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statsrådet LövdénLars-ErikTill

chefen för Inrikesdeparte-bemyndigade regeringen29 oktober 1998Den
medEngqvist, tillkalla särskild utredarestatsrådet Lars attmentet, upp-en

Meds.k. kommunkontosystemet.gift analysera vissa frågor inom detatt
Ljung-1998 Andersbemyndigandet förordnades den 11 novemberstöd av

Utredningeni utredningensärskild utredare antog namnetsomgren som
utvärdering kommunkontosystemet.om av

1998 förordnades Magdalena Brasch,Från den decemberoch med 1
Anneli Söderberg,Budgetavdelningen vid Finansdepartementet, och

biträdaekonomi vid Finansdepartementet,Enheten för kommunal ut-att
Dahlin,förordnades Karin Rätts-redningen sakkunniga. Samma dagsom

SkatteavdelningenUlrikasekretariatet vid Finansdepartementet, Hansson,
Landstingsförbundet, LarsFinansdepartementet, Anders Hedberg,vid

Kommunförbundet,SvenskaRiksskatteverket, Ronnie Peterson,Olsson,
Från ochPihl, biträda utredningenArne Komrev, experter.samt att som

sekreterare.förordnades Anneli Söderbergmed den 21 december som
februari 1999. Annelientledigades från uppdraget den 1Karin Dahlin

1999. Från och medfrån sina uppdrag denSöderberg entledigades 1 mars
för kommunalAnneli Lagebro, Enheten31 1999 förordnadesden mars

sakkunnig,biträda utredningenekonomi vid Finansdepartementet, att som
Industriförbun-Gunnar Rabe,Olle Högrell, Konkurrensverket, ochsamt

förordnades Erik5 majbiträda utredningen Dendet, experter.att som
utredning-biträdaRättsekretariatet vid Finansdepartementet,Högdahl, att

expert.somen
utredningen.iapril anställdes Håkansson sekreterareDen 1 Peter som

Ulrikasärskilt gäller kapitelbiträtt utredningen vadSvensson harJan
kapitel 4 och i utred-biträtt utredningen särskilt vad gällerharHansson

ningens slutskede.
delbetänkande den 11första redovisades iUtredningsarbetets del ett

redovisas i bilaga1999. Delbetänkandetmars
Brasch, Ulrika Hansson,Särskilda yttranden har avgivits Magdalenaav

Ronnie och Anders Hedberg.Petersonsamt
därmed slut-slutbetänkandet. Uppdraget kanHärmed överlämnas anses

fört.

Anders Ljunggren
Håkansson/Peter
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Sammanfattning

Inledning
ochför kommunerskompensationssystemKommunkontosystemet är ett

verksamhet.icke-skattepliktigimervärdesskattingåendelandstings
konkurrenssnedvri-mervärdesskattensför utjämnainfördesSystemet att

utföra tjänsterval mellanlandstingsochvid kommunerseffekterdande att
privatafrånupphandla tjänster entreprenörer.regi elleri attegen

Bakgrund
föravdragsrättgenerell1991 infördesskattereformen årsamband medI en

ordinarielandsting i detochför kommunermervärdesskattingående mer-
tillbaka allñckinnebar kommunernaDennavärdesskattesystemet. att er-

skatteplik-itill inköphänförde sigdennamervärdesskattlagd oavsett om
verksamhe-delenmervärdesskattefriai denverksamhet eller inköptig av

ten.
mervärdesskattensför utjämnainfördesgenerella avdragsrättenDen att

iutföra tjänstervalet mellaneffekter vidkonkurrenssnedvridande att egen
från entreprenörer.tjänstermotsvarandeupphandlaochregi externaatt

inteansågsunionen EU rät-europeiskai denmedlemSverige blevNär
mervärdesskattsinför allavdraglandstingoch göraför kommuner attten

kom-bibehållas. Ettmervärdesskattedeklaration kunnavanlig nytti en
det s.k. kom-januari 1996,från den 1därförinfördespensationssystem

munkontosystemet.

Kommunkontosystemet

hosräntebärande kontontvåbestårKommunkontosystemet av
Ersättninglandstingen.förochför kommunernaRiksgäldskontoret, ettett

gäller:då detmervärdesskattingåendeförges

landstingsellerhänförlig till kommunsmervärdesskatt ettär eg-ensom-
parkskötselsnöröjning ellergaturenhållning,såsomverksamhet t.ex.na

behov,för eget
utfärdandemyndighetsutövning t.ex.hänförlig tillmervärdesskatt av-

byggnadslov,
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mervärdesskatt hänförlig till icke-skattepliktigär omsättning- som av va-
eller tjänster, såsom tillhandahållande vård- och omsorgstjänster.ror av

Kommuner och landsting har vidare få ersättning förrätt den doldaatt
mervärdesskatt ligger i priset vid upphandling och bidragsgivningsom av-
seende icke-skattepliktig verksamhet den 6-procentsersättningen.s.k.

När kommunkontosystemet infördes skulle reglering mellangörasen
och kommunsektom eftersom kommunsektomstaten därefter skulle om-

besörja finansieringen det Regleringen innebar nivånsystemet.av attnya
det generella statsbidraget höjdes. Regleringen gjordes år 1996 och ni-

våhöjningen uppgår år 1999 till 22 937 miljoner kronor. Det nivåhöjda bi-
draget har behållits nominellt oförändrat.

Kommunkontosystemet kan betraktas med kommunalett systemsom
självfinansiering. Avsikten skulle stabilt och inteatt systemetvar vara ge
upphov till ökade kostnader för Den kommunala självfinansiering-staten.

innebär utbetalningar från kontona skall finansierasatt avgifteren genom
från kommuner och landsting.

För korrigera för konkurrensproblematiken har kommunkontosyste-att
utformats så kommuns avgift till visstmet beloppatt in-systemeten per

vånare inte densammaär kriteriet för utbetalning frånsom systemet.
Avgiften alltså inte kopplad tillär den enskilda kommunens eller det en-
skilda landstingets faktiska kostnader för mervärdesskatt. Detta innebär

faktiskt del kommuner eller landstingrent under verksamhetsåretatt en
kan få vad faktiskt tillskjuteränut medan fårsystemet andramer av man

mindre den avgiften.änut egna
Under 1998 och 1999 har underskottet på de två kontona ökat. Det to-

tala ackumulerade underskottet inför år 1999 uppgick till l 135 mkr. I
september 1999 det totala ackumulerade underskottet 1 663 mkr. Omvar
årets utveckling utbetalningarna ökning med 5,7 % fortsätter för deav
resterande månaderna under innevarande år kommer underskottet att vara
2,3 miljarder vid slutet 1999. Om ökningen blir 5,7 % för år 2000ävenav
kommer underskottet 3,9 miljarder slutet år 2000.att motvara av

Att det ackumulerade underskottet i dagsläget relativtär beror in-stort
på några enskilt utbetalningar under årente sedan infördes.stora systemet

Utbetalningama har relativt väl följt linjär trend. Snarare beror under-en
skottet på avgiften under följd år varit för låg.att en av

Den ökade omslutningen kombinerat med dagens finansieringssätt leder
till ökad självfinansiering, vilket i sin kan innebära blirtur att systemet

renodlat omfördelningssystem.ettmer av
kommunernasI takt med och landstingens ökade upphandling får sta-

in mervärdesskatt från deten bedriverentreprenörer skattepliktigsom
verksamhet. När kommunerna på ekonomiska incitament ochreagerar
upphandlar skattskyldiga istället förentreprenörer producera tjän-att
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i kommunkontosystemet. Dettaomslutningen äri regi ökarsterna egen
beta-mervärdesskattenIntäkterna frånkostnad föringen staten. som nu

in iinte betalatsmervärdesskattesystemet, hadeordinariein i detlas
intefunnits. Då hadeutsträckning inte kommunsystemetomsamma

upphand-skattepliktiga tjänsten. Genomdenupphandlatkommunen att
ef-samhällsekonomisksigsamhället tillgodogörakanlingen sker ennu

fektivitetsvinst.

EU-perspektivet

harmoniserad tillämp-skall säkramervärdesskattedirektivEGs sjätte en
olika medlemsländerna.reglerna i dening av

så-sjätte direktivet krävsbetalas enligt detmervärdesskatt skallFör att
ledes att

personskattskyldig taxablebedrivsverksamheten sompersonav en
någon formsjälvständigt bedriverenligt direktivet är aven person som

syfte resultat.oberoende ellerekonomisk verksamhet, av
Somfrån mervärdesskatt.särskilt undantagenomsättningen inte är ex-

omsorgstjän-vård- ochomsättning kanpå undantagenempel nämnas
ster.

uppsamlingmervärdesskattedirektiveti sjätteundantag det ärRaden enav
innan detolika medlemsländernagällde i deundantag redande somav

in i två undergrup-delasfram. Undantagendirektivet förhandladessjätte
ochsocial karaktär, dvs.harGrupp A. de undantagär varorensomper.
förprisnivåtillhandahållas till lägreskullesociala skältjänster ensom av

ochför bl.a. bank-finns undantagkonsumenten. I B.den enskilde grupp
ofta medområde motiveradespå dettaförsäkringstjänster. Undantagen att

urskil-tjänster,komplicerat beskatta dessateknisktdet för t.ex. attattvar
räntebetalning.iför tjänsteelementetvederlaget en

direktivet undanta-det sjättevid förhandlingarnastod klartDet attom
restriktivt eftersomtillämpasså få möjligt ochskulle mer-vara somgen

undantagenför bedrevkostnad denplötsligt blevvärdesskatten ensomen
träffaskulleendastavsikten med skattvilket inteverksamhet, somvar en

i fler-EG-domstolen haroch tjänster.privatkonsumtionslutlig ettvarorav
eftersomrestriktivt,skall tolkasframhållit undantagenocksåtal domar att

mervärdesskatt skallprincipenallmännaundantag till dende utgör attom
skattskyldigvederlagtjänsterutgå alla omsätts mot person.av ensom

medlemsländerna.inskränkasUndantagen kan av
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Privata inomentreprenörer
icke-skattepliktig verksamhet

Utvecklingen under 1990-talet har inneburit förändringar vad gällerstora
de kommunala verksamhetsfonnema. Andelen isysselsatta alternativa
driftsformer exempelvis friskolor föräldrakooperativoch inom kommu-
nal och landstingskommunal verksamhet har också ökat De lo-avsevärt.
kala skillnaderna dockär stora.

Kommunkontosystemet i första hand förär kommunal verk-anpassat
isamhet regi. Kommunkontosystemet den kommunala verksam-egen ger

heten möjlighet på konkurrensneutralt välja mellansättatt ett entrepre-en
och egenregin, vilket ocksånören syftet med möjlighetär Dennasystemet.

inte andra associationsforrner med icke-skattepliktig verksamhet, ochges
därför fungerar kommunkontosystemet för verksamheter drivssämre som
i någon associationsform.annan

När den helt dominerande delen den icke-skattepliktiga verksamhe-av
inom sjukvård, utbildning och social låg inom kommunsektomten omsorg

klarade kompensationssystemet undanröja effektivitets- och kon-attav
kurrensproblemen inom detta verksamhetsområde. En allt delstörre av
denna verksamhet produceras emellertid alternativa utförare.nu av

Enligt vad utredningen observerat finns det antal problemområdenett
skiftande karaktär där kommuner och privata inte kan be-entreprenörerav

driva sin verksamhet på lika villkor.

Uthyrning lokaler till privat bedriver icke-skatte-entreprenör- av som
pliktig verksamhet.
Om kommunen hyr lokaler som kommunen byggt har kommunenut
dragit ingående mervärdesskatt byggkostnadema i kommunkon-av

Om däremot privat byggherre bygger lokaler och hyrtosystemet. uten
till icke-skattepliktig verksamhet blir denna högretvungen att ta ut en
hyra eftersom denna innehåller dold mervärdesskatt.även

Bidragsfinansierad verksamhet inom icke-skattepliktig verksamhet.
Den bidragsberättigade verksamheten har högre kostnader för drivaatt
verksamheten egenregin, eftersom den privataän inte harentreprenören
någon möjlighet dra den ingående mervärdesskatten. Om bidragetatt av
till den privata jämförs med egenreginsentreprenören kostnadsbild bör

kompensation föräven mervärdesskatt betalas till den privataut entre-
för konkurrensneutralitetprenören skall föreligga.att

Privattandläkarnas konkurrens Folktandvårdenmed de kun-om vuxna
derna.

januariDen 1 1999 avreglerades vuxentandvården vilket innebar fri
prissättning. Detta har lett till privattandläkama konkurrerar medatt nu
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fårFolktandvårdenEftersommarknad.Folktandvården er-öppenen
kommunkontosyste-mervärdesskatteningåendedensättning för genom

konkurrensnackdel föruppstårfår,inteprivattandläkamavilket enmet,
privattandläkama.

entreprenörerna.de privataförInldsningseflekter-
privatadenmervärdesskatt, entre-debiterarunderentreprenörEn men

draintekanverksamhet,icke-skattepliktigbedriver avprenören, ensom
verksamheten.ikostnadblirmervärdesskattenbetyderDetdenna. att en

ellerunderentreprenörerarbetsuppgifter på attläggamellanvaletI utatt
skalför-innebärDetunderentreprenören. attmissgynnassjälv,detgöra

yrkesgrupperolikamångaanställakanföretageftersomfinnsdelar stora
ellerstädverksamhetfastighetsjour,internexempelvis haoch egenen

catering.

anbud.Jämförelse av-
privatfrånanbudmedjämförasskallegenreginfrånanbud ett enNär ett

Vidmervärdesskatt. störretill doldmåste hänsyn upp-entreprenör tas
vidinträffarProblemetproblem.inget t.ex.troligendettahandlingar är

beslutsfattarendärochbeslutsnabbakräverdirektupphandlingar som
kommunkontosystemet.iinsattvälinte är

överväganden.ochSlutsatser
Finansieringsfrågan

landstingskontona utgörochpå kommun-underskottenackumuleradeDe
Omfinansieras.skalldessasikt hurpåFrågan kort ärproblem.växandeett
be-underskottberäknadeåretssåvältäckaskallår 2001för somavgiften

2001årutbetalningarnaökadedeoch dessutom2000årunderskotträknat
tillhöjas medbehövautvecklingtrendmässigmedavgiften uppskulle en

Om0,60 kr.påkommunalskattenhöjning%, vilket27 camotsvarar aven
skulderlandstingsochkommunersmycket kommerhöjs såinteavgiften

påverkaenskilde kommunenför den den attmöjlighetväxa, utanatt
skulduppbyggnaden.

omför-renodlatbliravgifter,ökadeföljdtill ettOm mersystemet, av
för kom-förtroendekan kommunernasi dag,vad det ärdelningssystem än

minska.kommamunkontosystemet att
ñnansieringsproblemen:pålösningaralternativasigtänkakanMan tre

inkomstsida. Där-statsbudgetenspåinläggsKommunkontosystemet
konstruktionför kommunerkompensationssystemetfårigenom samma

istäl-ochbortAvgifternakompensationssystemet.statliga tasi detsom
statsbidraget.generellasänka detregleringlet görs attgenomen
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Nuvarande bibehålls, med skärpningsystem de institutio-men en av
nella för avgiftssättningen, vilket innebär beräkningsmeto-ramarna att
den för fastställa avgiften blir lagfäst.att Beräkningmetoden hänsyntar
till underskottet innevarande år och korrigerar avgiften nästkommande
år efter detta. På så kan ackumuleradesätt underskott aldrig uppkom-
ma.
med bibehållen kommunal självñnansiering förs in på statsbudgeten.
Bruttoredovisning införs vilket betyder de kommunala avgifternaatt
betalas in på inkomsttitel på statsbudgetens inkomstsida ochen ersätt-
ningama betalas från utgiftsanslag på statsbudgetensut ett utgiftssida.
Avgiften kommer därigenom beslutas riksdagen. Deatt politiskaav
prioriteringarna blir tydliga.

Politik för konkurrensneutralitet. Tandvård

Tandvårdsmarknaden har särställning bland de verksamheteren som om-
fattas kommunkontosystemet. Eftersom tandvård bedrivsav en avre-
glerad marknad där fri prissättning från 1 januari 1999 och fri etable-
ringsrätt råder får olikformig behandling i skattehänseende ef-en större
fekter på detta område för övrigaän verksamheter.

Man kan tänka sig alternativa lösningar:tre

Folktandvården lyfts från kommunkontosystemet, vilketut innebär att
den konkurrerar med privattandläkama på lika villkor i mervärdesskat-
tehänseende.
Privattandläkarna lyfts in i kommunkontosystemet.
Tandvård skattepliktiggörs med reducerad skattesats 6 %. Dettaen om
skulle gälla såväl folktandvården privattandvården, och eftersomsom
verksamheten blir skattepliktig finns det således möjlighet dra allatt av
ingående mervärdesskatt. Enligt huvudreglema i EG-direktivet dockär
tandvård undantaget från skatteplikt. Medlemsländema har emellertid
vissa möjligheter begränsa undantagets omfattning.att

Politik för konkurrensneutralitet
Tillämpning och konkurrenssnedvridningar
För övrig privat icke-skattepliktig verksamhet förekommer dels tillämp-
ningsproblem, dels konkurrenssnedvridningar i varierande grad. Följande
tillämpningsproblem i kommunkontosystemet har identifierats:

Kommuner och landsting inte hänsyn till den särskildatar ersättning
utgår vid upphandling och bidragsgivning till icke-skattepliktigsom av
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privatabetyderDet6-procentsersättningen. attden s.k.verksamhet,
mervärdesskatt.doldkompenserade förblirinteverksamheter

jämförasvårigheterinnebärvilketinte attföreliggerPristransparens
priser.

därigenomochkrångligtkommunermångaSystemet varaavanses
administrera.kostsamt att

i icke-verksamhetövrigförkonkurrenssnedvridningargällerdetNär
inlås-troligen deproblemetdetsektor störstaskattepliktig privat är

icke-skattepliktig.verksamhet ärskapasningseffekter att engenomsom
skulle,skattepliktigverksamhetall görsavskaffas ochOm undantagen

deIreduceras avsevärt.omfattningkommunkontosystemetsprincip,i
försådan tillämpasbörskattesatslägremotiverarskälsocialafall enen

ändringsådanförhinderemellertidEG-rättentjänster. utgörvissa ett en
direk-sjättei detBestämmelsernamervärdesskattebestämmelserna.av

skatteplikt.frånskall undantagenverksamhetvisstivet stadgar att vara
få tillfrågandriverkraftSverige medemellertid attföreslårJag att

område. Jagpå dettadirektivetsjätte attdetändringstånd anseraven
förbere-samband mediagerandesvensktför ärtidpunktlämplig etten

högbör haarbetei EU. Dettaordförandeskapinför Sverigesdelserna
prioritet.

lång tidtroligendirektivetsjättedet attändring tarEftersom ge-aven
sådanpåavvaktan än-ilösningföreslår jag övervägsnomföra enatt en
direktivet,sjätteenligt detmöjligtså långtinnebäraskulledring. Denna att

Troligenicke-skattepliktiga.i dagområden ärpå deskattepliktinföra som
verksamhet.gälla privatfrämst kunnaskulle detta

schablonersättningamaskattepliktig kanverksamhetprivatOm görs
icke-skattepliktigbidragsgivning tillupphandling ochutgår vid avsom

mervärdesskattdebiterarprivata entreprenörernaDeverksamhet slopas.
via kom-mervärdesskattingåendeersättning förfårtill kommunen, som

i kom-adminstrationförenkladtillledakanDettamunkontosystemet. en
landsting.ochmuner

di-sjättei detreglerasundantagomfattasverksamheterVilka avsom
verksamhetbeträffar privatVaddockTolkningsutrymmet ärrektivet. stort.

införasomfattningundantagensbegränsarsärskilda reglerkan avsom
villkor.kommersiellabedrivsverksamhetenmedlemsländerna om

konsulta-måsteområde, dessutompå dettamåsteanalyser görasVidare
ärende.ikommissionen dettaeuropeiskahos dention ske

skatteplik-bliinte kanlagstiftningmed dagensverksamhetPrivat som
Omkommunkontosystemet.iföras inperiodtillfälligundertig, kan en

förbätt-leda tilldettakankommunkontotpåförs inprivata entreprenörer
tordeSåledesinlåsningseffekter.förhindraochkonkurrensneutralitetrad

huruvida detta ärdockanalys bör görasalternativ. Enmöjligtdetta ettvara
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förenligt med EG-rätten mervärdesskatteområdet. Den svenska rege-
ringen bör inhämta och beakta kommissionens synpunkter vid eventu-en
ell beredning sådant förslag.ettav



SOU 1999:133 17

1 Mervärdesskatten och
konkurrensen

Skattesystemets1.1 roll

Statens verksamhet finansieras i huvudsak med skatter. Skattesystemet
utformat så, samhällsekonomiskt effektiva lösningarskall bl.a. attvara

Vidare inte verksamhetsforrn fram-skall skattesystemetgynnas. gynna en
för Det inte skattesystemet skall avgörande för hu-ären annan. som vara
ruvida verksamhet skall bedrivas i offentlig regi eller verksamhetenen om

privat betänkande handlar hurkan läggas entreprenad. Dettaut om
neutralitet ekonomisk effek-mervärdesskattesystemet skall ochgarantera

icke-skattepliktigtivitet inom kommunal och landstingskommunal verk-
samhet.

Förutsättningarna för kommunala verksamheten har förändrats påden
1990-taletflera punkter. Under har kommunerna:

förändring främstUpplevt genomgripande inkomstskattesystemeten av-
skattereformen 1991.genom

justeringar inomUpplevt minst olika statsbidragssystem med des-tre-
sa.

olika för kompensation mervärdesskatt.Hanterat tre system av-

syftar tillalternativa förslag jag lägger fram i detta betänkandeDe att va-
långsiktigt hållbara. landsting skall stabila förut-Kommuner ochra ges

sättningar och villkor arbeta under.att

Utredningens uppdrag och arbete1.2

1.2.1 Bakgrund

År 1996 infördes särskilt kommunkontosystemet för kommu-ett system
ersättning för sådan mervärdesskatt inte fåroch landstingensnernas som

dras enligt mervärdesskattelagen. Bakgrunden till ärsystemet att re-av
skatterefonnenglerna för mervärdesskatt ändrades i samband med

1990/91 då ñera tjänster tidigare belades med enhetlig mervärdes-än en
rådande inneburit konkurrenssned-skatt. Med skulle detta hasystem att

till fördelvridningar mellan kommuner och privatauppstod entreprenörer
för i regi.kommunal verksamhet egen
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1.2.2 Direktiven

Vid regeringssammanträdet den 29 oktober 1998 beslutades särskildatt en
utredare skulle tillkallas med uppgift vissa frågoranalysera inomatt sys-

för ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner och landsting,temet
kommunkontosystemetÃdet s.k. Den inledande uppgiften analyse-attvar

och förklara orsakerna till de ökade utbetalningarna, analyserasamt attra
den omfördelningseffekt uppstår till följd den kollektiva finansie—som av
ringen. Ett delbetänkande belyste detta lämnades till regeringensom mars
1999 se bilaga 2.

Enligt kommittédirektiven skall utredaren utvärdera hur väl systemet
uppfyller det egentliga syftet, dvs. skapa konkurrensneutralitet mellanatt
kommunal verksamhet i regi respektive utfördverksamhet entre-egen
prenad. En viktig fråga, enligt direktivet, effekternaanalysera denär att av
kommunala finansieringen bakgrund de ökade utbetalningarna frånmot av

Utredaren bör också utvärdera den ökade omslutningen ochsystemet. om
omfördelningen följdtill den kollektiva finansieringen påverkatharav
konkurrensneutraliteten. Vidare skall förslag tillutredaren lämna hur upp-
följningen och kontrollen i förbättras.kansystemet

1.2.3 Utredningens arbete

Jag vill framhålla utredningen genomförts under kort tid. Trots dettaatt
har omfattande arbete vad gäller insamling data genomförts.ett av

hearingEn har genomförts. På denna medverkade frånrepresentanter
intresseorganisationer och företag från privata verksamheter vidarese
kapitel 6.4.
En enkät till samtliga kommuner har skickats bilaga 3.seut

studiebesök tillEtt Storbritannien, Holland, Belgien, EU-kom-samt
missionen genomförtshar kapitel 4.se

4. Regional arbetsmarknadsstatistik har anskaffats från Statistiska cen-
tralbyrån SCB.
Statistik från särskilda i Ludvika utvecklingenskattekontoret avseende
på kontona har inhämtats.

Det min uppfattning denna omfattande datamängd bra under-är att ettger
lag för de analyser görs.som

‘ Dir. l998:93, bilaga1se
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1.2.4 Terminologi

betänkandet används flertal skattetekniska begrepp och DetI termer.ett
varit min avsikt konsekvent i användandet dessa begrepp.har att vara av

följandeMed begrepp menas:

tillskattskyldig den betalar mervärdesskatt statensom-
mervärdesskattefriaicke-skattskyldig den tillhandahållersom varor-

eller tjänster
skattepliktig eller tjänst det utgår mervärdes-är en vara som-

skatt
icke-skattepliktig eller tjänst det utgår mervärdes-inteen vara som-

påskatt
kumulativ effekt uppstår då skattskyldig förvärvar från icke-en—

skattskyldig och betalar dold mervärdes-en
skatt, möjlighet till avdragutan

sjätte mervärdes- mervärdesskattelagstiftningEUs-
skattedirektivet

riksdagen anvisar fastställandeanslag anslag genom av-
statsbudgeten

statsinkomsterinkomsttitel i statsbudgeten vilkenmotposten-
skall redovisas
den ingående mervärdesskatt den skattskyl-avdragsrätt som-
dige drar den utgående mervärdesskattenmotav

ingående ingående mervärdesskatt köparendenmer- som-
värdesskatt betalar
utgående den mervärdesskatt säljaren debiterarmer- som-
värdesskatt

Vad konkurrens1.3 är

bakgrund uppdraget det viktigt definiera vad i allmänhetMot är attav som
konkurrens. tänka sig två olika konkurrenssituatio-med Man kanmenas

traditionella konkurrenssitutionen då säljare konkurrerar påDen ärner. en
enskild privatperson. den andra situa-marknad köpare Iärom en som en

förtionen konkurrerar säljare anbud köpare ombudärmot ettom en som
den egentliga slutkonsumenten. Köparen kan låta egenreginäven vara

i denna anbudstävlan.med
främsta syfte konkurrensneutrali-Kommunkontosystemets skapaär att

i valet mellan upphandlad verksamhet och verksamhet be-tet externt som
regidrivs i skulle således handla den andra situationenDetegen om

3Prop.1994/95:150,bil. 7
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Oavsett vilken de två situationema förutsätt-gäller ärovan. av ovan som
ningarna för effektiv konkurrens deen samma.

Vad då konkurrens varföroch konkurrens bra Inom den ekono-är är
miska teorin frileder konkurrens till samhällsekonomisk effektivitet.
Genom de producerar och tjänster för konkurrensäratt utsattasom varor
drivs de till producera saker, dvs. det konsumenterna efterfrå-rättatt som

Konsumenterna uttrycker sina önskemål köpbeslut.gar. genom
Konkurrensen driver tillproducentema producera och tjän-även att varor

till så låga möjligt.dvs. kostnader Således tvingas produ-rätt,ster som
hushålla med och producera och tjänster såcentema att resurserna varor

möjligteffektivt som
Motsatsen till konkurrens enligt teorin, monopol. I monopolsitu-är, en

ation kan monopolisten tillägna sig monopolvinster, vilket leder till hö-ett
pris och högre samhällsekonomiska kostnad.gre en

effektivFör konkurrensmarknad skall existera måste flera viktigaatt en
villkor uppfyllda. Som exempel kan fri etableringsrätt, frinämnasvara
prissättning, inga naturliga inga kartellbildningar, fungerandemonopol,
arbets- och kapitalmarknader frioch rörlighet och tjänster.en av varor

ofta diskuterats, särskiltEtt begrepp det handlat avregle-närsom om
ringarna inom tele- och elmarknadema, pristransparens. Om det inteär
finns pristransparens priserna på de olika eller tjänsterna inteär varorna
jämförbara.

För konkurrensmarknad skall effektiv måste konsumenten haatt en vara
information de alternativ står till buds. skallKonsumentenom som vara
rationell, aktivt sökande efter de bästa till prisernade lägsta ochvarorna
ha, eller ha möjlighet på, information.reda all relevantatt ta

1.3.1 Konkurrenshinder

Hinder konkurrens kan slagmot trevara av

offentliga regleringar,-
konkurrensbegränsningar, och-
naturliga konkurrensbarriärer.-

När det gäller de verksamheter traditionellt skötts kommunersettsom av
och landsting har konkurrensen länge begränsats offentliga regleringar.av
Syftet med offentliga regleringar i många fall varit skydda individerhar att
och hushåll på olika landsting lagstiftningKommuner och harsätt. genom
befunnit sig i monopolställning.en

SOU 1991159, förKonkurrens ökadvälfärd, 70s.
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tagitsregleringarantal legalabetydande1990-talet har dockUnder ett
för konkurrens.och tele haroch marknaderbort exponeratst.ex.som

konkur-begränsarandra hinderregleringar ochkvarstår delDock somen
verksamheter.vissainomrensen

initi-förfarandenåtgärder ochbestårKonkurrensbegränsningar somav
in-kartellbildning. HärHit hörorganisationer själva.ochföretagerats av
nåsträvandenlandstingochkommunerkangår aktörernas attäven vara

kommeromvärld, överenssinkontroll när ettöver gemensamt omman
spel.konkurrensenagerande sätter ursom

skalförde-bl.a.konkurrensbarriärernaturligaMed begreppet menas
tröskeleffekter.och högaetablerade företagenkostnadsfördelar för delar,

efter-marknadsig påsvårt nyetableradetbarriärerDessa ärgör attatt en
försprång vadhunnit bli och harharetablerade företagende ettstorasom

marknadskännedomfmarknadskontakter ochgäller
verkarbetänkandei dettabehandlasverksamheterFlertalet de somav

konkurrenstryckobetydligtringa ellerunder ett

påbarnomsorgskola och1.3.2 Verkar en

konkurrensmarknad

detför den politikenligt grundernaskautbildning ochVård, somomsorg
enlighettillgänglig iSverigeuppslutning ipolitiskråder bred görasom

köpkraften hos individerna.tillinte i förhållandebehovmed och ensvar -
poli-uteslutna. Denmarknadslösningarrenodladesådan politikMed ären
verk-dock inteuteslutervälfärdsstaten förutsättermålen förtik attsom

regi kom-bedrivs iutbildning, änvård,samheter inom etc. annanomsorg
välfärd förutsätteruthållig tvärtomlandstings eller En attstatens.muners,

ef-lösningarnaeffektivasamhällsekonomisktdepolitiken medger mestatt
tersträvas.

karaktäriseraseller barnomsorgeninte skolandagsläget kanI som
marknad i kon-förflera villkordet saknasmarknader i konkurrens. För en

i andra kommuner.skolorprissättning och fritt valbl.a. frikurrens, av
undervisningen. innebärför DetavgifterGrundskolan får inte attutta

skolanIstället måstemed.priset konkurrerainte kan användaskolorna att
kostnader denhögreOm friskolan har änkvaliteten.konkurrera med t.ex.

imåste dettaförfår kompensation detta,och intekommunala skolan ses
villkor den kommuna-ekonomiskaMedsammanhang. änsämrestörreett

siktsåledesfriskolan. Det kanpåverkas inomkan kvalitetenskolan

välfärd, 77-79.4 för fortsattSOUl99l:59, Konkurrens s.
prissättning.Påmarknaden1999råderfri5 Frånden januarivuxentandvård. ldockUndantagetär

landstinget.Folktandvårdenbådeprivattandläkamaochfinns
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betyda konkurrensnackdel för friskolan i förhållande till den kommu-en
nala skolan.

Under överskådlig tid kommer det troligen kommuner ochatt vara
landsting för vård, utbildning och tillhandahålls.attsom ansvarar omsorg
Den konkurrensneutralitet används i detta betänkande utgår i huvud-som
sak från den situation råder då kommunen upphandlandeär enhet ochsom
privata företag konkurrerar med egenregin få driva verksamhetattom en

kommunen/landstinget för. Denna anbudssituation räck-sattsom ramarna
dock inte för konkurrensmarknad skall existera slut-atter gentemoten

konsumenten.

1.4 Mervärdesskattens funktion skattsom

Mervärdesskatt statlig allmän konsumtionsskattär på och tjän-en varor
Den utgår i varje led produktions- och distributionskedjanster. ochav re-

dovisas till skattskyldiga näringsidkare vid skattepliktigstaten omsätt-av
ning och tjänster. Varje näringsidkare uppbördsmanär ochstatensav varor

för den värdetillväxt mervärde tillförts eller tjän-attansvarar som varan
blir beskattad och betald tillsten staten.

Skatten generell och ska vidär omsättning skattepliktigatas ut av varor
och tjänster till såväl privatpersoner till skattskyldiga och icke-skatt-som
skyldiga näringsidkare.

Skattskyldiga har avdragsrätt för ingående mervärdesskatt dvs. mervär-
desskatt inköp och investeringar i verksamheten. Genom avdragsrätten
blir mervärdesskatten inte någon kostnad för de skattskyldiga näringsid-
kama.

Vid import från land utanför EU skatten Tullverket iett tas ut av sam-
band införseln.med Mervärdesskatten vid import avdragsgill hos denär
skattskyldige importören. Varan blir därigenom beskattad på sättsamma

den hade producerats inom landet.som om
Vid förvärv från EU-land gäller övergångsvis destinationsprinci-annat

Den innebär näringsidkare i EU-land säljeratt ett annatpen. en som varor
till svensk skattskyldig näringsidkare inte skall någon mervärdes-en ta ut
skatt på sin försäljning. Den svenske köparen ska i förvärvsbeskat-stället

sig själv beräkna svensk mervärdesskatt på fakturavärdet.ta attgenom
Motsvarande belopp avdragsgillt ingåendeär skatt. blirVaran därige-som

beskattad på vid import. Skillnadensätt ingåendeärnom attsamma som
och utgående skatt utgår samtidigt och inbetala blir noll.attsumman

Genom de skattskyldiga har avdragsrätt uppnås konkurrensneutrali-att
vid valet själv tillverka eller upphandlatet frånatt atten vara samma vara

någon näringsidkare. Valet påverkas inte mervärdesskatten. Detannan av
blir istället andra faktorer avgör.som
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konkurrenspåverkande1.4.1 Kumulativa och
effekter

konsumtion och tjänster.träffar dock inte allMervärdesskatten av varor
områden olika skäl.från skatteplikt införts på radharUndantag aven

sådanautbildning exempelSjukvård, tandvård, social och äromsorg
skatteplikt. Bakgrunden till undantagenområden undantagna frånärsom

fr-verksamheten i huvudsakväsentligt medtorde i allt hänga attsamman
tillhandahållits det of-och traditionelltnansieras via skattemedel sett av

föreligga.har därför intefentliga. Något mervärde beskatta ansettsatt
således med konsumenterdessa tjänster jämställsProducentema utanav

avdragsrätt.
offentliga i utsträckning valt konkurrensut-Genom det allt större attatt

in privata alternativ haregenregiverksamheten och släppa mervär-sätta
främsta syftet till kom-desskattefrågan fått allt betydelse. Detstörre atten

konkurrensneutralitet mellaninfördes för skapamunkontosystemet attvar
bedrivs i regi.verksamhet och verksamhetupphandladexternt som egen

landstingersättning till kommuner ochkommunkontosystemet medgesI
Utgångs-icke-skattepliktig verksamhet.för ingående mervärdesskatt inom

sig inte skall skapa obalans i valet mel-mervärdesskatten ipunkten är att
städtjänst i regi inom bamomsor-utföra skattepliktiglan t.ex.att egenen

från privat näringsidkare. Omupphandla tjänsteneller mervär-att engen
förmån-inte skulle erhållas skulle detdesskattekompensationen vara mer

regiutföra iligt tjänstenatt egen
bostadsändamål områdefastighet förUthyrning ärär ett annat somav

måste kalkylerasFastighetsägamas ingående skattskatteplikt.undantagen
mervärdesskatt idoldkostnad och hyresgästentas ut av som ensom en

inga probleminte skattskyldiga skapar dettahyran. hyresgästerFör ärsom
tjän-kostnadeftersom ändå hade fått bära mervärdesskattende omsom en

varit skattepliktig.sten
i prin-skattskyldig till mervärdesskatt ochdäremotOm hyresgästen är

för ingående får han betala doldcip berättigad till avdrag skattär mer-en
kumulativ effekt harpå möjlighet till avdrag. Envärdesskatt hyran utan

skatteperspektiv därmed tjänaskulleuppkommit. Hyresgästen attettur
Konkurrensneutra-fastigheten i stället för hyra den.själv välja äga attatt

därigenom påverkas på grundliteten i detta avseende skulle mervär-av
desskattereglema.

effektkonkurrenspåverkande hareliminera mervärdesskattensFör att
införts vidfrivillig skattskyldighet för fastighetsägaredärför regler ut-om

2.2.skattskyldiga näringsidkare avsnitthyrning lokaler till seav

eftersom in-mervärdesskatpålönekostnaden denna° Eftersom vid upphandling erläggerävenman
går i prisetpåtjänsten.
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2 Kommunerna, landstingen och
mervärdesskatten

2.1 Inledning

Det nuvarande kommunkontosystemet kan till viss del förklaras sin his-av
toria. Mervärdesskattens infördes i Sverige 1969. då infördesRedan sär-
skilda reduceringsregler på byggsidan för inte snedvrida konkurrensenatt
mellan verksamhet i egenregi och entreprenad.

Mervärdesskatten statlig skatt. Kommuner och landstingär finansie-en
i huvudsak sin verksamhet via kommunalskatt och landstingsskatt. Närrar

kommuner och landsting inte skattskyldiga betraktas de slutkonsu-är som
i mervärdesskattehänseende. innebärDetta kommuner ochnärmenter att

landsting betalar ingående mervärdesskatt detta betalningsströmär en av
kommunala medel från kommunsektom till staten.

Mervärdesskatten har ständigt varit föremål för revideringar. Den nuva-
rande mervärdesskattelagen ML trädde i kraft den juli 1994.l Under den
tid lagen varit i kraft har den ändrats fyrtiotal gånger. Många ändringar harett
varit omfattande. Regelverket har varit föremål för mycket omfattandeett ut-
redningsarbete, någradock i fall inte givit upphov till lagändringar.som

1990-taletUnder har frågan kommunernas avdragsrätt för ingåendeom
mervärdesskatt tagits flertal gånger. Tidsaxeln i kapitel 3 visarettupp
översiktligt utvecklingen från år 1991.

2.2 Mervärdesskattens införande i Sverige

skattesystemI betänkandet Nytt behandlas bl.a. övergång från allmänen
varuskatt till mervärdesskatt. Utredningen föreslog mervärdesskatt,att

allmän konsumtionsskatt där varje iär led produktions- distri-ochsom en
butionskedjan skulle redovisa tillskatt på den värdetillväxt mer-staten

tillförtvärde eller tjänst, skulle införas. Genom varje ledattman en vara
tillfördes generell avdragsrätt för ingående skattebelastning för inköpen
till verksamheten blev mervärdesskatten frånneutral konsumtions- och
konkurrenssynpunkt. För detta skulle gälla internationell handelävenatt
krävdes import beskattades och kunde ske skattebelast-att att export utan
ning fulldvs. med avdragsrätt för ingående skatt.

SOU 1964:25,Nytt skattesystem
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Mervärdesskatten skulle således inte komma någon kostnadutgöraatt
för företagen. Det pris företagen skulle kunna kalkylerassatte utansom
mervärdesskatt. Utredningen konstaterade att:

strikt utformad någonmervärdesskatt icke har påinverkanen re-
sultatet de skattskyldigas verksamhet månvidare följeri änav som

de kostnader, föranleds själva uppbörden den skattav som av av som
2konsumenterna ståhar föratt

Även den räntekostnad uppkommer för företagde regelmässigtsom som
har skatt återfå från kan dock påverka priset.att staten

praktiskaAv och andra skäl ansåg utredningen det nödvändigtatt attvar
undanta vissa tjänster frånoch beskattning. Eftersom avdragsrätt förvaror
ingående skatt inte föreligger i sådant uppkommer kumula-ett system en
tiv effekt i Skatten blir kostnad tillövervältras kö-nästasystemet. en som
pare.

Utredningen för detta utifrånproblem ärett resonemang om vem som
köpare. Om icke-skattepliktig verksamhet riktar sig slutliga konsu-mot

får inte in någon skatt på det mervärde skapats i dettastatenmenter som
eller eventuella föregående led. Icke-skattepliktig verksamhet kommer att

i den mån den konkurrerar med skattepliktig verksamhet.gynnas annan
Om icke-skattepliktig verksamhet riktar sig skattskyldiga köparemot
uppkommer dubbelbeskattningseffekt den ingåendemotsvararen som
skattebelastningen i säljarens icke-skattepliktiga verksamhet. Utredningen

därfördrar slutsatsen köparen skulle välja skattskyldig säljareatt en om en
sådan fanns.

Personliga tjänster sjukvård, tandvård och dåtidens socialasom omsorg
liksom utbildningstjänster föreslogs bli fortsatt undantagna från skatte-
plikt. I betänkandet förs kort hur ska kunna be-ett resonemang om man
hålla undantaget från skatteplikt på dessa områden vid övergången till
mervärdesskatt. Man konstaterar den enda möjligheten tordeatt attvara
medge återbetalning den mervärdesskatt belöper på inköp till så-av som
dan verksamhet. Det skulle dock medföra väsentlig ökning antaleten av
restitutionsfall varför utredningen förordade oförändrat undantag frånett
skatteplikt. Detta innebar undantag avdragsrätt för ingående skat-ett utan
tebelastning. Huruvida sådant undantag skulle medföra konkurrenss-ett

ejnedvridningar berörs
Då det gällde entréavgifter betalas allmänheten till främst kom-som av

munala badinrättningar ansåg utredningen undantag från skattepliktatt
skulle eftersomgälla det frågahär ofta icke verksamhet,är dri-om som

3SOU 1964:25,5.368
l SOU l964:25, 401s.
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sådan,torde därför ofta ingetvinstsyfte, och prissättningeni attvaraves
Någotmervärde skulle uppkomma.eller endast skattemässigtringa mot-

motiverade undantag från skat-fördes inte dåsvarande manresonemang
områdena sjukvård, tandvård,teplikt betydligt omfattandeinom de mer

och utbildning.social omsorg
form den bedrevsi vilken juridiskFör offentlig verksamhet ut-oavsett

sål-sådana och tjänstertalades skattskyldighet skulle gällaatt somvaror
näringslivet. Statlig och kommunali med det enskildades konkurrens

för undvika snedvrid-därför betala mervärdesskattverksamhet skulle att
konkurrensenning av

skulle bliframhålls breddning skattebasenbetänkandet denI att somav
ocksåvaruskatt till mervärdesskattföljd övergången från allmänen av

hållas låg.skulle kunnaskulle innebära skattesatsenatt

Fastighetsområdet2.2.1

ska hanterafråga belyses särskilt i betänkandet hurEn är man mer-som
utgångspunktemainom fastighetsområdet eftersomvärdesskatten en av

föranledamervärdesskatt inte skulle skärpt beskatt-införandetattvar av
ning boendet.av

måste hängde med valet mellanfråga lösasEn attsammanannan som
regi upphandla motsvarandeutföra skattepliktiga tjänster i eller attegen

i icke-skattepliktig verksam-tjänster avseende fastigheter användessom
anställd personal skulle bli billiga-utföra tjänsten själv medhet. Att egen

lönekostnaden.eftersom mervärdesskatt inte skulle belasta den egnare
kraftfullt incitament för utökaskulle dåMervärdesskatten utgöra attett

utföra skattepliktiga tjänster ipersonalstyrkan ytterligare och egen re-mer
speciellaföreslog utredningengi. Som lösning på de problemen att re-en

införas. utformades sådantduceringsregler skulle De sätt attett mer-
material-träffa priset utgjordebara skulle den delvärdesskatten av som

avsåg fastigheter reducerades priset schablon-På tjänsterkostnader. som
avsåg mark till 20 % innantill 60 % och på tjänstermässigt som
ansåg produktionsneu-Därigenommervärdesskatten beräknades. attman

upprätthållas.traliteten skulle
sig så60-procentsregeln kundeUtredningen konstaterade vidare teatt

fastighetsförvaltning där materialdelenoförmånlig för den bedriver ärsom
gåskulle inför utföraväsentligt att ökad utsträckning vis-lägre i attman

konkurrenssnedvridningfastighetsarbeten regi. Risken föri an-sa egen
så-i fall fastighetsarbetenasågs dock i realiteten bara föreligga de var av

SOU 1964:25, 412
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dan omfattning full sysselsättning kunde beredas personalen föratt ända-
målet.

