande sänkning skattesatsen m.m.av
33 miljoner kronor.förnettokostnadberäknas medföra statenen

slutbetänkandet såledesförslag imedför utredningensSammantaget en
miljoner kronor.nettokostnad 40av

förslagutredningensRegionalpolitiska effekter av

förslagenbelysa hursärskilda utredare skall bl.a.Kommittéer och
olika delarservicen ipåverkar sysselsättningen den offentligaoch av

landet Dir. 1992:50.
i slutbe-förslag lämnasdeUtredningen bedömningengör att som

skallregionalpolitiska konsekvensertänkandet inte får sådana som
direktiv.beaktas enligt nämndaovan
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Särskilt yttrande
KarlssonThomasexpertenav

bl deUtredningens arbete kravUtifrån förutsättningarde styrt asom -
medlemskapeventuellt framtida ipå anpassningarförändringar och ett

gällande de allmän-utredningens förslagEGEU innebär finner jag att-
acceptabelt, i fall vadmomssituationnyttiga ideella föreningarnas är vart

väljerutredningensvensk idrottsrörelse. Attde inom attsomavser -
ändringar de gällandemed några förslag tillinte gå framgöra av nu-

uppfattar jagideella föreningarför k allmännyttigamomsreglerna soms
Anledningen till Utredningensokomplicerad lösning.praktisk ochen

ickeståndpunkt så den finner detkan sammanfattas sätt att som
förändringar momsreglerna dessanödvändigt idag genomföraatt av om

inom EGEU-inträde.ändras vidkort ändå måste ett

Vid EGEU-medlemskapframtidaett

På följande:i utredningen38 betänkandets anger

Ideella föreningar
bestämmelserna kräver ytterligareDetaljutfornmingen över-av

med EG. Utredningen därför,väganden efter förhandlingarna anser
delar kulturområdet i övrigt,liksom beträffande nämnda attavovan

beredas detfrågorna helhet bör samordnas och tillsammans medsom
tillkommande utredningsförslaget den tekniska anpassningen EG.om

frågan.avstår därför från komma med förslag iUtredningen att

Denna utifrån förutsättningen Sverige sålösning har jag accepterat att
medlemskap i EGEU. sådant kommersmåningom bereds fullvärdigt Ett

förändringar nuvarandenämligen ställa krav på flertalettatt av moms-
skall uppnå EG-konforrnitet. Bl torderegler för vårtatt momssystem a

de i innebär allmännyttig ideellnuvarande reglerna, korthet attsom en
förening verksamhet endast verksamhetenbedriva momspliktig omanses
kan inkomst näringsverksamhet,beskattas till statlig inkomstskatt som av
inte bibehållas. generellt påstås innebära denkunna Dessa regler kan att

idrottsföreningar idag inte redovis-majoriteten våraövervägande ärav
ningsskyldiga till moms.
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efter deVid eventuellt EGEU-medlemskap måste reglernaett anpassas
tvingande EGEU-direktiven. Ideella föreningar liksom alla andraäven-
rättssubjekt skall beskattas för i princip all den ekonomiska verksamhet-

ikan utåtriktad, d riktar sig allmänhetenmotsom anses vara v s
konkurrens med kommersiella inom området. Några möjlig-aktörer
heter till från för sådan verksamhet bedrivenundantag beskattning typ av

föreningarviss organisation såsom allmännyttiga ideellatypav av --
från beskattning undantas viss internmedges inte. Däremot kan om-

sättning till medlemmar i ideella organisationer de medlemsländerav som
så önskar, liksom tillhandahållanden tjänster medäven näraav an-

i föreningen.knytning till den idrottsliga verksamhet bedrivs Momssom
behöver heller inte på deltagar-anmälningsavgifter till idrottstäv-uttas
lingar Dock skall enligt huvudregeln inträde tilletc. tas utmoms
idrottsevenemang. stund pågående EGEU-förhand-I de i skrivande --

framtidenlingama har Sverige framfört önskemål i bibehållaatt en
momsfrihet för inträden till idrottsevenemang Motsvarande önskemåletc.
har framförts nuvarande skattefriheten för produktiongällande den av
organisations- och medlemspublikationer.

önskemål i vissa fallSlutligen har Sverige framfört tillämpaattsom
undantag från skattskyldighet för mindre företag eller andra verksamheter

skattepliktiga omsättning inte överstiger 10 000 ECU ca 87 000 kr,vars
nämligen för sådan verksamhet till följd EGEU-inträdetssom av
basbreddningar Något i så fall skullekommer in i momssystemet. som
innebära delen idrottsrörelse allt hållassvensk kanstörreatt trotsav
utanför momsområdet.

Vinner Sverige framgång i dessa förhandlingar kan förenklat sägas att
vi åter i det gällde före 1987 för allmännyttigaär momssystem som
ideella föreningar.