Inom entreprenadområden där materialanvändningen låg främstvar
vissa markarbeten och arkitekttjänster infördes kompletteringsregel,en
20-procentsregeln, och därmed ansågs konkurrensproblemet mellan pri-

och egenregiverksamhet i huvudsak tillgodosett.vat- Alternativet attvara
full skatt och sedan införa återbetalningssystem inomta bostadssek-ut ett
avvisades.tom

2.2.2 Offentlig sektor

Beträffande offentlig verksamhet anför departementschefen följande:

"Vid remissbehandlingen har särskilt framhållits betydelsen attav
mervärdeskatten erbjuder påkonkurrens lika villkor mellan det en-
skilda näringslivet och statlig och kommunal verksamhet. Det anförs
också, den allmänna varuskatten allainte i delar tillgodoser det-att

krav. Man vänder bl.a.sig skatt utgår påinte frånta in-tvättmot att
rättning drivs och kommun och dettagemensamt statensom attav

hellerinte skulle bli fallet enligt utredningens förslag.
delar bådeJag utredningens och remissinstansernas uppfattning,

skattskyldighet bör föreligga för statlig och kommunal verksam-att
het, direkt konkurrerar med det enskilda pånäringslivet den all-som

marknaden.männa Det dock inte enligtär min mening motiverat att
gå så långt föreskriva skattskyldighet för all ojfentlig verksamhetatt
med påavseende skattepliktiga objekt och fårprestationer. Det anses

helt omgångonödig under mervärdeskatten så-inrymmaattvara en
dan ojfentlig verksamhet, endast tillgodoser behov. Enligtsom egna
min mening kan inte heller ekonomiskt samgående mellanett staten
och kommun eller kommuner för verksamhet detta syfteigemensam

ha sådan verkan, den måste inrymmas under mervärde-attanses
skatten konkurrensskäl. Det här fråganär verksamhet,av om som
säkerligen skulle bedrivas samgående.även Jag därförutan anser

övergångeninte, till mervärdeskatt bör föranleda någon ändringatt
de regler, redan gäller för den allmänna varuskatten. Detav som nu

bör också beaktas, den bedriver verksamhet, medförinteatt som som
skattskyldighet till mervärdeskatt, inte heller har möjlighet lyftaatt

ingående mervärdeskatt.av
Om offentlig verksamhet tillkommit för tillgodose behov,att egna

utåtriktadviss verksamhet likväl sker, ifrågasattshar intemen om
detta bör medföra skattskyldighet för hela verksamheten. varuskat-I
tehänseende gäller, endast den utåtriktade verksamheten i dessaatt
fall medför skattskyldighet. Detsamma bör enligt min mening gälla i
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såledesfall jagheller dessaimervärdeskattesystemet. Inte anser
verksam-ibeskatta omsättningenkonkurrensskälmotiverat, att av

börbehov. Dettillgodosehandförstasyfte i ärhet, att va-egnavars
utåtriktade Förutgår på omsättningen.denskatttillräckligt attra

ingående före-skattföravdragsrättverksamheten bördenna del av
offentligbehov. Drivsför den delligga inte avser egnasommen

dock skatt-förening börekonomiskaktiebolag ellerverksamhet som
de allmännaenligthela verksamhetenföreligga förskyldighet reg-

lerna.

dåde fallTroligenhär.med behovFrågan vadär avsesegnasom menas
offentligaFråganslutkonsument.offentliga sektorn kan omanses vara

förgrad aktuellinte i högstaellerslutkonsument ärsektorn kan varaanses
fortsattkapitel försutredning. 7Idenna ett vemom synenresonemang

utbildning ochvård,det gällerslutkonsumentkan när om-anses varasom
sorg.

uthyrningförskattskyldighetFrivillig2.3 av

rörelselokal

rörelselokalför uthyrningskattskyldighetfrivilligBestämmelserna avom
rörelselokaler1979.6 uthyrninghadeTidigarefrån den juliinfördes 1 av

konkurrenssnedvridan-vilketskattskyldighet,någonomfattatsinte varav
förhyrda lokalerverksamhet iskattepliktigbedrivamellani valetde att

inne-i lokaler. Detverksamhetmotsvarandebedrivajämfört med att egna
mervärdesskattebelastningsinmåste kalkylerafastighetsägarebar att en

Om hy-lokalen hyresgästen.förden i hyrankostnad och utta avsom en
hadehan inteinnebar dettaverksamhetskattepliktigbedrev attresgästen

mervärdesskattendoldaför densig avdragtillgodoräknamöjlighet somatt
lo-verksamhet ibedrivit sini ställeti Om hyresgästeningick hyran. egna

avdragsgillvaritmervärdesskattmotsvarandefastighet hadekaler egen
för uthyrningskattskyldighetfrivilligRegelverketför hyresgästen. avom

konkurrenssnedvrid-undanröja dennaförtillkom såledesrörelselokal att
ning.

fastighetsägare kanskattskyldighet innebärfrivilligReglerna att enom
till mervärdesskattskattskyldigbliSkattemyndighetenansöka hos attom

skatteplik-bedrivernäringsidkarerörelselokaler tillför uthyrning somav
avdrag för in-då tillfårFastighetsägareni lokalerna. rättverksamhettig

5 sid.l22 ff.1968:100prop.
° SFS1979:304
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gående mervärdesskatt på kostnader för till- eller ombyggnad, under-ny-,
håll drift.och måsteHyran beläggas med mervärdesskatt denmen mer-
värdesskatten blir avdragsgill hos hyresgästen lokalerna ianvändsom
dennes skattepliktiga verksamhet.

Från skattereformens införande 1991 ändrades reglerna så fri-denatt
villiga skattskyldigheten för fastighetsägare omfattade uthyrningäven av
lokaler till kommun och landsting i vilken verksamhet loka-stat, oavsett
lerna användes. Uthyrning bostäder omfattades inte reglerna. Reglerav av

till frivillig skattskyldighet för andrahandsuthymingrätt rörelselo-om av
infördeskaler från 1995. Innebörden andrahandshyresvärd ocksåär att en

frivilligtkan bli skattskyldig för uthyrning rörelselokaler till hyresgäs-av
bedriver skattepliktig verksamhet i lokalerna. Om kommunen hyrter som

lokalen i andra hand måste verksamheten skattepliktig för hyres-attvara
värden skall kunna ansöka frivillig skattskyldighet. fri-Reglernaom om
villig skattskyldighet gäller bostadsrättsinnehavare.även

I betänkandet skattskyldighet7Mervärdesskatt- Frivillig föreslås delvis
ändrade regler träda i kraft från den 1 juli 2000. Frivillig skattskyldighet
ska kunna medges fastighetsägare den verksamhet hyres-oavsett om som

bedriver i lokalerna medför skattskyldighetgästen eller inte. Bostäder
skall enligt utredningens förslag inte omfattas reglerna frivilligav om
skattskyldighet.

Skattereformen2.4 1991

mervärdesskattsBetänkandet Reformerad led i den refor-samladeettvar
meringen skattesystemet sedermera framledde till den skattere-av som
form trädde i kraft den januaril 1991. Utgångspunkten för utred-som
ningen den skulle lägga fram förslag ledde till ökade skattein-attvar som
täkter inom framförallt mervärdesskatteområdet för finansiera den pla-att
nerade sänkningen inkomstskatten för fysiskaav personer.

Inriktningen bredda skattebasen ytterligare föreslåatt attvar genom en
generell beskattning och tjänster vilket också skulle förbättraav varor
konkurrens- och konsumtionsneutraliteten. Utredningen föreslog därför att
reduceringsreglema på byggområdet skulle slopas och i principen gene-
rell tjänstebeskattning skulle införas. Det enda området skulle kunnasom
komma ifråga för lägre skattesats livsmedelsområdet.en var
Undersökningar hade gjorts visade dock sänkt mervärdesskattattsom en
på livsmedel inte hade några fördelningspolitiska effekter. Därför lade
kommittén inte fram något förslag differentierad mervärdesskatt. Vidom

7SOU 1999247,Mervärdesskatt-Frivillig skattskyldighet
" SOU l989:35,Reformeradmervärdesskattm.m.
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25 % påenhetliga skattesatsenskattereformens genomförande blev den
mervärdesskatt.priset exklusive

Övergången höj-tjänstebeskattning parad medprincip generelltill ien
Vidkonkurrensneutralitet.med bristandeskattesatser ökade problemetda

personalför behov med egenmellan utföra tjänstervalet egetatt re-egen
förslaget förskjut-tjänster innebargi upphandla motsvarandeeller att en

föresloglösa detta problemegenregin skulle Förning attmot att gynnas.
i princip generellskulle medgeskommittén kommunsektomatt av-en

avsåginköpen skatte-mervärdesskattför ingåendedragsrätt oavsett om
ingående mervärdesskattverksamhet. Allpliktig icke-skattepliktigeller

och eftermervärdesskattedeklarationenredovisas i den vanligaskulle
be-återbetala det överskjutandeutgående skatt skullekvittning statenmot

loppet.
då inköplandsting tidigare slutkonsumentEftersom ochkommuner var
kostnadmervärdesskattentill icke-skattepliktig verksamhetgjordes envar

för ordina-måste ske inom denför Finansieringdenna verksamhet. ramen
förslag kommuner ochUtredningensrie kommunala budgeten. att ge

innebar inkomst-för mervärdesskattlandsting avdragsrätt dennaäven ett
inkomstbortfallför dettabortfall för För kompensera statenstaten. att

och landsting tillöverföras från kommunermotsvarande beloppskulle ett
fanns någonpå sådant det inteskulle beräknasBeloppet sätt attettstaten.

åter-och kommunernaskoppling mellan den utökade avdragsrättendirekt
betalning till staten.

beräknadesför ingående skattutvidgade avdragsrättenVärdet denav
intelandsting skulle däremotochtill 15 miljarder kronor. Kommuner

skattereforrnenmervärdesskattekostnaddrabbas den ökade orsa-somav
övergången till generell skattesatsbasbreddningen och ikade engenom

därför 9,8 mil-till tillskulle återbetalasberäknades det belopp statensom
miljarder för lands-för och 2,8jarder kronor miljarder kommunerna7

tingen.
Underlagetdåvarande avräkningsskatten.Regleringen skedde via den

inklusive tillskottskatteunderlag, dvs.på totalabaserades kommunernas
såledesstorlek komskatteutjämningsbidrag. Beloppetsenligt lagen attom

inkomstskatteområ-genomfördes påförändringarbli beroende deav som
skatterefor-i samband medfysiska beskattningdet avseende personers

vid 1992 års utgång.Avräkningsskatten upphördemen.
januariinfördes den 1samband med den generella avdragsrättenI att

landstingtill kommuner och1991, infördes särskilt bidragäven ett
privata utförare inom de icke-skat-infördes för inte motverkaBidraget att

drivits ochverksamheten normalt kommunertepliktiga områden där av
och lands-statsbidrag då utgå vid kommunallandsting. särskilt skulleEtt

landstingSFS 1990:578särskiltbidragtill kommunerochLagenom
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tingskommunal upphandling från eller bidrag till privata entreprenörer
bedrev verksamhet inom dessa områden. Statsbidraget utgick medsom

6 % på kommunens kostnad för upphandlingen eller bidraget och avsåg att
täcka kommunens kostnad för dold mervärdesskatt. Procentsatsen basera-
des mervärdesskattebelagda kostnader i verksamheten utgjordeatt
30 % totalkostnaden.av

Vid allt övrigt lika kan statsbidraget illustreras följande sätt.

Kommun Privat
entreprenör

Lönekostnader 70 70
Mervärdesskattebelagda kostnader ä L0
Summa kostnad 94 100

mervärdesskattenskostnadsandel 6 % 20 % 30utgör

Genom statsbidrag på 6 % utgick till kommunerna vid upphandlingatt
från eller bidrag till den privata blev kommunensentreprenören kostnad
vid upphandling lika utfört tjänsten i regi. Det pri-stor som om man egen

alternativet missgynnades således inte.vata
Lagen upphävdes den l januari 1995, principen ligger till grund förmen

den 6-procentsersättning finns i dag.som

mervärdesskattelag2.5 Ny

Genom Sveriges medlemskap i EU ansågs inte dåvarande kompensations-
ordning för kommunsektom möjlig behålla. Den främsta orsakenattvara

den utökade kommunala avdragsrätten för ingående skattattvar som av-
såg icke-skattepliktig verksamhet inte stod i överensstämmelse med EG:s
sjätte mervärdesskattedirektiv. Avdragsrätt för ingående skatt föreligger
enligt direktivet endast i verksamhet medför skattskyldighet. Avgiftensom
till EU baseras också till viss del på medlemsländemas mervärdesskatte-
bas varför harmonisering de svenska reglerna med EG:s regleren av var
nödvändig den aspekten.även En teknisk den svenskaöversyn lagenur av
gjordes EU.också inför medlemskapet i

Samtidigt pågick utredning kompensationssystemet för kommu-en av
och landsting. Denna skulle kartlägga bristerna i konkurrensneutralitetner

mellan verksamhet i offentlig regi och motsvarande verksamhet i privat
regi.

BehandlarSOU 1992:6,SOU 1993:75, 1991/92, 1992/931190, 1993/94:99samtprop. prop. prop.
77/388/EEC

Z SFS1994:200



1999:133SOUmervärdesskattenlandstingen och32 Kommunerna,

delbetänkandet mervärdesskattefrågor föreslogsIVissadet förstaI
förändringar isjukvårdsbegreppetutvidgningbland samtannat re-aven

lokaler.uthyrningskattskyldighet vad gällerfrivilligförglerna av
till skattskyldig hyresgästandrahandsuthyminginnebarFörslaget ävenatt

lagstiftning.tillledde i dessa delarFörslagenomfattas reglerna.skulle av
idelbetänkande genomgång bristerutredningenI sitt andra gör aven

kompensationssystemetdå gällandekonkurrensneutraliteten det gavsom
medi överensstämmelseinte stodbakgrund dettill.upphov Mot attav

alternativa förslag.framregelverk ladeEG:s treman

vårdtjänster.införs förSkatteplikt

vårdtjänsterskatteplikt förinförandeskulleEnligt utredningen ett varaav
komplika-konkurrensneutralitet. Denalternativ för störstaacceptabeltett

be-beskattningsunderlaget skulleutredningen hurskulle enligttionen vara
påförslagetavvisade dockUtredningenoffentlig sektor.räknas inom

skatteplikt för de ak-frånföreskriver undantagEG:s direktivgrund attav
tuella områdena.

påavseende och vissa tjänsteravdragsförbudPartiellt varor
ghetsomrâdet för kommunernafasti

på inköpskulle fåingående skatt inteför görasinnebar avdragFörslaget att
icke-skattepliktiga sektorerna. Förinom deavsåg och fastighetervarorsom

utanför mervärdes-föreligga i slutetavdragsrätttjänster skulle ett system
regelverk skulle råda.EG:söverensstämmelse medförskattesystemet att

ansågeftersomalternativfrån förorda dettaavstodUtredningen att man
skulle lösatjänster inte heltpåhanteringen mervärdesskattenatt pro-av

konkurrensneutralitet.medblemen

slopas.Kompensationsordningen för kommunerna

ingåendeförgenerella avdragsrättinnebar kommunernasFörslaget att
områden skulle slopas.icke-skattepliktigamervärdesskatt inom

med privatavdragshänseende jämställasdå iskulleKommunerna en-en
statsbidra-särskildaverksamhet.motsvarande Detbedrivertreprenör som

då slopas helt.på 6 % kundeget
i för-skulleegenregiverksamhetkommunalförhindraFör attatt gynnas

föreslog utredningenverksamhetskattepliktighållande till privat att en
vid sidanskulle införaskonkurrensutjämningsärskild metod för mer-av
icke-skatteplikti-förinnebar budgetenMetodenvärdesskattesystemet. att

3 mervärdesskattefrågorISOU 1992:121,Vissa
mervärdesskattefrågor4 VissaSOU 1993:75,
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verksamheter skulle belastas med mervärdesskattekostnaden skat-ga om
tepliktiga tjänster utfördes i regi. Belastningen skulle göras ettegen som

påslagprocentuellt lönesummanmed underlag. Budgeten skulle räk-som
med den beräknade mervärdesskattebelastningen för inte detattnas upp

ekonomiska skulle minska för verksamheten. Neutralitet skulleutrymmet
därigenom föreligga i valet mellan utföra skattepliktig tjänst iatt en egen
regi eller upphandla den från privat näringsidkare. bokförings-Denatt en
mässiga korrigeringen måste tvingande.göras

Utredningen förordade detta alternativ det genomfördes aldrig. Imen
1993/94:225 regeringen skulle återkomma förslagmedattprop. angavs

till riksdagen. I 1993/94: 150 förslagetavvisas med hänvisning till detprop.
kommande kommunkontosystemet, kritiska synpunkter från remiss-samt
instansema.

2.6 Sammanfattning och slutsatser

momsutredning1964 års drog slutsatsen icke-skattepliktig verksam-att
het kommer i förhållande till skattepliktig verksamhet dennäratt gynnas
riktar sig konsumenter. Effekten för konsumenten kan liknas vidmot om
verksamheten hade varit subventionerad. Förutsatt skattesatsen såsättsatt

den överstiger den ingående mervärdesskatten, blir det pris kon-att som
skall betala högre varan/tjänsten skattepliktig denär änsumenten om om

icke-skattepliktig. Enligt ekonomisk teoriär ökar efterfrågan prisetnär
sänks, förutsatt någorlunda priskänslig. Konsumenten kommeräratt varan
då konsumera den icke-skattepliktiga varan/tjänsten och mindreatt mer av

den skattepliktiga.av
En fråga eventuella tillämpningsproblem frånär undantagannan som

skatteplikt kan skapa. Låt två producenter uppfattar undantaget oli-säga att
ka tjänst tillhandahålls konsumenten. Den sig be-trots att samma ene anser
driva icke-skattepliktig sjukvård medicinsk fotvård medan den andre an-

sig bedriva skattepliktig skönhetsvård vanlig fotvård. Skillnader i kon-ser
sumentpriset beror olika tolkning undantagen från skattepliktsom av
kan minskas lagreglema förtydligas eller inforrnatio-att attgenom genom

och skattemyndighetemas kontroll förbättras. beskrivnaDen situa-nen nu
tionen kan troligen inte helt undvikas så länge frånundantag skatteplikt
finns. Konkurrenssnedvridningen prisskillnaden för konsumenten blir i
dessa fall högre andel lönekostnadenstörre det totala priset.utgör av

1964 års momsutredning belyste också den kumulativa effekt som upp-
kommer då icke-skattepliktig verksamhet riktar sig skattskyldiga kö-mot

Om den skattskyldige köparen kan välja mellan skattskyldig ochpare. en

l SOUl964:35
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skattskyldigvälja säl-icke-skattskyldig säljare kommer köparen att enen
försig avdrag denpå inte kan tillgodogörajare. beror köparenDetta att

säljaren måste iicke-skattskyldigedolda mervärdesskatt den uttasom
tillförs deneffekt uppkommer. mervärdepriset. s.k. kumulativ DetEn som

ochträffar också den dolda mervärdesskatteneller tjänsteninköpta varan
gjorts frånjämfört med inköpet hade"dubbelt"drabbar konsumenten om

säljare. Priset blir därmed högre.skattskyldigen
momsutredningen offentlig1964 årsde uttalandenaAv gör omsom

och tjänsterskattepliktigakan dra den slutsatsensektor att varor somman
Eftersomnäringslivet skulle beskattas.såldes vinst i konkurrens medmed

sjukvård,inom områdena tand-från skatteplikt föreslogsfortsatt undantag
förövervägde beskattningutbildningvård, social och trots att manomsorg

det inte fannseffekter troliga slutsatsenundvika kumulativa denär attatt
tjänster.offentliga produktionen dessanågon konkurrens med den av

tillhandahöllsskattesubventionerade ochtjänsterna kraftigtDessutom var
skulle inte hellervinstsyfte. enskilda näringslivetDet änannatutan un-

skattesubventionering i formsälja tjänsternadantagsvis kunna utan av
konkurrenssnedvridning förmodligenvarför någonstöd från det allmänna

skulleproducerade tjänsternainte ansågs föreligga. Oavsett mer-vem som
på belastademervärdesskatten inköpinte på priset ochvärdesskatt tas ut

ansågsVid denna tidpunkt kon-verksamheten kostnad.därmed som en
sumtionsneutralitet råda.

påproduktionsneutralitet baseradDet saknas dock ett resonemang om
för offentlig respektive privatvillkor för prissättning gälldede skilda som

för hur mervärdesskat-haft betydelse bedömasektor. Det skulle kunna att
funnits eller varitfungerande konkurrens hadeskulle hanterasten om

icke-skattepliktiga områden.uppnå inomönskvärd ävenatt
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3 Kommunkontosystemet

3.1 Inledning

Kommunkontosystemet kompensationsordning för mervärdesskattär en
infördes för utjämna mervärdesskattens konkurrenssnedvridandeattsom

effekter vid kommuners och landstings val mellan utföra tjänster iatt egen
regi eller upphandla tjänster från privata Det nuvarandeentreprenörer.att
kommunkontosystemet föregicks två tidigare kompensationsordningar;av
den generella avdragsrätten för kommuner och landsting inom förramen

ordinariedet mervärdesskattesystemet som gällde åren 1991-1994 och
tillfälligaden ordningen år 1995.under I kapitel 2 jaghar beskrivit den ge-

nerella avdragsrätten för kommuner och landsting inom för detramen 0r-
dinarie mervärdesskattesystemet. kapitelI detta beskriver jag närmare ut-
vecklingen de särskilda kompensationsordningama för mervärdesskattav
för kommuner och landsting ligger utanför det ordinarie Avsystemet.som
tidsaxeln på sida framgår hur olika kompensationsordningarnästa har

framvuxit under 1990-talet.
I kapitlet redogörs för bakgrunden till kommunkontosystemetsnärmare

införande och utformning. Vidare redogörs för målsättningensystemets att
skapa för och kommun neutralt i fmansieringshänseendeett stat system
och hur kommunkontosystemet finansieras idag. Den ekonomiska analy-

utifrån grundläggande nationalekonomisk teori.görssystemetsen av
kapitel 6I analyseras verkningarna i konkurrenshänseendesystemetav

med utgångspunkt från de olika slags verksamheter omfattassom av sys-
nämligen sjukvård, tandvård, social och skola.temet omsorg

Mervärdesskatt i kommun- och landstingssektom från skattereformen
1991 utredningar och lagändringar-

år3.1.1 Den tillfälliga ordningen 1995

I samband med skattereformen år 1991 infördes generell avdragsrätt fören
ingående mervärdesskatt för kommuner och landsting i det ordinarie mer-
värdesskattesystemet. innebarDenna kommunerna ñck tillbaka allatt er-
lagd mervärdesskatt denna hänförde sig till inköp i skatteplik-oavsett om
tig verksamhet eller inköp i den mervärdesskattefria delen verksamhe-av

ifalldvs. där kommunen/landstinget har ställning slutkonsument iten, av
mervärdesskattehänseende. Vidare fanns särskilt statsbidrag utgickett som
för kompensera kommuner och landsting för de ökade kostnaderatt som
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tandvård,icke-skattepliktig sjukvård,upphandlingviduppkommer so-av
utbildning schablonberäknadutgjordeoch Bidragetcial pro-enomsorg

den doldaskulleupphandlingspriset och mervär-6% motsvaracent av
upphandlingspriset 6% bidragssum-Statsbidragdesskattekostnaden i av

skälvid bidragsgivningutgickman ovan.samma somav
mervärdesskattensutjämnainfördes förgenerella avdragsrättenDen att

iutföra tjänstereffekter vid valet mellankonkurrenssnedvridande att egen
Sefråntjänsterupphandla motsvarande entreprenörer.regi och externaatt

mervärdesskattesyste-ordinarieavdragsrätten i detden allmännamer om
i avsnitt 2.4.met

ansågs inteeuropeiska unionen EUmedlem i denSverige blevNär
mervärdes-för all sinlandsting avdragför kommuner och görarätten att

bibehållas. EG:s regel-mervärdesskattedeklaration kunnavanligskatt i en
förtillåter inte någon generell avdragsrättmervärdesskatteområdetpåverk

utförligt i kapi-beskrivsskattepliktig. Dettaverksamhet inte är merasom
för mervärdesskatt i sådan verk-kompensationalternativ förtel 4. Andra

därförsamhet fick övervägas.
nödvändigalagändringar blevmängdPå grund den stora genomsomav

tidpunktfrån regeringens sida vid dennainteEU-inträdet hann utar-man
landsting. årför kommuner och Förkompensationsmodellnågonbeta ny

mervärdes-ordning för återbetalningdärför1995 infördes temporär aven
Ändringen gjordes i lag kommu-verksamhet.i icke-skattepliktigskatt om

1995.3för årmervärdesskattlandstings hanteringoch avners
sigkommunsektom vändainnebar lättillfälliga ordningenDen att man

i särskilda skatte-Skattemyndigheten Kopparbergs län detdåvarandetill
mervärdesskattåterbetalning denLudvika för begärakontoret i att somav

för 1995tillfälliga lagenordinarie Denfick i detinte dra systemet.avman
upphandling ochbidraget 6% förschabloniseradedetomfattade även om

ochsocialområdena tandvård,bidragsgivning inom sjukvård, ut-omsorg
1990:578m.fl.särskilt tillbildning. Lagen bidrag kommuner upp-om

för 1995 ochtillfälliga ordningenskillnadenhävdes. Den enda mellan den
återbetalning dentidigare generella avdragsrätten mervär-den att avvar

i detinte kunde draEG-rättenkommunerna på grunddesskatt avsom av
mervärdes-ipåordinarie mervärdesskattesystemet fick ske änsättannat

med andra ordhadeskattedeklarationen. Kompensationsordningen samma
omfattning tidigare.som

1 särskiltbidragtill m.fi. 1990:578Lag kommunerom
ingå vi-denna3 ingåendemervärdesskattkommersäljareninteharavdragsrättförGenomatt ensom

darefaktureradkostnadi prisetpåtjänsten.
3 17991994/95:57,SFS1994:Prop.
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3.2 Det nuvarande kommunkontosystemet

3.2.1 Allmänt

Dagens kommunkontosystem 1996.4infördes från den 1 januari Systemets
uppbyggnad illustreraskan med följande skiss:

STATEN

KOMMUNKONTO-
SYSTEMET C

A B

OCH LANDSTINGKOMMUNER

A Kommuner och landsting får tillbaka mervärdesskatt erlagts på in-som
köp i icke-skattepliktig verksamhet ersättning med visssamt procent av
priset vid upphandling eller bidragsgivning inom områdena sjukvård,
tandvård, social eller utbildning. Ersättningen för ingåendeomsorg
mervärdesskatt lika den mervärdesskattär den skattskyldigestor som
säljaren uppbär staten.

B Kommuner och landsting får betala enhetlig avgift till försystemeten
finansieraatt uttagen.

C Statsbidrag från Det generella statsbidraget till kommuner ochstaten.
landsting höjdes infördes 1996. förhöjdaDet statsbidragetnär systemet
motsvarade det belopp återbetalats till kommuner och landsting isom
det tillfälliga för 1995. Beloppet uppgick år 1996 till 19 mdkr.systemet
Bidraget mdkr.-luppgår 1999 till 22,9per

4Lag mervärdesskattekontonför kommunerochlandsting1995:1518, 1995/96:64Ettom nyttprop.
utjämningssystemför kommunerochlandsting,m.m.
5Det förhöjdastatsbidragethar följdökat till vissahuvudmannaskapsförändringar Seutred-etc.av
ningendelbetänkandei bilaga
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Syftet med liksom i full avdragsrätt i detmedär, systemetsystemet or-
dinarie mervärdesskattesystemet från 1991, skapa konkurrensneu-att

vid tjänster utföra tjänster itralitet valet mellan upphandla elleratt att egen
regi.

3.2.2 utformningKommunkontosystemets

består tvåKommunkontosystemet räntebärande konton hosav
Riksgäldskontoret, för kommunerna och för landstingen. Fordrings-ettett
respektive skuldsaldon på Riksrevisionsverketkontona räntebärande.är

för revisionRRV kontona.ansvarar av
De kan kräva ersättning från kontona kommun, landsting, kom-ärsom

munalförbund, för-regionförbund och beställarförbund enligt särskild
söksverksamhet.

Ersättning till landstingsfria från medankommuner sker kommunkontot
beställarförbundens försöksverksamhet samordningmed finansiell inom
socialförsäkring, frånhälso- och sjukvård och socialtjänst sker landsting-
skontot. Kommunalförbund både har kommuner och landstingsom som
huvudmän får ansöka ersättning från respektive i proportion tillkontoom
kommunernas respektive landstingens deltagande i förbundets verksam-
het.

från principDen mervärdesskatt kan rekvireras kontona i denärsom
ordinarieskatt kommun- och landstingssektom inte kan dra i detsom av

1994:200.mervärdesskattesystemet enligt lagen mervärdesskattom
Den mervärdesskatt kan komma i fråga i kommunkontosystemet ärsom

således:

mervärdesskatt hänförlig till kommuns eller landstingsär ettsom en eg--
verksamhet såsom gaturenhållning, snöröjning eller parkskötselt.ex.na

för behov,eget
mervärdesskatt hänförlig till myndighetsutövning utfärdandet.ex. av-
byggnadslov,

hänförlig till icke-skattepliktig omsättningmervärdesskatt ärsom av0
eller tjänster, såsom tillhandahållande vård- och omsorgstjän-varor av

ster.

landsting vidare från få ersättning förKommuner och har kontonarätt att
upphandling skattefriden dolda mervärdesskatt ligger i priset vidsom av

verksamhet inom:

sjukvård,-
tandvård,-
social ochomsorg,-
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utbildning, samt-
vid upphandling vissa boendeformer.av-

till ersättning föreliggerRätt kommun eller landsting lämnar bi-även när
drag till näringsidkare bedriver verksamhet inom dessa områden ef-som

bidraget skall kompensera kommunerna för den mervärdes-äventersom
skatt bidragsmottagaren har betalat för anskaffningar till sin icke-som
skattepliktiga verksamhet.

Upphandling och fritidstjänster bidragsgivningkultur- eller till sådanav
omfattasverksamhet emellertid inte ersättningsrätten.av

Vid upphandling och bidragsgivning utgår ersättning med:

6% upphandlings- eller bidragssumman, eller,av-
det ingår lokalkostnad i upphandlings- eller bidragssumman,om en-

med 18% för denna del och 5% för resterande delav summan av sum-
man,
18% vid hyra lokal för äldreboende boende för funktionshin-samtav—
drade.

Som framgår har kommun och landsting i generell kom-stort settovan en
pensationsrätt för all intemervärdesskatt kan dras i det ordinariesom av

Ersättning från kontosystemet kan erhållas vid inköp ellersystemet. upp-
handling skattepliktiga och tjänster för den skattefria delenav varor av
verksamheten och vid upphandling ovannämnda skattefria tjänster ellerav
bidragsgivning till sådan verksamhet. Upphandling skattepliktigaav varor
och tjänster till skattefri verksamhet kan ske mervärdesskatten blirutan att

kostnad kan bidra till avstår från inköpet.atten som man
Vid upphandling skattefria tjänster produktionskall valet mellanav av

sådana tjänster i regi eller upphandling motsvarande tjänsteregen av vara
mervärdesskattemässigt neutralt för kommunen eller landstinget. Den sär-
skilda ersättningen framräknad6 schabloniseradärprocentom som en
uppskattning hur del driftskostnaden i de skattefria verksamhe-storav av

mervärdesskatt den 5 procentiga och 18 procentigadenutgörterna som
ersättningen kommenteras nedan. Upphandlingssummannärmare neutra-
liseras anbudspriset för påmed avdrag ersättningen 6att procentgenom

regijämförs med vad det skulle tjänstenkosta producera iatt egen
Ersättning vid bidragsgivning utgår på grund det möj-ärattav numera

ligt tillhandahålla samhällsservice i såväl offentlig privat regi.att som
Kommun eller landsting för finansieringen bi-anslag ellersvarar genom
drag. Som exempel på bidragsgivning berättigar till ersättning kansom

" Sevidarei kapitel6 beräkningar mervärdesskattensandel kostnaderi olika icke-skat-totalaom av av
tepliktigaverksamheter.
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tillutbetalning bidragVideller bamomsorgspeng.skolpengnämnas av
kost-bidragsmottagarensdeltäcka denmåste dettafriskolor ävent.ex., av

mervärdesskattersättning förinteOmmervärdesskatt.nader utgörsom
snedvridningbidra tillbidragsgivning skulle dennavidutgåskulle även av

privateinte denkommunen/landstinget,eftersomkonkurrensen men
för ingåendekompensationerhållamöjlighetharentreprenören, att mer-

värdesskatt.
förkostnadenskullebidragsgivningutgå vidersättning skulleinteOm
vidkommunenför kommunenblibidraget högre attutge genomatt

bidrags-täckaicke-skattepliktig verksamhetbidragsgivning till även avses
drainte kandennemervärdesskattmottagarens av.som

lokalkostnaderför vissaSärskilt ersättningsrättenom
avdragsförbud.generellaråder vissa1994:200mervärdesskattelagenI

ellerSåledes kan kommunkommunkontosystemet.igällerDessa även
stadigvarandemervärdesskattförersättninginte fålandsting som avser

avdragsgilltöverstigerrepresentationpersonbilbostad, köp samt somav
inkomsttaxeringen.vidbelopp

tidigarevålladebostadstadigvarandeAvdragsförbudet för stora pro-
sedanuppenbartblevlandstingssektom. Detochinom kommun-blem

RÅ fastslagit1993 ref 301993i aprili domRegeringsrätten att ser-en
stadigva-tillhänföraför senildementagnippbostäderochvicehus attvar

enskilda kom-mellantvistertill antalleddebostad.rande Detta stortett
verksamhetsloka-mellanskattemyndighetema gränsenoch varommuner

skulle gå.bostadstadigvarandeochvård ochförler omsorg
regeringen7föresloggränsdragningsproblem attundvika dettaFör att

kommunkonto-fråntill ersättningfålandsting skulleoch rättkommuner
förbostäderäldreboendeavsågskattför ingående samtsystemet som

sådana bostä-utgå vid hyraErsättning skullefunktionshindrade. även av
1998.8julifrån den 1reglerna gällerder. De nya

fastigheterdesjälvade kommuner ägerLagändringen innebar att som
ersättning isigtillgodogörakanboendeformerför dessaanvändssom

verksamheten.belastarmervärdesskattför allkommunkontosystemet som
särskiltansökakanmotsvarande bostäderhyrOm kommunen enomman

ingår i hyreskost-mervärdesskattdoldaför den18 %ersättning somom
fas-hyraelleralternativenavseendei detta ägaPå sånaden. attsätt avses

bli jämställda.tigheterna
huvudsakligenfortfarandedockräknasboendeformemaaktuellaDe

fastighets-varför1994:200mervärdesskattelagenbostäder enligtsom

Vissa frågor7 kommunala1997/982153Prop.
1998:588.SFS" l997/98zl53 9 ff,Se samtsprop.
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inte kan bli frivilligtägaren skattskyldig för uthyrning till kommunerna för
bostadsdelama. Dock går detta för lokaldelama. Genom ändring ien mer-
värdesskattelagen behöver emellertid inte uttagsbeskattning ske kom-om

låter utföra fastighetsunderhåll med personal på de fas-munen m.m. egen
tigheter för boendeformenganvänds dessasom

En förutsättning för till återbetalningrätt den särskildaatt ersätt-av
ningen ska föreligga kommunen hyrär äldrebostäderna direkt ochatt att
hyran därigenom kostnad förär kommunen. Innebörden detta bliren attav
de kommuner organiserat sin verksamhet på sådant fastig-sättsom ett att
hetsägaren, kommunalt eller privat bostadsbolag, hyr lägenheterna medut
förstahandskontrakt direkt till hyresgästerna inte kommer åtnjutandei av
något mervärdesskatteavdrag eller ersättning för dessa lägenheter.

I samband med lagändringen beträffande lokaler för äldreboende och
boende för funktionshindrade, infördes högreäven ersättning viden upp-
handling inom områdena sjukvård, tandvård, social eller utbild-omsorg
ning det i upphandlingssumman ingår lokaler. På lokaldelen kan kom-om

eller landstinget få ersättning med 18% på kostnaden ochmunen
vård/omsorgs/utbildningsdelen ersättning med 5% kostnaden.en av
Anledningen till detta ersättningen med 6% inte tillräckligattvar var om
den upphandlade exempelvis bygga lokaler förtvungenman attav var nya
verksamheten såsom daghem. Den ersättning 6%t.ex. ett nytt om som er-
hölls schablonberäkningär hur del driftsutgiftemastor utgören av av som
mervärdesskatt. Ersättningen täcker emellertid inte investeringar.större

Ansökningsförfarande

Ansökan ersättning skall inges till Skattemyndigheten i Gävle detom sär-
skilda skattekontoret i Ludvika. Ansökan skall tidsperioderavse om en
kalendermånad eller period på varandra följande kalenderrnåna-treen om
der och ska lämnas till Skattemyndigheten i Gävle den 5:e i densenast an-
dra månaden efter utgången den tidsperiod ansökningenav som avser.

Ansökan ska grunda sig kommunens bokförda utgifter för ingående
mervärdesskatt inte dragits enligt mervärdesskattelagen ML.som av
Denna mervärdesskatt särskiljs i den kommunala redovisningen. Ansökan

på fastställtgörs formulär. I ansökan kan kommunen/landstingetsamma
ansökaäven 6-, 18- och 5-procentsersättningen. Skattemyndighetenom

utbetalar därefter rekvirerade belopp. Skattemyndighetens beslut får över-
klagas till regeringen.

9 2notse ovan
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kommunkonto-Finansiering3.3 av

systemet

har tilläm-kompensationsordningamaför olikautgångspunkt deEn som
bära kost-landsting skallvarit kommuner och1990-talet harunder attpats

verksamhet. Dettaicke-skattepliktigför mervärdesskatt inaden var en
skattereformen 1990/91.gällde föreprincip ävensom

kompensations-till grund för dagensförarbetena liggerolikaI de som
slutkon-landstingens ställningtill ochhänvisas kommunernassystem av

fall då verksamheten undanta-mervärdesskattehänseende i dei ärsument
skatteplikt. mervärdesskatten kost-verksamhet blirsådanfrån I engen

med förekomstenkonstruktionmervärdesskattesystemetstill följdnad av
innebärfrån mervärdesskattUndantagvissa skattefria verksamheter.av

såvälför privatakonsekvenser alla aktörer,ekonomiskadärmed samma
offentliga.som

finansieringen kommunkontosystemet.förNedan redogörs närmare av
för fi-redogörsfmansieringsstrukturSom bakgrund till dagens ävenen

generella avdragsrättentidigare dennansieringen de samtsystemenav
för 1995.tillfälliga ordningenden

990/1991Skattereformen 1

mervärdesskatteom-ändringarna påskattereforrnen genomfördes ñckNär
landstingzför ochekonomiska effekter kommunerrådet följande

från årredani mervärdesskattesystemetbasbreddning infördesDen som
utgifter för bränsle, el,landstingssektoms1990 höjde kommun- och vatten,

medområdena beladesfastighetsservice, mervär-viss hyror etc. attgenom
byggområdetinomslopandet reduceringsreglernaVidare bidrogdesskatt. av

ökadeytterligare. Deår 1991 till utgifterna60%-reglema20- och stegatt
miljarder. kostna-refonnen beräknades till 5 Dessautgifterna till följd caav

få den generella avdragsrätten.sektorn reglerader skulle genom
1991från och med åravdragsrätteninförandet den generellaGenom av

mervärdesskatt,för all ingåendelandsting avdragñck kommuner och göra
skatteplikt. skul-från Dettaundantagenför verksamhetdvs. även som var

försituationenekonomiskautgifterna därmed förbättra denminska och
kommunsektom.

skatterefor-föreför mervärdesskatt i sektornkostnadenDen samlade
prisnivå. Med tilläggkronori 1991 årstill 10 miljarderberäknades camen

1993/94:150ff, kompletteringsprop.l mervärdesskatt, 1251989/902111ReformeradProp. sm.m. s
f förutjämningssytem1995/96:64Ett1994/95:150 69 ff34 ff, kompletteringsprop. nyttsamts prop.

52ff.kommunerochlandsting, sm.m.,
" 1989/90:150 14-16bilagaProp. s
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de 5 mdkr kommunsektom skulle komma draantog att attav som man av
ingående skatt med anledning basbreddningen, beräknades detsom av

mdkr.samlade avdragsbeloppet till 15
Nettoeffekten skatterefonnen utgifternablev för mervärdesskattattav

för kommun- och landstingssektom skulle minska med 9,8totalt miljarder
kronor:

1991
Breddad mervärdesskattebas -5 mdkr ökad utgift
Generell avdragsrätt +15 mdkr inklusive avdrag

grund breddning minskadav
utgift

Nytt statsbidrag vid kommunal -200 mkr medel från staten som
upphandling eller bidrags- minskar nettoeffekten
givning

9,8 mdkr

Samtidigt kommunernas kostnader för mervärdesskatt minskade,som
sjönk nettointäkter mervärdesskatt till följd den generellastatens av av av-
dragsrätten. Detta föranledde ekonomisk reglering mellan ochstatenen
kommunsektom. Regeringen anförde i 1989/90:111 Reformeradprop.
mervärdeskatt återbetalning till skulle lösas inomatt statenm.m. ramen
för den totala ekonomiska relationen mellan och kommunerna såstaten att
inte spel.konkurrensneutraliteten sätts ur

För neutralisera effekterna avdragsrätten i förhållandet mellanatt av
och kommunsektom infördes således särskild avräkningsskatt.staten en

utgiftsbesparingDen kommunsektom fick återfördes till statensom ge-
ökning avräkningsskatten. Eftersom kommuner och landstingnom en av

inte skulle drabbas merkostnader till följd basbreddningama ingickav av
inte de miljarderna avräkningsskatten.5 i underlaget för återföringDen

tillmedel gjordes uppgick därför till 9,8 mdkr 15 mdkrstatenav som -
200 mkr statsbidrag för upphandling m.m. 5 mdkr 9,8 mdkr.-År 1993 kvittades avräkningsskatten bort flertal special-att ettgenom
destinerade statbidrag till kommuner och landsting bort ochtogs ersattes

generellt statsbidrag. Det generella statsbidraget minskades såledesettav
mdkr.med 9,8

Z l 1994/95:l 50bilaga7 konstateraderegeringenemellertid dennauppskattning för låg.prop. att var
3 Lag särskiltbidragtill kommunerm.ñ. 1990:578 slopadesden l januari 1995om
"Prop. 1989/90:11 126-127s
5 Prop.1989/901150Bilaga4 17s.
"‘ Enligt principenför ekonomiskaregleringarmellan ochkommunsektom regleringvidgörsstat en

tillfälle ochliggerdärefterkvar volym efterändras det regleringen gjord.ett äroavsett t.ex. attom
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ordningtillfälligaårsI995
i EUinträdeSveriges attpå grund tvungenanförtsSåsom avmanovan var

icke-skattepliktigtillhänförligmervärdesskattföravdragsrättenslopa
finansiellabeträffar denVadm.m..skola,vård, re-verksamhet omsorg,

principiskeddelandstingssektomochoch kommun-mellangleringen stat
Återbetalning fickverksamhetskattefriimervärdesskattändring.ingen av

mervärdesskattesystemet.utanföriombesörjas separat systemett
kommun-ochmellanregleringenekonomiska statenbeträffar denVad
ordningentillfälligadeninförandetvidregeringenkonstaterarsektorn av

sigvisathadeavdragsrättgenerellmed1991frånordningen1995för att
brister. ochKommunernasochproblemdelmedförknippad envara

föravdragsrättenutvidgadeför dentillersättning varlandstingens staten
belastadeinkomstminskningentotalatill denkoppladinteförstadet som

själv-kommunalpåregeringen, byggaansågborde,Ett nytt systemstaten.
tillåterföringenökarvidare,regeringenanfördeheller,ñnansiering. Inte

leder kompensa-värde ökar. Dessutomavdragsrättensmedtakti attstaten
regeringenocheffekterkonkurrenssnedvridandevissatilltionsordningen

Mervärdes-Vissa1993:75SOUutredningentill slutsatsernahänvisade av
verksamhetOffentligskattefrågor m.m.-

scha-detkonstateratblandhade1993:75 attSOU annatUtredningen
infördesupphandlingförstatsbidragetsärskildabloniserade somm.m.

in-bidragetpå dettaexempeleffekt. Ett attavsedd t.ex.fickinte1991 var
Dåbudgetansvar.medenhetenenskildatill dennedkanaliseradesalltidte

enhetentillförstjänst inteskattefri utanupphandlingvidstatsbidraget av
praktikenuppstår igodoekonomi tillcentrala enkommunenskommer

Dettaföretaget.privataför detnackdeltillkonkurrenssnedvridning pro-
problemallvarligtEttkommunkontosystem. annatkvarstår i dagensblem

där kommunenfastighetsområdetpåmervärdesskatthanteringenrörde av
mervärdesskatte-sinaelimineraföravdragsrättgenerellasinutnyttjade att

inomföretagellerorganisationericke-kommunalaNågotkostnader. som
kundeinte göra.skattefria sektornden

kommunkontosystemDagens
finansieringsordning.infördeskommunkontosystemMed dagens nyen

med kommu-kommunkontosystemet systemettförstDet somgenomvar
stabiltskulleAvsikteninfördes. systemetsjdlvfinansiering attnal varavar

staten. finansie-Denförkostnadertill ökadeupphovinteoch nyage
med näm-syftetuppnåockså systemet,innebar sättringsordningen attett

upphandling.regi ochmellani valetkonkurrensneutralitetligen egen

35f150Bilaga1993/94:7 Kompletteringsprop. s
22‘ 1995/96:64,sprop.
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För korrigera för konkurrensproblematikenatt har kommunkontosyste-
utformats så kommunsmet inbetalning tillatt visst beloppen systemet

invånare inte densammaär kriteriet för utbetalningper frånsom systemet
faktiska mervårdesskattekostnader inklusive ersättning med 6 eller
18% upphandlings- respektive bidragssumma.‘9 Inbetalningamaav är
alltså inte kopplade till den enskilda kommunens eller det enskilda lands-
tingets faktiska kostnader för mervärdesskatt. Genom kommun- och lands-
tingssektoms kollektiva finansiering bidrar alla med likasystemetav
mycket. Detta innebär faktiskt del kommunerrent eller landstingatt en un-
der verksamhetsåret kan få vadut faktisktän till-systemetmer av man
skjuter medan andra får mindre det tillskottet.änut Detta innebär iegna
sin upphandlingarstörretur att tjänster inte känns såexterna ekono-av
miskt betungande i mervärdesskattehänseende för den enskilda kommu-

eftersom hela kollektivet med finansierar.är ochnen
Denna inbyggda omfördelningseffekt i alltsåär metod försystemet en
åstadkomma konkurrenskorrigeringen.att Systemet inteär metod fören

omfördelning syfte enligtutan är regeringensystemets så långtatt som
möjligt och statligt stöd begränsautan den konkurrensnedvridning som
kan uppstå inom de mervärdesskattefria områdena. Omfördelningseffek-

de kommunerten och landsting upphandlargynnar mycket frånsom ex-
terna entreprenörer.

Den kommunala självfinansieringen innebär utbetalningar från kom-att
respektive landstingskontona skall finansierasmun- avgifter frångenom

kommuner och landsting. Inbetalningama skall så möjligtnära mot-som
utbetalningarna från kontot. Inbetalningama fastställssvara Riksskatte-av

verket RSV den 10 september varje år.senast Detta kräver RSV iatt en
särskild uppskattar, med utgångspunkt från de ackumuleradeprognos to-
tala utbetalningarna innevarande år, hur utbetalningarna kan kommastora

bli påföljande år. För åratt 2000 har Riksskatteverket beloppet försatt
kommunerna till 2080 kr/invånare och för landstingen till 940 kr/invånare.
Beloppen multipliceras med antalet invånare i kommunen respektive
landstinget och därmed erhålles inbetala kommunatt respekti-summa per

landsting. Se tabell 3.8 inbetalningarnas utveckling.ve förDe år 2000om
bestämda beloppen förväntas emellertid inte täcka de negativa saldon som
kontona för närvarande uppvisar. Se de ackumulerade saldona påmer om
kontona i tabell 3.3.

Inbetalning till kontona sker avdrag vid skattemedelsutbetal-genom

9 1995/96:64 53prop. s
Z°Vid beräkning omfördelningenmellankommunernaskahänsynav till nivåhöjningen statsbi-tas avdraget.Denegentligaomfördelningenutgörsendast denandel avgifterna inte täcks detav av som avnivâhöjdastatsbidraget.
3 Prop.1995/96:64, 53s
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månadvarjeAvdragenlandsting. görsrespektivetill kommunerningarna
årsbeloppen.fastställdadetolftedelmed aven

kommunsektom iochmellanregleringenekonomiska statenDen
kommunkontosystemet

mellanåterreglering görasskulleinfördeskommunkontosystemetNär en
skullehandkommunsektomeftersomkommunsektomoch egenstaten
kom-anförde iRegeringendetfinansieringen systemet.ombesörja nyaav

återregleringsbeloppetBilaga 71994/952150pletteringspropositionen att
uppskriv-plusmdkr14,8totaltdvs.5 mdkr,9,8 mdkruppgå tillborde +

dettaeftersomvärde,avdragsrättensgenerelladenvilketning, motsvarar
generellaansåg den1991skattereformenvid attbeloppdet som manvar

emellertidkonstateradeRegeringen attvärd.totaltavdragsrätten sett var
be-för lågttilluppskattatshade ettavdragsrättengenerelladenvärdet av

lopp.
kommunkontosystemetsvidregleringeniställetansågRegeringen att

kost-aktuellalandstingensochkommunernassåskulleinförande göras att
därförblevRegleringsbeloppettäcktes.finansieraförnader systemetatt

kommunermervärdesskattingåendeförersättningdenlika somstort som
inklusi-för 1995ordningentillfälligaenligt denutbetaltfåttlandstingoch

bidraget.särskildadetve
250 mkr141996 för kommunernaårinförandetvidutgjordeBeloppet
reglera-ochmiljarder kronor19totalt750 mkr, dvs.4landstingenföroch

kommunertillstatsbidragetgenerelladetnivåhöjningformides avav en
landsting.respektive

huvudman-följd1998 till1997 ochundergjordesjusteringarVissa av
åruppgårbidragetnivåhöjdadetochliknandeochnaskapsförändringar

oförändrat.nominelltbibehållasmkr.2 skallBidraget937till 221999
totalatill deförhållandei22,9 mdkr ut-statsbidragetnivåhöjdaDet om

självñnansieringsgradkommunalfaktiskt1999årbetalningarna enger
kommunkontosystemetiOmslutningen3.3.tabell14% setilluppgående

omslutning1996.25 ökadPå grundårinförandetsedanökatstadigthar av
kom-kommeroförändratnominelltstatsbidragetnivåhöjda ärdetoch att

ökasjälvfinansiering attsystemetlandstingssektoms succes-och avmun
sivt.

s.72Bilaga22 1994/952150,prop.
23 1995/96:64, 55s.prop.

i bilagadelbetänkandeutrednings2‘ dennaSevidare
i bilagadelbetänkandeutredningensframgår25 till dettaFörklaringar av
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3.4 Mervärdesskattens andel totalaav
kostnader i icke-skattepliktig
verksamhet

I samband införandetmed de ändrade mervärdesskattereglema frånav
1991 utförde Statistiska Centralbyrån SCB beräkningar hur andelstorav

kostnaderna inom de aktuella verksamhetsområdenaav utgjordessom av
mervärdesskatt. Till grund för beräkningarna låg statistik från 1989 års
bokslut i kommunsektom. Man konstaterade då mervärdesskattensatt an-
del varierade mellan de olika verksamhetsområdena. För slippa olikaatt

exempelvis fanns iprocentsatser Danmark, beräknades viktatsom ett me-
delvärde. En sammanvägning gjordes mervärdesskattens andel kost-av av
naden i förhållande till verksamhetsområdets andel kommunernasav
respektive landstingens totalkostnad. Den beräkningen 6 %attgav var en
väl avvägd kompensation.

Vid införandet de ändrade reglerna för kompensation inom äldre-av
boendet och LSS-boendet gjordes beräkningar. Tabell 3.1 visar denya re-
sultat beräkningarna Skäl till ändringsom ansågs in-gav. procentsatsenav

föreligga med anledningte dessa beräkningar.av

Tabell 3.1
Mervärdesskattekostnad i olika verksamheter

Momsandel

Barnomsorg 4,9 %
Grund- och gymnasieskola 7,0 %
Vård 7.4 %
Äldreomsorg 4,7 %
Individ- och familjeomsorg 6,6 %
Sjuk- och tandvård 6,9 %

Beräkningar:BjörnLarsson,Kommunförbundet
Stockholmslän,
Data:Räkenskapssammandragenförár1996

Som tabell 3.1 tydligt visar det ingenär verksamhet ligger på exaktsom
6,0 %. Det betyder de ligger under 6,0att % alltid kommer blisom att
överkompenserade ersättning 6,0 % utgår. På motsvarandeom en sätt
kommer alltid de ligger 6 %över underkompenseras. Det finnssom att
även geografiska variationer. Mervärdesskatteandelen beror fördel-
ningen mellan kapital, och tjänster. Dessa andelar varierar mellanvaror
olika verksamheter i kommuner respektive landsting. Slutsatsema såle-är
des vissa verksamheter bliratt överkompenserade ö-procentsersätt-av
ningen och vissa verksamheter blir underkompenserade.
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beräkning privata mervärdesskattekost-Någon de entreprenöremasav
områdena inte kunnat Ett rimligtnad inom de aktuella har göras. antagan-

den privatedock kommunsektoms kostnad speglarde entreprenö-är att
fall torde intekostnad för bedriva motsvarande verksamhet. I vartattrens

mervärdesskattebelagdanågra avvikelser föreligga vad destörre avser
andel totalkostnaden.kostnademas av

kommunkonto-3.5 Finansieringen av

systemet

kapitel finansieras kommunkontosystemetSom tidigare beskrivits i detta
särskildlandstingen dessa betalarkommunerna och att en av-genomav

invånare föravgift enhetligt belopp kom-gift. Denna beräknas ettsom per
varje årlandsting. Avgiften fastställs Riksskatteverketrespektive avmuner

september.den 10senast
avgiften nivån detkompensera kommunerna för höjdesFör att gene-

Eftersom nivåhöj-statsbidraget vid införandet år 1996.rella systemetav
justeras efter inflation ökad omslutning iningen inte kommer systemeten

eftersjälvñnansiering ökarinnebära kommunsektoms systemetattatt av
hand.

år 19993.5.1 Läget

3.2 visar det1999 underskottet de två kontona ökat. TabellUnder har
ackumulerade saldot månad för månad.

Tabell 3.2
påackumulerade saldot kontona, mkrDet

Landstings- TotaltKommun-
kontotKontot

-387 -265 -652Januari
331 -844 -2 175Februari

-792 946Mars 154
-853 -2 291438April
-784 -2 081297Maj
-470 707Juni 237

319-605 -2Juli 714
-483 -2 002Augusti 519

663286 -377September

månadsrapporterKälla:RSVs

36 3för kommuneroch landsting, §SFS1995:15l8 Lag mervärdesskattekontonom,
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Som tabellen visar finns det i dagsläget underskott på kontona.ett stort
Underskottet beror till på föregåendedel års underskott. Det ackumu-stor
lerade underskottet förs in ingående februari,balans i vilket förkla-som en

det hopp siffrorna i visar januaritabellen mellan och februari.rar som
Det totala ackumulerade underskottet inför år 1999 uppgick till 135 mkr.1
När underskottet skall finansieras avgifterhöjda från kommunergenom

självñnansieringoch landsting betyder det graden ökar. Tabell 3.3att av
visar kommuners och landstings totala självfinansiering åren 1997 till 1999
med utgångspunkt från utbetalningarna från självfinansie-kontot. Andelen
ring har beräknats nivåhöjning statsbidraget 22,9 mdkr istatenssom av
förhållande till de totala utbetalningarna det året. Således visar andelen hur

balans.självñnansieringen hade varit kontot alltid hade varit istor om

Tabell 3.3
Kommuner landstings självfinansieringoch

Nivåhöjning Själv-Total
statsbidr., utbetalning finansieringav

mkr mkr

1997 22 502 22 616 0,5 %
1998 22 952 25 024 8,3 %
1999 22 823 26 954 %14

Källa:RSVsmánadsrapporter,
Delbetänkande bilaga1se 2.
samtegnaprognoser

För året 1999 har beräkning gjorts för de resterande månaderna. Denen
bygger på ökningstakten utbetalningarna oktober till årdecemberatt av
1999 kommer lika ökningstakten mellan 1998 1999,ochatt storvara som

29.januari till september Särskild hänsyn har tagits till de reglernya som
infördes den l juli 1998 ingåendevad gäller mervärdesskatt hänförlig till

omsorg.boende för vård och När korrigering för denna reformgörsen
kan ökningstakten beräknas till 5,7 %. Mer formellt kan det uttryckas en-
ligt följande:

Z1999.jan—sep1/Z1998, Z1999,okt-dec/Z1998,jan—sept okt-dec
där
Z uttag systemetur

27Medsjälvfinansiering härdendel utbetalningarna landstingmåstekommuneroch fi-menas av som
nansierasjälva,dvs.utbetalningar nivåhöjningeni statsbidraget.—
2 Utgångspunktemavid beräkningarna såledeskostnadsmässiga finansiella.ochinte Omavgiftenär
hade iställetför utbetalningarnahade fått periodiseringar ianvänts huvudsakberott attman som av-
giften i tidigare inteläge utbetalningarna.ett motsvarat
29Tester gjortsmedhjälp regressionsanalysvisar utvecklingenjanuari-septemberintesig-attsom av
nifikantskiljer sig frånutvecklingenoktober-december.

Ändring3 i kontolagen,1995:1518SFS 1998:588
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såVarför har underskottet blivit stort

utbetalningarna ökatAnledningen till blivit såunderskottet ärstort attatt
omslut-förutsattes avgiften fastställdes. Den ökadevadän närmer som

delbetänkandet bilaga 2.ningen i år 1998 behandlas i sesystemet t.0.m.
utbetalningarna perioden januariSom föregående avsnitt visat ökade

period 1998.september 1999 med 5,7 % jämfört med motsvarandet.0.m.
augusti 1999linjär till perioden februari 1996Om trend t.0.m.anpassasen

6,0 beräkning har regressionsanalyshar ökningen varit %. För denna en
formella regessionsekvationen och resultaten från regressions-gjorts. Den

visas i tabell 3.4.analysen

Tabell 3.4
frånutbetalningarnaRegressionsanalys av

kommunkontosystemet

Regressionsekvation:

BZá-tm3-1 Zå,m

där
ár månad 1UtbetalningZ.

månadår 1UtbetalningZMm

Resultat:
T-testParametervärde
60,31,0596B

0,77R2
101,0F-test

utbetalningarna för viss månad kanekvationen såledesI attantas en
föregåendeförklaras utbetalningarna månad år. Slutsatsemasammaav

följer linjär trend.från regressionsanalysen utbetalningarnaär att en
tillförlitliga.visarSamtliga resultaten ärtester att

ökning i utbetalning-Parametervärdet visar trendmässigdet ñnnsatt en
januari-september 1999med 6,0 %. Eftersom ökningen varit 5,7 %arna

långsiktigajämfört med motsvarande 1998 så denperiod överensstämmer
trenden med utvecklingen året.det senaste

prognos på förbrukningKonjunkturinstitutets utvecklingenKI visar
1999investeringar till åren 1996 till har denoch löpande priser. Mellan

förbruk-förändringen %. Tabell 3.5 visargenomsnittliga årliga varit 7,2
ning konsumtion och investeringar inom kommunsektom.

3 ligger och därR2visarobservationemasavvikelsefrån linjäratrenden.Värdet R2 mellanlden
visar riktningskoefñcien-l perfektlinjär anpassningoch0 ingenlinjär anpassningalls.T-testetär om

från trend. kanbåde positivochsignifikantskiljd O.Omså fallet finnsdet Dennaär ärten ne-varaen
gativ. signifikantskiljd frånO.F-testetvisar modellentotalt äratt sett
32Konjunkturinstitutet,augusti1999,Analysunderlag, 116- 17.s.
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Tabell 3.5
investeringar iFörbrukning och
löpande priserkommunsektorn,

Ar ochFörbrukning Procentuell
investeringanmkr förändring
146 8661996
157 271 7,1 %1997
172 816 9,9 %1998
180 765 4,5 %1999

%187 231 3,52000

Källa:Konjunkturinstitutet,
augusti1999,Analysunderlag,s.
116 117-

Som tabellen visar skedde relativt ökning mellan åren 1997 ochstoren
1998. Tabellen visar också den KI för år 2000. Enligtgörprognos som

kommer förbrukning investeringaroch tillsammans ökaattprognosen
med 3,5 %. Som tabellen visar svårtdet omedelbart sambandär att ettse

förbrukning/investeringarmellan frånoch utbetalningar kommunkonto-
systemet.

E U -bidrag och specialdestinerade bidrag

Har kommuner och landsting fått bidrag varit svåra förutse Harattsom
det tillkommit i kommunsektom till inköplett ökaderesurser som av varor

tjänsteroch
3.6Tabell visar EU-bidrag specialdestineradeoch statsbidrag åren 1996

till 1999. åretFör 1999 används Ekonomistymingsverkets ESV senaste
prognos.

Tabellen visar specialdestineradede statsbidragen till kommunsek-att
ökat både 1998 och 1999. Orsaken bakom ökningen läkemedelsre-ärtom

formen detoch specialdestinerade bidraget, Bidrag till läkemedel,nya
utgår till landstingen. Bidraget från till landstingen ärstatensom en er-

sättning för det högkostnadsskydd utgår läkemedel. Receptför-som
skrivna läkemedel den i förmånenkostnadsdelen icke-skatte-ärstora- -
pliktiga. Skatt utgår bara på förbrukningsmatrial 25 % och speciallivs-
medel 12 %. Totalt handlar det, enligt Landstingsförbundet, 200om ca
mkr i mervärdesskatt på årsbasis. Bidraget påverkar således uttaget ur
kommunkontosystemet i relativt liten omfattning för ytterligare inforrna-
tion läkemedel delbetänkandet, bilaga 2.om se

Om Bidrag för läkemedel exkluderas ökningstakten lägre. Det bety-är
der visserligen de specialdestinerade bidragen högre 1999 1998,är änatt

-‘-‘ESV,Budgetprognos1999:3
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Tabell 3.6
tillstatsbidragspecialdestineradeochEU-bidrag

mkrkommunsektorn,

lF 19991997 19981996

31 748667557 261419 547Specialdestinerat
statsbidrag

2121410830tillBidragdärav-läkemedel
508212113994997 -4årföregåendeSkillnad

699284 1994 1997 -4tillexkl.BidragSkillnad
läkemedel

68547628632EU-bidrag

RealekonomiskESV,Källa:
statsbudgetenfördelningav

förklaringrimligen kaninteså små dettaskillnaderna är att envaramen
341999.omslutningen ökatvarförtill

Avgiften
perioden öka-härUnder dentill 2000.avgiften åren 19973.7 visarTabell

6,0medbefolkningenavgifteninbetalningenberäknadetotalade den
förutbetalningenjämförs medinbetalningberäknad mot-Total%. Om

underskottuppkomår 1998underdetår framkommersvarande ettatt
Även grund förpåunderskott1999 uppkommerårundermdkr.1,5 ett av

månadernaresterandeför deutveckling fortsätteråretsavgifter. Omlåga
vid2,3 mdkrunderskottetår % kommerinnevarande 5,7under att vara

ellerapproximationanvändsKIs1999. Oavsettslutet somprognosomav
kommeråret 5,7 %utveckling det senaste un-antar somsammaom man

förblir 5,7 %ökningenOmytterligare.ökaår 2000underderskottet att

3.7Tabell
invånareiften krAv per

TotalAvgiftenAvgiftenAvgiften
beräknadTotaltLandstingKommuner
inbetalningKr/invkr/invkr/inv

86222258577718081997
23 445264884018081998

6852529009301999 1970
75126302094020802000

RSVsamtDelbetänkndeKälla:
SCB

3 102mkr699mkr 6 %1
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året kommer underskottet mdkr3,9resten slutet årattav motvara av
2000. Om ökningen exempelvis blir 3,6 % KIs prognos blir underskottet

mdkr3°.3,3

Slutsats:

Anledningen till det ackumulerade underskottet i dagslägetatt relativtär
beror inte på några enskiltstort utbetalningar under år 1999.stora

Utbetalningama har relativt väl följt linjär trend.en
efterhandI kan konstateras avgiften varit för lågtatt satt.

Riksskatteverkets beslut går överklaga. Landstingsförbundet har vidatt
två tillfällen överklagat/begärt omprövning RSVs beslut. Ett överkla-av
gande ska ställas till regeringen in till RSV. Innan RSV överläm-men ges

ärendet till regeringen ska verket i enlighet med bestämmelserna i för-nar
valtningslagen det överklagadeompröva beslutet. bådaI fallen har RSV
funnit sakliga skäl för ändrat beslut och detta enligt denett omprövat kla-
gandes begäran.

Den 29 september 1997 omprövade RSV sitt beslut avseende avgiften
för landstingen för år 1998 på begäran Landstingsförbundet.av
Omprövningen innebar avgiften sänktes från 900 kr/invånare till 840att
kr/inv. Den 13 oktober 1998 omprövade RSV sitt beslut avseende år 1999
på begäran Landstingsförbundet från 965 kr/invånare till 930 kr/inv.av

År 1998 blev underskottet landstingskontot 635 mkr. I augusti 1999
underskottet på landstingskontot 483 mkr. Det uppenbart de in-ärvar att

ramamastitutionella otydliga och har missgynnatär balans på kontot.
Följande kan anföras:

I de fall överklagande gjorts har avgiften sänkts till nivå inne-en som
burit underskottet vuxit på kontot.att
RSVs instruktion kan möjligen otydlig det gäller denär hänsynanses
RSV skall vid fastställande avgiften.ta av
Om politisk hänsyn skall bör inte statlig myndighettas, utanen rege-
ring och riksdag fastställa avgiften.
RSV har liten erfarenhet prognosarbete, framförallt det gällernärav
den kommunala sektorns ekonomi.

De alltför låga avgifterna har således tillåtit underskotten Vid be-växa.att
slut avgiften för år 2000 har hänsyn indirekt tagits till hur avgif-om stora

kan kommunerna. Underskotten föregåendeter tas år kan för-utsom av
klaras med brister i beslutsunderlaget. Om avgiften för år 2001 skulle sät-

3526 751mkr 1,057 26 823mkr -2 273mkr -3 878mkr+—3626 751mkr 1,036 26 823mkr -2 273 mkr -3 310mkr+-37Medinstitutionella beslutsunderlaget,beslutsprocessen, regelverketochdesstill-ramarmenas samt
lämpning.
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den beräk-samtidigtunderskottet täcks,ackumuleradeså detatttas som
det medskulle täckas lederför år 2001utbetalningarnaökningennade av

27avgiftshöjningtillutbetalningarnatrendmässig ökning motuppenav
utbetal-trendmässig ökning%.38 finns vidOm avgiften lägresätts aven

eftersomskuldsättning för kommunerna,risk för alltningarna störreen
till kommun-lån frånbetraktaspå kontot kanunderskottet statenettsom

sektorn.

år 2000-2010för perioden3.5.2 Beräkning

självñnansie-landstingsochuppfattning hur kommunersfåFör att omen
beräkning-alternativasikt har tvåpå längreutvecklasring kan komma att

erfa-kortvarigsig påantagandena grundarMed tanke pågjorts. att enar
Denberäkningarna tolkaskan interenhet systemet, prognos.som enav

framöver kommerutbetalningarnaförutsätterförsta beräkningen attatt
septemberjanuariperiodennivå de gjort underligga t.o.m.somsamma

regressionsa-pågrundar sig denberäkningen1999 5,7 %. Den andraår
påberäknatsSjälvñnansieringen hari tabell 3.4.presenteradesnalys som

3.3.tidigare tabellsätt somsamma
januari-sep-gjort mellantakt deutbetalningarna ökar iOm somsamma

självñnansieringen1998 kommerjanuari-septembertember 1999 och att
blir kommerOm ökningen högreår, år 2009.överstiga 50 % tio natur-om

3.8Tabell
20102000självfinansieringBeräknad -

%-alternativet5,7

Ar Egen-NiváhöjandeBeräknad
finansieringstatsbidragutbetalning

mkrmkr
%1922 937355282000
%239372229 9752001

28 %22 937688312002
%3222 937499332003
%3522 937413352004

39 %22 937437372005
%4222 937576392006
%459372241 8372007
%489372244 2282008
%5122 93746 7552009
%5422 937426492010

beräkningarKälla:Egna

3‘ / 26 l,26553 878+29975 751
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Tabell 3.9
Beräknad självfinansiering 2000 2010-
6,0 %-alternativet

År Beräknad Niváhöjande Egen-
utbetalning statsbidrag finansiering

2000 28 314 22 937 19 %
2001 30 001 22 937 24 %
2002 31 788 22 937 28 %
2003 33 682 22 937 32 %
2004 35 688 22 937 36 %
2005 37 814 22 937 39 %
2006 40 066 22 937 %43
2007 42 453 22 937 46 %
2008 44 982 22 937 49 %
2009 47 661 22 937 52 %
2010 50 501 22 937 55 %

Källa:Egnaberäkningar

ligtvis 50-procentsnivån tidigare. Med den ökningstaktatt passeras som
finns i tabell 3.9 kommer 50-procentsnivån år.att passeras samma

Är antagande Ökade utbetalningar rimligtett om
Utvecklingen kontona under de år kommunkontosystemet existerattre
visar på ökad omslutning. I de beräkningar jag redovisar utgår jagen som

Ärfrån ökningen kommer fortsätta. detta rimligtantagandeatt att
Samhällsutvecklingen har under lång tid gått från industrisamhälle mot

tjänstesamhälle. I Sverige det i huvudsak kommunerär och landsting som
ombesörjer tillgången på välfärdstjänster. Det dock inte självklartär detatt

kommuner och landstingär producerar dessa tjänster. I kapitel 5 visassom
antalet privata utförare ökat under 1990-talet, framföralltavsevärt inomatt

barn- och äldreomsorg, inom vård och utbildning.även Oavsettmen om
tjänsterna produceras kommunsektom eller privata entreprenörerav av
kommer kommunkontotsystemet belastas. Belastningen kommer troli-att

ligga på nivå för kommunal regi privatattgen samma egen som om en en-
bedriver verksamheten.treprenör

När det gäller tjänsterde kommuner och landsting väljer utföraattsom
i regi trenden allt ñerär stödverksamheter läggs påattegen ut entrepre-
nad. Det gäller städning, diskning, tvättning En ökad upphand-t.ex. etc.
ling tjänster leder till förändrat konsumtionsmönster inom den kom-ettav
munala och landstingskommunala sektorn. betyder såledesDet det in-att

nödvändigtvis behöver finnas något samband mellan ökadete utbetal-
ningar kommunkontosystemet och kommunala sektorns Det ärur resurser.
dock rimligt inom den kommunala sektorn kommeratt anta att resurserna

öka de året.närmasteatt
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omslutningen ivarförundersöktesdelbetänkandet se bilaga 2I syste-
fle-förklaras medtill del kanSlutsatsen ökningenökat. är attatt stormet

Frågan des-perioden.investeringsprojekt tillkommit under ärstora omra
trendfinnasdet kantillfälliga händelser ellerinvesteringar är enomsa

tjänsternapå de kommunalafortsatt högt efterfrågetryckMedhär.även ett
framöver kommerför investeringsbehovettalar allt även stort.attatt vara

från regressionsanalys.kapitel utgårberäkning i dettaEn görs ensom
kor-från kommunkontosystemetssig på tillgänglig datagrundarAnalysen

konjunktur-karaktäriserats starkår. period harhistoria 3 Dennata av en
från mittenfrån besparingsåren"återhämtning"uppgång och behovett av

utbe-beräkningen överskattarrisk för1990-talet. Således finns attenav
in-konjunkturnedgång skulle kunnafrån kommunkontot. Entalningarna

från Dockuttbetalningama kontot.ökningstakt vad gällerlägrenebära en
hålla i sig tillkommerstrukturella ökningstaktentroligt dendetär attatt

till tjänste-från industrisamhälleomvandlingenföljd åldersstukturen,av
ochdriftsformer i kommunerochfortsatt förändringsamhälle, styr-av

Även beräknats i det-långa tidsperioddet inom denlandsting etc. somom
min uppfattningsvängningar, detkonjunkturellakapitel skulle finnas ärta

kommunkontonafrån den tvåutbetalningarnapå lång sikt kommer attatt
öka.

modell3.5.3 En teoretisk systemetav

avsnittet enkelanvänds i det härkunna analyseraFör teo-systemetatt en
matematisk till sin och begränsasretisk modell. Modellen är ettnatur av

3.10. Som al-modellen specificeras i tabellformellaekvationer. Denantal
för bättreförenkling verklighetenmodellmodeller dennaär attaven

avsnitt analy-dettapå skall analyseras. Ifokusera det problemkunna som
frånutgår kom-konstruktion. Modellensärskilt avgiften och dessseras

modell.identiskLandstingen kan ianalyseras enmunerna.
videnskild kommunnettoeffekten förEkvation 3.2 visar den totala en
ni-på detnettoeffekten bl.a. berorUppställningen visarvarje tidpunkt. att

påverka dennasjälv kan intestatsbidraget.våhöjda generella Kommunen
given konstant.nivåhöjda statsbidraget blir dådel. Det exogenten

omslutning iefter ökadefter ellerräknas inte inflationenBeloppet enupp
systemet.

på delsAvgiften grundar sigEkvation 3.3 beskriver hur avgiften sätts.
ersättningar till denutbetaldadvs.över uttaget systemet, eg-uren prognos

årets avgift.förrakorrigeringoch alla andra kommuner, dels avenna
ersättning, dvs.får iAvgiften består dels vad den kommunenav egna

får.kommunervad alla andrakommunens delsden uttag, avegna
den kommunensså mycketEftersom det totala större änär ut-uttaget egna
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Tabell 3.10
Teoretisk modell kommunkontosystemetav

Modellen:
3.2 Total nettoeffektn kn,1/N. A.n,,/N.+ 2,1-

3-3 521 Z:-1 E Zt-1"

3-4 Git+Zn

År3.5 1 Marginaleffektm Azm
Ar 2 Marginaleffektm Az,,+1n,,+2/N,.,2-

där
k nivåhöjningen det generella statsbidragetav

invånarantalet i kommunen i vid tidpunkten tnn
invånarantalet i riket vid tidpunkten to. avgiften hela det agregerade beloppet
ersättning till den ifrånkommunen2,1 egna

kommunkontosystemet år t
alla kommuners årersättning dvs. där i2 2,1

3 289
EZ, förväntad prognosticerad återsättning alla kommuner

förmomsandel kommun ivid tidpunktt
investeringsutgifter för iårkommunen t

GR kommunal konsumtion iårtför kommunen

det svårt för den enskildeär kommunen sitt beteende på-tag, att genom
verka avgiften. Den kommunens kommer således delasuttag attegna upp
på alla andra kommuner nn/Nl Således kommer ersättningen tillgenom .
den kommunen i mycket ringa grad påverka den kommu-attegna egna

avgift.nens
Ekvation 3.4 beskriver hur ersättningen till den enskilda kommunen be-

Momsandelenstäms. beror fördelningen mellan kapital, och tjän-varor
i verksamheten. Olika kommuner kan naturligtvis ha olikaster samman-

sättning konsumtionen. Således momsandelen individuell förär varjeav
kommun och kan också variera tiden. Investeringaröver och kommunal
konsumtion varierar naturligtvis mellan kommuner respektive mellan
landsting.

Leder avgifterna till beteendeförändringar

Hur påverkas kommunen på marginalen Om kommunen sö-systemetav
ker ersättning för ytterligare inköp, ytterligare investering, hur på-ett en
verkas kommunen då Ekvation 3.5 visar marginaleffekten. Den ökade er-
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sättningen påverkar två år. första året fårkommunen under Det kommunen
intäkten ersättningen avgiftenhela den ökade Den ökadesom ger. som

ef-marginalintäkten upphov till får kommunen betala först året därpåger
fastställdaden avgiften inte ändras under innevarande år. Det öka-tersom

de kommunen kommer observeras prognosfelgöruttaget att ettsom som
korrigeras således först året därpå.och

Vad modellenvisar

Modellen visar avgiftsuttaget inte någon återhållande faktor.utgöratt
Avgiften konstruerad sådant enskilda kommunen/denär sättett att
landstinget inte påverka måste avgiftenkan den. Detta gälla skall bor-om

för påverka avgiftkonkurrensneutralitet. Om kommunen kan singa egen
kommer avgiften påverka beslutet lägga verksamhet påatt att ut entrepre-

eller bedriva i regi. Systemet uppfyller då inte sittnad verksamheten egen
syfte; konkurrensneutralitet regi privatmellan ochatt garantera egen en-
treprenad.

Varför finns avgiften
Frågan då varför avgiften finns Avgiften ingen åter-överhuvudtaget.är är
hållande faktor. Om varit inteden hade det skulle kommunkontosystemet

konkurrenskonigerande.vara
1995/96:64 framgår för avgiftenI motiven den kost-äratt attprop.

förnadsökning närvarande innebär för skall brytas.systemet statensom
förOm det nuvarande skulle behållas kommer fåstaten attsystemet svara

hela den ökning kostnaderna för uppstår tiden.översystemetav som
Alla belopp betalats från ersättning för ingåendeut systemetsom som

mervärdesskatt har tidigare betalats in i det ordinarie mervärdesskattesys-
Om kommunerna på ekonomiska incitament och exempel-temet. reagerar

vis upphandlar skattskyldiga underkonsulter istället för producera tjän-att
i regi omslutningen i dock inte ökadökar Detta ärsterna systemet.egen en

kostnad för staten.
Vad altemativintäkt Om inte införts hade kommu-är statens systemet

någraproducerat tjänsterna i regi, vilket inte statennerna egen ger mer-
värdesskatteintäkter. påHur del den ökade omslutningen berorstor somav

kommunerna rationellt på ekonomiska incitament, respektiveatt reagerat
hur del kommunerna skulle upphandlat kompensa-ävenstor utansom
tionssystem dvs. den egentliga altemativintäkten kan inte beräknas. Det

dock troligt kompensationssystemet haft betydelse förhar kommu-är att
beteende.nernas
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omfördelningar3.5.4 Leder avgifterna till

Eftersom det inte finns någon koppling mellan varje kommuns uttag ur
den avgift respektive kommun betalar sker omför-ochsystemet som en

delning i på sikt. Vissa för andrakort kommuner betalar kom-systemet
ersättningar Kommuner tvingas dra på in-systemet.muners nerur som

likavesteringsprogram och liknande, kommer inte erhålla mycketatt ur
expansiva kommuner. Kommunkontosystemet emeller-systemet som ger

tid kompensation till landsting haftendast de kommuner och harsom
för ingående traditionelltkostnader mervärdesskatt. De brukarsystem som

omfördelningssystem sitt ersättning förbetraktas på endastsättgersom
tandvårdskostnader,omkostnader; levnadsomkostnader, bostadskostnader,

essentiella någon i fallet kommun,Det det häräretc. att annan, en annan
bidrar till kostnaderna.

Om befolkningsutvecklingen migration inte fanns,statisk,vore om
skulle kunna förvänta sig varje landsting respektive kommun förrattman
eller kommer behöva bygga sjukhus eller sko-att nyttettsenare renovera
lorna. så fall skulle omfördelningen endast omfördelning ti-I övervara en
den, liknas pensionssystemet eller barnbidraget. Såmed dockäratt t.ex.
inte fallet.

Till följd höjda statsbidraget intedet kan kommunkontosystemet ka-av
raktäriseras renodlat omfördelningssystem. Alla kommuner tjänarettsom
på kommunkontosystemet, det höjda statsbidraget räknas med. I taktnär
med självñnansieringen ökar kommer bli alltatt systemet att ettmer av ge-
nuint omfördelningssystem.

3.6 Vad tycker kommunerna kommun-om

kontosystemet

Utredningen har i enkät frågat ekonomichefema i samtliga kommuner:en

Vilket enligt din uppfattning problemet meddetär, största nuva-
kommunkontosystem39rande

Frågan efterhandsvarsalternativ. Svaren har i kategorise-öppen utanvar
i fyra Tabell 3.11 förredogör kommunernasrats grupper. svar.

Som framgår inte ekonomichefer på frågan.tabellen svarade alla Härav
finns givetvis viss risk för systematiska fel, missnöjdadvs. endast deen
svarade på frågan. Svaren skall således tolkas med viss försiktighet. Aven
de ekonomichefer eller motsvarande valde på frågan ansågattsom svara

3 Kommunkontoenkäten, bilaga3se
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3.11Tabell
medproblemetdet störstaärVilket

kommunkontosystemet

AndelAntal av svarSvar
Ja frågansvar

%41.686omfördelningarleder tillSystemet
mellan kommuner.

%28,559administrativtSystemet är
krángIigt/dyrt/svárt.

%19,340Annat
%10,622i systemetproblemFinns inga

%100207pá fråganSumma svar

243skickatAntal kommuner som
enkäten

KommunkontoenkätenKälla:

detta dettill omfördelningar ochledde är största41,6 % attatt systemet
minskarorättvisaupplevda känslanDenproblemet med systemet. sys-av

legitimitet.temets
adminstrativt krångligt, dyrt ellerliggerPå andra plats äratt systemet

från dekritik eftersom den kommerförstå. allvarligsvårt Detta äratt som
sig till.vändersystemet

problemområden. En delupplevdauppsjöfinnsI Annat en avgruppen
får demdetta betalasfuskas/slarvas ochdetkommuner att somavmenar

eko-urholkar kommunernastotaltsig. Vissasköter settatt systemetmenar
blockuthymingomsorgsboendet,omkringnomi, del reglernanämneren

gäller äldreboendet.gränsdragningen vadoch

sammanfattningSlutsatser och3.7

likaså detomslutningen ochökar,i kommunkontosystemetUnderskotten
för detta.avgift kompenserarsvårt fastställavisat sighar att somen

vilketskulden,för finansieramåste lånaRiksgäldskontoret attpengarupp
utanförliggerkommunkontosystemetEftersomlånebehov.ökar statens
utanförskulduppbyggnadeninkomsttitlar liggeranslag ochstatsbudgetens

kontroll.riksdagens
lederñnansieringssättkombinerat med dagensomslutningenökadeDen

blirinnebäravilket i sin kansjälvñnansiering,till ökad systemetatttur
omfördelningssystem.renodlatettmer av

sininte själv påverkalandstinget kanellerenskilda kommunenDen av-
kommunkontosyste-återhållande faktor iavgiftengift. Således inteär en
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Avgiften skall inte heller gå påverka. Hade gjortden det hade intemet. att
effektivt korrigerat för de konkurrenssnedvridningar undan-systemet som

från skatteplikt medför.tag
Varför infördes kommunal självfinansiering Argumentet denattvar

ökade omslutningen inom kompensationssystemet skulle leda till kost-
nadsökningar för Den ökade omslutningen i leder i dagstaten. systemet
till intäktsökningar för I takt med kommunernas och landstingensstaten.
ökade upphandling får in mervärdesskatt från de entreprenörerstaten som
bedriver skattepliktig verksamhet. När kommunerna på ekono-reagerar
miska incitament och upphandlar skattskyldiga underkonsulter istället för

producera tjänsterna i regi ökar omslutningen i kommunkonto-att egen
Detta ingen kostnad för Intäkterna frånär mervärdes-systemet. staten.

skatten betalas in i det ordinarie mervärdesskattesytemet, hade in-som nu
betalats in i utsträckning inte kommunsystemet funnits. Dåte samma om

hade inte kommunen upphandlat den skattepliktiga tjänsten. Genom att
upphandlingen sker kan samhället tillgodogöra sig samhällsekono-nu en
misk effektivitets vinst.

Statens andel finansieringen kommunkontosystemet minskarav av
ständigt. På detta ökar omfördelningen.sätt
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Mervärdesskattefrågan i EU-4 ett

perspektiv

europeiska mervärdes-4.1 Allmänt detom

skattesystemet

67/227/EEG ochförsta mervärdesskattedirektivenGenom och andra
förinfördes från januari 1970 ordning67/228/EEG den l en gemensam

Medlemsländer vidinom den europeiska gemenskapen.mervärdesskatten
Frankrike,Belgien, Nederländerna, Luxemburg,denna tidpunkt var

Italien. med mervärdesskattesystemTyskland och Tanken gemensamtett
olikforrnigapå grundundvika snedvridningar konkurrensenatt av avvar

integrationeni medlemsländerna och främja denregler gemensammaav
mervärdesskatteområdet emeller-marknaden. första direktiven påDe gav

tid detaljerade för På 1970-talet kom det andrainga regler skatten. mer-
mervärdesskattedirekti-värdesskattedirektivet med det sjätteersättasatt

direktivet,77/388/EEG maj 1977, härefter det sjätteden 17vet, somav
EU.fortfarande tillämpas Direktivet har emellertid ändrats fler-inom ett

tal gånger sedan tillkomsten på 70-talet.
definitioner och säkrade där-sjätte direktivet innehöll tydligareDet

tillämpning i de olika medlems-harmoniserad reglernamed aven mer
införandet detländerna. viktigt bakgrundDetta även mot av av nyavar

på 70-talet gemenskapenfinansieringssystemet för budgetEU:s egna
finansieringssystemet baseras på med-eller tillgångar. delmedel En av

för mervärdesskatt den s.k. mervärdesskatteba-lemsländernas underlag
tillämpardärför vikt samtliga medlemsländersen och det är attstorav

regler.samma
på slutlig konsumtion. innebär bör-Mervärdesskatt skatt Dettaär atten

slutkonsument, dvs. dendan mervärdesskatten bärs den är somav somav
för på sina förvärv. En slut-inte har avdrag mervärdesskattenrätt göraatt

enskilde offent-konsument oftast den konsumenten. Menutgörs ävenav
s.k. skattskyl-ligrättsliga kan slutkonsumenter. Företagen ellerorgan vara

diga uppbördsmän mervärdesskatten. Förär attstatens mer-personer, av
såledesenligt det sjätte direktivet krävsvärdesskatt skall betalas att

mellantidensjättedirektivet inte heterdet tredjedirektivet det underAnledningentill det är attatt
för införamervärdesskattkom direktiv endastinnehöll vissamedlemsländerandra rätt atttre som en

förstadirektivet.Enligt förstadirektivetskullenågot vad stipuleradesi det det mervär-änsenare som
från med januari 1970.desskattinförasi medlemsländerna och den lsenast
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verksamheten bedrivs skattskyldig taxable personav en somperson
enligt direktivet självständigt bedriver någon formär en person som av
ekonomisk verksamhet, oberoende syfte eller resultat.av
omsättningen inte särskilt undantagen från mervärdesskatt. Somär ex-
empel undantagen omsättning kan vård- och omsorgstjän-nämnas
ster.