Om Sverige inte blir i EGEUmedlem

En enkel enkät bland idrottens distriktsidrottsförbundspecial- och som
genomfördes i början 1993 med anledning Utredningen skulleattav av
påbörja ideellaproblemen med de föreningarnas momssitua-översynen av
tion de signaler jag uppfattat åren sedan de nuvarandesamt genom-
reglerna infördes tyder sammanfattningsvis på idrottsrörelsenatt-
generellt relativt nöjd med dagens momsregler. Framföralltärsett ur
administrativ med skatteadministrationsynpunkt, eftersom merarbete
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upplevs mycket betungande bland idrottens förtroendevalda lekmän,som
de genomförandet skattereformenk köksbordskassörema. Vid is av
början missnöjet till följd den breddade90-talet ökade dockav av

därmed ökad reell kostnad i form ickeoch avsevärtmomsen, en av en
avdragsgill till delar iMissnöjet har dock dagensstora tystnatmoms.
läge.

Inom område kan dock kritiken bestående, och det ärett anses vara
inom området förenings anläggningsägande-drm, nedan.varom meraen

Den konkurrensoneutralitet utredningen det gäller ideellanärtar upp
föreningars utåtriktade verksamhet under rubriken Konkurrensfrågan
på 33 i betänkandet till delar underordnatkan storas anses vara av
intresse samhällsekonomiskt perspektiv. När den bristande neutralite-ur

allt upplevs torde detta till övervägande delenbesvärandeten trots som
bero vilket också utredningen konstaterar faktiska till-denatt- -
ämpningen de gällande reglerna relativt liberal.ärav

Utifrån detta min uppfattning de nuvarande reglerna gälltär att som-
sedan 1987 skall bibehållas Sverige inte blir medlem i iEGEUom-
framtiden. Reglerna positivaupplevs generellt dagenssettsom av
idrottsadministratörer följdtill minskad administration ävenav om- -
de i fallenstaka kan upplevas ekonomiskt betungande till följdsom av
den avsaknade avdragsrätten för ingående Den eventuellamoms.
bristande konkurrensneutralitet uppkommer till följd dagens reglersom av
är normalt den samhället kan bortse från den. de fallIarten attav
oneutraliteten allt besvärande torde faktisk tillämpningtrots anses en av
gällande regler undanröja flertalet dem. fall därefter återstårDeav som
torde kunna utifrån idrotten faktisktdet samhället.accepteras ger

Att skärpa reglerna i framtid där inte tvingande EGEU-direktiv såen
kräver och därmed ytterligare belasta ideellt arbetande med ökad-
administration och försämrat ekonomiskt utfall ekonomiska förenings-av
aktiviteter så enbart utifrån det förhållandet Skattemyndig-gott attsom-
heterna inte tillämpar reglerna enligt dess avsikter och innebörd kan inte

svensk idrottsrörelse.accepteras av
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anläggningsägande-driftFörenings

Föreningar har upplevt det orättvist kommuner har utvidgadatt ensom
till avdrag för all den kommunen drabbas i sinrätt avmoms som

inteverksamhet, verksamheten enligt de allmänna reglerna äräven om
momspliktig för och med den breddade i börjankommunerna. I momsen

90-talet för föreningar icke avdragsgillahar dessutom dennaav moms
förökat i avsevärd omfattning. Således får kommun avdrag all denen

belastar idrottsanläggning. Någonskötselntmoms som ex av en
avdragsrätt för föreningen skötseldrift motsvarande idrottsan-vid av en
läggning, anläggningen föreningen eller sköts påägsoavsett om av

föreligger däremotuppdrag kommunen, inte.av
I tider uttalad politisk vilja i landet, låta kommunalarunt attav om

anläggningar drivasövertas ideella föreningar, kan denna momso-av
neutralitet mellan och presumtivakommuner entreprenörer sägas
motverka politiska syfte. Utredningens delbetänkande SOUdetta I
1993:75 Offentlig föreslåsverksamhet kommunens nämndaatt ovan
nuvarande utvidgade avdragsrätt slopas och kommunen endast medgesatt
avdragsrätt enligt de allmärma reglerna. Genomförs utredningens förslag
slopas till oneutralitet föreliggerdelar den idag mellanstora som
kommunerna och övriga avdragsrätt.entreprenörer utan

Utredningens förslag innebär givetvis inte de anläggnings-härvidlag att
skötande ideella jämfört med situationenföreningarnas ekonomi förbättras
före momsbreddningen. har funnit det svårligen gårJag dock attatt

driftsmoms för just ideellaför frihet från dennaargumentera en
föreningar inom för nuvarande Varken i formmomssystem.ramen av en
frihet erlägga avdragvid inköpen, eller vidatt ettmoms som en

möjlighetermomsredovisning skyldigheter och debitera utgåendeutan att
form föreningsekonomiskateknisk skattskyldighet. Dessamoms, en av

aspekter torde utanför någon formistället få lösas momssystemet genom
driftsbidrag, såväl till de föreningar driver sina anläggningarav som egna

till de skötseln kommunala anläggningar. I deövertarsom som senareav
fallen torde det klart ligga i kommunernas intresse bästa ekonomis-att
ka föreningarna fall föreningsövertagandei de önskarsätt stötta ettman

driften. Erbjuds inte ekonomiska förutsättningar för de presumtivaav
torde dessa ifrågava-entreprenörerna mindre benägna åtaga sigattvara

rande kommunala uppdrag. Den insikten torde kunna förutsättas att
kommunernas företrädare innehar.
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