Särskilt4.2 offentligrättsligaom organ

4.2.1 Skattskyldig taxab|e personperson

organoffentligrättsligtEtt kan enligt sjättedet direktivet ekono-utöva
misk verksamhet yrkesmässig verksamhet och därmed skatt-vara en
skyldig och registreras till mervärdesskatt. Om det frågaärperson om en
kommun bedriver ekonomisk verksamhet och omsättningensom av varor
eller tjänster inte särskilt undantagen från skatteplikt såsom vårdär t.ex.
och omsorg, har kommunen i dessa fall för ingåendeavdragsrätt skatt.

Enligt artikel 4.5 i det sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG
emellertid kommuner offentligaoch andra subjekt inte såsom skatt-anses

skyldiga när det gäller verksamhet eller transaktioner depersoner som
utför egenskap offentligai sin myndigheter de i samband här-ävenav om
med uppbär avgifter, arvoden, bidrag eller inbetalningar. Det avgörsom

visst skall betraktas icke-skattskyldig såle-ärettom organ som en person
des på vilket verksamheten bedrivs. innebärsättet Detta kom-t.ex. att en

myndighetsutövning inte ekonomisk verksamhet.utgöramuns anses
Undantaget kan gälla kommunen verksamhetäven när utövar ut-en som

kommunens fundamentala skyldighetgör och ansvar.
uttalatEG-domstolen har offentligrättsliga uppträder inäratt organ en-

lighet med regler i den nationella förendast gäller dessarätten som organ,
omfattas de undantaget i artikel 4.5. Uppträder dessa emellertidav organ
under rättsliga villkor de gäller för privaträttsliga subjekt,samma som som
kan de inte uppträda egenskap offentligrättsligai Detanses av organ. en-
da kriterium enligt domstolen möjligtdet med säkerhetgör avgö-attsom

skillnaden mellan dessa två kategorier verksamhet är rättssystemetra av
enligt den nationella Den nationella domstolen måste såledesrätten. av-

vilken slags verksamhet i frågagöra bakgrund detta kriteri-är motsom av
innebärDetta den juridiska formen i sig inte torde avgörandeattum. vara

3I artikel4.5 i detsjättedirektivet77/388/EEG i densvenskaöversättningenanvändsbegreppet"of-
fentligrättsligaorgan".l denengelskaöversättningenanvändsbegreppetpublic bodies".I textenan-
vändsfortsättningsvishuvudsakligen begrepp i densvenskaöversättningen.samma som
SedeförenademålenComunedi Carpaneto C-23andothers, 87och 129/88.
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myndighet, eller stiftelsedvs. det kommun, bolag etc.,är utan omom en
föremål för offentligrättslig reglering.subjektets verksamhet är en

juridisk formbody på engelska kan i princip betyda vilkenBegreppet
helst.som

gällerrisk för konkurrenssnedvridning detOm det föreligger nären
utför sinoffentligrättsligt iverksamhet kommunerna eller annatsom organ

direktivet ändå betrak-offentliga myndigheter skall de enligtegenskap av
uttalat4 medlems-skattskyldiga EG-domstolen har atttas som personer.

skattskyldi-skyldiga offentligrättsligaländerna behandlaär att somorgan
bedriver bedrivas i konkur-den verksamhet de kannär ävenga personer

i privaträtten, under för-med privata subjekt verksamhet reglerasrens vars
få kon-utsättning situationen skulle kunna betydandeatt annars

effekter.kurrenssnedvridande
direktivet medför viss verksamhetEnligt artikel 4.5 i det sjätte ut-som

alltid skattskyldigaoffentligrättsliga dessa betraktasövas att somav organ
får bedrivas visst ellerverksamheten endast ettoavsett avpersoner, om

i försum-offentligrättsliga såvida verksamheten intevissa utövasorgan,
tillhandahål-telekommunikation,bart liten skala. Dessa verksamheter är

elektricitet ånga, hamn- och flyg-lande och varutransport,vatten,av gas,
tillhandahållande tillverka-platstjänster, passagerartransport, av nya varor

för jordbruket bedriver iför försäljning, verksamhet stödorgande en-som
drift handelsmässorlighet jordbrukspolitiken,med den avgemensamma

lagringsverksamhet, verksamhet i kommersiella reklam-och utställningar,
företag, i resebyråer, drift personalbutiker, kooperativ ochverksamhet av

radio-liknande kommersiell och TV-industrimatsalar och enheter samt
direkti-framgår bilaga i det sjätteverksamhet. Dessa verksamheter Dav

vet.

frånundantagna4.2.2 Transaktioner
mervärdesskatt- artikel 13 A.

uppsamlingListan från mervärdesskatt i artikel 13med undantag är en av
sjättegällde i de olika medlemsländerna innan detde undantag redansom

två under-direktivet förhandlades fram. Undantagen i artikel 13 delas in i
social karaktär, dvs.Grupp A. de undantag harär som en varorgrupper.

tillhandahållas till lägre prisnivåoch tjänster sociala skäl skulle ensom av
konsumenten speglar tidför enskilde Undantagen i dennaden grupp en

Därfördå i utfördes offentligrättsligasamhällsservice hög grad av organ.

4Se trenot ovan.
5 franskversionSeartikel 13A. i full i bilaga4 svensk, engelskochtext



66 Mervärdesskattefrâgan EU-perspektivi SOU 1999:133ett

undantas i huvudsak verksamhet offentligrättsliga eller andraav organ or-
bedriver verksamheten vinstsyfte.utangan som

Det bör i sammanhanget erinras det i mervärdesskattehänseendeattom
alltid krävs omsättning sker vederlag för transaktion skallatt mot att en om-
fattas tillämpningsområde.lagens Om offentligrättsligt tillhan-ettav organ
dahåller sjukvård gratis, dvs. avgiftsärskild ren skattefinan-utan utatt ta
siering alltså, faller transaktionen utanför mervärdesskattesystemet. En
friskola i Sverige inte någon avgift eleverna. erhållerDäremot sko-tar ut av
lan bidrag från kommunen för den skall bedriva viss verksamhet.ett att en

bidragDetta kan i mervärdesskattehänseende klassificeras veder-ettsom
lag för prestation skall utföras friskolan, utbildningstjänstt.ex.en som av en
eller administrativ tjänst för kommunens räkning. Detta skolangör än-atten
då kan komma falla inom för mervärdesskattesystemet.att ramen

I finnsB. undantag för bl.a. bank- försäkringstjänster.ochgrupp
Undantagen på detta område motiverades ofta förmed det teknisktatt var
komplicerat beskatta dessa tjänster, urskilja vederlaget för tjän-att t.ex. att
steelementet i räntebetalning.en

Det stod klart vid förhandlingarna det sjätte direktivet undantagenattav
skulle så få möjligt och tillämpas restriktivt eftersom mervärdes-vara som
skatten plötsligt blev kostnad för den bedrev undantagen verk-en som en
samhet, vilket inte avsikten med skatt endast skulle träffa slut-var en som
lig privatkonsumtion och tjänster. EG-domstolen har i ñertalettav varor
domar också framhållit undantagen i artikel 13 skall tolkas restriktivt ef-att

de undantag till den allmänna principen mervärdesskattutgörtersom attom
skall utgå på alla tjänster vederlag skattskyldigomsätts motsom av en per-

bland domen C-348/87 Stichting Uitvoering Financiele Actiesannatson, se
från 1989 C-2/95 Sparekassemes Datacenter från 1997.samt

målsättningEn i det europeiska mervärdesskattesystemetgemensamma
undantag från mervärdesskatt skall kopplas tillär transaktionensatt ett art

och inte till utför transaktionen. Trots denna målsättning har vis-somvem
undantag från mervärdesskatt i det sjätte direktivet utformatssa som en

kombination transaktionens och tillhandahåller ellerartav vem som varan
tjänsten. flertalEtt undantag i artikel 13 i det sjätte direktivet baseradeär
på transaktionen tillhandahålls offentligrättsliga eller liknandeatt av organ

det allmänna erkända Nedanstående redogörelse omfattar endastav organ.
de undantag berättigar till ersättning från kommunkontosystemet;som
sjukvård, tandvård, social och utbildning.omsorg

Artikel 13 A. b
juhusvård, sjukvårdS bedrivs oflentligrdttsliga m.fl.som av organ

Enligt artikel 13.A.1. b i det sjätte direktivet skall medlemsländerna un-
sjukhusvård,danta sjukvård och närbesläktade verksamheter bedrivssom



ervärdesskattefrågan 67-perspektivi E USOU 1999: 133 M ett

jämförbara sociala betingelseroffentligrättsliga eller under avorganav
andra i veder-för medicinsk behandling eller diagnos ochsjukhus, centra

frånliknande mervärdesskatt.börlig ordning erkända inrättningar naturav
sjukhus,jämförbara sociala betingelsermed underVad avsom menas

0rd-diagnos och andra vederbörligför medicinsk behandling eller icentra
natur framgår inte direktivtex-erkända liknandeinrättningarning avav

medlemslandetsålunda för det enskildalämnarDetta attten. utrymme ge
innehåll.kriteriumdetta närmareett

Gregg, C-EG-domstolen, Gregg Mnyligen avdömt mål i JI ett
ställning till de be-september 1999 domstolen216/97 den 7 tog omav

13.A.l. inrätt-i i artikel 13.A.1. b ochanvänds undantagen g,somgrepp
juridiskaorganisation, endast omfattarning, organ och personer.

registrerat sjukhem ochGregg drev hemMakarna ett var somsom
Verksamhetsform-lagstiftningen.vårdhem i enlighet med den irländska

två fysiska ochpartnership, dvs.utgjordes s.k.ett personer somav aven
registrera signågon juridisk Makarna Gregg önskadeinte utgör person.

få tillbaka ingående skatt i verksamheten.för mervärdesskatt för kunnaatt
Skattemyndigheten med hänvisning tillnekades den irländskaDetta un-av

princi-EG-domstolen slog fastför sjuvård och socialdantaget attomsorg.
för ekonomiskaskatteneutralitet bland hinderutgör annat ett attpen om

behandlas olika itillhandahåller och tjänsteraktörer som samma varor
artikel 13 banvänds i A.mervärdesskattehänsende. De begrepp som

driverhinder för fysiskaoch skall därför inte utgöra attett personer somg
också i sin domåberopa Domstolenskall kunna undantaget.rörelse säger
ändå inte får in-artikel 13 skall tolkas striktdet faktum undantagen iattatt

omfattasbedrivs juridiskaendast verksamhetnebära att personeravsom
undantagen.av

skatt-så till vida vi har situation därGreggdomen intressantär att enen
få bli registrerad iskyldig bedriver rörelse begär mervär-attperson som

ingående tving-för kunna dra sin skatt,desskattesystemet att men somav
skatteundantag gäller i detstå utanför på grundsystemet ettatt somavas

13 Makarna Gregg hadeintresse rubriken under artikel A.allmännas se
ekonomisk fördelkommit fram till det hade varitfönnodligen attatt en

sin ingå-för för på så vis kunna draregistrerad mervärdesskatt att avvara
i registå friare utföra vissa tjänsterende skatt och i valet mellan att egen

upphandla dessa tjänster.eller att
omfattas också undantaget underdrivs i privat regiEtt sjukhus avsom

institution.erkändförutsättning privatsjukhuset det allmännaäratt en av
bety-därmed ha avgörandenationella lagstiftningen kommerDen att en

sjukhusFrankrike behandlasdelse. vissa länder inom EU,I t.ex., som
artikelmed stöddrivs allmänna icke skattskyldigadet personer avav som

b., dvs. desjukhus omfattas däremot artikel 13 A.4.5. Privata att ut-av
medicinska tjänster undantagna.skattskyldiga ärgör varspersoner
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Artikel 13 A. c
jukvårdandeS tillhandahållsbehandling medicinska yrkesutövaresom av

I denna bestämmelse stadgas undantag för sjukvårdande behandling som
utförs enskilda läkare eller tandläkare bedriver verksamhetav som som
fria yrkesutövare i exempelvis privatpraktik. sig såledesDet röregen om
sjukvårdande behandling tillhandahålls utanför sjukhusen. Om läka-som

eller tandläkaren verksam på klinik eller sjukhus omfattasär störreren en
verksamheten undantaget för sjukhusvård eller sjukvård under artikelav
13 A. Det emellertid inte klart går. läkareär Engränsenvar som ex-
empelvis ingår i kollektiv Hera läkare bedriver verksamhet iett av som
form läkarhus där har lokaler och administrationav man gemensamma

bekostar falla intorde under undantaget i Engemensamt,som man c.
skillnad mellan artikel 13 A. b och 13 A. fler tillhandahållan-är attc
den kan bli undantagna inom för sjukhusvård eller sjukvård i b änramen
vad kan bli fallet under Undantaget i b såuttryckt det kanär attsom c. om-
fatta lång rad sjukvårdande aktiviteter tillhandahålls sjuk-en av som av
vårdsinstitutioner sjukhus och liknande och kan innefatta vis-ävensom
sa varor.

När läkare eller tandläkare omfattas undantaget i omsät-en en som av c
har samband med behandlingen EG-domstolenhar detter varor som av

undantagetomsättning omfattasinte Somutgöraansetts en som av ex-
empel på detta omsättning synhjälpmedel mediciner.och I EG-utgör av
målet pekade bland på språkversionema dessa bestäm-annat attman av
melser skiljer sig beträffande franskaden respektive den engelska ver-
sionen.7 franskaI den versionen under bokstav b talas det soins mé-om
dicaux ioch talas det soins ä personne. I den engelskac om
versionen används uttryck i bägge bestämmelser nämligen "medi-samma
cal care. Kommissionen anförde i EG-målet begreppet soins äatt per-
sonne endast kan omfatta tjänster och hänvisade till i övrigaatt texten un-
dantagsbestämmelser i artikel 13 uttryckligen varor där avsiktennämner
varit dessa skulle omfattas undantaget. I den svenska versionenatt av an-
vänds i b "sjukvård" och i sjukvårdande behandling. Begreppet sjuk-c
vårdande behandling i kan möjligen itolkas inskränkande mening i för-c
hållande till begreppet sjukvård i

° SefördragsbrottsmåletKommissionen UK, C-353/85,där EG-domstolenkonstaterademot att un-
dantageti begränsat i b ochomfattari inteär princip densjukvårdandetjänstenochän änannatc mer
inteomsättning i sambandmeddenna.av varor
7Det bör lagutkastentill det sjättedirektivetskrevs franska därefteroch tillöversattesnoterasatt
övrigaspråk. franskaDen originaltexten därförmycketintressantvid tolkningen direktivet.är av
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A.I.Artikel 13. g
Social omsorg

artikel 13. A.I.iprimärtreglerassocialförUndantaget omsorg
tjänster och är näratillhandahållandeomfattarUndantaget somvarorav

sådantdäriblandsocialförsäkringbistånd ellersocialtkopplade till som
andraelleroffentligrättsligaålderdomshem,tillhandahålls orga-organav

medlems-välgörenhetsorganisationererkändanisationer är avsomsom
endastdenkan läsaspå svenskafråga.i Texten enger ex-omstaten som
ochtillhandahålla tjänster ärkande subjektemplifiering somvarorsomav
översättningensvenska äri denbistånd Textensocialtkopplade till etc.när

vilkasvårt tolkamycketvid.mycket Detsåledes är textenatt ut varorav
social Deförundantagetomfattaskantjänsteroch omsorg.avansessom

Sverigework.securitysocialwe1fare ochlyderengelska begreppen
faller inom kommunenssocialpåundantagettillämpas an-omsorg som

inom1980:620 ochsocialtjänstlagen SOL,svarsområde enligt statens an-
funk-till vissaservicestöd och1993:387svarsområde enligt lagen om

SverigeisocialLSS.8 skattefriinnebärDettationshindrade, att omsorg
prin-iEG-länder finnsvissaIoch barnomsorg.omfattar äldreomsorgt.ex.

därför myck-t.ex.. DetStorbritannien äroffentlig barnomsorgcip ingen
begreppeninnebördendendra några slutsatser närmaresvårt avattet om

Enligtmedlemsländer.i andrasituationenutifrånbestämmelsei denna
ålderdomshemprivataemellertidbetraktasStorbritannienfrånuppgift

verksamhet.undantagensom
engelskaoch denöversättningensvenskadenjämförelse mellanVid en

påläsaskanengelskadenfinnerversionen textenatttext, mansammaav
omsättningomfattatill endastinskränker undantaget attsätt va-avett som

socialförsäkring görsbistånd ellertill socialtkoppladeoch tjänster somror
erkändaandraeller äroffentligrättsligaantingen organ somorgan avav

fråga. deni Imedlemsstatenvälgörenhetsorganisationer re-ovanavsom
andraformuleringenfastEG-domstolenslogGreggdomenfererade att

med-välgörenhetsorganisationererkändaorganisationer är avsomsom
juridiskaomfattarinte enbart13i artikel A.i frågalemsstaten perso-g

rörelse.driverfysiskaävenutan sompersonerner

Artikel 13 A. i
Utbildning
Även liknandepå sättkonstrueratutbildningstjänsterför ärundantaget

undervisningundantaget:Följandesocialsjukvård och ärför omsorg.som
universitetsutbild-skolundervisning,ungdomar,ochfostran barnoch av

hänvisas tillsvenskenligtområdet rättavgränsningeninformationFör närmare avom
ff.1999, 98mervärdesskattHandledningförRiksskatteverkets s
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ning, yrkesutbildning fortbildning,och däribland tillhandahållande av
tjänster och besläktadeär därmed,nära tillhandahållsvaror som som av
offentligrättsliga med detta mål eller andra organisationerorgan som av
definierade medlemsstaten i fråga såsom med liknande syften.av organ
Undantaget sikte grund- och gymnasieutbildningtar universitets-samt
och högskole-utbildning, yrkesutbildning och vidareutbildning, dvs. den
utbildning tillhandahålls det allmänna eller organisationsom av av annan
med liknande syften utan vinstsyften. Genom det enskilda medlems-att
landet får tillämpa definition organisationer meden egen av som organ
liknande syften, detta för relativtöppnar handlingsfrihet. Begreppetstor
organisation eftertorde Greggdomen kunna innefatta såväl juri-anses
diska enskilda näringsidkare.personer som

Sverige har utformat undantaget så utbildning undantagetäratt om om
utbildningen anordnas det allmänna eller det allmänna för utbild-av en av
ningen erkänd utbildningsanordnare. Vidare omfattas utbildning be-som
rättigar eleven till studiestöd enligt studiestödslagen 1973:349.9

inskränkningar undantagenav
valmöjlighet för medlemsländerna-

Undantagen i artikel 13 A.1 kan enligt artikel 13 A.2 inskränkas eller ut-
vidgas beroende på hur tolkar undantagens räckvidd i artikel 13 A.man
1’ medlemsländerna i sin nationella lag kan stadgaattav genom attman
undantagen endast kan medges på vissa villkor. Sådana villkor kan bl.a.
uppställas för undantagen i artikel 13 A.1 b sjukhus, g social omsorg
och i utbildning Villkoren kan dock inte omfatta tjänsterovan. som om-
fattas c, dvs. enskilda läkare eller tandläkare. Villkoren får inte hellerav
omfatta offentligrättsliga och skall gälla vid bedömning från fallorgan en
till fall. Villkor kan uppställas eller flera följande:är ettsom av

verksamheten får inte systematiskt efter uppnå vinst,sträva och vin-- att
ändå uppstår får inte delas skallster för bibehållan-avsättasut utansom

de eller förbättring de tjänster tillhandahållsav som
verksamheten skall ledas och förvaltas på huvudsakligen frivillig basiso

inte har något direkt eller indirekt intresse, sigav personer som vare
själva eller mellanhänder, verksamheternas resultatgenom av
verksamhetens priser skall godkända det allmänna eller inte- vara av
överstiga sådana priser eller, det gäller tjänsternär inte föremålärsom

" SevidareRSV:sHandledningför mervärdesskatt1999, 103ff.s
l" Undantagenkanläsasså omsättningen,i flerafall, undantagenatt är endast verksamhetennär utö-

offentligrättsligasubjekteller liknandesubjekt, A Guide the Euroepanvasav VAT Directives,tose
Commentary theValue AddedTax of the EuropeanCommunity,VolumeIII, ChapterX,.2.l9.2on
Exemptions
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tjän-för liknandepriser debiteraslägre deför godkännande, än somvara
måste betala mervärdesskatt.kommersiella företagster somav

konkurrenssnedvridningarsådanaskapafår inte riskeraundantagen att-
mervärdes-måste betalakommersiella företagförsättaskulle somsom

i underläge.skatt

allmänna.drivs detomfatta sjukhuskan inteVillkoren ett avsom
socialprivata sjukhus, privatomfattaskulle däremot kunnaVillkoren om-
första vill-tillämpning detutbildningsföretag.privata Enoch t.ex.avsorg

uppnåfår eftersystematisktinteverksamheten strävakoret attattom
för vinstdrivan-inte medgesinnebära undantagvinst, skulle kunna ettatt

privat sjukhusde t.ex.
fårA.2 medlemsländerna inteframgår artikel 13 bVidare att un-av

social omsorgsjukhusvård, sjukvård etc., gunder bdanta verksamhet
utbi1dning"isamt om:

för undantagna verksamheternainte väsentligt dedet är-
organisatio-intäkter årsyftet vinna ytterligaregrundläggandedet är atto

med kom-direkt konkurrerardriva verksamheteratt somgenomnen
mervärdesskatt.företag måste betalamersiella som

på.tillämpasbestämmelse skallsituationer dennaoklart vilkaDet är som
däromfatta alla situationervid tolkningBestämmelsen kan vid manen
tolkningviss omsättning. Ennödvändigt undantadet intefinner är attatt

fram i 13skillnad från villkorentillförts bestämmelsen även,är attsom
verksamhet på dessaoffentligrättsliga subjekt. NäromfattarA. a, om-

till be-undantaget lederoffentligrättsliga ochbedrivs bl.a.råden organ,av
tolkning bestäm-skulle, enligt dennakonkurrenssnedvridningtydande av

inte få undantas.verksamhetenmelsen,
framgår vidare med-sjätte direktivetBilaga till detlistan i HAv att

tjänster såsomför vissafår tillämpa reducerad skattesatslemsländema en
tjänster in-16 i bilaga dessatandvårdstjänster punkt H,sjuk- och se när
tjänster påmåste bli dessaenligt artikel 13. Slutsatsenundantagnaär attte

detsjätte direktivet. Här tordebeskattningsbara enligt detvissa villkor är
i olika bestämmelservalmöjligheternödvändigt kombinerabli t.ex.att

artikel 13A.villkoren i
inklusiveför uthyrning fast egendomreglerBeträffar EG-rättens av

i SOUEG-rättenhänvisa till den analysbostadshyra vill jag görsav som
på fastighets-ReglernaFrivillig skattskyldighet.1999:47 Mervärdesskatt

föremål förområdet för närvarande översyn.är

in här." jag integårverksamheti och närmaresamt somm n
of the EuropeanZ Commentary the ValueAddedTaxDirectives,Guide the EuroepanVATA to on

ChapterX,.2.19.2Community,VolumeIII,
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4.2.3 De svenska reglerna offentligrättsligaom
förhållandei EG-rättentillorgan

Yrkesmässig verksamhet

Enligt den svenska mervärdesskattelagen skall mervärdesskatt betalas till
omsättning i yrkesmässignär verksamhet.görs En verksamhetstaten ären

enligt 4 kap 1 § mervärdesskattelagen 1994:200 yrkesmässig den ut-om
näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagengör eller den be-om

drivs i näringsliknande former och ersättningen för omsättningen översti-
30 000 kr år. 21 §I kommunalskattelagen stadgas: "Med närings-ger per

verksamhet yrkesmässig självständigt bedriven förvärvsverksam-avses
het. -.- -

Denna beskrivning skall beskattas liknar den återfinnsav vem som som
i artikel 4 i det sjätte direktivet. Enligt huvudregeln i artikel 4.1 skall med

personskattskyldig avses varje självständigt någonstans be-person som
driver någon form ekonomisk verksamhet, oberoende syfte ellerav av re--
sultat.

Av det svenska begreppet förvärvsverksamhet kan få intryckman av
det krävs vinster alstras, något skall förvärvas, för verksamhetenatt att att

skall yrkesmässig. Detta har också länge varit krav i tolkningenettanses
näringsverksamhet såväl på mervärdesskatteområdet i inkomst-av som

skattehänseende. Enligt de s.k. rörelsekriteriema kännetecknas närings-
verksamhet varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Kravet på vinst-av
syfte har emellertid luckrats enligt rättspraxis på mervärdesskatteom-upp

RÅrådet jfr. 1996 168. I målet ansågs stiftelse yrkesmässignot en vara
tjänster tillhandahölls till självkostnadspris. I det sjätte direktivettrots att

Ävenkrävs inte verksamheten skall bedrivas i vinstsyfte.att en person
bedriver verksamhet förlustmed kan betraktas skattskyldigsom en som en

person.
Begreppet skattskyldig har i det sjätte direktivet mycket vidperson en

innebörd. Alla såväl företag föreningar, kommun, ochstatpersoner, som
kanenskilda varaktigt bedriver viss verksamhet omfattaspersoner som en

definitionen, oberoende i produktions- eller distributionskedjan deav var
Ävenbefinner sig. transaktioner tillfällig karaktärav mer som avser nya

hus eller tomtmark får beskattas föreliggerhär valfrihet för medlems-en
landet. Detta kan företagare låter bebygga bit markt.ex.avse en som en

han inte har behov i sin näringsverksamhet. Han säljer det hu-som av nya

3 Begreppet"skattskyldigperson"i det sjättedirektivet skall dock inte förväxlasmedskattskyldig-
hetsbegreppeti densvenskamervärdesskattelagen.detsjätteI direktivetbetyder"skattskyldigperson
intealltid mervärdesskattskall betalastill Enligt sjättedet direktivetatt kan näringsidkarestaten. en

"skattskyldigperson hanäven skattefriaomsätter eller tjänster.varaen om varor
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skattepliktig.karaktär, kantillfälligtransaktionen,och är varaset som av
vilkabeskriversjätte direktiveti deti artikel 4Eftersom personerman

nå-självständigtnämligen denskattskyldiga betalablikan att somsom
istället för ka-aktivitet etc.,ekonomiskformnågonbedrivergonstans av

yrkesmässig verk-svenska lageni denpå verksamhetenraktären som
gränsdragningenförviktigtsjälvständigt mycketkriterietblirsamhet,

särskild gränsdrag-tjänst. Ii första handverksamhet, motmot enannan
självstän-ordetdirektivet stadgassjätteartikel 4.4 i detningsregel i att

arbetsgivare.tillbundnaoch andraanställda ärskall undantadigt ensom

landstingochkommunbehandlingenSärskilt stat,avom
affärsverks ellerstatligt1994:2006 § ML utgörEnligt 4 kap ettstatens,

yrkesmässigersättningoch tjänsteromsättningkommuns motvaroraven
inte.vinstsyfte ellerbedrivs meddenverksamhet oavsett om
denverksamhetyrkesmässigemellertid inteVerksamheten omsomanses

protokoll ellerbevis,myndighetsutövning elleriledingår ett avsersom
myndighetsutövning.motsvarande avseende

myndig-1999 innebärmervärdesskattförHandledningRSV:sEnligt
åtgärdervidtarfattar beslut ellereller kommunhetsutövning bl.a. att stat

privaträttsligt avtalnågotm.fl.företagmedborgare,påverkar utan attsom
imyndighetsutövningDefinitionen är ettingåtts mellan parterna. av

offentligrätts-Sverige. flestai Deganskaperspektivjämförande EU snäv
yrkesmässig ibetraktadärmedblirverksamhetsubjektsliga att som

be-används intedirektivtextenEU-länder. Iinte fallet i allaSåSverige. är
offentligrättsligastadgasmyndighets-utövning. Istället att organgreppet

el-verksamhetgällerdetskattskyldiga närskallinte personersomanses
myndigheter.oflentligaegenskaputförde i sintransaktionerler avsom

har konse-EG-domstolentolkning.för vidformuleringDenna öppnar en
formu-ligga i dennakanfrågan vadsig iuttalakvent vägrat att ansessom

den andraellertillhör denvaduttalatDomstolen harlering. att enasom
förutsättning-nationellautifrån defårverksamhetkategorien avgörasav

verksamhet.offentligförarna
offentligabehandlaförKommissionen däremot attutrymmetattanser

sjätte di-i detbegränsatmycketskattskyldigaicke ärsubjekt personersom
puis-myndighetsutövningverksamhetsådan utgörEndastrektivet. som

för-inlettdärförKommissionen harskall undantas.publique ensance
inte läggerFrankrikeC-276/97 förFrankrikedragsbrottsprocess attmot

ipåmotorvägsavgifter motorvägamapåmervärdesskatt uttassom
på grundundantagenverksamhetenFrankrike hävdar ärFrankrike. att av

till-verksamhetförsker inomtillhandahållandet statensomatt ramen en
Kommissionen hävdarmyndighet.offentligi sin egenskaphandahåller av

myndighetsutövning ochförfaller inomverksamhet intedennaatt ramen
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den därmed skall beskattas. Måletatt principiellär betydelse förstorav
Frankrike.

Medlemsländema har dessutom enligt artikel 4.5 väljarätt deatten om
vill betrakta verksamhet undantagen enligtär artikel 13 t.ex. sjuk-en som
vård tillhandahålls offentligrättsligt såsomorgan, verksamhe-ettsom av

de bedriver i egenskap myndigheter",ter dvs. tillämpningsom av en av
artikel 4.5 istället. Resultatet blir i princip detsamma, ingen mervärdes-
skatt och ingen avdragsrätt föreligger förtas ut eller kommun.stat
Valmöjligheten infördes förmodligen på grund offentligrättsligaattav or-

verksamhet bedömdes olika i medlemsländerna.sätt Valmöjlig-gans
heten därmed länderna möjlighet behålla sin klassificeringattgav en egen
och skattemässiga behandling verksamhet i offentligrättsligaav organ.

Sammanfattningsvis kan vid jämförelsesägas offentli-att man en av
grättsliga ställning i mervärdesskattehänseende i svensk medrättorgans
begreppet skattskyldig person i EG-rätten artikel 4.l-2 4.5 i detsamt
sjätte direktivet, finner vid strikt tillämpning EG-rätten,att, svensken av

konformrätt med EG-rätten. Vi hamnar på beskattningsynes vara en av
offentligrättsliga i omfattning skulle bli fallet vidorgan samma som en
strikt tillämpning det sjätte direktivets regler.av

Det föreligger däremot diskrepans mellan medlemsländerna inomstor
EU vad beträffar den skattemässiga behandlingen offentligrättsligaav or-

Skillnaderna ligger bland i på vilketsättet har valtgan. annat attman un-
danta viss verksamhet från skatt. En del länder undantar verksamheten
med stöd det offentlig-rättsligtär utföratt tjänsten, enligtettav organ som
artikel 4.5, andra länder undantar på grund tjänstens karaktär med stödav

artikel 13. Sverige tillhör den länder. Diskrepansenav senare gruppen
uppstår grund formuleringen i direktivet oprecis och lämnaratt ärav

tolkningsutrymme. Stora skillnader i förvaltningsstrukturstort och tradi-
tion i de olika EU-ländema också det blirgör svårt uppnå enhet-att att en
lig tolkning.

4.2.4 Konsekvenserna EG-rätten förav

offentligrättsliga organ

Om offentligrättsliga inte kan skattskyldig påorgan anses vara en person
grund det myndighetsutövningutöva t.ex. elleratt verksam-av anses om
heten bedrivs det offentliga undantagen frånärsom organet mervär-av
desskatt grund de särskilda skatteundantagen i artikel 13 i det sjätteav
direktivet, har det offentliga inte någon avdragsrätt för ingåendeorganet
skatt. Kompensation för den ekonomiska belastning mervärdesskat-som

för dessa måsteutgör därmedten utanförgöras mervärdesskattesys-organ
temets ramar.
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frånmedelkompensation erhållasmedlemsländer kanvissaI attgenom
för mervärdes-i anspråk täckafonderas för kunnastatsbudgeten attatt tas

mervärdes-iverksamhet ellerskattekostnader i viss attgenom man enen
medlemsländer kom-tillåter särskilt avdrag. I andraskattedeklaration ett

avsnitt 4,3 ned-överhuvudtaget. Iinte för mervärdesskattenpenserar man
situationen i några EU-länder.redogörelse förföljer enan

andraiKompensationssystem4.3

EU-Iänder

studiebesökfrån iintrycken utredningenssammanfattningKort av
-länderandra EUtre

hanteringEU-ländersi kartläggningen andra mervär-Som ledett avav
till andrautredningen studieresaoffentlig företogi sektordesskatt treen

Utredningen besökteBelgien och Holland.Storbritannien,EU-länder;
förenhetenkommissionen, generaldirektorat XXI,europeiskadenäven

för representeradevaldes besökländermervärdesskatt. De treuttre som
offentlig sektor.mervärdesskatt iför hanteringolika ordningar av

för återbetalning1973 tillämpatStorbritannien har sedan ett system av
införastår i begreppmyndigheter. Hollandmervärdesskatt till lokala ettatt

brittis-detbetydligt begränsatkompensationssystem dock änär merasom
kompensations-ingetoch Belgien tillämparsvenskaka och det systemet

huvudöver taget.system
kompensationssystemetinformationUtredningen fick vid besöken om

den holländskaStorbritannien det förslagi ochtillämpas re-somomsom
fram för sitt parlament.utarbeta och läggai färd medgeringen är att

i Belgien ochinblick i den offentliga sektornñck vidareUtredningen en
någonBelgien inte infört kompensa-bakgrunden tilldärmed insyn i att

i avsnittenoffentliga i dessa länderSe detionsordning. systemenmer om
följer.som

Sverigeviktig skillnad mellanbesök framträderEfter utredningens en
lokalaSverige finansieras detutredningen besökt. Iländeroch de som

grundlagsfästaoch landstingenskommunernas rättsjälvstyret att tagenom
§ regeringsfonnen.uppgifter 1 kap 7för sköta sinaskatt attut egen

statsbidrag.emellertid generellainkomster bestårKommunens även av
statlig ñnansie-finansiering och 20%uppgår till 80%Relationen ca egen

ring.
finansieras drygtförhållandet. HärStorbritannien råder det omvändaI

statliga anslagmyndigheternasi de lokala80% verksamheten genomav
20% deoch resterandelokal näringslivsskattstatligt fastställdoch aven

på fast egendomform lokal skattmyndigheterna själva ilokala m.m.av en



76 Mervärdesskattefrâgan i EU-perspektiv SOU 1999:133ett

Se vidare i avsnitt 4.3.3 nedan. Likartade förhållanden råder i såväl
Belgien Holland.som

HollandI har utvecklingen de drygt hundra åren gått från lokalsenaste
finansiering den lokala offentliga verksamheten finansieringmotav en ge-

allmänna och särskilda statsanslag. Anledningen skillnadernaattnom var
i skatteuttag och i kvantitet och kvalitet på det allmännas tjänster blev allt-
för Stora skillnader mellan olika kommuner förelåg bland istora. annat
kvalitén på vägunderhållning, brandförsvar och grundskola. Staten finan-
sierar idag 90% verksamheten i kommuner och provinser i Holland.ca av
Resterande 10% finansieras lokala skatter och avgifter. vikti-Dengenom

lokala skatten skatten på nyttjande och ägande fastutgörgaste av egen-
dom. Bland avgifterna avgiften för renhållning denutgör enskildastörsta
intäkten för kommunerna.

BelgienI samhällsstrukturen komplicerad påär grund landet harattav
ekonomiskt självständiga språkregioner: fiamländska,den den franskatre

och den tyska. Men i Belgien den lokala och regionala beskatt-även är
ningsrätten begränsad. Statens intäkter, i huvudsak statligutgörssom av
inkomstskatt och mervärdesskatt och andra indirekta skatter, finansierar
lokal och regional verksamhet till drygt 90%. Resterande del finansieras

lokala skatter såsom skatt på fast egendom.t.ex.genom
HollandI och Belgien får den regionala och den förvaltningenlokala

sin finansiering inklusive täckning för mervärdesskattekostnader från
den statliga budgeten. Genom bidrar med hela finansie-nästanatt staten
ringen den lokala verksamheten blir det mindre fokusering påav vem som
skall finansiera kostnaden för den statliga mervärdesskatten. Andra pro-

förknippadeblem med tilltagande upphandling tjänster dykerexternen av
emellertid Dessa problem berörs i avsnittet Holland nedan.upp. om

SverigeI situationen annorlunda. Genomär verksamheten i kom-att
och landsting till del finansieras lokal beskattning på-stormuner genom
denverkar statliga mervärdesskatten på påtagligt i andrasätt änett mera

utomnordiska länder ekonomin i dessa Om avdrag inte kan erhål-organ.
las för ingående mervärdesskatt i det vanliga mervärdesskattesystemet blir
skatten kostnad måste finansieras.en som

skattesatsernaKort påinom EU mervärdesskatteomrâdetom

Effekten mervärdesskatten för den offentliga sektorn blir ochstörreav
kännbar högre skatten En kort redogörelse för nonnalskattesat-är.mer
för mervärdesskatt i de olika EU-ländema därför intresse iärsen av sam-

manhanget. Med norrnalskattesats den skattesats tas utmenas som gene-
rellt och tjänster i de olika medlemsländerna. Medlemsländemavaror
skall tillämpa norrnalskattesats lägst 15%. finnsDet emellertid ing-en om

för skatten enligt EG-rätten.övre gräns Medlemsländema får dessutomen
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4.1Tabell
1999:majoch 11993januari1Normalskattesatser per

maj 19991993 1januari1Medlemsland
2119.5Belgien
2525Danmark -14 22Finland
20.618,6Frankrike
1818Grekland
2121Irland
2019Italien
1515Luxemburg
17,517,5Nederländerna
1716Portugal
1615Spanien
17.517,5Storbritannien
2525Sverige
1615Tyskland
20Österrike 20

19,418,7Medelvärde
3,13,3Slandardawikelse

Varitionskoefficienten °/o15.9%17.5

skattesatsentillåtnalägstaDenskattesatser.reduceradetvåhögsttillämpa
i bilagavissapåtillämpasfår endastskattesatsernareducerade5%. Deär

medlems-Mångaoch tjänster.uppräknadedirektivetsjätteH i det varor
redu-reglernafrånsärskilda undantagmedgivitsemellertid omharländer

påoch dessutom5%skattesatser änlägretillämparochskattesatscerad
undantagensärskildaDebilaga H.iuppräknatfinnsvadänannat som

framförhandladesochdirektivetsjättei detinskrivnasärskilt somfinns
särskiltharStorbritannienmedlemsländer. ettt.ex.dessasärintressen av

O %däromsättningdvs.O-skattesatser,medlistalångaför sinundantag en
föreligger.skattingåendefå tillbakadebiteras rättskatt attmen

EU-län-höjts inormalskattesatsen1999 haroch1993åren sexMellan
denharnormalskattesatsensänktharländeringa genom-Eftersomder.

minskatländerna harmellanvariationenhöjts och,skattesatsensnittliga
Danmark demedtillsammansSverigeharvisartabell 4.1Som8,8 %.med

medländerAntalet1999.och år1993både årnorrnalskattesatsemahögsta
tidsperioden,underfördubblatsdock20 % harnormalskattesats överen

1999.år8 länder1993 tillårländerfrån 4

Danmark4.3.1

ochför kommunerkompensationsordning amts-Danmark tillämpas en
mervärdes-dengällervadSverigeilandstingenmotsvararkommuner

mervärdesskatt.iställetföromsättningsskatt,tidpunktdennatillämpadevidFinland en
medelvärdetochstandardavvikelsenmellankvotberäknas5 Variationskoefficienten somen
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skatt dessa betalar i verksamhet inte medförsom skattskyldighet.som
Kompensationsordningen infördes den l januari 1985 lag 212 dennr. av
16 maj 1984. Den svenska kompensationsordningen till delär base-stor
rad på den danska modellen.

I kompensationsordningen ingår även motsvarighet till den särskildaen
ersättning i Sverige utgår vid skattefri upphandling och bidragsgiv-som
ning. I den s.k. positivlistan räknas antal skattefria områdenett förupp
kommunerna 19 och för amtskommunema 14 verksamheter, renhåll-t.ex.
ning, idrotts- och simhallar, och idrottsanläggningar, bidrag tillarenor stat-
liga och privata skolor med angiva för andelenprocentsatser mervärdes-
skatt beräknas ingå i värdet på den upphandlade tjänstensom eller det ut-
betalda bidraget. Den mervärdesskatt kommunerna inte kan få tillba-som
ka på grund verksamheten skattefri,att år kan sökas den såav kalladeur
kommunala Momsfonden. Utbetalningar och bidragsgivning till de olika
verksamhetsområdena berättigar kommunerna till återbetalning från
Momsfonden.

Den danska kompensationsordningen kompletteras dessutom med ut-
förliga regler för redovisningen kommunens mervärdesskatt på konton.av
Så långt önskade inte gå i Sverige. I Sverige infördes aldrig någraman sär-
skilda regler för bokföring och redovisning.

Kompensationsordningen infördes, liksom i Sverige, för förhindraatt
den konkurrenssnedvridning kan uppstå kommunen, inte harsom om som
avdragsrätt för mervärdesskatt i verksamhet skattefri,är väljersom att ut-
föra skattepliktiga tjänster i regi för hålla kostnadernaattegen nere.
Tanken i Danmark således det skulle föreligga neutralitetatt mellanvar
valet egenproducera vissa tjänsteratt eller göra upphandlingatt externen
hos privata leverantörer.

Kompensationsordningen utgiftsneutralär för korn-staten attgenom
och amtskommuner bidrar till medmuner uppskattatstaten mervärdes-ett

skattebelopp kommunerna förväntas kräva tillbakasom från
Momsfonden. Uppskattningen beloppet på grundvalgörs budget-av av
och räkenskapsupplysningar från kommunerna. Den enskilda kommunens
bidrag till det samlade mervärdesskattebeloppet fastställs utifrån det sam-
lade budgeterade beskattningsunderlaget under utbetalningsåret. I prakti-
ken går det till på så sätt Tull- och Skattestyrelsenatt avräknar mervärdes-
skattebeloppet del källskattenmot utbetalas till kommunernaen av som
varje månad. Kommunerna får återbetalning bokförd mervärdesskattav en
gång i månaden.

Det finns emellertid i det danska vissa begränsningarsystemet beträf-

‘°dens.k."momsudligningsordningen"
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konkurrensskälskatt. Avavdragsgillickeåterbetalningtillfande rätten av
ingårmervärdesskattdenändamålsenligtdetinte att somhar ansettman

kompensa-omfattasskallhyresintäkterkommunensberäkningvid avav
be-därföravräknasmervärdesskatt ettatttionsordningen. Denna genom

avräknashyresintäkterbokfördakommunens7,5%motsvarandelopp av
Vidareåterbetalning för.begärkommunenmervärdesskattfrån den som

pålånförstrukturfondernafrånbidrag samtEUförjusteras mottagna
från fon-anläggningstillskottdrifts- ochförochvillkorförmånligasärskilt

17,5%skerJusteringen attinstitutionerföreningar,privata etc. genomder,
kompensationsordningen.tillåterbetalastillskottensamladede externaav

Finland4.3.2

demervärdesskatttillbaka denfåkommunerna rättFinland har somattI
iinfördesSystemetverksamhet.skattefriföranskaffningarvid sam-erlagt

1994 lagjunifrån 1mervärdesskattelageninförandetmed nr.band av
direktÄven bidragerlagtsmervärdesskattden1501/93. an-somsom

Återbe-återbetalning.tillberättigartjänstellerpriset påtillknyter varaen
Sverige,ochDanmarkiliksomFinland harmånadsvis. Italning sker man,

effek-konkurrenssnedvridandemervärdesskattensmotverkavelatsåledes
regi.och iregiiverksamhetmellan externvid val egenter

enligtÃterbetalningsrätten detför vilkaförvärvsådanainteomfattar
avdragsförbud. Rättenuttryckligtrådermervärdesskattelagenfinskaden

privatförgjortsanskaffningarintesåledesomfattaråterbetalningtill som
avdragsbe-särskildadeberörsanvändningförellerkonsumtion avsom

personalen,förförvärv representa-mervärdesskattelagenigränsningama
fartyghusvagnarmotorcyklar,personbilar, samtinköp av-tion samt av
fastighet.uthyrningföranskaffningarförnöje ellerochförsedda avsport

tillbakabetalakollektivtkommunernaskallfinskaEnligt det systemet
Åren dock1994-1996tillmomsåterbetalningenerhållna staten. varden

önska-påberodde77,5 %. Dettaendast atttillåterbetalningen manstaten
kostnadernastegringplötsligaför denkommunernade kompensera av

Finland.mervärdesbeskattning iövergången tillföljdenblev avsom
fastställsrespektive kommun,frånkräveravgift ensomDen statensom

respektivepåsiggrundarochåterbetalningsbeloppettotaladetandel av
tolftedelmedavgifteninvånarantal. betalarKommunen enkommuns

ochskattestyrelsenfastställsBetalningsandelamamånad. upp-varje av
iochSverigeiliksomFinland,länsskatteverken. Iskötsbörden av

l2.1994/1434.29.särskildlag,Lireglerasbetalaskall7 Avgiften kommunerna en



80 Mervärdesskaltefrâgan i EU -perspektivett SOU 1999:133

Danmark, graderas inte kommunernas betalningsandelar enligt deras ser-
vicestruktur eller någon faktor utvisar användningenannan som av mer-
värdesskattebelagda tjänster.

4.3.3 Storbritannien

F örvalmingsstruktur

I Storbritannien delas offentlig sektor in i centrala myndigheter
Govemment departments och lokala förvaltningsorgan Local go-
vemment. De lokala myndigheterna består så kallade råd eller coun-av
cils på engelska. StorbritannienI finns fyra huvudområden med sina re-
spektive råd: England, Skottland, Wales och Nordirland. De olika områ-
dena med sina respektive råd har självständighet. En omorganisationstor

de lokala myndigheterna ägde i perioden 1996-1998.av rum
Den del respektive råd för politiska riktlinjer och beslutav som ansvarar

väljs i lokala val och slagsutgör lokal kommunfullmäktige. Det finnsen
olika slags councils beroende på vad ingår i ansvarsområdena. Desom
engelska så kallade County Councils har för strategisk pla-t.ex. ansvar
nering, trafik,motorvägar, social utbildning, bibliotek, brandbe-omsorg,
kämpning, renhållning och konsumentskydd. De engelska s.k. District
Councils har för lokal planering, bostäder, miljö- och hälsovård,ansvar

ochmässor utställningar, renhållning, kyrkogårdsförvaltning och krema-
torier, fritidsaktiviteter och parker, turism och valregistrering. För London
finns särskilt råd heter theett London Borough Council harsom som an-

för förvaltningen i London.svar

Finansiering

Den lokala förvaltningen i Storbritannien finansieras huvudsakligen på tre
olika delssätt: allmänna statsbidrag, dels lokal skattgenom genom en som

med visstas påut värdet fast egendomprocent och delsen av genom en
särskild skatt det lokala näringslivet fastställs Intäkternastaten.som av
fördelar sig enligt följande: 60% intäkterna kommer statligaav genom an-
slag, 15% erhålls den särskilda fastighetsskatten och 22% in-genom av
täkterna kommer från den särskilda näringslivsbeskattningen. Resterande
del finansieringen sker diverse kommunalaav avgifter och andragenom
inkomstbringande aktiviteter.

Mervärdesskatt

StorbritannienI tillämpas liksom i Sverige, Danmark och Finland också
kompensationsordning för mervärdesskatt i denen offentliga sektorn.
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ochmyndigheter1973 för lokalaKompensationsordningen infördes redan
ordningen densammatillmyndigheter. Bakgrundenför centrala1983 var

förhindranämligenordningar,i övriga länder med dylika attatt mer-som
tjänster tillupphandlahindrar offentligavärdesskattekostnaden attorgan

konkurrenssnedvridningar.därmed orsakaverksamheten och
iin ioffentligrättsliga mervär-delasStorbritannienI tre grupperorgan

desskattehänseende:

authorities, dvs.localsjälvstyretmyndigheter eller det lokalaLokalal
the councils,bedrivsden verksamhet se ovan.avsom

Övriga regleringen för de lokalafaller in undermyndigheter2 myn-som
specialiseradeeller andradigheterna organ

andraochDepartments, såsom departement3 "Govemment centra-t.ex.
vissainklusiveskatteförvaltning, hälsomyndigheter stor-t.ex.organ

Sveriges myndigheter.motsvarigheten tilli principsjukhus, dvs.m.m.

för dehanteringen mervärdesskattfortsättningen beskrivs endastI or-av
myndigheterna.lokalaoch 2 dvs. defaller in under punkt 1 ovan,somgan

in i näringsverk-förvaltningens verksamhet delasoffentligalokalaDen
non-businessicke-näringsverksamhetactivity ellerbusinesssamhet

återbetalning skattkompensationsordningensärskildaactivity. Den av
non-business activity.förvaltningensendastomfattar

inte konkur-activity verksamhetnon-businessKonceptet utgör som
non-business activityExempelsubjekt. utgörmed andra exem-rerar

äktenskapslicen-utfärdandeparkeringsförseelse,bötfällning vidpelvis av
bibli-gymnasieskolor, lån i bibliotek,böckeroffentliga grund- och avser,

och på sjukhus,i fängelseroteksverksamhet etc.
Återbetalning non-till lokala myndigheter för derasmervärdesskattav

för-mervärdesskattedeklaration underibusiness activity sker vanligen
Återbetal-mervärdesskatt.förutsättning myndigheten registreradäratt

Om myndighetenordning.i särskildning således inte i Sverigegörs som
enkeltåterbetalningregistrerad för mervärdesskatt skerinte ettär genom

Återbetalning undermervärdesskatt endastansökningsförfarande. görsav
eller tjän-beställareförutsättning den lokala myndigheten äratt varanav

fakturandentill vilken ochoch den leveransen görs ärär mottarsten som
myndighetens medel.betalning sker medmervärdesskatt ochmed att

businessnäringsverksamhetOm den verksamhet bedrivs utgörsom
Ommervärdes-skattereglema.vanligaactivity faller den in under de

omsättningen,påmervärdesskattskattepliktig redovisasomsättningen är
föreliggerdäremotskattefri ingen skattomsättningen är uttas enmenom

iföreliggertill avdragför ingående skatt. Rättbegränsad avdragsrätt un-
verksamhetingående skatten i denna ärdenverksamhetdantagen enom

Medmyndigheten betalar.lokalatotala skatt denobetydlig del den somav
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obetydlig del skatt inte överstiger i genomsnitt £625 må-menas som per
nad eller £7500 år, eller beloppet uppgår till mindre 5% denänper om av
totala skatten erlagts inköp för verksamheten inklusive inköp försom
verksamhet inte näringsverksamhet.ärsom

4.3.4 Holland

Holland de länderär medlem i den europeiskaett av sex som var gemen-
skapen den ordningen förnär mervärdesskatt infördes i bör-gemensamma
jan l970-talet. Det därför särskilt intressantär på hurnärmareav att se
Holland behandlar offentligrättsliga i mervärdesskattehänseende.organ
Genom studera gammalt medlemsland kan oftast få för-att ett man en
klaring till varför den ursprungliga EG-lagstiftningen den gör.utser som

I Holland delar in offentligrättsliga i i mervär-treman organ grupper
desskattehänseende:

Skattskyldiga taxable persons bedriver mervärdes-personer som
skattepliktig verksamhet,
Skattskyldiga bedriver mervärdesskattefri verksamhet,personer som

kommunal bankverksamhet eller utbildningsverksamhet,t.ex. en samt
Icke-Skattskyldiga non-taxable persons, dvs.personer organ vars
verksamhet regleras offentlig rätt.av

I Holland 3utgörs ombesörjer sophämtningenex. grupp av organ som
för privatpersoner eller offentligrättsliga bedriver parkeringsö-organ som
vervakning. företagNär köper sophämtningstjänster betraktas denna akti-
vitet däremot aktivitet det offentliga bedriver i egenskapsom en som av
skattskyldig och mervärdeskatt på vanligt I Holland be-sätt.tas utperson
traktas de uppbäräven bro- eller tunnelavgifter icke skatt-organ som som
skyldiga och mervärdesskatt därför inte I Holland betrak-tas ut.personer,

dessa avgifter betalning för tjänster tillhandahållstas det all-som som av
männa.

Holland tillämpar för närvarande inget särskilt kompensationssystem
för mervärdesskatt för offentligrättsliga inte beskattningsba-ärorgan som

och därför inte kan avdrag för ingåendegöra mervärdes-ra personer som
skatt. Istället sker finansieringen inom för de medel anslås år-ramen som
ligen i statsbudgeten. De Skattskyldigaärorgan som personer men som
bedriver verksamhet undantagen frånär mervärdesskatt, of-en t.ex.som
fentliga skolor, finansierar sin verksamhet inklusive kostnader för mer-
värdesskatt med statsbidrag, intäkter och lokala skatter.egna

Regeringen i Holland emellertid inomämnar kort överlämna en propo-
sition till det holländska parlamentet införande särskilt kompen-ettom av
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offentligrättsligamervärdesskatt för lokalaför ingåendesationssystem or-
offentligaför icke-skattskyldiga Dedvs.i 3 personer.ovan,gan grupp

mervärdesskattefria ellertillhandahållerskattskyldiga varorsompersoner
kompensationssystemet.omfattasemellertid intetjänster, kommer att av

frånskall börja tillämpasenligt förslagetKompensationssystemet, som
så-offentliga förvaltningenden lokalajanuari år 2001, innebärden l att

skalleller rättsväsendetpolismyndigheten, upprättaden lokalat.ex.som
erlagd ingåendeåterbetalningför begäransärskild deklaration om aven

Om de fon-månadsvis.Deklaration skall kunna inlämnasmervärdesskatt.
påingående skatt skallför täcka allinte räcker tillderade medlen statenatt

tillföraoffentligaicke-beskattningsbarabegäran det organet peng-merav
mervärdesskatte-utanför det vanligaskall liggatill fonden. Systemetar

systemet.

införande kompensationssystemBakgrunden till idéerna ettavom
Hollandi

tvâ skäl:kompensationsordning i huvudsakinföraHolland att avenavser
framförskattepliktiga tjänster inomupphandlingtilltagande extern aven

parkskötselgaturenhållning ochsophantering,allt områdena samt pro-
offentliga fastighetssektom.skatteplanering i denomfattandemedblem

för kommaförvaltningen utfördesSkatteplaneringen i den offentliga att
Genomlåstes in iingående skattföravdragsrätt systemet.annarssomen

myndigheternaholländskakompensationsordningen hoppas deden attnya
skatteplaneringen avtar.

Belgien4.3.5

offentligför mervärdesskatt ikompensationssystemfinns ingetBelgienI
täcksfår betalaicke skattskyldigamervärdesskattsektor. Den organsom

federalliknas vidBelgien kanför verksamheten.anslag statengenom
regio-ñamländskasjälvständiga regioner; denekonomisktmed olikatre

regionen.den vallonskaför huvudstaden Brysselregionen samtnen,
olika själv-statliga budgeten till defrån denBeräkningen anslag treav

fördelningsnycklar,hjälp antalständiga regionerna medgörs t.ex.ettav
belgiska ñnansdepar-åldersfördelning. Enligt detbefolkningsmängd och

fördelningenfastlagdaändra i dendet oerhört kompliceratär atttementet
förmöjlighetskulle införaregionerna. Ommedel till de statentre enav

erlagdafå tillbaka sinoffentligrättsligaicke skattepliktiga att mer-organ
för sådantmedelfond med särskiltfrån särskildvärdesskatt ettavsattaen

nöd-blirpå statsanslagenändamål, ändring storlekenskulle ensomen av
avstå.föredrarkompliceratså politisktvändig följdändring bli att attman
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Beskattning ofientligrdttsligaav organ
Belgien har i sin mervärdesskattelagstiftning ordagrant genomfört första
och andra styckena i artikel 4.5 i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Den
belgiska lagen stadgar regionerna m.fl. offentligrättsligaatt staten, organ
inte skall betraktas skattskyldiga för den verksamhet de ut-som personer
för i sin egenskap offentligrättsliga Lagen stadgar vidare des-attav organ.

ändå kan betraktas skattskyldiga deras verk-sa organ som personer om
samhet i egenskap icke-skattskyldiga medför risk för konkur-av personer
renssnedvridningar. I särskilt kungligt dekret räknas deett organ upp som

konkurrensskäl skall betraktas skattskyldiga Dessa utgörav som personer.
exempelvis offentliga tillhandahåller och ånga,vatten,organ som gas
eller tillhandahåller jordbruksprodukter och liknande, etc.som

Pågående4.4 diskussioner inom EU

Sedan det sjätte direktivets tillkomst på 1970-talet har mycket hänt inom
offentlig sektor i alla medlemsländer. Fler och fler verksamheter tra-som
ditionellt har varit det offentligas uppgift, läggs på privata subjekt.sett ut
Ökad privatisering olika aktiviteter inom offentligaden sektorn till-ochav
tagande upphandling tydliga tendenser inom hela denär europeiskaextern
gemenskapen. Denna utveckling innebär undantagen från mervärdes-att
skatt för offentligaden sektorns innebär olikformig skatte-organ som en
mässig behandling, blir påtagliga tidigare och de konkurrenssned-änmer
vridande effekterna framträder allt tydligare.

4.4.1 Ett mervärdesskattesystemnytt inom EU
-

förändringar för offentligrättsliga organ

Den Europeiska kommissionen lade i juni arbetsprogram1996 fram ett
för mervärdesskattesystem för den inre marknaden.ett nytt anpassat
Tanken med det skapa enklare regler för stimulerasystemet att attnya var
handeln och konkurrensen.över gränserna Arbetsprogrammetgynna an-

bland huvudprincipema i mervärdesskattesystemet skulleannat attgav ses
bland definitionenöver, skattskyldig person offentli-och deannat av

grättsliga subjektens i mervärdesskattehänseende.status
Arbetsprogrammet mycket ambitiöst och med viss skepsismottogsvar

från medlemsländemas sida. Istället för gå vidare med arbetspro-att ett
inte fick någon förankring hos medlemsländerna har kommis-gram som

KOM96 328slutlig
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nuvarandeförbättraochmoderniserasiginriktasionen valt sys-attatt
mervärdes-iskall hanterasoffentligrättsligahurFrågan organtem. om

på dettaarbetetaktuell ochfortfarandeemellertidskattehänseende är om-
inletts.råde har

skattemässigadenfrågankommissionen1997slutetI tog omuppav
medlemslän-meddiskussiontilloffentligrättsligabehandlingen organav

medlemsländernameddiskussioneri attföreslogKommissionenderna.
skattskyldigabetraktasskullealltidsubjektoffentligrättsliga perso-som

ner
myndig-tillanknytningtjänsterochtillhandahållerde utannär varor-

hetsutövning
elleromsättningmellankopplingdirektföreliggerdet varaavnär en-

vederlagochtjänst mottaget
aktivitet.ekonomiskde utövarnär-

ändrasmåstedirektivetkommissionenliksomansågMedlemsländema att
iönskadeskattskyldigdefinitionenvidgasyftei sam-menperson,att av

undanta-utformningenändringsådan översynmed ävenband avavenen
undantagdessaeftersomm.m.vård,utbildning,13i artikel omsorg,gen

till-tjänsternaförutsättningundergällerså undantagen attutformadeär att
Dennaliknandeerkändaeller andraoffentligahandahålls organ.organav
bordeIställetsvårtolkade.undantagendirektivetireglering görparallella

ändras.eventuelltochomformulerasundantagen
medlemslän-meddiskussioninledandedennauppföljning tillSom en

beskattningförolika metoderstudieutförakommissionenlätderna aven
alternativ:olikafyrastuderadesoffentligrättsliga I rapportenorgan.av

beskat-skattskyldigasubjektoffentligrättsligaBehandlal personer,som
Dennaavdragsrätt.fullmedgeochskattesatsmed fullaktivitetallta

Zeeland.på Nyamodell tillämpas
beskat-skattskyldigasubjektoffentligrättsligaBehandla2 personer,som

utbildning, kultur,vård,behandlingförmånligkrävertjänsterta som
och med-O-skattesatsmedellerskattesatsmed lägreetc.barnomsorg,

subjekt.för allaavdragsrättfullge
skatt-subjektoffentligrättsligaBehandlaUndantagsaltemativet:3 som

förmånligkräverför tjänsterbehåll undantagetskyldiga sompersoner,
transaktioner,skattepliktigamedlistanslopavård, etc.,behandling

till-såsomobligatoriska tjänsteravgifter förundantagssidanpåtilllägg
rättegångs-fastighetsregistrering,utfärdandeståndsgivning, pass,av
utanför la-fallerdepå grundidagundantasvilka attkostnader, avm.m.

offent-tax ochof the"outside thetillämpningsområde, gescopegens
mervärdesskatt.erlagdmeddelvis,ellerheltrabatt,ligrättsliga organ

i Canada.tillämpasmodellDenna
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4 Rent undantag: Behandla offentligrättsliga subjekt skattskyldigasom
slopa listan med skattepliktiga transaktioner i Annexpersoner, D i det

sjätte direktivet se punkt 4.2.1 ovan, behåll listan med undantag och
lägg till sådant tidigare låg utanför mervärdesbeskattning på grundsom

det offentligrättsliga inte ansågsatt skattskyldigav organet vara en per-
son och ingen rabatt på ingående mervärdesskatt.ge

Samtliga alternativ innebär offentligrättsliga alltid skallatt betraktasorgan
skattskyldiga Detta innebär gränsdragningsproblemetsom attpersoner.

med urskilja verksamhet elleratt transaktioner de utför i sinsom egen-
skap offentliga myndigheter - innebär deav attsom anses som- -
skattskyldiga och övrig verksamhet innebär de betraktaspersoner, attsom

skattskyldiga undanröjs.som personer,
Av alternativen ansågs enligt alternativ 2 bäst.rapportenovan vara

Offentligrättsliga bör enligt detta alternativ betraktas vilketorgan som
mellanled helst i produktions- och distributionskedjan och medgessom
avdrag för ingående skatt hänförlig till denär skattepliktiga aktivite-som

En svårighet med denna lösningten. blir definiera vederlaget vidatt om-
sättning och tjänster. Enligt nuvarande mervärdesskatteprinciperav varor
skall betalning inklusive bidrag kopplade till priset ingå i vederlaget. För
enkelhetens skull bör med detta alternativ alla slags bidrag ingå i defini-
tionen vederlag. Detta skulle inte bli någon belastning för den be-av som
talar bidraget då dennaäven skulleut ha avdragsrätt för ingåendeperson
skatt. Av politiska skäl, framhålls i torde möjlighet till-rapporten, atten

0-skattesatsämpa eller reducerad skattesats på vissa tjänster såsom vård,
utbildning, och liknande, föredra framför fullomsorg, beskattningattvara

med norrnalskattesats. Detta minskar skattensäven regressiva effekt.
Studien har inte diskuteratsännu med medlemsländerna. Det oklartär

kommissionennär kommer beskattningsmetoderatt ta förtematupp om
offentligrättsliga igen.organ

I nyligen publicerad artikel redogör frånen kommis-representanten
sionen tillsammans med studiens upphovsman för studiens innehåll och

sin på saken. Författarna för utvidgad beskattningger syn argumenterar en
offentliga för motverka inlåsningseffekter ochav att gränsdrag-organ

ningsproblem. SverigeI gränsdragningsproblemenär vad beträffar be-
dömningen offentliga aktivitet faller inom respektiveav om organs utan-
för lagens tillämpningsområde inte så eftersom all aktivitet of-stora av
fentligrättsliga i Sverige i princip yrkesmässigär med undantag förorgan
myndighetsutövning.

Andra problem författarna berör behandlingrör bidrag i verk-som av
samheten och tillämpning reglerna för avdragsrätt.av

° VAT Monitor,Volume10,Number 1999, 144s.
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utifrån SverigeisituationenSlutsatser4.5

från andramångasig påskiljer sättförvaltningsstrukturensvenskaDen
finansi-förvaltninglokalrespektivecentralSverigeinom EU. Iländer är

självstyrelsen.kommunaladenåtskildadministrativtellt och genom
deansvariga förlandsting haroch merpartenKommuner sam-avsom

internationelltienskilda medborgarnadehällsuppgifter berör ettensom
vadoffentliga sekomden änframträdande roll inomperspektiv sommera

länder.andravanligt i de flestaär
från kommun-här bortsesmervärdesskattesystemetförInom ramen

påi Sverigelandstingochkommunerbehandlaskontosystemet samma
skattskyldigade registrerasdvs.näringsidkare,andrasätt att omsomsom

emellertidEU-länder detandraverksamhet. I ärskattepliktigbedriverde
icke-skattskyldigabehandlasoffentligavanligt personeratt somorgan
gränsdragningsproblemofta till närlederpersons.non-taxable Detta

icke-skattepliktigverksamhet,skattepliktigiverksamhetenuppdelning av
tillämpningsområdeutanför lagensfallerverksamhetverksamhet och som

efter-mindreproblemSverige blir dessamåste Iof scopeout göras.
inom lagensprincip falleriverksamhetoffentligrättsligaalla organssom
för myndig-yrkesmässig, med undantagtillämpningsområde, dvs. anses

hetsutövning.
svenskapå denaktörerlandstingochkommuner ärEftersom stora

beträffande investe-områdesittbeslut inomfattarmarknaden och egna
viktigtsärskiltdetbidragsgivning ärupphandling tjänster,ringar, m.m.av

mervärdesskattehänseen-isärbehandlaslandsting inteochkommuneratt
de-beträffandesvenskochEG-reglema rättjämförelse mellanVidde. en

svenskautredningen detperson finnerskattskyldigfinitionen att yr-av
i alltoffentligrättsligaskatteplikten förochkesmässighetsbegreppet organ

direktivet.i sjättedetmed bestämmelsernaväsentligt överensstämmer
olika tolk-för mängdi artikel 13Undantagsbestämmelsema öppnar en

bokstavstolkningomöjligtningsmöjligheter. Det göra textenär att aven
får istäl-räckvidd. Reglernaochinnebördbestämmelsemasfå framför att

syfte.förmodatutifråntolkaslet ett
artikel 13iundantagenfunnitutredningenframgår harSom attovan

verksamheterFlerainom vissautvidgasrespektiveinskränkaskan ramar.
gäller idagför undantagen görsvillkorenskattepliktigakan göras somom

skattepliktennackdelartikel 13 A. Entillämpning ärmed attsnävare av
ireglertillämpning dagensområden medpå dessabli generellinte kan av

direktivet.sjättedet
formiorsakarfrån mervärdesskattenundantagenproblemDe avsom

till konkur-lederkostnadsnivå i sinhögreinlåsningseffekter och tursom
framti-förresursutnyttjande, talarineffektivtrensnedvridningar och att en

breddninggådirektivet börutvecklingochmoderniseringda mot avenav
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skattebasen slopandet samtliga eller del undantagen igenom av en av ar-
tikel 13. För sänka kostnaderna på vissa tjänster socialaatt skäl kanav
istället lägre skattesats väljas. Om inte statsñnansiella elleren t.ex.man av
andra skäl önskar införa reducerad skattesats bör inom EU ien vartman
fall diskutera hur skall ändras för tydliggöra ochtexten att avgränsa un-
dantagens omfattning. Jag Sverige bör gå bräschen för sådanattanser en
diskussion.

Slutligen bör tilläggas det på EG-rättens område saknas harmonise-att
rade regler kompensationssystem för mervärdesskatt för den offentli-om

sektom. De olika kompensationssystem tillämpas i flertal EG-ga ettsom
länder samtligaär juridiskt faller utanför detsystem settsom gemensam-

för mervärdesskatt. Därför strider intesystemet heller sådanama system
EG-rätten så länge de inte liknar medmot generell avdragsrättett system

för all undantagen verksamhet och därmed kringgående det sjätte di-ett av
rektivets regler.

Som framgår redogörelsen i detta kapitel upplever flera EU-länderav
de får problem med reglerna offentligaatt myndigheter icke-om som

skattskyldiga i artikel 4.5 och reglerna i artikel 13 skatteun-personer om
dantagen, offentligt bedrivennär verksamhet läggs på entreprenad s.k.ut
out-sourcing engelska. Framväxten olika kompensationssystem iav
olika länder inom EU bevis på detta.utgör ett

Kommissionen har uttalat dessa problem måste lösas.att
Kommissionens förslag kommer läggas fram inom för detatt ramen ge-

mervärdesskattesystemet med stöd grundfördragetmensamma av som
stadgar rådet enhälligt på förslag kommissionen skallatt bestäm-antaav
melser harmonisering lagstiftningen omsättningsskatter. Medom av om
denna formulering det mervärdesskattesystemet iavses gemensamma
form det sjätte direktivet m.fl. direktiv.av

3"Artikel 93 i Romfördraget
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förändringiKommunerna5

Inledning5.1

förändrats. minst1990-talet har den kommunala verksamheten InteUnder
drivits idet för verksamheter tidigare traditionellt enbartgäller de som

konkurrensutsättningregi. Alternativa driftsformer ochkommunal av
inneburit privata inslaget har ökat inom exempel-verksamheter har detatt

outsourcing i något dis-vis vård och utbildning. Begreppet dagär som
fastighetsskötsel,i hela Europa. Stödverksamheter t.ex. städning,kuteras

posthantering till eller flera underentreprenörer.etc. har lämnats ut en
till del sin grund i den generellaDagens kommunkontosystem har stor

infördes förändringar genomförts kom-avdragsrätt 1991. Desom som av
utgått frånmunsektoms kompensationssystem efter 1991 har i stort sett

perspektiv på kommunsektoms verksamhet användes införsamma som
införandet 1991. Frågan då utvecklingen under 1990-talet har inne-är om
burit förutsättningarna för kommunkontosystemet förändrats Det äratt

få entydigt på frågan. skattepliktig arbets-svårt helt den Inomatt ett svar
alternativa driftsformer troligen inte valts i så-intensiv verksamhet hade

tjänsterna den kommunaladan hastighet de upphandlade belastat eko-om
icke-skattepliktiganomin med 25 % mervärdesskatt. Vad gäller den verk-
visar funge-samheten kan möjligen hävdas utvecklingenatt att systemet

emellertid svårt i vilken grad kommunkontosystemetDet är avgöraattrar.
landstingpåverkat kommunernas beteende. många kommuner och harI

utgångspunkter. Vi inteprivatiseringama gjorts utifrån ideologiska hurvet
utvecklingen kommunkontosystem eller med kom-ett annatsett ut utan
pensationssystem.

Syftet med likställa förutsättningarna förkommunkontosystemet är att
bedriva den kommunala verksamheten i regi ochvalet mellan att egen

verksamhet fristående tjänsteproducenter.upphandla motsvarande av
möjlig-Kommunkontosystemet den kommunala verksamheten enger

väljahet på skattemässigt konkurrensneutralt mellansättatt ett entrepre-
associationsfomiernad och regi. möjlighet inte andra medDennaegen ges

icke-skattepliktig i fall dessa vill upphandla underentre-verksamhet de en
prenör.

uppstår utifrån verksam-Ett problem konkurrenssynpunkt närannat ett
omfattashetsområde avregleras. Eftersom privata aktörer inte kom-av

de inte på lika villkor med den kommuna-munkontosystemet konkurrerar
får ersättningalternativt den landstingskommunala verksamheten som

för sin ingående mervärdesskatt. allmänheten möjlighet väljaNär attges
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mellan kommunal tjänsteproduktion och alternativ producenten av sam-
tjänst måste likformiga förutsättningar gälla. Ett exempel avregle-ärma

ringen tandvårdsmarknaden kapitelse 6.av

5.2 Bakgrund

Två händelser har haft betydelse för förändradede och verksam-stor styr-
hetsforrner Fölsterinom den kommunala sektorn vi i dag. Enligtsom ser

det socialdemokratiska partiets 90-talsprogram trendbrott inomettvar so-
cialdemokratin. I fördes förslaget fram konkurrens inomprogrammet om
den offentliga sektorn. Under åren 1990-91 del viktigatogs steg moten

situation.dagens Personalkooperativ tilläts inom barnomsorgen, skolvä-
sendet decentraliserades till kommunerna och ansökan medlemsskap iom
EG lämnades in. Efter valet 1991 initierade den borgerliga regeringennya

omprövning på ytterligare många områden. förändringEn atten var un-
derlätta för privat bamomsorg, utbildning och andra kommunala tjänster.

5.3 Förändrade och verksamhets-styr-
former

Under 1990-talet har och verksamhetsformema förändrats i kommu-styr-
Målet har varit ökad effektivitet, funnitsdet har ideolo-ävennerna. men

privatiseringamagiska orsaker bakom

Reformer haft betydelse för förändrade ochstyrsom
verksamhetsformer 1989-1992

Avregleringar inom taxi, busstrafiken, flyg, jordbruk,TV och- radio.

tillåts.Privatisering kommunala tjänsterav-

Kommunala omorganisationer innebär avskaffandet av- kommundeisnämnder i flertal kommuner till förmån förett
beståiIar-utförarorganisationer

Statsbidragsreformen-
ÄdelreformenansvarsområdeLandstingens minskar genom-

Källa:Fölster,1993

‘ Fölster,Stefanm.ñ., Sverigessystemskiftei fara, 1993.
3För genomgång alternativadriftsformer avsnitt6.2en av se
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förändradeDe och verksamhetsformema har tagit sig olikastyr- ut-
tryck:

decentraliserade ekonomiska beslut incitament i formoch resultaten-- av
heter, intemprissättning, modeller för fördelning kost-av gemensamma
nader etc.
mål- och resultatstymingsmodeller-
alternativa driftsformer privatiseringar, bolagiseringar, föräldra-t.ex.-
kooperativ, driftsentreprenader etc.

förändrad kommunal organisation i kommundelsnämnder och andraen-
former för decentraliserad organisationen

dåVad har de förändrade och verksamhetsforrnema inneburit detnärstyr-
gäller valet mellan bedriva verksamheten i regi eller bedriva verk-att egen
samheten i alternativa driftsformer Några exempel:

Kommuner införthar checksystem ställer krav på konkurrens-ett- som
neutralitet.
En decentraliserad organisation medför beslutsfattaren skall kunnaatt-
jämföra priser För detta krävs bl.a. denne insatt i hurrätt sätt. äratt
kommunkontosystemet fungerar.
Intemprissättningen utformadmåste sådant korssub-sättett attvara-
ventionering, suboptimering och konkurrenssnedvridning undviks.

Ofta förändringenhar i och verksamhetsforrnema gått på hittastyr- ut att
marknadslika inteförhållanden där det existerar någon egentlig marknad,

vid intemprissättning. Målet har varit skapa beteendent.ex. att som gyn-
effektivakostnadsmedvetenhet och lösningar. frågaDenna ligger docknar

utanför utredningens uppdrag och behandlas inte vidare i detta betänkan-
de.

5.4 Utvecklingen 1991-1997i riket

För analysera utvecklingen 1990-talet jag valtunder har analyseraatt att
antalet sysselsatta inom respektive och Statistiskaverksamhet sektor. cen-
tralbyrån SCB har på utredningens tagit framuppdrag siffror för åren
1991 och 1997 det tillgängliga året. Statistiken grundar sig påsenast
kontrolluppgifterna3 och totalundersökning. Statistiken kan såledesär en
brytas ned till kommunnivå felmarginaler, vilket ofta falletärutan stora
med urvalsundersökningar.

5 liggertill grundför inkomstskatten.som
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på allaSammanställningen byggerpåpekande bör dockEtt göras. att
Danderyds sjukhusexempelvisanställda på arbetsplatsärsom samma

sjukhus be-på Danderydsalla anställdafår kod. Det betyder attsamma
sjukvård. sjukhuset läggerinom sluten Närtraktas sysselsatta utsom

tvättning underen-städning, diskning, etc.kringverksamheten en
anställda i städ-kodaskommer de anställda däremottreprenör att som

det kanbranschen göretc, trots att samma sa-samma personer somvara
arbetsgivarefaktum alla på arbetsplats medker. Det att gessammaen

verksamma med arbets-inte allskod innebär äratt personer somsamma
såuppgifter ändå kommer kodashuvudssakligaplatsens att voresom om

jämföras exempelvisstatistik inte kan medfallet. betyder dennaDet att yr-
kesstatistik.

traditio-verksamhetervisar sysselsatta i 11Tabellema 5.1 och 5.2 som
kommunala/1andstingskommunala verksamheternellt kan betraktas som

här aktiebolag, han-alternativför åren 1991 och 1997. Privata motsvarar
ekono-kommunala och statliga bolag,enskilda ñrrnor,delsbolag, samt

föreningar.miska och ideella

Tabell 5.1
årverksamheter 1991inom 11sysselsatta

AndelAntalAntal inomVerksamhet
sysselsatta iprivat alt. totalt

privat alt.

703 2,5 %förskola 3 635 147inomBarnomsorg
1,3 %730 54 654barnomsorgAnnan

%302 436 2,5sjukvård 7 452Sluten
95 11,6 %11 068 145Läkarmottagningar och

vårdcentraler
14 405 38,7 %570hälso- och 5Annan

sjukvård laboratorier,
blodcentraler, tandhygie-
nister etc.

%33 455 29,2Tandvård 9 754
1,9 %86 154Vård till 1 670och service

servicehus ochboende i
ålderdomshem

%312 1,8och 1 519 85Hemtjänst, dagcenter
handikapptransporter

%169 093 0,61 077Grundskoleutbildning
1,8 %19 793364Gymnasial yrkesutbildning
1,2 %33 573396Studieförberedande

utbildninggymnasial

4,2 %235 1 041 72343Summa

arbetsmarknadsstatistik,SCBKälla:Registerbaserad
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Tabell 5.2
årverksamheter 199711sysselsatta inom

AndelAntalAntal inomVerksamhet
sysselsatta itotaltsekt.privat
privat sekt.

%391 9,2833 107förskola 9inomBarnomsorg
%3,728 2331 037barnomsorgAnnan
%4,4223 504sjukvård 9 913Sluten
%556 20,5153 49och 10Läkarmottagningar

vårdcentraler
66,1 %5328 947 13ochAnnan hälso-

sjukvård laboratorier,
tandhygie-blodcentraler,

nister etc.

%43,121 3649 206Tandvård
%9,1183 112 06510Vård service tilloch

ochservicehusboende i
ålderdomshem

7,9 %808 85 8766ochHemtjänst, dagcenter
handikapptransporter

2,6 %153 5534 041Grundskoleutbildning
%10 9,4992 555yrkesutbildningGymnasial
%1,6529 32 917Studieförberedande

utbildninggymnasial

8,5 %838 54671 642Summa

SCBarbetsmarknadsstatistik,RegisterbaseradKälla:

alternativ sina samtligavisar privata ökat andelar inomTabellema att
verksamheter har dock sysselsättningökningarverksamheter. Inom vissa

sysselsättningsökningar måttfulla.privata alternativ varitvad gäller ytterst
studieförberedandeDetta gäller gmndskoleutbildning och dent.ex. gym-

Även sjukvård sjukhusnasieskolan. privata sektorns slutenandelar inom
kanoch barnomsorg dagmammor, fritidshem och parklek ansesannan
sysselsat-blygsamma, dessa tillsammanstvå verksamheterävenvara om

vissa falldrygt 10 000 från privata år 1997. Isektorn motsva-te personer
inte privata alternativs ökat antal sysselsatta.andelsökningar ettras av

dragitPrivata på offentliga sektornaltemativs andelsökning beror då att
tandvårdinom och lä-antalet anställda. Det gäller främst sysselsattaner

karrnottagningar/vårdcentraler.
bedrivsOvan beskrivna verksamheter icke-skattepliktiga. Om denär av

ingåendelandsting få ersättning för denkommuner eller kan dessa mer-
eller landsting-vårdesskatten via kommunkontosystemet. Om kommunen

till privat utfö-använder sig privat utförare eller lämnar bidraget enav en
så 6-procentser-kommunen/landstinget den kalladekan ansökarare om

sättningen.
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År 1991, 6-procentsbidraget infördes, förekomsten privatanär var av
inom icke-skattepliktigadessa verksamheter relativt blyg-entreprenörer

Mellan 1991 och 1997 har dock sysselsättningsandelen inom priva-samt.
alternativ ökat inom vissa verksamheter; blygsamt inomavsevärtta mer

andra.

Lokal5.5 spridning

Det finns spridning inom kommunsektorn det gäller konkur-närstoren
rensutsättning och driftsformer.alternativa En anledning vissa korn-är att

genomfört konkurrensutsättning ideologiska orsaker.muner av
Tabell 5.4 visar andelen sysselsatta inom privata alternativ förän-och

dringar dessa för de i föregående11 verksamheter beskrevsav som av-
snitt. Tabellen visar de tio haftkommuner har den ökningenstörstasom av
privat sektor åren 1991mellan och 1997.

Tabell 5.5 visar kommunerna i fem för spridningenhurattgrupper se
mellan kommunerna fördelar sig. Tabellen visar för den störstaatt gruppen
kommuner har andelen sysselsatta i privat varitsektor konstant. Den näst

har haft ökning den privata alternativ på mellan 2största gruppen en av
och 9 procentenheter. fåtalEndast kommuner har upplevt ök-störreett en
ning 10över procentenheter eller minskning privata altemativsen av an-
del.

Även standardavvikelsen visar utvecklingen varit asymmetrisk, dvs.att
andelen sysselsatta privata alternativ ökat mycket i fåtal kommuneratt ett

Tabell 5.4
De tio kommunerna med störst
ökning privata alternativ,sysselsatta iav
1991 1997-

ÖkningKommun Privata Privata i
altemativs altemativs procentenh.
andel 1991 andel 1997

Östhammar % 38 % 353
Sollentuna 5 % 26 % 21

% %Vaxholm 5 26 21
Stockholm 10 % 31 % 21

%Täby 4 % 23 19
% %Nacka 7 24 16
% %Botkyrka 1 14 13

Vellinge % 17 %4 13
Finspång %1 % 14 13

% %Höör 12 24 12

Källa:Registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik,SCB
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Tabell 5.5
grupperade.Kommunerna
sysselsatta i privata alternativ,Förändring av

1991 1997-

AntalFörändring i
k°mm""°procentenheter

procenh. och 1810 st
däröver
9 till procentenh. 104 st2
1 till -1 procentenh. 144 st
-2 till -9 procentenh. 16 st

3under -10 st

Källa:Registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik,SCB

och inget alls i många. Tabell 5.6 visar privata altemativs på riksni-andel
vå standardavvikelsen mellan kommunerna. Tabellen visar samti-samt att
digt den privata altemativs andel inom de berörda verksamheterna harsom
ökat har spridningen mellan kommunerna ökat.

5.6 Sammanfattning och slutsatser

Utvecklingen 1990-taletunder har inneburit förändringar vad gällerstora
de kommunala verksamhetsfonnema. Andelen sysselsatta i privata alter-
nativ inom kommunal och lands,tingskommunal verksamhet varierar dock
kraftigt.

Frågan verkligheten förändrats så förutsättningarna förär att syste-om
Systemetrubbats. i första hand för kommunal verksamhetärmet anpassat

i regi fungeraroch för verksamheter drivs i någonsämreegen som annan
associationsforrn. Kommunkontosystemet den kommunala verksam-ger
heten möjlighet konkurrensneutralt välja mellansättatt ett entrepre-en

Tabell 5.6
Spridningen mellan kommunerna, vad gäller privata
alternativ i de 11 verksamheterna

| |1991 1997

%Privata alternativ 4,2 8,5 %
Standardavvikelse %3,1 5,3 %

Källa:Registerbaseradarbetsmarknadsstatistik,SCB
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möjlighetvilket också syftet med Dennaoch egenregin, ärnören systemet.
associationsforrner icke-skattepliktig verksamhet.inte andra medges

icke-skattepliktiga verksamheten in-huvudsakliga delen denNär den av
låg inom kommunsektorn kla-sjukvård, utbildning och social omsorgom

effektivitets- och konkur-kompensationssystemet undanröjarade attav
del dennaverksamhetsområde. En alltrensproblemen dettainom större av

utförare.emellertid alternativaverksamhet produceras avnu
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6 Privata inom icke-entreprenörer
skattepliktig verksamhet

6.1 Inledning

Som tidigare frågan konkurrensneutralitetnämnts den huvudsakligaär om
anledningen till nuvarande kommunkontosystem. Frågan då hur de pri-är

utför verksamhet kommunen uppleverentreprenörer konkur-vata som
med den kommunala egenregin. De fallstudier beskrivs i det-rensen som

kapitel har främst inriktats de verksamheter undantagna frånärta mot som
skatteplikt. Perspektivet i detta kapitel i huvudsak den privateär entrepre-

friståendeoch den bidragsñnansierade verksamhetennörens och de kon-
kurrenssnedvridningsproblem kommunkontosystemet förkan skapa den-
ne.

6.2 Alternativa driftsformer

Det finns mängd olika driftformer kallas alternativa. De altema-ären som
tiva i meningenden de inte den traditionella formenatt motsvarar av egen-
regi. Enligt kommunförbundetSvenska föreligger alternativa driftsformer
när verksamhet har drivits eller kan drivas i förvaltningsformen som
drivs någon kommunen, i regel privaträttslig organisationänav annan en
och helt eller delvis finansieras kommunen.av

När kommunen driver icke-skattepliktig verksamhet utbild-t.ex.en
ning, vård och omsorg kan kommunen få kompensation för ingående
mervärdesskatt i kommunkontosystemet. Organisationer inte omfat-som

kommunkontosystemet har inte denna möjlighet. Tanken deärtas attav
organisationer säljer verksamhet till kommunen fåskall täckning försom
sina mervärdesskattekostnader högre pris till kommunen. Detettgenom
pris kommunen får betala innehåller således dold mervärdesskatt.även

åstadkommaFör konkurrensneutralitet får kommunen ersättning påatt en
6 kommunkontosystemet% entreprenadkostnaden frånav

följerNedan genomgång alternativa driftsfonner med avseendeen av
möjligheterna till ersättning från kommunkontosystemet.

Svenskakommunförbundet1999,Konkurrensför fortsatt välfärd, 13s.
3För bakgrundtill ö-procentsersältningen, hurdetberäknats, kapitelsamten se
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företagKommunala-
energiföretag.Som bostadsföretag ochexempel kan kommunalanämnas

ofta i form aktiebolag och då privat-Företaget kommunen ärägs ettavav
Kommunala företagrättsligt objekt lyder under aktiebolagslagen.som

omfattas inte kommunkontosystemet.av

Kommunala driftentreprenader-
på uppdrag kom-Privata eller kommunala företag driver verksamheten av

offentlig upphandlingUpphandlingen enligt lagenskall görasmunen. om
LOU. ersättning för utförda prestationer enligtKommunen ettutger av-

omfattas inte kommunkontosys-tal med Entreprenörenentreprenören. av
få ersättning för mervärdesskatt via denkan dock doldKommunentemet.

6-procentsersättningen.s.k.

Bidragsfinansierad enskild verksamhet-
drivs oftaFöräldrakooperativ inom barnomsorgen och friskolor attgenom

förbidrag för drift. Bidraget inte ersättningkommunen utgör ut-ettger en
förda innehåller ofta villkor. Exempel kanprestationer, ett attvaramen

verksamhet eller kommerbedriver Skolverket godkänd att manman en av
finns inget tidsbe-med kommunen bedriva barnomsorg. Detöverens att

Föreningen/företaget själv huvudmanuppdrag från kommunen.gränsat är
omfattasför verksamheten. inte kommunkontosystemet.Entreprenören av

för via 6-dock få ersättning dold mervärdesskatt den s.k.Kommunen kan
procentsersättningen.

Kundvalssystem med check-
villkor medbjuder in privata utförare på lika konkurreraKommunen att

auktorisa-egenregiverksamhet. ochkommunens Kommunen prövar ger
tion till privata sedan har möjlighet och lö-entreprenörer, att ta emotsom

omfattas intein checkama hos kommunen. kommun-Entreprenören avsa
få ersättning för dold mervärdesskattkontosystemet. Kommunen kan dock

via ö-procentsersättningen.den s.k.

på enskildPlatser institution-
från slutits med le-Platserna köps styckevis eller ramavtalettavropas som

missbrukarvården och förKonstruktionen vanligast inomärverantören.
korttidsplatserakuta situationer svära förutse, bl.a. det gällernärär attsom

vården. omfattas inte kommunkontosystemet.inom Entreprenören av
få för mervärdesskatt via den s.k. 6-Kommunen kan dock ersättning dold

procentsersättningen.
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6.3 Anmälningar till Konkurrensverket

Konkurrensverket fick år 1998 regeringens utgångspunktuppdrag medatt
från klagomål konkurrenssnedvridande Skatteregler inventera och be-om
skriva olika skattereglers inverkan på konkurrenssituationen. Utredningen

kommunkontosystemet har varit i kontakt med Konkurrensverket ochom
tagit del del det underlag Konkurrensverket vid sinanväntav en av som

regeringsuppdraget3.beredning av
Konkurrensverkets inventering klagomål rörande konkurrenssned-av

vridande Skatteregler har skett sökningar i Konkurrensverkets dia-genom
riesystem ioch databasen för inkomna telefontips. Sökningen omfattar
samtliga diarieförda klagomålsärenden under perioden 1992 till och med
maj månad 1999. framkommitDe ärenden bild vilka olikasom ger en av
företeelser föremål för klagomål i avseende på konkurrenssnedvri-ärsom

6.1dande skatteregler. Tabell sammanställning klagomåldeär en av som
hanterats.

När det gäller konkurrenssnedvridande Skatteregler klagomål påutgör
mervärdesskatten den klart övervägande delen klagomålen. Av klago-av
målen på mervärdesskatt den enskilda klagomål påstörstaavser gruppen
mervärdesskatteregler inom sjukvård, tandvård och undervisning hänför-

skatteplikf‘.liga till undantagen från
Övriga klagomål gäller mervärdesskatteregler får utgörasom anses en

Tabell 6.1
angåendeAnmälningar till Konkurrensverket

mervärdesskatt

Antal
anmälnin ar

Konkurrenssnedvridande effekter 15 st
sjukvård, tandvårdinom och undervisning

Övriga påklagomål konkurrens- 16 st
snedvridande momsregler

Totalt 31 st

därav hänförliga till kommun- 10 st- kontosystemet

Källa:Konkurrensverket

Konkurrensverket1999:5,KonkurrenssnedvridandeSkatteregler En inventering klagomål.av-
4Mervärdesskattelagen3 kap.4 §§7-
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snedvridningseffekter depå olika verkliga eller upplevdaprovkarta un-av
mervärdesskatt. Sålundafrån skatteplikt, stadgas i lagendantag omsom

då föreningar oli-klagomål olikheter i förutsättningarna ideellafinns av
privat vandrarhems-näringsverksamhet,ka slag konkurrerar med t.ex.

bedrivenmed liknande verksamhetverksamhet konkurrerar avsom
meduthyrning bambilstolar i konkurrensSvenska Turistföreningen, av
frånmervärdesskattelagen undantagetförsäkringsbolag, enligt ärsom

med Svenska Scout-försäljning konfektion i konkurrensskatteplikt, av
förbundet etc.

Konkurrensverkets slutsatser6.3.1

Konkurrensverkets kom-framkommit iBland de problem ärrapportsom
konkurrenssned-problemet det gällermunkontosystemet det närstörsta

angelägetSärskilt för tandvårdsmarknaden detvridande Skatteregler. är att
likformig skatte-så tandläkare fårregelverket skyndsamt ändras att en

bedrivs, enligti regi verksamhetenbehandlingmässig oavsett vems
icke-skattepliktig verksamhetBeträffande övrigaKonkurrensverket. utgör

effektivhinder konkur-flera legalakommunkontosystemet motett enav
konsumentledet.irens

undanröja konkurrenss-det bästaEnligt Konkurrensverket sättetär att
skatteplik-skattelagstiftningen utvidganedvridande effekter vad gäller att

undervisningsområdena. EG-direktivetvård-till exempelvis ochten
skatteplikt bör föras framsådan reform. utvidgadomöjliggör dock Enen

europeiska samarbetet.för detinom ramen

observationerUtredningens6.4

medkonkurrensen kommunerprivataupplever deHur entreprenörerna
in antalbjöd utredningenreda på detlandsting Föroch ettatt ta repre-

ägdetill hearing. Dennaprivataför de entreprenörernasentanter rumen
närvarande:Följande inbjudna21 maj 1999.den representanter var

PrivattandläkamaSandströmKrister
PrivattandläkamaNordgrenLennart
ByggentreprenöremaStaffan Renström

arbetsgivareförbundPrivatvårdensEdlingJan
Kliniska Laboratorier ABMedilabErikssonSigvard

riksorganisationFöretagarnasPeter LarssonHans
fastighetsägareförbundSverigesWerkellUlla

riksförbundFriskolomasTunhammarJohanna
SAFPalmLennart
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PraktikertjänstHjalmarsonLars
CarePartena ABGunilla Holte

21 maj,hearingen denbl.a.vad utredningen observerat,Enligt genom
karaktär där kommunerproblemområden skiftandeantalfinns det ett av

på lika villkor.bedriver sin verksamhetinteoch privata entreprenörer

bedriver icke-lokaler tillUthyrning privat entreprenör somav-
verksamhet.skattepliktig

byggt har kommunenlokaler som kommunenOm hyrkommunen ut
byggkostnaderna i kommunkon-mervärdesskatt pådragit ingåendeav

lokaler och hyrprivat byggherre byggerOm däremot uttosystemet. en
högrebliricke-skattepliktig verksamhet dennatill tvungen att ta ut en

ingåendeinte kan draprivate byggherreneftersom denhyra, mer-av
förbygger lokalgäller dåvärdesskatt. Detsamma entreprenör attenen

däricke-skattepliktig verksamhetbedriva

icke-skattepliktig verksam-verksamhetBidragsfinansierad inom-
het.

kostnader för drivahar högrebidragsberättigade verksamhetenDen att
inteeftersom den privataegenregin,verksamheten entreprenörenän

mervärdesskatten. Om bi-ingåendenågon möjlighet dra denhar att av
efter egenregins kost-till privata beräknasdraget den entreprenören

till denför mervärdesskatt betalasnadsbild kompensationborde ut
vissa beta-hearingen kommunerVidprivata entreprenören. attangavs

6-procentsersättningen.mindre belopp vadlar än motsvararut ett som

Folktandvården demedPrivattandläkarnas konkurrens om vux--
kunderna.na

prissätt-vuxentandvården ochjanuari 1999 avregleradesDen 1 en ny
konkurre-till privattandläkamaträdde i kraft. har lettning Detta att nu
Eftersompå marknad.Folktandvårdenmed öppenenrar

ingående mervärdesskattenFolktandvården får ersättning för den ge-
får, uppstårprivattandläkama intevilketkommunkontosystemet,nom

för privattandläkama.konkurrensnackdelen

Frivillig skatt-5 i betänkandetMervärdesskattfastigheterbehandlasFrågan mervärdesskattom -
SOU 1999:47skyldighet
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Inlésningseflekter för de privata entreprenörerna.-

En underentreprenör debiterar mervärdesskatt, den privata entre-men
bedriver icke-skattepliktigprenören, verksamhet, kan inte drasom en

denna. Det betyder mervärdesskatten blir kostnad i verksam-attav en
heten. I valet mellan lägga arbetsuppgifter på underentreprenöreratt ut
eller det själv, missgynnas underentreprenören.göra innebärDetatt att
skalfördelar finns eftersom företag kan anställa många olikastora yr-
kesgrupper och exempelvis ha intern fastighetsjour, städverk-en egen
samhet eller catering.

Jämförelse anbud.- av

När anbud från egenregin skall jämföras med frånanbud pri-ett ett en
måste hänsyn tillentreprenör mervärdesskatten. Vidvat störretas upp-

handlingar detta troligen ingetär problem. Problemet inträffar vidt.ex.
direktupphandlingar kräver snabba beslut och där beslutsfattarensom
inte väl insatt i kommunkontosystemet. Somär exempel kan nämnas
akutplatser eller korttidsplatser för äldre vidarese avsnitt 6.4.4.

6.4.1 Byggnadsinvestering

När det gäller byggnadsinvesteringar har privat respektive kom-
munal/landstingskommunal verksamhet olika förutsättningar. 6.2Tabell
visar på överskådligt hur skillnaderna En kommunal/lands-sättett ut.ser
tingskommunal byggherre kan få ersättning för all ingående mervärdes-

frånskatt kommunkontosystemet. Detta påverkar byggnadskostnaden och
förutsatt fri konkurrens och fri hyressättning kan den kommunala/1ands-
tingskommunala hyresvärden ha lägre hyra den privata.änen

Den private byggherren hyr till kommunal/landstings-kom-utsom en
munal verksamhet kan ansöka frivillig skattskyldighet, förutsatt attom
fastigheten inte används stadigvarande bostad. Byggherren drar dåsom av
all ingående mervärdesskatt i det ordinarie mervärdesskattesystemet. Han
måste dock debitera utgåendeäven mervärdesskatt. Denna kostnad för
mervärdesskatten får kommunen/landstinget ersättning för kom-genom
munkontosystemet.

Tabellen visar hur förutsättningarna skiljer sig mellan olika verksam-
heter. Om byggherren kommunen/landstinget fårär ersättning för allman
ingående mervärdesskatt under byggnationen från kommunkontosyste-

Ersättningen betalas på byggnadsinvesteringen. Detta kan betraktasmet.
direkt ersättning. Mervärdesskatten kommer inte bli dold i pri-attsom en

set.
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Tabell 6.2
Jämförelse mellan privat verksamhet

ggenregi i hyrd lokaloch
Kommunalllands-Privat

fastighetsägare tingskommunal
fasätighetsägare

kan Kommunen drarFastighetsägarenPrivat icke- av
ingående iinte ansöka momsskattepliktig om

frivillig kommunkonto-skattskyldighetverksamhet,
hyrakan inte dra systemetav --hyr lokalsom doldutaningående momsmoms -

hyra med dold moms
Kommunen drarByggherren kanKommunal icke- av
ingående iansöka frivillig momsomskattepliktig
kommunkonto-skattskyldighet -verksamhet i

ingående hyradrar systemetav -egenregi
doldutanhyra utan momsmoms -

dold moms

fastighetsäga-Om privat kan den privatehyresgästen entreprenörär en
byggin-frivillig skattskyldighet. Mervärdesskatten påinte ansöka omren

fastig-måste då hyresgästen via hyran. privatevesteringen Dentas ut av
förhållandemissgynnas då i till kommuner och landsting.hetsägaren

icke-skattepliktig verksamhet upphandlarprivat kommunenFör som
18- ochalternativt bidrag till kan kommunen ansöka den s.k. 5-omger

alternativt ö-procentsersättningen. Eftersomprocentsersättningen kom-
där dold förekom-får bidrag för verksamhet mervärdesskattdettamunen

då anbud skalltill nollställas Om verk-skall hänsyn detta t.ex.tasmer, .
kan antingen för ingåendebidragsñnansierad ersättningsamheten är en

eller kaningå i bidraget, ersättningen lämnasmervärdesskatt sär-ettsom
frånskilt bidrag kommunens ersättningmotsvarar staten.som

1999 mervärdesskattI april lades betänkande från Utredningenett om
föreslås frivil-vid fastighetsuthyming SOU 1999:47. betänkandetI att
verksamhetsloka-lig skattskyldighet skall kunna uthyrningmedges för av
icke-skattepliktigler lokalen för skattepliktig elleranvändsoavsett om

verksamhet. Vidare föreslås skall kunna medgesskattskyldighet näratt en
för genomgå omfattande till-byggnad avsedd lokaler skall uppföras eller

byggherren får möj-eller ombyggnad. Det betyder den privateatt samma
för ingåendeligheter kommunen, nämligen få ersättning mervär-attsom

desskatt byggmomsen på byggnadsinvesteringen.
för utgå-Byggherren/hyresvärden kan då debitera privat entreprenören

mervärdesskatt, skattskyldig. mervärdes-ende denne inte Denäven ärom
öppen. privatskatt tidigare varit dold har då blivit För entre-ensom

för icke-skattepliktig verksamhet finns det dockhyr lokalenprenör som
Jämförtinte möjlighet få ersättning för ingående mervärdesskatten.denatt
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med tidigare debiterad utgående mervärdesskatt troligen högreärsystem
dold mervärdesskatt. Jag det därför kanän angelägetatt atten anser vara

förändra så privata har möjlighetentreprenörer görasystemet att att av-
drag/få ersättning för faktisktden erlagda ingående mervärdesskatten.

6.4.2 Friskolor och förskolor

Bidrag den vanligaste fmansieringsformen friskolorna.det gällerär när
förskolanInom finns det däremot viss andel verksamheten ären av som

upphandlad på entreprenad.

Förskolan

De kommunala bidragen bör utgå med belopp inte oskäligt avvikersom
från kommunens kostnad för motsvarande verksamhet. Med detta menas

den enskilda förskolans bidrag skall sådant dess verksamhetatt attvara
kommunalakan bedrivas på lika ekonomiska villkor de Detta börsom

innebära effekter kommunkontosystemet beaktas i samband medatt av av-
talet.

kommunkontoenkät7vårI till Sveriges 289 kommuner ställde vi frågan:

Tar kommunen hänsyn till dådold bidraget till privatmoms en en-
skall beräknas Om ja, hur påslag för respektivetreprenör görsstort

verksamhet

Det 243 kommuner svarade på enkäten. tabell 6.4 visasI resulta-var som
för barnomsorgen och grundskolan. Tabellen visar deendasttet som sva-

rade de hade bidagsñnansierad privat entreprenad. 145 kommuneratt en
bedriver bidragsñnansierad privat entreprenad inom barnomsorgen.

siffraMotsvarande för grundskolan 117 kommuner. Det betyderär att av
de kommuner svarade enkäten saknade 98 kommuner inom barn-som

och 126 kommuner inom grundskolan bidragsñnansierad privatomsorgen
verksamhet.

Som tabell 6.3 visar det majoritet kommunerna hänsynär taren av som
till s.k. dold mervärdesskatt. relativtEtt antal kommuner inte hän-stort tar

till dold mervärdesskatt, eller påslag lägre 6 %.gör är änettsyn som
Upphandlade inomentreprenader barnomsorgen inte lika vanligt fö-är

rekommande, i fall förekommerde där det detär entreprenörenmen som
priset och då ingår mervärdesskattekostnader i priset.entreprenörensanger

° 1993/94:11, 37prop. s.
7Enkätenbeskrivsi sinhelheti bilaga3
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Tabell 6.3
då bidraget tilltill doldhänsynTar kommunen enmoms

beräknasskallentreprenörprivat

bidragsñnansierad Grundskolamed BarnomsorgKommuner
verksamhet

6379 ststJa, hänsyn tas,
påslaget %6är

%% 5454Andel-

10påslaget 13 ststhänsyn ärJa, tas,
%mellan 1 5- %% 99Andel-

4353 st stinteNej, hänsyn tas
%% 3737Andel-

117145Totalt
%% 100100Andel-

KommunkontoenkätenKälla:

Grundskolan

från elevens hem-bidraghar tillSkolverketgodkänts rättFriskolor avsom
formdetaljreglering igymnasieskolan saknas härfrånTill skillnadkommun.

bidrag be-Friskolan fårbidraget skall bestämmas.prislista för hur ett somav
efteråtagandenoch skolansbehovhänsyn till elevensmedstäms samma
till defördelningtillämpar vidkommunengrunder egnaresurseravsom
storlek medbidragetsoftastbeslutarKommunengrundskolorna. ensam om
kommunalai denför elevgenomsnittskostnadenfrånutgångspunkt en

modellenanvändskommunerårskurs. deli motsvarande Igrundskolan en
fristående skolor. Ikommunala ochlika förgrundresursmed är prop.somen

explicit.mervärdesskattefrågan1995/962200 Fristående skolor nämnsm.m.

friståendedenbeaktarkommunenRegeringen förutsätter attatt
skillnader i huvudman-följdkostnader tillvissaskolan har högre av

ersättningsärskildmervärdesskatt. Engällernaskap, vad utgest.ex.
konkurrenss-syfte förhindralandsting iochdärför till kommuner att

exempelvisområdena,icke-skattepliktiganedvridningar inom de ut-
upphandlingmedi sambandersättning lämnasbildning. Denna av

intenäringsidkaretill, ärbidragsgivningfrån, ellertjänster som
för sinaavdragdärför inte kantill och göraskattskyldiga moms

uppgår tillersättningensärskildamomskostnader. Den procentsex
betalar.3bidrag/ersättning kommunendetav

" 1995/962200, 47Prop. s.
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Enligt kommunkontoenkäten tabell 6.3 37 % kommunerna ingenger av
kompensation till de privata för ingåendeentreprenörerna mervärdesskatt.

Även Kommittén för uppföljning resursfördelning till friståendeav
grundskolor gåtthar med enkät. frågatDe har friskolorna de fårut en om
kompensation för dold mervärdesskatt. Resultatet bildger samma som
kommunkontoenkäten.

Tabell 6.4 visar hur andel friskolorna ansåg de fickstor attav som re-
spektive inte ñck någon kompensation för mervärdesskatt. Uppgifterna
bygger vad skolorna själva uppgett.

Som tabellen visar minskade friskolorandel mellan 1997 och 1998 som
fick påslag bidraget. Det till hänt mellan de två årenett extra som synes

kompensationenär för mervärdesskatt i alltatt utsträckning ingårstörre i
det bidrag kommunerna friskolorna. Detta det svårare förgörsom ger
friskolan hur kompensationen för mervärdesskatt verkligenatt stor är.se

Bland de skolor intede får någon kompensation kan möj-svarat attsom
ligen dölja sig skolor får kompensationen inkluderad i bidragetsom utan

de det. mångaI fall får friskolan ospeciñcerat beloppatt vet och detettom
framgår inte alls det ingår någon mervärdesskattekompensation ellerom
hur den i så fall Det dock anmärkningsvärtär. är så mångastor att som
17 % friskoloralla de inte får någonsäger kompensation förattav mer-
värdesskatt. Motsvarande siffra i kommunkontoenkäten dock högre.är
Där 37 % kommunerna de inte hänsyn till doldatt mervär-taruppger av
desskatt vid bidragsgivningen.

Som tabellen visar betalar flera kommuner påslag medett en annan pro-
Ett exempel Uppsala kommunär där friskolorna får 3 % icentsats. kom-

pensation för mervärdesskatt. Kompensationen beräknas medel-ettsom

Tabell 6.4
Andel fårfriskolor kompensation för doldsom
mervärdesskatt

|1997 1993

Extra påslag med 6 % på bidraget 43 % %33

påslag,Extra med andra %procentsatser 7 7 %men

Momskompensationen inkluderad i bidraget 22 % 31 %

Ingen kompensation för dold 16 % 17 %moms

Kompensation för de faktiska %7 %7
momskostnaderna

Andra sätt %3 %4

Källa:sou 1999:98
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mervärdesskattekostnader.faktiskasamtliga verksamhetersvärde utifrån
till kommunenMervärdesskattekompensation från kommunkontosystemet

friskolan.bidragsbelopp tillmed 6 % på kommunensbetalas dock

Gymnasieskolan

gymnasieprislistan. ele-varje år sk. KommerRegeringen fastställer den
inte skall kommunenoch friskolanhemkommun överens annatomvens

påsigenligt denna grundarbidrag enligt prislistan. Beloppenbetala ett
ingår 6 % mervärdesskat-kommuner. Numerakostnader från urvalett av

pris-betalarenligt listan. flesta kommunertekompensation i beloppen De
få. Således finns härbidrag skola kanvilket det lägstalistans belopp, är en

mervärdesskattekompensation.utebliveninget problem med

Tandläkare6.4.3

privattandvården ochtvåi Sverige bedrivs inom sektorer,Tandvården
65 %tandvården förPrivattandvården förfolktandvården. avcasvarar

95folktandvården för20 medanbefolkningen wden casvararvuxna -
tandvårdslagen19 år. Landstingen har enligtbamtandvården 0% av -

tandvård till barnkostnadsfriskyldighet för regelbunden ochatt svara en
på konkur-vuxentandvården bedrivs0 -19 år medanoch ungdomar en

Ös-landstingsområden Stockholm, Uppsala,femrerande marknad. Inom
för vil-fritt tandläkarval barnVärmland och Skåne tillämpastergötland,
landstingen.tillprivattandläkama där underentreprenörerinnebärket äratt

betalar,pris den enskildefinansieras dels detVuxentandvård genom
utgårtandvårdsförsäkringen. Från statsbudgetenstatligadels dengenom

statligaför denförsäkringskassan för täcka kostnadernaanslag till attett
statligaFörsäkringskassan betalar dentandvårdsförsäkringen. ersätt-ut

på grundval dennesenskilde tandläkarenför tandvården till denningen av
patient. finnstandvårdsräkningar Detredovisning enligt upprättassom per

råder friEftersom detåtgärder med olika fasta50 olika taxor. numeraca
andelhurför tandläkarna, kan inte längre talaprissättning stor avomman

staten Folktandvårdentandvårdskostnad finansieraspatientens avsom
för definansieringsordning gäller härlandstingen. Sammadrivs somav

statliga tand-får belopp dentandläkarna. Landstingenprivata samma av
vårdsförsäkringen de privata.som

LandstingenBamtandvården finansieras landstingsskatten. somgenom
kundvalsmodellerbamtandvård viainför fritt tandläkarval upphandlar ge-

1962:381 2 kap3 §ALF.9 i allmänförsäkringErsättningsrättenför denenskilderegleras lagenom
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sluta avtal med privattandläkare. Detta innebär tandläkarenatt attnom
vårdansvaret fastövertar ersättning år, s.k. tandvårdspeng.mot en per en

Från den januari råder1 fri prissättning inom vuxentandvården. ef-En
fekt landstingens möjligheter få ersättning för ingående mervärdes-attav
skatt folktandvården, allt lika, hållaär kan lägre priser privat-att änannat
tandvården.

Eftersom tandvård icke-skattepliktig tjänst betyder det ingåen-är atten
de mervärdesskatt på insatsvaror ingår i produktionskostnaden. gällerDet

vårdgivare.alla Landstingen har dock kommunkontosystemet möj-genom
lighet få ersättning för all ingående mervärdesskatt. Enligt Sveriges pri-att
vattandläkarförening innebär nuvarande mervärdesskatteregler kost-en
nadsfördel för folktandvården i storleksordningen 6 8 % år jämförtper-
med de privata vårdgivama.

Folktandvårdens hantering denna situation skiljer sig dock mellanav
de olika landstingen. Enligt Landstingsförbundet låter hälften lands-av
tingen kostnaderna för ingående mervärdesskatt betalas folktandvår-av
den. Ersättningen för folktandvårdens ingående mervärdesskatt går alltså i
dessa fall aldrig tillbaka till folktandvården i landstingetutan stannar cen-
tralt.

Vidare får landstingen den så kallade 6-procentsersättningen denär an-
litar med icke-skattepliktig verksamhet. ientreprenörer Detta gäller de fall
där privattandläkaren fungerar underentreprenör till landstinget, t.ex.som
i de fem landstingsområden frittdär tandläkarval för tillämpas.barn Alla
landsting kompenserar inte med 6-procentsersättningen.entreprenörerna
Ett exempel Stockholms läns landsting bedömer effektenär attsom av
mervärdesskatt endast uppgår till 3,2 % vid nollställning anbud.av
Landstinget erhåller dock 6 % från kommunkontosystemet.

Är tandläkarnas problem konkurrensproblemett

Jämfört med friskolorna finns det genuint konkurrenssnedvrid-ett mer
ningsproblem inom vuxentandvården. framföralltDetta gäller de landsting
där ersättningen för ingående mervärdesskatt går tillbaka till folktandvår-
den. Det fria valet existerar, fri prissättning råder och fri etablerings-även

existerar sedan årsskiftet.rätt Allt lika kan folktandvården till följdannat
kommunkontosystemet hålla lägre pris privattandläkama, vilketänettav

påverkar kundens fria val.

Sjukvård6.4.4 och äldreomsorg

När det gäller vårdentreprenader för sjukhem, ålderdomshem och grupp-
bostäder det vanligast fast vårddygnsprisär betalas kommunen. Iatt ett av
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personalkostnader,för vården;kostnaderallainkluderasvårddygnspriset
heli-vidförekommerkosti de falllivsmedelochförbrukningsartiklar
slagdettavårdentreprenadförkostnadentotaladennackordering. Av aven

%.15kostnaderövriga ärmedan85%personalkostnadema cautgör ca
upphandlasochvårddygnsprisetiinkluderadOm kosten en un-är av

catering,mervärdesskatt12 %medprisetbelastas ser-derentreprenör
betalasochvårddygnsprisetutanförkostendäremotLigger avvering.

mervärdesskat-ingåendeför denersättningfåkommunenkankommunen
kostnad.med dennaintedärmedbelastasvårddygnspriset12 % ochten

21hearing denutredningensvidmedverkadeCare,Enligt Partena som
förståskallpå entreprenörenkravkommunernaställer attmaj, numera

kontorsutrust-datorer,vården,egentligautanför denkostnader t.ex.olika
gåbord,rullstolar,liftar,såsomhjälpmedel sängar,arbetstekniskaning,

köksutrustning.ochmöbler
utsträckningallti störrekommunernaUtredningen kan attnotera om

utifrånproblemblimervärdesskattenkankrav, ettdennaställer typ av
mervärdesskatt,%med 25belastasInvesteringarnakonkurrenshänseende.

Eftersomfastställs.vårddygnspriset entrepre-inräknasmåste närvilket
års förläng-tvåellertillmöjlighetår medoftast 3korta, ettnadtidema är

vil-förbelastning entreprenöreninvesteringardessainnebärning storen
kommunen.måstepris entreprenörenpåverkar det ta utgivetvisket av

scha-överstigermervärdesskatteningåendedå bli denResultatet kan att
billigareegenregin ävenkommer6 %. Således attblonen om manvaraom

konkurrensfördelinnebärvilket6-procentsersättningen,tillhänsyn entar
egenregin.för

Upphandling
beakta hu-upphandlingsförfarandeskall vidlandstingochKommuner ett

LOU‘°,upphandlingoffentligi lagenaffärsmässighetvudregeln omom
tillhänsynlandstinget harrespektivekommunen att tainnebärvilket att

kommunkonto-erhållerkommunen6-procentsersättningden genomsom
till lan-frågaföljandeviställdeså falletpåreda ärFör att tasystemet. om

kommuner:289dets

ochprivat entreprenörBådeexempel:fingeratLåt ett enantaoss
äl-försärskilt boendeanbud pålämnainbjuditsegenregin har ettatt

varandramedanbudenjämförsdre. Hur

privatbådelåtasigtänka entre-skulle kunna attde kommunerAv ensom

4§kap.,upphandlingLOU, 1offentlig1528" 1992:Lagen om
2bilaga" Kommunkontoenkäten,se
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ochprenör egenregin lämna anbud i upphandling svarade 89 % pri-en att
jämförs med hänsyn till 6-procentsersättning alt. 18-serna att och 5-pro-

centsersättning utgår för verksamhet bedrivs entreprenören.som av
Det antagligenär sak det gällernär mindre upphandlingaren annan av

kortsiktig akutsjukvård eller korttidsplatserart, t.ex.mer upphandlassom
behovetnär uppstår. Priset för detär dygnspris plats. Ettmesta ett per ex-

empel kommunenär där den kommunala egenregin konkurrerar med en
privat detentreprenör gäller korttidsplatsernär äldre.för Den privata en-

pris itreprenörens exempletär 1.425 kr/dygn. Eftersom kommunen får
tillbaka 6 % dettaär egentligen inte kommunens kostnad. Kommunens
kostnad för den private såledesentreprenören 1.340är kr/dygn. Det är
denna kostnad skall jämföras med kommunens pris.som eget

Privata företag säljer även platser i särskilt boendepermanenta ett som
Ävendrivs privat företag. det gällerett när platsav säljs des-permanenta

till dygnspris. Här sker alltså ingenett upphandling medsa anbudsläm-
nande. Platserna köps behovnär uppstår.

När priset inte kostnaden uppstår problemmotsvarar med jämförelser.
Det kan verka priserna lätta jämföra,är verklighetensom attom men ser
annorlunda Personen skall prisjämförelsemaut. göra måste välsom vara
insatt i kommunkontosystemet. När det gäller upphandling korttids-av
platser dettagörs biståndshandläggama i den decentraliserade kommu-av
nala organisationen.

Kliniska laboratorier

Kliniska laboratorier kan påsägas två olika marknader. förstaDenagera
kan kännetecknassägas det endast finns köpare. I detatt här fallet ärav en
det landstinget upphandlar kliniska laboratioretjänster. Som exempelsom
kan nämnas den upphandlingen iatt Stockholmssenaste läns landsting
gällde åtaganden i storleksordningen 100 mkr år under treårsperiod.per en

Vid nollställningen anbud skall enligt LOU landstinget hänsyn tillav ta
6-procentsersättningen landstinget erhåller från kommunkontosyste-som

Enligt Medilab, deltog påmet. hearingen, schablonen 6är % för lågtsom
utifrån det privata laboratorietssatt perspektiv. Laboratorieverksamhet är

dels kapitalintensiv verksamhet med kostnader för analysutrustningen och
datasystem, dels verksamhet med användande insatsvarorett storten av
kemikalier.

Den andra marknaden de kliniska laboratoriema på kan sä-som agerar

När denäldre färdigbehandladinomsjukvårdenskickaspersonenanses "hem. Personenpersonen
dockfortfarandeär för sjukför kommatillbakatill dettidigareatt gruppboendet,servicelägenhetenel-

ler dylikt. Då finnsmöjlighetenmedkorttidsplatser.Motsvarndefinnsocksåför boendeipermanent
särskiltboende.
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lä-försäkringsbolag,Företagshälsovård,konkurrensmarknad.vara engas
laboratorie-kliniskaupphandlarvårdgivareprivataochkemedelsföretag

upphandlar drogtesterarbetsgivare ettprivataochOffentligatjänster. som
dekonkurrerarmarknadväxandePådrogpolicy. dennai företagensled

laboratorier.landstingensmedlaboratoriemaprivata
dennaFörtandläkamas.påminnersituationsåledesDetta är omsomen
6-pr0-ingafinnsslutanvändaren,direktsigriktarverksamhet motsom

tillutgår endastSchablonersättningenliknande.ellercentsersättningar
icke-skattskyldigfrånverksamhetdå de köperkommunen/landstinget en

in-ersättning förfullfår däremotlaboratorierLandstingensentreprenör.
t.ex.insatsvarorpåinvesteringar ochgjordapåmervärdesskattgående

kommunkontosystemet.viakemikalier

nderentreprenörerU

verksamheticke-skattepliktigatill kommunernasAnledningen gavsatt
konkurrens-skapamervärdesskattingåendeför all attavdragsrättfull var

kompensations-entreprenad. Utanochegenreginmellani valetneutralitet
verksamheticke-skattepliktigOmegenreginskulle ensystem gynnas.

utförunderentreprenörupphandlaskulleäldreomsorg ent.ex. somen
privatmellanvaletharstädning och entrepre-skattepliktig tjänst t.ex. en
eftersomegenregin,såegenregi entre-iutföra arbetetellernör gynnasatt

25 %tilldärförblirochmervärdesskattmedpris belastasprenadens upp
icke-kommunaladenkankompensationssystemnuvarandeMeddyrare.

såledesochmervärdesskattingåendedraverksamhetenskattepliktiga av
område.på dettakonkurrensneutralitetskapas

icke-skat-inomarbetarprivata entreprenörernaupplever deDock som
verksamheter-kommunaladeproblemverksamhetertepliktig somsamma

städningen kanexempelvisOmkompensationssystem.hade gjort utanna
på lönekost-mervärdesskattbetalaintebehöverföretaget,inomlösas man

anlitandevidverksamheticke-skattepliktigallmissgynnasSåledesnaden.
underentreprenörer.av

bolagiseringenaktuelladenpå dettaexempel ärtydligtEtt av
sjukhusDanderydsficklandstingssjukhusSomsjukhus.Danderyds er-ett

mervärdesskatt.ingåendeför allkommunkontosystemetfrånsättning
matlag-städning,sidoverksamhetallläggavaldesjukhusDanderyds att
Utifrånpå underentreprenörer.kioskverksamhet, etc.tvättning,ning,

ellerunderentreprenörmellanvaletmervärdesskattehänseende egen-var
formassociationsändrarsjukhusDanderydskonkurrensneutralt. Närregi

fåmöjligheteninte längrehar attbolaglandstingsägtbliroch er-ett man
Alltkommunkontosystemet.viamervärdesskattingåendeförsättning an-

anlitasjukhusDanderydsförbli dyrare attdetlika kommer un-enattnat
regi.idetderentreprenör än göraatt egen
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När underentreprenörer missgynnas, i detta fall, iställetsom gynnas
skalfördelar. Det faktum vissa verksamheter inte kan draatt ingåendeav
mervärdesskatt har således skapat inbyggdamed skalfördelar.ett system
Stora företag kan många olika stödverksamheter, fastig-som rymma t.ex.
heteskötsel, städning, matlagning, telefonväxel Små företagetc., gynnas.

inte har den möjligheten beroendeär underleverantörersom utan miss-av
Detta såledesär konkurrenssnedvridning mellangynnas. och småen stora

företag, där de stora gynnas.
Eftersom det finns skalfördelar, så finns det också s.k. tröskeleffekter.

Tröskeleffektema etableringshinderär för mindre företag vill etable-som
sig. Således försvåras nyetablering. Kommunkontosystemetra löser inga
dessa konkurrenssnedvridningsproblem mellanav och små företagstora

inom icke-skattepliktig verksamhet.en

6.5 Idrottsverksamhet

Denna fråga vill jag hänvisa till den utredning skall utreda frågansom om
ideella föreningars skattskyldighet. Betänkandet behandlar därför inte
idrottsverksamhet bedrivs kommun och landsting. Enligtsom mervär-av
desskattelagen ML tjänster tillär idrottsligt eller tillfälleevenemang att

idrottsligutöva verksamhet bedrivs kommun eller ideell för-stat,som av
ening undantagen skatteplikt. Undantaget gäller inte privat verksamhet.
Skattesatsen för privat verksamhet dock reduceradär till 6 %.

3 MomsutredningenFi 1999:03
Mervärdesskattelagen1994:200, kap. §a
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övervägandenSlutsatser och7

på problem medför olika tänkbara lösningar dekapitel redogör jagI detta
i detta betänkande. Jagharkommunkontosystemet tarpresenteratssom

Minalternativen bör förordas.ställning till vilketavsiktligt inte somav
remissinstanserför beslutsfattare ochavsikt har varit presentera ettatt un-

för framtidalösningar kan ligga till grundderlag med alternativa ettsom
ställningstagande.

neutralitetskapaegentliga syftet med kommunkontosystemetDet är att
upphandla verksamhetlandsting i valet mellanför kommuner och att ex-

torde kom-i regi. Av allt dömaeller bedriva verksamhet attternt att egen
syfte. Docki huvudsak uppfylla dettatillämpat,munkontosystemet, rätt

nuvarande kommunkontosys-problem med dethar jag kunnat observera
indirekt ansluter tilloch problem systemet.temet, som

Finansieringsfrågan7.1

på kontona7.1.1 Underskott

landstingskontonapå kommun- ochackumulerade underskotten utgörDe
skall finansieras.Frågan på kort sikt hur dessaväxande problem. ärett
läge debefinna sig iFlera kommuner kommer närmasteansträngtettatt

följdfr.o.m. år 2000. Tillpå på budgetbalansåren, bl.a. med tanke kravet
ökatinte höjts i den taktavgifterna till kontot väntasuttagenatt somav

iEnligtpå öka.skulder kommunkontotkommunernas att prognoserna
mellanår 20003 kommer underskottet slutetkapitel attmot varaav

både årets ochavgiften för år 2001 skall täckaoch 3,9 mdkr. Om3,3 mdkr
år 2001 skul-ökade utbetalningarnaårs beräknade underskott och denästa

tillutveckling behöva höjas medavgiften med trendmässig uppen
nödvändigt för kontonaavgiften inte höjs så mycket27 %. Om är attsom

kommunsektoms skuld öka.skall balansera kommer att
ramarna för förinstitutionellaMin uppfattning de ärär attatt ensvaga

syfte, nämligenavgift så denskall kunna sättas attsystemetsatt motsvarar
Även tillfälligt,på lösesunderskottet kontonakontona skall balansera. om

betydande höjningengångsinsättning ellerstatligt.ex. av av-engenom en

ochdesstill-‘ regelverketbeslutsunderlaget,beslutsprocessen,Med institutionella samtmenasramar
lämpning.
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giften, det troligt, de institutionellaär situationenattg.a. svaga ramarna,
med växande underskott kan uppstå i framtiden. såledesDetäven är ange-
läget skapa med tydliga institutionellaatt ett system ärramar som mer
hållbart, bygger mindre på diskreta beslut politiskaoch överväganden, och

på automatik.mer

Ökad7.1.2 kommunal självfinansiering

Som kapitel 3 visat har omslutningen i ökat från 1996 närsystemet syste-
infördes. Det finns ingen anledning omslutningen imet anta att systemet

skulle minska under de åren. De antaganden liggernärmaste tillsom
förgrund kalkylema i kapitel 3 förutsätter utvecklingen fortsätteratt un-

gefär tidigare. Givet dessa antaganden kommer kommunsektomssom
självfinansiering öka. En ökad kommunal självñnansieringsystemet attav
innebär också omfördelningen mellan kommunerna i ökar.att systemet

Om omfördelningseffekter ökar kan kommunernas förtroen-systemets
de för kommunkontosystemet komma minska. vilket medförakanatt att
syftet med inte uppnås. Med omfördelningssystem härsystemet attmenas
kommun A via avgiften får betala för kommun Bs mervärdesskattekostna-
der. I takt med kommunsektoms självñnansiering ökar kommer troli-att

bli genuint omfördelningssystem, dvs. vissa beta-systemet att ettgen mer
lar under verksamhetsår till vad de fåränett systemet ut.mer

riskEn omfördelningen ökar kommuner respektive landstingär attom
går i syfte verka för omslutningen i inte ska öka.att att systemetsamman
Detta påkan sikt leda till kommunkontosystemets grundläggande syf-att

konkurrensneutralitet mellan egenregi och privat inteentreprenad, kante,
uppfyllas.

7.1.3 Alternativa modeller för finansieringen

Man kan tänka sig alternativa lösningar på ñnansieringsproblemen:tre

Kommunkontosystemet läggs in på statsbudgetens inkomstsida.
Därigenom får kompensationssystemet för kommuner kon-samma
struktion kompensationssystemet för statliga myndigheter.som
Nuvarande bibehålls, med skärpning de institutio-system men en av
nella för avgiftssättningen.ramarna

Kommunkontosystemet med bibehållen kommunal självñnansiering
förs in på statsbudgeten. Bruttoredovisning införs vilket betyder deatt
kommunala avgifterna betalas in på inkomsttitel på statsbudgetensen
inkomstsida och ersättningama betalas från utgiftsanslag påut ett stats-
budgetens utgiftssida.
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måste beslut fattaseffekterna vid olika regleringsaltemativFörutom om
utgången år 2000i vidunderskottet kontot Riksgäldskontorethur av

kapitel 3 kanifinansieras. Enligt de beräkningarskall presenterassom
utgången år 2000.underskott uppgå till 3,9 mdkr viddetta avca

på statsbudgetensläggs7.1.3.1 Kommunkontosystemet
inkomstsida

i kapitelöversiktligt beskrivits Enkommunkontosystem harDagens
figurframgår 7.1.schematisk beskrivning finansieringen systemet avavav

mervärdesskatten på in-redovisas den ordinariedagensI nettosystem
ingåendeskattskyldige drar denkomsttiteln 1411 Mervärdesskatt. Den av

mervärdesskattedeklaratio-utgående direkt imervärdesskatten denmot
mervärdesskattedeklaratio-underskott påskattskyldig harEn ettnen. som

Frånbetalas in tillfår överskott, däremot,tillbaka Ett staten.pengar.nen
generella statsbidraget till kom-utbetalas detstatsbudgetens utgiftssida

22,9 mdkr. användernivåhöjningen Dessa medeloch landstingmuner
avgifterna.för finansierakommunerna att

ersättning tillfrån kommunkontosystemetbetalasDe medel ut somsom
tidigare betalats in ochlandsting dockkommuner och har entreprenörerav

ochordinarie mervärdesskattesystemet. Entreprenörerleverantörer i det
mervärdesskatt till de debiteratleverantörer betalar in den staten som

medlen på statsbudge-inbetalade redovisasoch landsting. Dekommuner

Figur 7.1

Statsbudgetens
inkomstsida

Inkomsttitlar.

.1411Mervärdesskatt

SbidragEv. fr.
Inbet.

Kommunkøntot
statsbidrag

Återbct.
Inbet. åter-oc

fr,sk tepliktbet Ersättningar gifterAVerksamht

och landstingKommuner

verksamhetskattepliktigPrivat
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inkomstsida. Således bör inte återbetalning skatttens en av ses som en
skattebortfallz.kostnad för Snarare skall det Det frånärstaten. ettses som

den synpunkten därför både logiskt och föra in kom-sett transparent att
munkontot undertitel till inkomsttiteln 1411 Mervärdesskattsom en
statsbudgetens inkomstsida. Figur 7.2 visar översiktligt medett system
kommunkontot på statsbudgetens inkomstsida.

Som figur 7.2 visar kommer statsbudgetens utgiftssida frikopplasatt
helt kommunkontosystemet förs in statsbudgetens inkomstsida.om

utgångspunktMed från den nettoredovisning sker på inkomsttitelnsom
1411 Mervärdesskatt det logiskt medel till frånoch kommunkonto-är att

kan påhanteras liknande sätt.systemet ett
Saldot undertiteln kommer negativt. Detta kommer dockatt attvara

de inbetalningar gjorts på inkomsttiteln.motsvaras av som
Frågan huruvida denna redovisningsmetodär medöverensstämmer

budgetlagens lag 1996:1059 principer. I 17 § står inkomsteratt statens
och utgifter skall budgeteras och redovisas brutto på statsbudgeten. Den
nettoredovisning i dag på inkomsttiteln 1411 Mervärdesskattgörs ärsom
omföringar och korrigeringar inom Enligt mitt kansynsättsystem.samma

princip tillämpas det gäller kommunkontosystemet.närsamma

Figur 7.2

tatsbudgetens
nkømstsida

nkomsttitlar.

.1411Mervärdesskatt

1411 Kommunkonto0x

ingaricke-ErsaÅmbe skattepktigverks.

lnb
Kommuner och landsting

skattepliktig verksamhetPrivat

2 tidigareI utredningar,bl.a.SOU 1964:25,kallar återbetalningamaför restitutioner.man
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detnivånreglering görslösningeninnebär attVidare att genomnyen
Tillbort.avgifterkommunsektomssänks ochstatsbidraget tasgenerella

landstingskontotochkommunkontotkanavgifterna bortföljd tasattav
i icke-mervärdesskattingåendeförersättningamadet gällerslås ihop. När

S-procentsersättninganr-18- ochrespektive 6-verksamhet,skattepliktig ,
tidigare.dessa pårekvireras sätt somsammana

kompensationssystemetstatligaDet

mervärdesskattingåendekompensationförmotsvarandeEtt system av
ingå-ersättning förfårmyndighetstatligområdet. Enstatligapå detfinns

särskilda skatte-i Gävle detSkattemyndighetenfrånmervärdesskattende
inkomst-beloppetavräknasutbetalning skerDåLudvika. motikontoret

avräkning skall skeSkattemyndighetemas motMervärdesskatt.1411titeln
statenmervärdesskattingåendeAvräkning1411 06 ldelundertiteln

bådemervärdesskatt,ingåendeåterbetaldallredovisasundertitelnPå
frånhärröroch denverksamhetskattepliktigfrånsighärrörden somsom

statligalöstsdettaFormellt harverksamhet.icke-skattepliktig attgenom
ordinarie skattesystemet.i dettill avdragberättigadeintemyndigheter är

hellerintemervärdesskatt,någon ingåendeföravdragfår inteStaten göra
kompensationssystemverksamheter. Iskattepliktigafrånhärrörden som

mervärdesskattingåendeförkompensationmyndigheternastatligafår de
bådedvs.mervärdesskattesystemet,ordinariei detinte fått drade avsom

in-verksamhet ochskattepliktigfrånhärrörmervärdesskattingående som
verksamhet.icke-skattepliktigfrånhärrörmervärdesskattgående som

räknakomissionen. Förpåpekanden EU-fått uthar attDetta system av
återbetalningsbelopptill detkännamåstetill EUmedlemsavgiften man

måstebeloppverksamheten. Dettaskattepliktigafrån densighärrörsom
redovisningen.statligavia dendå fångas

måsteskissarjag härlandstingochför kommunerdetI system som
icke-skat-ersättning frånverksamhet ochskattepliktigåterbetalningar från

Återbetalningar verksamhet skerskattepliktigfrånsärskiljas.tepliktig som
pådirektavdragetkommunen/landstingetskattskyldiga gördvs. deni dag,

nettobeloppformåterbetalning ierhållermomsdeklarationen och ettav
mervärdesskattesystemet.ordinariefrån det

undertitelfrånbetalasverksamheticke-skattepliktigErsättning för ut en
1411 07.förslagsvisMervärdesskatt,till 1411

myndigheters1993:529förordningrådtillföreskrifterochallmänna3Ekonomistymingsverkets om
4§ingåendemervärdesskatt,hanteringav
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Nya principer

Den princip har de olika kompensationssystemen från 1991styrt harsom
väsentligen varit kommunerna skall betala sin ingåendeatt mervär-egen
desskatt avseende icke-skattepliktig verksamhet. I det nuvarande kom-
munkontosystemet korn det till uttryck den avgift infördes.genom som
Staten höjde nivån på statsbidraget med belopp sedan skulleett som vara
nominellt oförändrat. Det ökade till följd inflationuttaget systemetur av
och ökad omslutning skulle finansieras kommuner och landsting.en av

Förslaget med kommunkontot på statsbudgetens inkomstsida bygger på
omvänd princip. En reglering statsbidraget vid införandetgörsen av av

det föreslagna Därefter inga ytterligaregörs regleringar.systemet. Det be-
tyder finansierar ökatatt staten ett uttag.

Utifrån ekonomiskt perspektiv detta enligt minett är mening riktigen
princip. Alla belopp betalas från den undertiteln ersättningutsom nya som
för ingående mervärdesskatt i icke-skattepliktig verksamhet har tidigare
betalats in i det ordinarie mervärdesskattesystemet. Om kommunerna rea-

på ekonomiska incitament och exempelvis upphandlar skattskyldigagerar
istället förentreprenörer producera tjänsterna i regi, ökaratt omslut-egen

ningen i Om inte införts hade kommunernasystemet. isystemet större ut-
sträckning producerat tjänsterna i regi. Staten hade då inte erhållitegen
mervärdesskatteintäkter från entreprenörerna.

Det troligt det iär den ökade omslutningen liggeratt inköpäven som
kommit till stånd kompensationssystem. Denna del förloradutan al-är en
temativintäkt för Tyvärr denna omöjligär uppskatta.staten. Det äratt
dock viktigt tjänsteproducentnär konkurrensneutraltatt notera att kanen
välja det billigaste och därigenom det effektivaste lösasättet att en upp-
gift det samhällsekonomiskär vinst.en

En princip handlar hur skall på kommunernaannan om man se som
slutkonsument. Mervärdesskatten skattär slutkonsumen-tas uten som av

Om skatten inte skall upphov tillten. skattekilar och samhällsekono-ge
miska förluster måste skattesystemet och inte innehållatransparentvara
konkurrenssnedvridande effekter. Ingående mervärdesskatt måste vara av-
dragsgill i tidigare led i kedjan se avsnitt 1.4.1. I mervärdesskattehän-
seende betraktas kommuner och landsting slutkonsumenter de be-närsom

Ävendriver skattefri verksamhet. i nationalräkenskapema skall den ingå-
ende mervärdesskatten i de skattefria verksamheterna redovisas som en
kostnad för kommuner och landsting. Detta hindrar dock inte deatt perso-

använder den offentliga sektorns tjänster betraktas slutan-ner som som
vändare. Det finns myckettvärtom talar för den använder denattsom som
offentliga sektorns tjänster skalläven betraktas slutanvändaren närsom
det gäller vård, utbildning och social omsorg.

Staten ålägger i lag bl.a. socialtjänstlagen och skollagen kommunerna
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skola, sjukvård, äldreom-anordna barnomsorg,respektive landstingen att
avgiftsfri.enligt lagenskolan skall dennadet gällerNär varam.m.sorg

sådan verk-landsting anordnaochålägger kommunerEftersom attstaten
uppfattning kom-det mintjänsterna,efterfrågarsamhet de är attsom

gäller des-slutanvändare vadbetraktaslandsting inte böroch sommuner
verksamheter.sa

förändraskanslutanvändarenuppfattningmin ävenDet är att synen
1990-underi kommunsektomförändringar sketttill följd de stora somav

tillverksamhetenlandstingoch1991 anordnade kommunerFöretalet.
vård, utbildning1990-talet har alltmerregi. Underdelen istörsta avegen

öka-driftsformer. Med denalternativakommit ske isocialoch attomsorg
regi ökarkommunal ochi valet mellanmedborgarna harde frihet annan

islutanvändareskall betraktasmotiven omvärderaatt mer-somsomvem
värdesskattehänseende.

Regleringar

inkomstsida innebärpå statsbudgetenskommunkontotmedFörslaget att
kompensationsystemet.någon avgift tillbetalarintekommunerna

infö-vidstatsbidraget höjdesgenerellanivån på detEftersom systemets
regleringdennai så fall Hurreglering1996 måste göras.rande storen ny

anläggs.på vilketskall beror synsätt somvara
detgäller sänkningenalternativ detsig tvåkan tänka närMan gene-av

avgift sektorn beta-landsting, denoch astatsbidraget till kommunerrella
och lands-utbetalningarna till kommunerberäknadedeår 2000 eller blar

kommunkonto-mdkr till2000 inbringar 26,8Avgiften för årår 2001.ting
beräknademed denstatsbidraget reglerasfinansiering. Om ut-systemets
statsfinansielltdetför år 2001 kommerbetalningen attsystemetnya vara
utbetalningen3 liggerneutralt4. i kapitelberäkningarEnligt de görssom

mdkr år 2001.omkring 30troligen
nomi-regleringenkanperspektiv anläggsBeroende på vilket varasom

till inñationen.hänsynmedoförändrad eller räknasnellt t.ex.upp,

på finanserEflekter statens

det förstapå statsbudgetenskerbelastningTabell visar vilken7.1 som
exempelvis år 2001.året,

med dagenspåverkas jämfört7.2 visas hur statsbudgetenI tabell system
utbetalningarnapåBeräkningarna bygger2001-2006.under perioden att

oförändrad.nominelltregleringenmed 5,7 % ochökar äratt

införs frånår2001.inkomstsidastatsbudgetens4 påförutsatt kommunkontosystemetatt
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Tabell 7.1
påNettoeffekter statsbudgeten till följd alternativ 1av

år 2001, mdkr

Minskning Utbetalningar Nettoeffekt páav
tilldet generella kommuner budget-statens
och landstingstatsbidrag: saldo

Reglering 26.8 30 —3,2a
Beräknadskuld -3,9
Totalt alt. -7,1a

Regleringb 30 30 0
Beräknadskuld -3,9
Totalt alt. b -3,9

Källa:Egna
beräkningar

Tabell 7.2
påNettoeffekter statsbudgeten till följd alternativ 1av

år 2001 2006, mdkr-

Beräknad Reglering Nettoeffekt på
utbetalning från statens
inkomsttiteln, budget-saldo
mdkr

Reglering a

2001 33,9 26,8 -7,1
2002 31,8 26,8 -5,0
2003 33,7 26,8 -6,9
2004 35,7 26.8 -8,9
2005 37,8 26,8 -11,0
2006 40,1 26,8 -13,3

Reglering b

2001 33,9 30,0 -3,9
2002 31,8 30,0 -1.8
2003 33,7 30,0 -3,7
2004 35,7 30,0 -5,7
2005 37,8 30,0 -7,8
2006 40,1 30,0 -10,1

Källa:Egna
beräkningar
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alternativ.dettaförslag beträffande finansieringenlägger ingetJag av
i samband medeffekten på statsbudgeten beaktasdock naturligtDet är att

statsbidraget.på det generellafortlöpande bedömningen storlekenden av

demed skärpning7.1.3.2 Nuvarande system av
institutionella ramarna

dagbeslutsprocessRiksskatteverkets i

inbetalningama tillavgifterna såRiksskatteverkets RSV ska beräkna att
såskuld på kontoteventuell fodran ellerinklusivekontona räntan en

kontotsfrånutbetalningarnamöjligtnära motsvararsom
augusti detinleds vanligtvis i mittenberedning beslutet närRSVs avav

sammanställning in-slutförti Ludvika har densärskilda skattekontoret av
landstingskontotutbetalningar avseende kommun- ochoch görssom

augusti-för tidenmånad. utvecklingenjuli En övergörst.o.m. prognos
år för vilketefterföljande kalenderåret detför detdecember ärsamt som

används his-fastställas. prognosarbetetavgifterna inbetalningama ska I
variation året.saldotskontoställningen ochtoriska data avseende över

fram-Landstingsförbundet inbjudsKommunförbundet ochSvenska att
verksamhetlandstingensuppfattning ochföra sin hur kommunernasom
utvecklingåret och hur dennadet kommandeutvecklas underkommer att

avgiften.därmedpåverka ställningen på kontot ochkan komma att

institutionellaStarkare ramar
underskottanledning till dagensmin uppfattningDet är att storaatt en

institutionellauppstå deoch landstingskontona kunnatkommun- är att ra-
behållas måste dessaskallvarit för Om dagens system ramarmarna svaga.

Avgiftenskall balansera.Avgiftens enda syfte bör kontonastärkas. attvara
landstingensochandra hänsyn. Kommunernasskall därför sättas utan

lämplighetsbe-prioriteringar eller politiskaläge, politiskaekonomiska
regleringar.instrument ochdömningar får ske via andra

kommunkontolagenöiinstitutionellastärka deEtt ärsätt attatt ramarna
skallför hur RSVberäkningsgrunderalternativt i förordningen ange

lagfäst.beräkningsmetoden blirsåledesfastställa avgiften. Det innebär att
enligt följande:beräkningsmetod börDenna utse

förökningstakten beräknasuppräkningsfaktor beräknasEn attgenom
perioden ja-föregående år tillfrån perioden januari-juliutbetalningarna

5 för och landsting,4 §1995:1518 mervärdesskattekonton kommunerLag om
för ochlandsting1995:1518 mervärdesskattekonton kommunerLag om
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Tabell 7.3
Beräkningsgrund för fastställande avgiftav

7.1 Z,.,.,.,.., / Z,.,,,,u.. Uppräkningsfaktorn,o M

7.2 Uppräkningsfaktorn Z EZ mm M 4.0M gug.
73 zjan-juIl,t0 EZ EZ"‘ aug-dec.

7.4 Uppräkningsfaktorn EZ.o EZ.+1

7.5 Avgift E(Z.+1 Beräknat underskottm+M

7.6 Beräknat underskatta; EZ.o Avgift- .o

Z,-,,,,.,.m frånUtbetalningar innevarande år, utfallsystemet
Z,-a,,,......1 Utbetalningar från föregående år,systemet utfall
EZ m Prognos för restande del innevarande åravdecaugEZ m Prognos för helåret, innevarande år
EZ..,1 Prognos för ärnästa

nuari-juli innevarande år. Denna uppräkningsfaktor används sedan dels
för för de kvarvarandegöra månaderna för innevarande år,att en prognos

fördels beräkna utfallet för år. Avgiften kommer på dettanästaatt sätt att
omfatta både för år och det beräknade underskottet förnästaen prognos
innevarande år. Prognosfel justeras automatiskt fonneln.genom

De principer då ligger bakom är:som

Avgiften skall så det beräknadesättas aggregerade underskottet föratt
innevarande år tO täcks.
Beräkningen utbetalningarna för den resterande delen innevaran-av av
de år tO, kommande år t+1 skall sig pågrunda den förändringsamt

skett mellan januari-juli föregående år och januari-juli innevaran-som
de år. Förändringen, uppräkningsfaktorn, skall ligga till grund för prog-
nosema.

Beräkningsmetoden bör skrivas in i 4 § kommunkontolagen.
Om beräkningsmetoden lagfasts minskar anledningen överklaga be-att

slut. Vad beträffar överklaga det min uppfattningrätten äratt över-att ett
klagande bör allmän förvaltningsdomstolavgöras och inte regering-av av

såsom fallet idag.ären,
Anledningen till överklagandet skall ske till domstol inteoch tillatt re-

geringen i medär konto i Riksgäldskontoret skall det in-att ett system ett
möjligt med politiska lämplighetsbedömningar. Lagen skall tilläm-te vara

underskotthelt strikt. Om så sker skall inte ackumulerade uppstå.pas
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påEflekter och kommunsektorns finanserstatens

Systemet regelsystem med automatik fastställer avgiften.är ett som
Systemet blir då helt och hållet inomkommunalt effekterett system utan
för finanser. betyder avgiften inför år 2001 måsteDet höjas medstatens att

27 %. höjning kommunal/landstingsskatter-Detmot motsvararupp en av
med 0,60 ingårkr. I denna höjning hela den ackumulerade skulden,na ca

i enlighet lagstiftning.med gällande

Slutsats och sammanfattning

Det min uppfattning förändringarmed de i kommunkontolagenär att som
jag föreslagit skall ackumulerade underskott från tidigare år inte kunna
uppstå. Om underskott uppstår år, regleras detta automatiskt via denett
beräkningsformel jag föreslagit bli lagfäst. Såledesskall löser dettasom
alternativ tvåde problem utredningen identifierat det gällernärett av som
finansieringen kommunkontosystemet, nämligen hur avgiften skallav
fastställas så underskott inte uppstår.att stora

Detta alternativ tvingar fram avgifter iökar takt utbe-som samma som
talningarna till kontot. betyder förändringDet med denna kommerävenatt
kommunkontosystemet till omfördelning.leda ökadatt en

7.1.3.3 Kommunkontosystemet med kommunal

påsjälvfinansiering förs statsbudgeten

lånebehovDiskrepanser mellan statsbudgeten och statens

första hälften 1990-taletUnder upplevde svenska finansiel-staten storaav
obalanser. Ett problemen den brist på fanns itransparens sta-av var som

räkenskaper. Under många år hade verksamhet lagts utanför statsbud-tens
Det gällde framförallt arbetsmarknadsfonden finansieradesom A-geten.

kassa, kontant arbetsmarknadsstöd KAS, utbildningsbidrag,samt ar-
betsskadefonden finansierar arbetsskadeförsäkringen,som samt
lönegarantifonden finansierar statliga lönegarantinsom den vid konkur-

fonder finansieradesser. Dessa de sociala avgifter arbetsgivareav som
betalar in för sina anställda. När det i början 1990-talet uppstod under-av

i fonder,skott dessa det nödvändigt finansiera dessa via lån iattvar
Riksgäldskontoret, vilket skedde utanför statsbudgeten.

diskrepansDen detta uppstod mellan statsbudgetens saldosättsom
och lånebehov till brister i svå-ledde och uppenbarastatens transparens
righeter få samlad bild finansiella läge. Bristen på kontrollatt statensen av

Budgetlagen7bidrog troligen till de underskotten i finanser.stora statens

7Lag 1996:1059 statsbudgetenom
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på erfarenheterna budgetlagentillkom bl.a. grund dessa problem. Iav av
omfatta inkomster utgifteri 16 § statsbudgeten skall alla ochattanges

lånebehov.andra betalningar påverkar statenssamt som
uppstå ifinns vissa likheter mellan den situation hållerDet attsom

kommunkontosystemet och den situation fanns vad gällde arbets-som
marknadsfonden, arbetsskadefonden och lönegarantifonden. Ett ökat un-

på till lånebehov för ochderskott kommunkontot leder ökatett staten ett
försämrat jag i kapitel 3 detsaldo på statsbudgeten. Som har visat är san-

åren intenolikt underskottet kommer fortsätta öka de närmasteatt att om
avgiften höjs betydligt. Eftersom underskotten i kommunkontosystemet

påverkar Riksgäldskontorets nettoupplåning inte statsbudge-endast och
inkomsttitlar från riksdagensanslag och underskottet undandragetärtens

lyftakontroll. denna bakgrund lösning in kommunkontosys-Mot är atten
på anslag och inkomsttitel på statsbudgeten.temet

"Tvillingkonton" inkomsttitel utgiftsanslag-
nuvarande kommunkontosystemet, med avgiftsñnansie-För detgöraatt

ring, så möjligt inkomsttitel för de avgifterskapastransparent som en som
kommuner landsting betalar in och utgiftsanslag där ersättningenoch ett
till landsting från kommunkontosystemet betalaskommuner och ut.

såBeloppen under inkomsttiteln och anslaget kan budgeteras att systemet
blir statsfinansiellt neutralt.

Politiska prioriteringar

Om regering och riksdag de beräknade avgifterna blir för höga,attanser
finns det möjlighet lägre avgifter vad beräknas betalassätta änatten som

Om så fallet kommer utgiftsanslaget överstiga inkomsttiteln.ärut. att
Regeringen måste då i budgetpropositionen motivera varför skallstaten

således tydligbidra till finansieringen. Den politiska prioriteringen blir
och offentlig.

Fastställande avgiftav

Idag fastställer RSV avgiften för och landsting 10kommuner den septem-
år. förs påber varje Om det kommunala mervärdesskattesystemet in stats-

regeringensbudgeten behöver avgiften beräknas månad tidigare infören
budgetarbete under hösten. Fastställandet den nuvarande avgiftenav grun-

sig gjorda utifrån utfallsdata från januari till juli.dar ärprognoser som
tidigarelägga utfallsdata från januari till juniAtt beräkningen innebär att

vårpropositionenfinns. Prognoser måste inför den ekonomiskäven göras
föri april då taket för utgifter och för utgiftsområdena destatens ramar

åren skall beräknas.närmaste tre
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medpågående år inteavgiften underAtt ändra överensstämmer statens
planeringsförutsättning-landsting stabilakommuner ochambitioner att ge

året, dvs. inkomsternaavgiften blir konstant underinnebärDetta att un-ar.
budgeterade beloppet.detinkomsttiteln kommerder att motsvara

till detavvika i förhållandekan däremotUtbetalningama under anslaget
in-utbetalningarna från anslagetstatsbudgeten. Omfastställda beloppet

inbetalningama på inkomsttiteln kommermedöverensstämmer statenste
påverkas.budgetsaldo att

på sikt skall neutral mellanbudgeteringsteknikdennaFör statenatt vara
iavgiftenmåste beräknasden kommunala sektorn sättoch somsamma

prognostiseradetill såväl upplupnadvs. hänsyn skall över-dag, tas som
Eftersom i dagensavgift utbetalning. kontonamellan ochoch underskott

eventuel-tillräntebärande bör hänsynkommunkontosystemet ävenär tas
ivid och underskotträntekonsekvenserla över- systemet.

förordar jag följande förslag:formella fastställandetdet gäller detNär

i sin antingenför regeringen. Regeringen kanföreslår avgiftRSV turen
prioriteringareller vissa politiskaföreslå RSVs avgift för riksdagen göra

Riksdagen fast-i enlighet med dessa.föreslå avgift för riksdagenoch en
statsbudgeten beslutas. Deformellt avgiften i samband medställer att

politiska pri-förslag beroende destatsfinansiella effekterna detta är avav
riksdag.regering ochoriteringar görssom av

tillämpnings-och7.2 Konkurrens-

problemen

inlås-mervärdesskatteområdet leder tillpårådande undantagenDe en
betänkande, särskildasåsom framgått dettaning skatt och kräver avav

hellre utförför motverka offentlig sektorkompensationsordningar attatt
för mervärdesskatt. Avslippa kostnadtjänster i regi för att extraenegen

kapitel framgår hur kommunerna beaktarkommunenkäten 5se systemet
sina upphandlingsbeslut.vid

uppfyller gällande kommunkontosyste-korrekt tillämpning detMed en
bedrivsverksamhet i huvudsaksitt syfte så länge icke-skattepliktigmet av

verksamhetsfor-emellertidlandsting själva. Sverige harkommuner och l
förändringar under 1990-genomgåtti den offentliga sektorn storamema

be-verksamheten inom vård, skola ochallt deltalet. En större omsorgav
all-i privat regi med stöd deti många och landstingdrivs kommuner av

upphandlingantingenpå entreprenadVerksamhet läggsmänna. ut genom
vanligast inomicke-skattepliktiga verksamheternatjänster inom deav
inom skola ochbidragsgivning vanligastvårdsektorn eller i form av

barnomsorg.
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Utredningen kan konstatera icke-skattepliktig verksamhetnäratt upp-
handlas från privata kommer det ersättningssystem gäl-entreprenörer som
ler för kommunsektom leda till problem uppstår. Problemen be-att att nya
står dels tillämpningsproblem, dels i sigatt systemetav rena av ger upp-
hov till andra konkurrensproblem.

Tandvård7.2.1 Avreglerade marknader:

Ett renodlat konkurrensproblem till följd själva uppstår närsystemetav
från skatteplikt undantagna tjänster tillhandahålls direkt till enskildasom
konsumenter för konkurrens på avregleradutsätts marknad. Här tänkeren
jag främst på tandvårdstjänster.

Tandvårdsmarknaden har särställning bland de verksamheteren som om-
fattas kommunkontosystemet. Eftersom tandvård bedrivs avregle-av en
rad marknad där fri prissättning från januari 1999 fri1 och etableringsrätt
råder får olikformig behandling i skattehänseende effekter det-störreen

område för övriga verksamheter. privatpraktiserandeDe tandläkarnaänta
har ingen avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Folktandvården har där-

full kompensationsrätt för sin ingående skatt. Folktandvården kan där-emot
hållamed lägre prisnivå sina tandvårdstjänster till denomsättsen som en-

skilde konsumenten. förProblemet den privata tandvårdsmarknaden blir
därmed exempel genuin konkurrenssnedvridning.ett

En fortsatt avreglering olika marknader leder till liknande konkur-av
renssnedvridningsproblem för tandläkarna. För dessa framtidasom avre-
glerade marknader kommer således kommunkontosystemet få kon-att en
kurrenssnedvridande effekt.

tandvården7.2.2 Alternativa modeller för

Folktandvården från7.2.2.1 lyfts kommunkonto-ut
systemet

Om folktandvården lyfts från kommunkontosystemet skulle den kon-ut
kurrera privattandläkamamed på villkor. Folktandvårdens uttagsamma ur
kommunkontosystemet beräknas uppgå till 240 Ommkr. Folktand-ca
vården lyfts kommunkontosystemet minskar omslutningen medut mot-ur
svarande belopp ersättningsrätten slopas.attgenom
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lyfts7.2.2.2 Privattandläkarna i kommunkontosystemet

Om lyfts fårprivattandläkama in i kommunkontosystemet särskilda skat-
tekontoret i Ludvika ytterligare antal subjekt hantera iett stort att syste-

dag uppgår antalet subjekt till 289 kommuner och 18 landsting.I Denmet.
ökade administrationen blir således betydande. frånUttagen kommunkon-

öka 450 Med alternativberäknas med mkr. detta ökar behovetäventot ca
kontroll i se avsnitt 7.6.systemetav

Tandvård7.2.2.3 skattepliktiggörs

Det tredje alternativet införa mervärdesskatt på tandvård. skulleDetär att
i så fall gälla all tandvård, såväl tandvård idag tillhadahålls i offentligsom
regi tandvård tillhandahålls privattandvården. Folktandvårdensom som av
får åtgärddenna dra ingående mervärdesskatt i det ordi-rätt attgenom av
narie mervärdesskattesystemet eftersom verksamheten blir skattepliktig.

gäller privattandläkama också förs in i ordinarieDetsamma detsom mer-
Eftersom blir skattepliktig finnsvärdesskattesystemet. verksamheten det

således möjlighet ingåendedra all mervärdesskatt.att av
Sverige skyldigt respektera det sjätte mervärdesskattedirektivetär att

lagstiftningEG:s på mervärdesskatteområdet. Såvitt jag kan bedöma
det sjätte direktivet för möjligheten införa mervärdesskatt påöppnar att

tandvård. Enligt bilaga 16 till sjätte mervärdesskattedirektivet,H punkt det
innehåller förteckning tjänster på vilkaoch reduce-översom en varor en

rad mervärdesskatt får tillämpas, får tillämpamedlemsländerna redu-en
cerad skattesats på tandvård i mån tjänsten inte frånden undantagenär
skatteplikt enligt artikel direktivet. kapitel beskri-13 i Jag har i 4 närmare
vit andra valmöjligheter för medlemsländerna begränsa undantagensatt
tillämplighet påverksamheten bedrivs kommersiella villkor.om

Undantagen i artikel 13 skall tolkas strikt. har EG-domstolen ochDetta
den europeiska kommissionen uttalat vid upprepade tillfällen. Bakgrunden
till huvuddelen undantagen i artikel 13 beskattning tjänsterär attav en av

social karaktär tillhandahålls det till självkostnadsprisallmännaav som av
eller till pris understigande självkostnadspris, inte ändamålsenlig. Detär
skapas inget eller litet vid omsättningenmycket mervärde och skälen är
starka för kostnaden för dylika hållstjänsteratt nere.

Jag det finns skäl särbehandla tandvården utifrån socialaatt attanser
hänsyn. Jag vill därför peka på möjligheten införa reducerad skatte-att en

med stöd bilaga punkt 16 i det sjätte direktivet. föreslårH Jagsats attav
skattesatsen skall 6%. Fördelen med lägga mervärdesskattattvara
tandvårdstjänsten istället för undanta densamma tandläkarensäratt att
kostnad för mervärdesskatt i verksamheten till ingåendeomvandlas en
mervärdesskatt kan dras i mervärdesskattedeklarationen. För densom av
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enskilde patienten märks ingen skillnad i pris jämfört kostnaden förmed
skattefri tandvård eftersom patienten skattefrihet råder ändå får betalanär
den mervärdesskatt tandläkaren inte kan dra dvs. mervärde-attsom av,
skatt ligger dold i priset.

Eftersom tandvårdsmarknaden i Sverige avreglerad marknad iär en
konkurrens, jag tandvård bedrivs kommersiella villkor. Dettaattanser

för likabehandlingtalar starkt i skattehänseende skall gälla för all tand-att
vård denna bedrivs i offentlig eller privat regi. Eftersom denoavsett om
icke avdragsgilla dolda imevärdesskatten skapar kumulativa ef-systemet
fekter i sin påverkar priset på tandvårdstjänster jag dettursom anser
mycket fråga får tillfredsställandeangeläget denna lösning för denatt en
konkurrensutsatta tandvårdssektom.

Konkurrensverket har i och beslut uttalat konkurrenslagenrapporter att
1993:20, KL, tillämplig på tandvårdsverksamhet. frånEtt beslut 1993är
innehåller följande Folktandvården:uttalande om

Med företag enligt fysisklagen eller juridiskavses en person som
Ävenbedriver verksamhet ekonomisk eller kommersiell natur.av

statliga och kommunala driver sådan verksamhet räknasorgan som
företag, dock inte fråga myndighetsutövning.detnär ärsom om

Folktandvården igenerellt egenskap producent allmänär sett av av
meningfvuxentandvård företag i KL:satt anse som

innebär tandvård såväl offentligDetta i regi privat regi enligt KL:satt som
mening ekonomisk verksamhet, dvs. verksamhetär att anse som en av
kommersiellt slag.

öppningDen i EG-lagstiftningen bör analyseras vidare ochsom ges
diskuteras med EG-kommissionen.snarast

tandvårdAvgränsningar av
möjligtEtt problem kan tandvård från verksamhet.avgränsaattvara annan

Statsmaktema dock tandvårdsförsäkringenredangör avgräns-genom en
ning. Jag bedömer avgränsning kan tillämpas för ändamål.dettaatt samma

Statsfinansiella effekter
Tabell 7.3 visar de statsfmansiella effekterna reducerad mervärdes-om en
skattesats på 6 % införs. Omsättningen inom hela vuxentandvården kan
beräknas till 8-10 mdkr. Privattandläkama beräknas för 65 %svara av
denna omsättning och folktandvården för 35 %. I avsnitt 3.4 redovisas
mervärdesskattens andel de totala kostnaderna. Den angivna siffran förav

‘ Konkurrensverkets 750/93,beslut,Dnr 1993
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Tabell 7.3
på finanser ochEffekter kommunkontotstatens

reduceradvid införande av en
på på tandvård,% mkrmervärdesskattesats 6

I OffentIigPrivat

ingående 360 till 450 190 till 240Avdrag moms
Utgående 310 till 390 170 till 210moms
Nettoeffekt -50 till -60 -30statens
finanser

Källa:Tabell3.1,SOU1998:2
beräkningarsamtegna

tandvård 6,9% inkluderar sjukvård. Beräkningen årdockäven är ett par
gammal. Sammantaget finns därfördet många osäkerhetsfaktorer i den be-
räkning redovisas i tabell 7.3.som

kommunkontotFör innebär införandet mervärdesskatt i sektorn attav
minskarutbetalningarna folktandvårdentill med 190-240 mkr. Om verk-

samhetens momsandel så hög 6,9 % kommer således effektenär pass som
på statsbudgeten exkl. effekten på kommunkontosystemet att ettvara un-
derskott på 80-90 mkr. Beräkningen har dock inte tagit hänsyn till denca
ökade produktivitet inom tandvårdssektom troligen blir följd attsom en av
tandvård skattepliktig.görs

min uppfattningDet nuvarande konkurrensproblem inom tand-är att
vårdsmarknaden så lösning genomförtsbör haär den lstora att senasten
januari 2001.

7.2.3 Tillämpningsproblem i nuvarande system

Tillämpningproblemen kring 6-procentsersättningen beskrivits utför-har
ligt i betänkandet. Följande huvudsakliga problem har identifierats:

Ö-procentsersättningen schablon därför inte verk-är motsvararen som
liga kostnader mervärdesskatten. Det betyder såväl över-attav som un-
derkompensation förekommer.
Pristransparens: svårigheter jämföra priser.att

Systemet många kommuner krångligt och därigenom kost-anses av vara
administrera. Dessa problem blir kommuner och lands-större närsamt att

ting måste föra kunskaper tillämpningen 6%-ersättningen iut om av en
decentraliserad organisation. I kommunkontoenkäten se avsnitt 3.6
framkom 28,5 % alla kommuner svarade på enkätenatt attav som anser
den administrationen det problemet i Detta talarär störstatunga systemet.
för bör förenklas.att systemet



SOU 1999:133överväganden130 Slutsatser och

genomfört kritik framkommitVid den hearing utredningen har harsom
m.fl. privatafrån friskolor, vårdföretag, laboratorier entreprenörer attom

förinte tillämpas på riktigt Inomkommunkontosystemet sätt.ett ramen
för-påtalade problemen endast lösasnuvarande kan desystem genom en

bättrad tillämpning systemet.av

Konkurrenssnedvridningar för övrig privat7.2.4

icke-skattepliktig sektor

företag, ekonomiska föreningar, landstingsägda och kommunaltPrivata
får ingen direkt ersättning för den ingående mervärdes-ägda företag i dag

icke-skattepliktig verksamhet.skatten de bedriverom en
avdragsrätt/ ersättningsrätt vadkapitel kapitel 6 har avsaknadI 5 och av

Kortfattat kaningående mervärdesskatten analyserats.gäller den sägas att
hadeeffektivitetsförluster uppstår i privat verksamhet, som upp-samma

fun-inte kommunkontosystemet hadestått i kommuner och landsting om
och grundläg-nits. gäller vid anlitande underentreprenörerDetta är ettav

verksamhet.gande problem för all icke-skattepliktig
kvarden ingående mervärdesskattenSom konsekvens stannaratten av

skalfördelar. Såledeskostnad,i den privata verksamheterna som en gynnas
företagen harföretag framför små, eftersom de störrestorastoragynnas

Små företag iinom företaget.möjlighet organisera stödverksamhet äratt
utifråntill anlitahögre mån hänvisade underentreprenörer. Jag attatt anser

småföretagarperspektiv otillfredsställande.dettaärett
företagande.jämställdhetsperspektiv missgynnas kvinnligtUtifrån ett

driva företag sannolikheten bättre lyckasOm skall och är attstartaman
erfarenheter från.har tidigarehåller sig till branschom man en som man

finns tydligi Sverige könsuppdelad och detArbetsmarknaden över-är en
undantagna frånrepresentation kvinnor inom de verksamheter ärav som

mervärdesskatt icke-skattepliktig verksamheterNystartade företag inom
företag inom skatte-möjligheter, allt lika, nystartadehar änsämre annat
icke-skattskyldighetföljd skalfördelarpliktiga verksamheter till deav som

kvinnligt företagande.Därigenom missgynnasger.

för konkurrensneutralitet7.2.5 Politik

konkurrenssnedvrid-identifieras beskrivsBland de problem som ovan
till och hängerningsproblem eller problem dessaangränsar som sam-som

9 arbetsmarknadSOU 1996:56,Hälften kvinnoroch 90-taletsmänvorenog om-
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skatteplikt. i sigviss verksamhet undantagen Undantagenmed ärattman
kumulativa ef-skattekilar, effektivitetsförluster ochskapar problem med

fekter.
inlåsningseffekterfrån skatteplikt skapasTill följd undantagen avav

därmed inte skölja igenommervärdesskatten i Skatten kansystemet.
få ekonomiska konsekvenserproduktions- och distributionskedjan utan att

skulleför slutlige konsumenten. uppenbara slutsatsenden Denänannan
avskaffa införa mervärdesskatt all verksam-då undantagen ochattvara

avskaffas all verksamhet skattepliktig skul-Om undantagen ochhet. görs
omfattning det harkommunkontosystemet inte behöva ha den som

idag.
hinder för sådan ändring de svenskaEG-rätten idagutgör ett mer-en av

i det sjätte direktivet stad-värdesskattebestämmelsema. Bestämmelserna
från skatteplikt. Mångaviss verksamhet skall undantagenatt avgar vara

behålla blir alltförlegade idag och skälen till demundantagen är att sva-
kraft frågan få tillföreslår emellertid Sverige med driverJag attattgare.

så di-sjätte direktivet på detta områdestånd modernisering det atten av
för offentlig verksamhet idag.rektivet till villkoren Jag attanseranpassas

i samband med förberedel-lämplig tidpunkt för svenskt agerande äretten
priori-inför Sveriges ordförandeskap i EU. Detta arbete bör ha högserna

tet.
motståndradikal förändring direktiven för kanOm möter stort enen av

förän-försöka åstadkomma gradvisframkomlig iställetväg attvara en
sådan förändring kan kravetdring direktivet. Ett exempel atten varaav

kan ändras till medlems-på viss verksamhet skall undantagen attatt vara
får från mervärdesskatt, så länge så-länderna undanta viss verksamhet en

konkurrenssnedvridningar mellan medlemslän-dan lösning inte leder till
derna.

i dag och ñ-Figurema 7.3 översiktlig bild hur utsystemetav serger en
konkurrensproblematiken kan7.4 visar påhur större tas.ettgur grepp

från mervärdes-innebär all verksamhet idag undantagenDetta äratt som
för mervärdesskatte-skattepliktig så långt det går inomskatt görs ramen

vidsådant, dvs. mervärdesskatt skattär tas utsystement att somsom en
omsättning tjänster.ochav varor

‘ inte omfattas mervärdesskatte-Systemetkandock inte slopashelt eftersomall verksamhet kan av
inte i utåtriktadverk-egentjänster Snöröjning,parkskötsel omsättssystemet, etc.,t.ex. som ensom

samhet.
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mervärdesskatt i offentligochBetalningsströmmar
verksamhet dagens system-

verksamhet.Förbedriveridag såväl skattefri skattepliktigoch landsting1 Kommuner som
vanligakommuneroch landsting registreradei detskattepliktigaverksamhetenskallden vara

mervärdesskattesystemet.

från Alternativtupphandlaridagtjänster privataentreprenörer.och landsting2 Kommuner
friskolorför verksamhet, tillutbetalasbidrag viss t.ex.

skattefria kan erläggas den enskildeför del de tjänsterna3 Betalning även aven av
för barnomsorgstjänster.kommuninnevánarendirekt till privatentreprenör,t.ex.en

den verksamhet delandstingköper och tjänster tilloch4 Kommuner även somvaror
vårdcentralfolktandvårdeneller tilli regi, tillbedriver t.ex. enegen

betalningför kommunalasamhällstjänsterKommun/landstingsinvánarenerlägger5 genom
avgiñer.skatter och

förkommun/landstingsinvánare direkta betalningar vissaerlägger6 Enskilda även
landstingtill kommunerochsamhällstjänster

avgiftkommuneroch landsting tillkommunkontosystemetbetalarfinansiera7 För att en
kommunalskattemedel.avräkninginbetalningarna motkontona. görs genom

år invånare liggatill grundvarje enhetligtbelopp skallRiksskatteverketfastställer ett somper
så utbetalningarnaAvgifternaskall möjligtför till kontona. nära motsvarainbetalningarna som

invånareför kommunerfrån år RSVfastställt tillskottentill 2 080 krkontot. För 2000 har per
förinvånare landsting.och 940 kr per

vård, skola och omsorgsverksamhet,harskattefriaverksamhet,i huvudsak8 För sin
för mervärdesskatt inteerhålla ersättning erlagdkommuneroch landsting atträtt som man

frán detErsättningenhämtasfått dra i det vanliga mervärdesskattesystemet.har av
fá förlandstinghar dessutom ersättning denKommuneroch rätt attkommunkontosystemet.

från bidragsgivningtill skattefrii priset vid upphandling ellerdolda mervärdesskatt liggersom
värd, bedrivs i privat regi.dvs. skola ochverksamhet omsorg som

árkommunsektornutgårvarjeuppnafinansiell neutralitetmellan och ettFör staten9 att
baseratpåoch landsting. Bidragsbeloppetstatsbidragtill kommuner ärförhöjt generellt

mervärdesskatt hämtadestillbaka kommunerochingåendeden avsomsumman av
år statsbidragetharordningenför 1995.Vissa justeringarlandstingenligt den temporära av

ochinförandetår Eftersom avgifterna kommuner1996.emellertidgjorts sedan som
frän kontosystemet,kommunkontonainte täcker vad totalt tas utlandstingbetalar till som

páuppkommit kontona.har underskott

Nackdelar i dagens system:

tillämpaskomplicerat kommunkontosystemmåsteI dagens system etto
ii mellan utföra tjänsterför skapa konkurrensneutralitet valet attatt

tjänst.upphandla motsvaranderegi och attegen
för iersättningsrättutformat generellKommunkontosystemet är ensom-
ochmervärdesskatt betalas kommunerprincip all ingående avsom

skillnadenmed denlandsting. liknar generell avdragsrättDetta atten
förSamma finns inteligger utanför mervärdesskattesystemet.den rätt

leder till såledesi skattefri verksamhet. Systemetprivata entreprenörer
behandling.olikformig skattemässigtill

frånomsättning undantagen skat-där vissmervärdesskattesystemI ärett-
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mervärdesskatt i offentligochBetalningsströmmar
alternativ lösningverksamhet-

skattefri verksamhet.Föridagsåväl skattepliktiglandstingbedriveroch1 Kommuner som
vanligalandsting registreradei detskall kommunochverksamhetenden skattepliktiga vara

införspå vård, skola och kommermervärdesskattOmmervärdesskattesystemet. omsorg
på faktureradeavgifter.medutgåendeskatt 6 procentbetalakommunenatt exv.

erhålls mervärdesskattesystemet.i det vanligaingåendemervärdesskattförAvdragsrätt

En lägretandvård,utbildningochinförs för sjukvård inklusiveSkatteplikt2 omsorg.
förslagsvis6tillämpas, procent.mewärdesskattesats

vård, skola ochinomfrån skattepliktigaUpphandligsker entreprenörer3 omsorgsom
påmervärdesskatt 6utgående procent.debiterar

erläggas den enskildeskattepliktigtjänst kanavgift för viss del ävenBetalning4 avav
för barnomsorgstjänster.privatkommuninnevånarendirekt till entreprenör,t.ex.en

bidrageller ettantingensubventionerad kommunenErsättningenär genomgenomav
enskildebetalartillpå avgiften denlåg mervärdesskattEn tas utchecksystem. som

entreprenören.

detill den verksamhetoch tjänsteroch landstingköper5 Kommuner även somvaror
vårdcentralfolktandvårdeneller tillregi, tillbedriveri t.ex. enegen

samhällstjänsterkommun/landstingsinvånare betalningför kommunalaerlägger6 Enskilda
avgifter.ochskattergenom

utgårbarnomsorg 6 procentavgifterför exempelvislandstingkommuneller tar ut1 När
mervärdesskatt.

någonomsättningiinteverksamhet utgörlandstingbedriveroch även8 Kommuner som
gaturenhållningochsköta parker,såsommervärdesskattehänseende, t.ex. att egna

Mervärdesskatthänförligtillmyndighetsutövning.kommunensnöröjning.Vidare utövar
kommunkontosystemet.återbetalasdennaverksamhet genom

tjänsten.i priset på ellerteplikt ligger ändå dold mervärdesskatt varanen
tandläka-innehåller alltid mervärdesskatttandläkartjänstPriset somen

mervärdesskattedeklaration. Detta betyderkunnat iinte har dra av enren
från mervärdesskatt gäller.vinner då undantagskattepengar ävenstatenatt

min uppfattning iställetkonkurrensneutralitet skall enligtpolitik förEn
i sjätte direktivet.för undantagen slopas detmed kraft verka attattvara

på områdena vård,införd mervärdesskattNedanstående figur visar hur en
skulle påverkaskola och systemet:omsorg

varitpå verksamhet tidigareinföra reducerad skattesatsAtt un-somen
kostnader för den enskil-från skatteplikt får inte leda till ökadedantagen

skall lågför enskilda konsumentenmålet kostnaden dende är att varaom
mervärdesskat-utredning, SOU 1993:75 Vissasociala skäl. tidigareEnav

innebaralternativOffentlig verksamhet, presenteradetefrågor ett som-
vårdtjänster. föl-Utredningen anfördeinföras påmervärdeskatt skulleatt

skulleåterkommal993/94z225dåregeringenanfördeUtredningensförslagberördesi attmanprop
förslag.till utredningens
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jande beträffande fördelarna med utvidgad beskattning på det undan-en
området:tagna

Eftersom utredningens uppgift primärt föreslå åtgärderär att som
undanröjer konstaterade konkurrenssnedvridningar bör förutsätt-
ningarna för införa skattesats genomsnittligtprövas att en som svarar

den mervärdesskattebelastning ingår i kostnaden förmot som en pro-
ducerad vårdtjänst. En sådan avpassning skattesatsen innebär ing-av

förändring skatteintäkter, eftersom den ingående skat-statensen av
balanserar effekten avdragsrätten. Den mervärdesskattekost-ten av

nad enligt nuvarande ordning del undantagen verk-utgörsom en av
samhets kostnad för drift investeringaroch omvandlas till en
avdragsgill ingående skatt. Denna vinst får företaget betala tillba-
ka del intäkten på motsvarande omvandlas tillsättattgenom en av
företagets utgående skatt. Generellt medför skattebeläggningensett
därför inte heller någon påverkan prisnivån för ifrågavarandeav
tjänster. Det enskilda vårdföretaget blir därmed i likhet med den of-
fentliga vården okänsligt för mervärdeskattebelastningen i samband
med investeringar. Vidare blir mervärdeskatten neutral vid kostnads-

12jämförelser.

Jag ansluter mig till vad denna utredning anför i sitt betänkande. I dag ut-
den ingående mervärdesskattengör latent kostnad i icke-skattepliktigen

verksamhet. Införandet beskattning skulle innebära schablonbe-attav en
räkningar andelen mervärdesskatt i priset på tjänsterupphandlade kanav
slopas. Istället läggs mervärdesskatt på priset med 6%. På så fram-sätten
träder mervärdesskatten tydligt. Risken för respektive underkom-över-
pensation bortfaller.

dagensI bär den enskilde del mervärdesskattekostnadensystem en av
eftersom skatten ligger idold den avgift den enskilde,tas ut t.ex.som av
för vårdtjänster eller barnomsorg. Om särskild avgift inte för dentas uten
samhällsfinansierade tjänsten eller avgiften lägre vadär än mot-om som

självkostnaden för tjänsten får kommunen eller landstinget täckningsvarar
för mervärdesskattekostnaden kommun- eller landstingsskatten.genom
Mervärdesskatten alltid del priset, antingen direktutgör öp-en av genom

skattedebitering fakturani på leveransen, eller indirekt in-pen attgenom
gående skatt inte kan dras av.

Figur 7.4 visar där undantagen områdena vård, skola ochett system om-
tagits bort, dvs. där både offentlig och privat verksamhetett systernsorg

gjorts skattepliktig.

2 SOU 1993:75Vissamervärdesskattefrågor Offentlig verksamhet, 43s.-
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följande:enligtsammanfattasgenerell skatteplikt kanmedFördelar

privatsektor ochoffentligskattepliktig kommerverksamhetOm all görs-
rättvist ochmervärdesskattehänseende. Dettai ärjämställassektor att

konkurrensneutralt.
upphand-Ersättningama vidkrymperKommunkontosystemet avsevärt.-

slopas.kan6-, 18- och 5-procentbidragsgivning medling eller
landsting. Kommunernaochförenklas i kommunerAdminstrationen-

18- och 5-pro-6-,för hanteragåradministrationslipper den attsom
pri-medockså förhandlingarslippercentsersättningama. Kommunerna

allt kom-kommunkontotfall. Eftersomi dessa trotsentreprenörervata
och hållet.heltinte problemenförsvinner dockkvarñnnasattmer

skattepliktigicke-skattepliktigi dag görsverksamhetOm privat ärsom-
in-förfull avdragsrättskattskyldigefår denreducerad skattesatsmed en

vissatillorsakensociala skälmervärdesskatt. De ärgående att om-som
nås lika bramålensociala kanmervärdesskatt. Defrånundantagitsråden

ordningsådaneftersomochreducerad skattesatsmedbättreeller enen
föredra.ordningeffektivitet dennasamhällsekonomisk ärfrämjar att

skattepliktgenerelldiskussion införandetmedvetenJag är att avomom en
mervärdesskatte-särskildadenivå. På grundeuropeiskföras påmåste av

avreglerasmarknaderföljd vissatilluppstått i Sverigeproblem attavsom
offentlig sektoriverksamhetsforrnemaochför konkurrensoch utsätts att

diskussioner.initiativ till sådanaregeringensvenskaförändras bör den ta
förkommissioneneuropeiskamed deninledasdialog bör attsärskildEn

främst påkonkurrensproblemen, jag tänkerangelägnadeklargöra mest
vilket handlingsutrymmefå klarlagttandvårdsmarknaden, för att som

EG-lagstiftning.nuvarandeförinomfinns ramen
mellantidenvi iskallomfattande HurEG-rättenändraAtt är process.en

med kom-tillämpnings-problemenkonkurrens- ochde akutalösa mest
idagmunkontosystemet

nuvarande lag-enligtmöjligtså långskatteplikt införsförordarJag att
gjortjag harEG-rättenområdet. Enligt de analyserstiftning på tor-somav

slo-bestämmelser kunnamervärdesskattelagensenligtundantagflerade
påframför allttänkerJagbestämmelserna i EG-rätten.stödmed avpas

bedrivs medregiprivativiss vårdverksamhettandvård även sommen
alla verksam-framhållavill dockkunna beskattas. Jagvinstsyfte torde att

gli-ñnnsEG-regler. Detenligt nuvarandebeskattashetsformer inte kan en
offentligprivat ochkonkurrensintensitet mellangällerskala detdande när

tandvårdsmarkna-pådock endastprissättning existerarFriverksamhet.
framförför andrainteför vissa aktörerpartiell skattepliktden. En men

huvudsaklig del måsteisjukvårdoffentligt bedriveninte förallt un-som
inte kankonkurrensproblemendockinnebärenligt EG-rättendantas att

hållet.helt ochlösas
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Privat verksamhet med dagens lagstiftning inte kan bli skatteplik-som
tig, kan under tillfällig period föras in i kommunkontosystemet. Omen
privata förs in på kommunkontotentreprenörer kan detta leda till förbätt-
rad konkurrensneutralitet förhindraoch inlåsningseffekter. Således torde
detta möjligt alternativ.ettvara

Om privat verksamhet skulle föras in på kommunkontot skulle det in-
nebära kommunkontosystemet utvidgades. Det skulleatt innebära deatt
privata i dag omfattasentreprenörer 6-procentsersättningen fårsom av er-
sättning för sin ingående mervärdesskatt direkt i kommunkontosystemet.
En analys bör dock huruvida detta förenligtgöras är med EG-rätten på
mervärdesskatteområdet. En beviljad avdragsrätt inom för kom-ettramen
penationsssytem för icke-skattepliktig verksamhet bedrivs i privatsom re-

kan kringgående reglerna avdragsrätt i det sjätte di-ettanses som av om
rektivet. Således måste den svenska regeringen inhämta och beakta kom-
missionens synpunkter vid eventuell beredning sådant förslag.etten av

7.3 Uppföljning och kontroll

Utgångspunkter7.3.1

Till följd bl.a. utbetalningarna från har ökat har fråganatt systemetav om
kontrollen och uppföljningen i fått aktualitet. En utgångs-systemet ny
punkt för kommunkontosystemet regelverketär skall tillämpas likaatt av
landets samtliga kommuner och landsting. En utgångspunkt är attannan
ändamålen för utbetalningarna från skall kunna följas Jagsystemet upp.
har därför fått i uppdrag dels lämna förslag till hur uppföljningen ochatt
kontrollen i kan förbättras, dels analysera behovetsystemet att av rappor-
tering inom systemet.

I utredningens delbetänkande se bilaga 3 påexempel hanteringenges
mervärdesskatten i kommuner respektive landsting. Där konstaterasav att

konstruerat utifrånär principen mervärdesskattensystemet skall fallaatt ut
resultat den kommunala redovisningen.ett Den mervärdesskattsom av

inte hänförs till den skattskyldiga verksamheten kan betraktassom som en
restpost hamnar i kommunkontosystemet. Enligt den enkätsom som

i delbetänkandet den absoluta majoritetenpresenteras landsting-svarar av
det inte kan fråga några betydande beloppatt har redovi-en vara om som

fel så de har betalats från kommunkontosystemetsats i stället föratt detut
vanliga skattesystemet.

I departementsskrivelsen Ersättning viss mervärdesskatt till kommu-av
landstingoch framfördes förslag utökad kontroll kommunkon-attner av

3 Ds 1997:74
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6-procentsersättningenAnledningenborde övervägas. atttosystemet var
VidS-procentsersättning.18- respektivemedkompletterasförslogs re-en

landsting förorda-ochenskilda kommunermissbehandlingen framkom att
revisionen.kommunalaordinarievid sidan densärskild kontrollde aven

fi-eftersomdocklandsting menadeochkommuner systemetFlertalet att
denkontrollytterligareingen utöverkommunsektom behövsnansieras av

revisionen.kommunala
i kommun-kontrolluppföljning ochföreslå utökadförSkälen att en

betän-förs fram i dettaförslagbakgrund dekontosystemet är mot somav
följande:kande

kommunkontosystemetiPrivata entreprenörer

frånfå ersättningkanprivatapå kontroll ökar entreprenörerKraven om
skemåste kunna entreprenörerkontrollEnkommunkontosystemet. attav

samtidigt be-landsting ochrespektivetjänster till kommunersäljersom
för ingå-avdrag/får ersättningverksamhet yrkarskattepliktigdriver annan

omslutningen i kommun-finns riskrätt Annarsiende attsystem.moms
avgiftdenpåverkarvilket i sinytterligareökarkontosystemet tur som

får betala.landstingrespektivekommuner
risk för skatte-för kommunmomsenkontrollsystem saknasOm ett men

förriskenökarmervärdesskattesystemetordinarieföreligger i detrevison
okontrolleradefrån detyrkasför ingåendeersättning systemet.att moms

inkomstsidapå statsbudgetensKommunkontot

inkomstsida ökar behovetpå statsbudgetensförs inkommunkontotOm av
kommunkontosystemetförutgångspunktframförtskontroll. Som attär en

lands-ochsamtliga kommunerlandetstillämpas likaskallregelverket av
kommunsektomfinansierasheltfall kommunkontosystemetting. I det av

tillförsäkrakontrolleraför änskälfinns inget systemet attstaten attannat
omfördelningseffektertillupphovregelverket intetolkningaratt gerav

orättvist.upplevsdärmedoch systemetatt som
inkomstsida,in på statsbudgetensläggskommunkontotOm däremot

för kom-därmedochföreslås i avsnitt 7.1.3, övervilket ansvarettarstaten
kontroll vid sidanstatligfinansiering ökar behovetmunkontots avenav

kontroll kanutökadExempel på behovrevisionen.kommunaladen va-av
ochlokal18 % vid hyraersättning medförtillämpningen reglerna avavra
bi-respektiveupphandling från,vidersättningsnivåemaför dereglerna tre

drag till, entreprenörer.
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7.3.2 påFörslag utformning kontrollfunktionav en

Den skattemyndighet f.n. Skattemyndigheten i Gävle administrerarsom
ansökningarna ersättning enligt kommunkontosystemet har enligt gäl-om
lande bestämmelser inte tilldelats någon kontrollfunktion dennautan gran-
skar i huvudsak ansökningshandlingarna uppfyller de formella kraven.om
Någon materiell prövning följaktligen inte.görs Kommunernas ansök-
ningar ersättning granskas därför endast inom för den ordinarieom ramen
kommunala revisionen kommunallagen.regleras isom

Skattebetalningsslagen innehåller bestämmelser redovisning ochom
betalning preliminär och slutlig skatt, socialavgifter mervärdes-av samt
skatt. lagenI finns också bestämmelser bl.a. och beräkninguttagom av
preliminär och slutlig skatt skatt. I 14 kap. skattebetal-samt ansvar om
ningslagen finns bestämmelser utredning i skatteärenden. Regleringenom
innehåller bl.a. skyldigheten föra anteckningar, föreläggande lämnaatt att
uppgift och förutsättningarna för skatterevision. Skattemyndigheten kan
enligt nämnda bestämmelser förelägga kommun lämna uppgiftatten som
behövs för kontroll deklarationen och besluta revision för kon-av attom
trollera kommun fullgjorthar sin deklarations- och uppgifts-om en annan
skyldighet på riktigt fullständigtoch sätt.ett

Uppgiften kontrollera kommunkontosystemet bör med hänsyn tillatt
bl.a. tillgången på kompetens de regionala skattemyndigheterna.utövas av
En kontrollfunktion till kommunkontosystemet bör hänvisninggenom en
i kommunkontolagenlö kunna knytas till .skattebetalningslagen i tillämpli-

delar. Detta skulle det möjligt för skattemyndighetengöra bl.a.ga att ge-
nomföra revisioner hos privata i det fall dennaentreprenörer rättgrupp ges
till ersättning från kommunkontosystemet. Men kontrollen kan även avse
kommunerna eller landstingen för kontrollera det underlag liggeratt som
till grund för ansökningar ersättning från kommunkontosystemet.om

7.3.3 Förslag till förbättrad uppföljning

Bättre underlag och skulle kunna erhållas uppföljningenprognoser om av
utökades. I dag möjligheternaär exempelvissystemet analysera varföratt

omslutningen i Ökar begränsade bl.a. eftersom de uppgiftersystemet som
in från kommuner och landsting i ansökantas ersättning endast omfat-om
uppgifter ingående mervärdesskatt itar och uppgifterom en summa om

ersättning för 6-, 18- respektive 5-procentsersättningen. I utredningens

" 9 kap.kommunallagen1991:900
5 1997:483
‘° Lagen1995: 1518 mervärdesskattekontonför kommunerochlandstingom
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Skattemyndighetenfrånredovisningårligframfördesdelbetänkande att en
löpan-i dentillskulle kunnaRiksskatteverket nyttastorGävle elleri vara

uppföljningende systemet.av
betalningsströmmamaförändradefölja dekunnautgångspunktEn är att

ökningtillorsakernaföljakunnaochkommunkontosystemet avi att en
delbetänkandeutredningensianalysenfrånErfarenheternaomslutningen.

kun-fördelskullevisar det attomslutningen storiökningen att vara enav
i kom-återkommerinvesteringarStorainvesteringar.följa somuppna

han-börintervallerlängreochmed ojämnalandstingssektomresp.mun-
omslut-utvecklingenframskrivning systemetsvidsärskilt avavteras en

in-driftvad kan utgöramellanåtskillnadabsolutning. En resp.ansessom
användsbl.a.definitionerdemöjliginte göra,vesteringar är att sommen

bör kunnaräkenskapssammandragettilluppgifterinsamlaSCB för attav
utgångspunkt.tjäna som

erhållsbidragsgivningentreprenader ochomfattningenUppgifter avom
ispecificerasS-procentsersättningen18- och6-,särskildadenattgenom

ansökaniAtt ävenkommunkontosystemet. tafrånersättningansökan om
mervärdesskattingåendeersättning förhuruvidauppgifter va-in avserom

utvecklingenföljaförutsättningarnaförbättrakantjänster atteller avror
verksam-efter deindelasockså kunnaskulleUppföljningensystemet.

uppdelningsådanEnkostnadenredovisadedenhetsområden avser.som
Verksamhetsin-respektive denutifrån de kontogrupperskeskulle kunna

Riksskatte-räkenskapssammandraget.iSCBanvändsdelning avsom
från kom-ersättningför ansökananvisningarsärskildaskulle iverket om

in.begärsuppgifterprecisera dekunnamunkontosystemet som
tillavgifternafastställaför systemetunderlagförbättratFörutom attett

utveckling. Ettanalysuppföljning ochårlig systemetsbehövs även aven
tilläggantingenRiksskatteverketpå ettläggasuppdrag börsådant genom
eller i1990:1293skatteförvaltningenförinstruktionFörordning medi

uppfölj-förAlternativt läggsmyndigheten.för ansvaretregleringsbrevet
Gävle.iSkattemyndighetenpåningen

kunnabehovsig innebäraiuppföljning kan attpå utökad ettKraven av
framförtremissvartidigareiRiksskatteverket harunderlaget.kontrollera

ochbehövasutformad kanskaansökanregler för hurtydligare varaatt en
anförs bestäm-Vidarebehövakan över. attansökningsformulären sesatt

skall ske.ansökanrättelsehurochreglerarinföras närbörmelser avsom
rättelsereglerarbestämmelserfrån dekan hämtasVägledning avsom

mervärdesskattesystemet.ordinarieskattedeklaration i det
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Magdalena Brasch,av
Budgetavdelningen vid Finansdepartementet

Utredaren redovisar alternativa modeller för finansieringen kommun-av
kontosystemet. Ett alternativen innebär kommunkontosystemetav att
läggs in på statsbudgetens inkomstsida och volymökningama iatt syste-

skall finansierasmet Alternativet innebärstaten. inkomsterav att statens
minskar i förhållande till dagens med betydande belopp.system Enligt
Kommittéförordningen 1998: 1474 skall utredaren vid förslag inne-som
bär intäktsminskningar för föreslå finansiering.staten Ett sådant kon-en
kret finansieringsförslag saknas. Detta gäller vid detäven alternativ då
tandvården skattepliktig.görs

Jag vidare motiven förär statligatt finansieringanser svaga en av vo-
lymökningar i Utredaren konstaterarsystemet. det egentliga syftet medatt
kommunkontosystemet, dvs. skapa neutralitet föratt kommuner och
landsting i valet mellan upphandla verksamhetatt och bedrivaexternt att
verksamhet i regi, i huvudsak uppnås. Vidare har det inte kunnategen på-
visas varaktig omfördelningatt sker mellan kommuneren mellanresp.
landsting. Det finns också många osäkerhetsfaktorer kring beräkningen av
volymutvecklingen och därmed också det ackumulerade underskottet i
systemet.

Magdalena Brasch
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Hansson,UlrikayttrandeSärskilt av
FinansdepartementetvidSkatteavdelningen

tänkbara än-partierresonerandeinnehållerUtredningsbetänkandet om
konsekven-analysegentligNågonmervärdesskattesystemet. avidringar

inombeskattningeffekterVilkainte.dock ex-finnsåtgärderna enserna av
ärkommunkontosystemetsidanvidfårtandvårdsområdetempelvis om --

dessutomtandvård utgörbeskattningEnbelysta.intehuvudtaget avöver
generelltillförstaskulleoch stegetprincipgenombrott merensomsesett

vilketvård ochskola,områdena,undantagna omsorg,debeskattning nuav
sikt.lite längrepålösningskallförordarocksåutredningen envara
ingetområden ärundantagnainom sommervärdesskattinföraAtt nu

imåste övervägasåtgärdereventuellasådanaavvisas,generellt bör men
sjätte mervär-EG:såberopaEU-nivå. Attpåochsammanhangvidareett

bestämmel-beskattningstöd för attdesskattedirektiv pressavoreensom
innebä-skullesådant sättpåEG-rättimplementera ettochlångt, attserna

svenskt synsätt.förfrämmandelagstiftningsteknik ärsomenra
skattefriaolikabeskattamöjlighetenkringtankegångar attUtredningens

deslagdetintesåledes atttandvårdsområdet ärexempelvis avområden,
utjämningskatteområdet. Enpååtgärdernågra avförgrundtillläggaskan

kom-utformningennuvarandedenföljer avkonkurrenseffekterde avsom
dettaijusteringarhand skeförstadärför ibörmunkontosystemet genom

Härvid börfinns.möjlighetersådanapåocksåpekarUtredaren attsystem.
priva-inframkomlig väg taattkanintedetbeaktasdock enatt somanses

kommunkontosystemet.ientreprenörerta
kommittéförordningenenligtutredarenframhållavill jagSlutligen att

förintäktsminskningarinnebärförslagvidskyldig14741998: är att som
ñnan-föreslåmedföra,skulletandvårdbeskattning envilket avstaten, en

saknas.fmansieringsförslagsådantEttsiering.

Ulrika Hansson
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Särskilt yttrande Anders Hedberg, Landstingsförbundet ochav
Ronnie Peterson, Svenska Kommunförbundet

En de viktiga frågorna utreda den kommunalaav att finansieringenvar
bakgrund de ökademot utbetalningarna från Analysenav utvisarsystemet.

de ackumulerade underskottenatt på kommun- och landstingskontona ut-
gör växande problem. Detta iett synnerhet kommunsektomnär ålagdär
balanskrav fr.o.m. år 2000.

Utredningen fastslår den kommunala självñnansieringenatt systemetav
kommer öka påtagligt. Detta leder iatt sin till omfördelningentur mel-att
lan kommunerna i ökar.systemet

Vidare påvisar utredningen kommunkontosystemet lederatt till effekti-
vitetsvinster för samhället i samband med kommunal upphandling.
Kostnaderna i form ökat kommunkontona falleruttag dock enbart påav
kommunkollektivet.

Det påtalas också i utredningen kommunkontosystemetsatt omför-om
delningseffekter ökar kan kommunernas förtroende för kommasystemet

minska, vilket kan medföraatt syftet med inte uppnås.att systemet
Utredningen påvisar alternativa modeller förtre finansieringen. Utifrån

de faktiska omständigheterna både underñnansieratatt ärsystemet och att
det framtida kommer öka finner viuttaget bara alternativetatt medatt stat-
lig finansiering, med konstruktion kompensationssystemet församma som
statliga myndigheter, förenligtär med de grunder konkurrensneutrali-om

skatet upprätthålla. Vidsystemet ökad kommunalsom självñnansiering
kommer omfördelningseffekter uppstå mellan kommuneratt gör attsom

inte blir neutralt ifrågasystemet hur landets kommuner och landstingom
ska utforma sin verksamhet och till vilka kostnader.

Vi dessutom förutom föratt staten, utformaanser ansvaret att ett system
för upprätthålla konkurrensneutralitetatt vid offentlig upphandling, måste

den finansierar sådant Staten ivara ettsom till kommu-system. motsats
denår erhåller ifrågavarandenerna mervärdesskatteinbetalningarsom

redovisas på statsbudgetens inkomstsida. En återbetalningsom dennaav
skatt i slutet det härett frågasystern är inte kostnadutgör försom om en
staten.

Anders Hedberg Ronnie Peterson
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Bilaga 1

än
Kommittédirektiv Plåt

särskilda förUtvärdering det systemetav Dir
för mervärdesskatt tillersättning viss 1993:93

landstingkommuner och

vid regeringssammanträde den oktober 1998.Beslut 29

Sammanfattning uppdragetav

vissa frågor inomuppgift analyserasärskild utredare tillkallas medEn att
lands-mervärdesskatt till kommuner ochför ersättning för visssystemet

uppgiftinledandeUtredarens ärting, det s.k. kommunkontosystemet. att
från harutbetalningarnaförklara orsakerna tillanalysera och systemetatt

kollektiva ñ-uppstår till följd denomfördelningseffektökat. Den avsom
denskall redovisasockså analyseras. Dettanansieringen skall senast

20 februari 1999.
uppfyller detutvärdera hur välskall utredarenHärutöver systemet

konkurrensneutralitet mellan kommunalegentliga syftet, dvs. skapaatt
föreslåvid behovrespektive på entreprenad ochverksamhet i regiegen
viktigförändringar i det nuvarande Enalternativa lösningar eller systemet.

finansieringenkommunalaeffekterna denfråga analysera är motatt av
skall utreda-från Vidareutbetalningarnabakgrund de ökade systemet.av

iuppföljningen och kontrollenförslag förbättralämna kan syste-somren
oktoberredovisas den 1uppdraget skalldelenDen senastmet. avsenare

1999.

Bakgrund

År för kommu-kommunkontosystemet1996 infördes särskilt systernett
fårinteför sådan mervärdesskattlandstingens ersättningoch somnernas
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dras enligt mervärdesskattelagen 1994:200. Systemet regleras i lagenav
1995: 1518 mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.om

Bakgrunden till reglerna förär mervärdesskatt ändrades isystemet att
samband med skattereformen 1990/91 då fler tjänster tidigare beladesän
med enhetlig mervärdesskatt. Med då rådande skulle detta hasystemen
inneburit konkurrenssnedvridningar uppstod mellan kommuner ochatt
privata till fördel för kommunalentreprenörer verksamhet i regi. Detegen
skulle således ha blivit billigare för kommuner och landsting utföraatt

anläggningsarbeten i regi med anställd personalt.ex. än attegen egen
handla dem från eftersom de sistnämndasentreprenörer, arbe-externaupp

efter skatterefonnen skulle komma beläggas med högrete att en mer-
värdesskatt tidigare.än

Mot denna bakgrund fick kommuner och landsting s.k. utökaden av-
dragsrätt inom för mervärdesskattesystemet fr.0.m. 1991. Samtidigtramen
fick de få särskilt bidrag vidrätt upphandling eller bidragsgivningatt ett
till sådana skattefria verksamheter sjukvård, tandvård, socialsom omsorg
och utbildning. Kommuner och landsting fick kompensera för dettastaten

den s.k. avräkningsskatten höjdes och därmed minskade derasattgenom
skatteinkomster.

I samband med Sveriges inträde i EU uppstod behov särredovisaattav
ersättningen till kommuner och landsting för ingående mervärdesskatt ef-

EG:s Skatteregler inte tillåter föravdrag ingående mervärdesskatttersom
hänförlig till skattefri verksamhet inom det ordinarie mervärdesskattesys-

Under 1995 gällde därför särskild ordning administreradestemet. en som
Skattemyndigheten län.i Dalarnasav

Från och med 1996 hanteras ersättningen till kommunerna och lands-
tingen i särskilt regleras i lagen 1995:1518ett system mervär-som om
desskattekonton för kommuner och landsting. Systemet administreras av
Skattemyndigheten i Dalarnas län. Kommuner och landsting ansöker hos
Skattemyndigheten ersättning för ingående mervärdesskatt inteom som
kan återfås i det ordinarie mervärdesskattesystemet. Ersättningen betalas

från två räntebärande konton upprättade hos Riksgäldskontoret, kom-ut
munkontot respektive landstingskontot. In- och utlåningsräntan på konto-

baseras på styrräntaRiksbankens viktigastereporäntan ärna som
Systemet finansieras kommunerna och landstingen betalarattgenom en

för respektive kollektiv enhetlig avgift invånare. Denna avgift fast-per

Skattemyndigheteni Dalarnaslänbenämndes 31den januari 1996Skattemyndighetenit.o.m.
Kopparbergslän.
2Riksgäldskontoret dockvissaberäkningstekniskagör justeringar Till kommerreporäntan. räntanav

administrationsavgift 0,2 docklägst250kronor årochhögst20000kronorprocent,en om per per
år.



Bilaga I 14719992133SOU

kommandeinför det10 septemberdenRiksskatteverketställs senastav
avräkningrespektive kontodärefterAvgiften tillförsbudgetåret. engenom
betalasvarje månadstatsbidragskattemedel ochsamlade utfrån de som

Avgiften bestämslandsting.ochtill kommunerskattemyndighetema ut-av
utifrånochinnevarande åretunder detutbetalningarnaifrån de faktiska en

året detinnevarandedetsåväl återstodenföröver uttagen somavprognos
året.kommande

reglering mellanekonomiskinfördes gjordes statenNär systemet en
generellaså detpårespektive landstingen sätt stats-och kommunerna att

påprincip baseradesimed beloppinför 1996 höjdesbidraget ett som
iSkattemyndighetenfrånersättningsamladelandstingsochkommuners

respektivealla kommunerDärigenom erhöll1995.underDalarnas län
generellahöjdainvånare. Deträknatlikalandsting stor persummaen
miljarder22,5uppgick tillför 1996 ochavgiftenmotsvaradestatsbidraget

kronor.
framfördenuvarandegrund för detlåg tillpropositionen systemetI som

bibe-år 1995 skulleförtillämpadedetregeringen systernatt som manom
ökning kostnadernadenför helafåhållas skulle som upp-staten avsvara

inteuppfattningregeringens stämmaenligtskullestår tiden. Dettaöver
utgifter.få kontrollbättreambitionerna övermed statensöverens att

få finansieraskulleoch landstingkommunerInnebörden detta att enav var
avgifter.höjdaökning medkommande

tidigare,emellertidår 1996 nämntsutgångslägetI systemet, somvar
eftersomlandstinget,ellerenskilda kommunenförfinansiellt neutralt den

avgifterna tillkompensation förficklandstingochkommuneralla sys-
systemomläggningenfrånbetänkandei sittutgickUtskottet atttemet.

1995/96264, bet.lämpligt prop.utvärderas sättskulle ett
1995/96:1 16.rskr.1995/96:FiU5,

1996efterUtvecklingen

sedanlandsting har ökatochfrån till kommunerUtbetalningama systemet
gäller ihöjas.fått Dettaavgifterna harpåföljden1996 medinförandet att

bestämmelseri dag ingafinnsregelverketlandstingskontot. Isynnerhet
tillfreds-möjligtdärför inteuppföljning och kontroll. Det är att ge enom

omslutningen.till den ökadeförklaringställande
harfrån kontonautbetalningarnatillorsakerfinnas ñerakanDet att

genomförexempelvislandsting eller kommunfallökat. det storaI ett en
avgiftenhöjatill behovår kan det ledaunderinvesteringsprojekt attett av

omfattande kan konse-investeringarnaåret. Om ärkommandeför det
ti-landsting. Settoch överför övriga kommunerbli märkbarakvenserna
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den bör emellertid denna effekt delvis neutraliseras eftersom det i flertalet
kommuner respektive landsting uppstår behov eller nyin-göraattav re-
vesteringar. Samtidigt kan det dock finnas skillnader i investeringsvolym
beroende på olika faktorer.

Till följd den finansieringen sker således omfördel-av gemensamma en
ning inom kommun- respektive landstingskollektivet beroende på hur
mycket varje kommun respektive landsting får i ersättning från isystemet
relation till hur mycket betalar in i avgift.man

Under hösten 1997 tillsattes arbetsgrupp för göra översynatten en av
vissa frågor i Ds 1997:74. Främst handlade det tillämp-systemet om
ningen begreppet stadigvarande bostad. I mervärdesskattelagen finnsav

avdragsförbud för ingående mervärdesskattett stadigvarandesom avser
bostad. Skattemyndigheter och kommuner har i ñertal fall haft olikaett
uppfattning hur detta begrepp skall tolkas. Arbetsgruppen föreslogom att

till ersättningrätten för ingående mervärdesskatt vård ochsom avser om-
från kommunkontosystemet skulle kopplas till socialtjänstlagensorg

1980:620 och lagen 1993:387 stöd och service till vissaom
funktionshindrade eftersom det med denna lösning inte skulle behövas nå-

bedömning insatsen skall betraktas vård och socialgon av om som omsorg
eller stadigvarande boende. sådanEn ändring trädde i kraft den 1 juli 1998
efter förslag i 1998 års ekonomiska vårproposition prop. l997/98:150.

I samband med remissbehandlingen arbetsgruppens ansågrapportav
ñera remissinstansema kontrollen i behövde förbättras.attav systemet
Vidare ansåg ñera remissinstanser det finns behov preciseringatt av en av
reglerna så samtliga kommuner och landsting hanterar sinaatt ansökning-

på likartat sätt.ettar
Riksskatteverket ñck i maj 1998 i uppdrag behovetöverväga än-att av

drade regler beträffande tidsfrist och rättelse för ansökan ersättning,om
omprövning utbetalningsbeslut. I uppdraget ingår också undersökaav att
behovet ändrade regler beträffande återbetalningsskyldighet kom-närav

eller landsting fastighet för vilken ersättning för ingåendeavyttrarmun en
mervärdesskatt har betalats från kommunkontosystemet. Detta uppdrag
skall redovisas till regeringen Finansdepartementet den 31 de-senast
cember 1998.

Ett specifikt problem framhållitshar Svenska Kommunförbun-som av
det och Landstingsförbundet det omfattandeär arbete krävs vid desom
följdändringar behöver i varjegöras gång det sker huvud-systemetsom
mannaskapsförändringar, eftersom den ursprungliga regleringen base-är
rad de ansvarsförhållanden rådde 1995.som

Utöver vad har ytterligarenämnts frågeställningarrad ak-som ovan en
tualiserats under tiden varit i kraft. Svenska Kommunför-systemetsom
bundet och Landstingsförbundet har under oktober 1998 till Inrikesde-

inkommit med skrivelserpartementet rör systemet.som
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Enbör sär-bakgrund över.dennaRegeringen systemetattmot sesanser
harhuroch analyseraför utredatillkallasbör systemetskild utredare att

itill förändringarförslaglämnavid behov systemet.fungerat samt

Utredningsuppdraget

omfördelningochOmslutning

tillorsakernaförklaramöjligtlångt detoch såanalysera ärskallUtredaren
ocksåskallUtredareniomslutningenkraftiga ökningenden systemet.av

respektive lands-mellan kommunerskeromfördelninganalysera den som
finansieringen.dentill följdting gemensammaav

onkurrensneutralitetK

egentligadetuppfyllakan sägasutvärderaskallUtredaren systemetom
verksamhetlikställamervärdesskattehänseendeisyftet, dvs. upp-somatt
regi.ibedrivsverksamhetmedhandlas externt egensom

verksamhe-kommunaladeutvecklingenbedömabörUtredaren avom
införgjordesanalyseri deförutsattesfrån vadskilt sighar somterna som

så fall kanidettavilka konsekvenserochnuvarandeinförandet systemav
utformning.förfå systemets

ochomslutningenökadedenutvärderabör dessutomUtredaren om-om
påverkat kon-finansieringen harkollektivadentill följdfördelningen av

kurrensneutraliteten.
inte skaparnuvarandevisarutvärderingovanstående systemOm att en

förenklaskankonkurrensneutralitet ellertillfredsställande systemetom
tillförslaglämnautredarenskallsyftet förändras,egentligadetutan att

utformningaralternativa systemet.av

Kontroll

kontrollen iochuppföljningentillförslag hurlämnaUtredaren skall sys-
harfrånutbetalningarnaTill följd systemetförbättras.kan atttemet av

iuppföljningen änkontrollen ochblir frågan systemetökat merom
lan-likatillämpasregelverket skallutgångspunktangelägen. En är att av

utbetal-ändamålen förlandstingochsamtliga kommunerdets attsamt
också analyseraskallUtredarenföljabli möjligaskallningarna att upp.

rapportering inombehovet systemet.av
bl.a.mellanarbetsfördelningenochutredarenskallVidare över ansvars-se
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Riksskatteverket, Skattemyndigheten i Dalarnas län och de båda kom-
munförbunden.

Övrigt

Utredaren skall undersöka möjligheterna förenkla hanteringen eko-att av
nomiska regleringar mellan kommunerna och landstingen i samband med
huvudmannaskapsförändringar. Bl.a. bör möjligheten slåatt samman
kommunkontot och landstingskontot till konto prövas.ett gemensamt

Utredaren skall vidare belysa för- och nackdelar med beslut haratt som
fattats Skattemyndigheten i Dalarnas län kan överklagas till regeringenav
respektive någon instans. Utredaren skall därvid särskilt beakta deannan
riktlinjer för överklagarätten beslut till regeringen riksdagen fast-att som
ställde år 1984 prop. 1983/842120, bet. 1983/94:KU23, rskr.
1983/84:250.

Utredaren får också frågorandra har anknytning till kom-ta upp som
munkontosystemet.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall först analysen utvecklingen omslut-avrapportera av av
ningen omfördelningen i En redovisningsamt detta arbetesystemet. av
skall lämnas till Finansdepartementet den 20 februari 1999. Desenast öv-
riga delarna i uppdraget skall redovisas den l oktober 1999.senast

Regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare
skall gälla för utedningen: redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt dir.
1992:50, offentliga åtagandenpröva dir. 1994:23, redovisa jämställd-
hetspolitiska konsekvenser dir 1994: 124 och redovisa konsekvenser för
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
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1999-03-11Finansdepartementet

ln 98.10

vissförersättningförsärskilda systemetdetUtvärdering av
del1998:10landsting Inochtill kommunermervärdesskatt -

omfördelningomslutning och1

Sammanfattning

frånutbetalningarnaorsaker tillolikaredovisasI delbetänkandedetta att
för vissersättningförsärskildalandstingensochkommunernas system

årenmellanökatharkommunkontosystemet,det s.k.mervärdesskatt,
och 1998.1997

finansieringsavgiftema tillutredningen bl.a.tillBakgrunden är att sys-
påfrämstutbetalningarna ökat. Det ärföljdhöjas tillfåtthar atttemet av

1997Mellanhar ökat.frånersättningarnalandstingssidan systemetsom
18vilketmiljarder kr,tillökningen 1,11998 uppgick motsvararoch pro-

Ökningen effekter.tillfälligaochbådeförklaraskan permanentacent. av
förutse-följt19971996 ochunderutvecklingenharkommunernaFör en

Är kraftigareökningstakten1998kostnadsutveckling. ärochbar volym-
ersättningför kommunernasreglernapåberotordetidigare. Detta attän

1998.juliändrades den 1äldreboendeför
kostnadsan-vissttagit1998 harfr.0.m överlandstingenföljdTill attav

medlandstingsdeleniomslutningenfrån ökade systemet caavstatensvar
avseende in-mervärdesskattavlyftenbedömsVidare300 miljoner kr. av
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vesteringar ha stigit med 450 miljoner kronor mellan 1997 och 1998.ca
En ytterligare förklaring Malmö kommunär låtit landstingen iatt

Malmö hus län och Kristianstads län utföra viss verksamhet kommu-som
för. Av denna anledning har utbetalningar 170 mil jo-nen ansvarar om ca

kronor gjorts från landstingskontot inte inbetalning-ner motsvarassom av
till kontot.ar
Av den totala ökningen 1,1 miljarder kr kan utredningen direktom pe-

ka på faktorer förklarar 1 miljard kronor, dvs. 90som ca procent.ca
Utredningen skall undersöka det finns omfördelningseffekter iom sys-

och i sådant fall analysera hurtemet de samvarierar med den kollektiva fi-
nansieringen. Enligt direktiven skall utredningen analysera de omfördel-
ningseffekter uppstår till följd den kollektiva finansieringen.som av

Alla kommuner och landsting får i ersättning för de faktiskasystemet
utgifter de har haft. Om kommun har höjda utgifter fört.ex. mervär-en
desskatt under år allt lika innebär det samtligaett kommunerannat att

år kommernästa få betala högre avgift till Påatt det kansättetsystemet.en
det sägas samtliga kommuner får lämna visstatt bidrag, dvs. den höjdaett
avgiften, för utgifter för mervärdesskatt kommun har haft. Undersom en
1999 kompensationmotsvarar statsbidrag 80statens procentgenom av
landstingens avgifter och 90 kommunernas avgifter.procent av

Avslutningsvis föreslår utredningen Skattemyndigheten i Gävle elleratt
Riksskatteverket årligen lämnar redovisning utvecklingen ien syste-av
met.

Bakgrund

År 1996 infördes kommunkontosystemet för kommunernas och landsting-
ersättning för sådan mervärdesskatt de inte kan dra inom detens som av

ordinarie mervärdesskattesystemet. Det kan mervärdesskattt.ex. vara som
hänförlig tillär skola, sjukvård och socialvård. Dessa verksamheter med-

för inte skatteplikt, dvs. någon utgående mervärdesskatt skall inte läggas
på tjänsten tillhandahålls.när Till följd det får den ingående mervär-av
desskatten inte dras i det vanliga skattesystemet.av

Bakgrunden till förändringarnaär skedde isystemet samband medsom
skattereformen 1990/91 då beskattningsområdet utvidgades väsentligt och
mervärdesskattesatsen höjdes. I princip blev alla och tjänstervaror som
tillhandahålls i yrkesmässig verksamhet skattepliktiga.

En i princip generell mervärdesskatt krävde generell lösning ska-att en
pades för utjämna skattens konkurrenssnedvridandeatt effekter vid val
mellan kommunal verksamhet i regi respektive upphandling verk-egen av
samhet. Den metod valdes införandet generell avdragsrättsom var av en
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för mervärdesskattesystemet,för landsting inomkommuner och ramen
uppstått i skattepliktigingående mervärdesskatten hadedenoavsett enom

verksamhet eller inte.
principlandsting fick dra i allSamtidigt kommuner och rätt att avsom

statsbidrag 6ingående infördes särskiltmervärdesskatt procent.ett om
indirekt belastar kommu-mervärdesskattBidraget skulle täcka den som

skattefri frånvid upphandling verksamhetoch landstingen nä-avnerna
till vissfall då bidrag lämnats verk-ringsidkare. Bidraget skulle även avse

för mervärdesskatt. Syftet medbidraget täckt kostnadersamhet och även
mervärdesskatten skulle bi-förändringar således undvikadessa att attvar

mellansnedvridningar vid och landstingens valdra till kommunernas
upphandling.verksamhet i regi elleregen

för den utökadeoch landstingen fick kompenseraKommunerna staten
därmed minskadeavräkningsskatten höjdes ochavdragsrätten attgenom

skatteinkomster.deras samlade
EG:s Skatteregler dennaSverige blev medlem i EU kundeNär av-p.g.a.

stället särredo-inte finnas kvar inom mervärdesskattesystemet. Idragsrätt
landsting Skattemyndighetenvisades ersättningama till kommuner och av

för hanteringår 1995 inom föri Dalarnas län ett separat system avramen
inte omfat-landstingens ingående mervärdesskattkommunernas och som

mervärdesskattesystemet.tades det normalaav
År ordningSkillnaden den1996 infördes det nuvarande systemet. mot

blev självfinansierat kom-gällde under år 1995 att systemet avsom var
avsågs dock finansiellt neutrallandsting. Förändringenoch varamuner

införandet. generella statsbi-kommunsektom vid Detmellan ochstaten
höjdes i nivå med belopp itill och landstingdraget kommuner ett som

1995.och 6-procentsbidragprincip skulle deras mervärdesskattmotsvara
två första del 1996Höjningen statsbidraget skedde i med av-steg enav

till följdmånader andra del 1997 1 månadseende 11 och statenattaven
kassamässig redovisning.tillämpar en

kommun-Utbetalningama sker från två konton hos Riksgäldskontoret,
landstingen får år-landstingskontot. ochkontot respektive Kommunerna

avgift invåna-för kollektiv enhetlig i kronorligen betala in vardera peren
utbetalningar sker från dem.till kontona för täcka deatt somre

funnits år och under tiden har detKommunkontosystemet har i trenu
tolkningenuppstått flera frågor rörande Ett exempel ärsystemet. av mer-

frågaavdragsförbud för stadigvarande bostad. Dennavärdesskattelagens
1997:74under hösten 1997 Dsanalyserades särskild arbetsgruppav en

proposition 1997/981153 ändrades reglernaoch efter regeringens förslag i
Ändringen ingå-innebar ersättning föri den juli 1998. bl.a.1 attsystemet

i social-beviljas för de boendeformerende mervärdesskatt som anges
service till vissa funktionshindrade.tjänstlagen och lagen stöd ochom

1998/99:budgetpropositionen för 1999 1Regeringen aviserade i prop.



154 Bilaga 2 SOU 1999:133

skulle och den 29översyn oktober 1998göras besluta-att systemeten av
de regeringen direktiven för utredningen dir 1998:93.om

Direktiven

Enligt direktiven skall utredaren analysera och så långt det möjligt för-är
klara orsakerna till den kraftiga ökningen omslutningen i systemet.av

Utredaren skall analysera den omfördelning sker mellan kommu-som
respektive landsting till följd den finansieringen.ner av gemensamma

En viktig fråga analysera effekterna den kommunala finansie-äratt av
ringen bakgrund de ökade utbetalningarna frånmot systemet.av

Utöver detta skall utredaren bl.a. utvärdera fyller detsystemetom
egentliga syftet, dvs. i mervärdesskattehänseende likställa kommunalatt
verksamhet bedrivs i regi med verksamhet upphandlassom egen som ex-

Denna analys och övriga delar uppdraget skallternt. avrapporterasav se-
den l oktober 1999.nast

Metoder

Utredningen har valt skicka enkät till samtliga landsting se bila-att ut en
ga med frågor orsakerna till de ökade utbetalningarna. Utredningenom
har också besökt landstingen i Jönköpings Göteborgs och Bohus,

,
Stockholms, Värmlands och Västernorrlands förlän få djupare kunskapatt

hanteringen mervärdesskatten. Dessutom har utredningen besöktom av
Jönköpings, Karlstads Göteborgsoch kommuner.

Underlag inhämtatshar från Riksskatteverket, Landstingsförbundet och
Svenska Kommunförbundet.

Utredningen har på grund den begränsade tiden begränsat analysenav
till främst gälla landstingen eftersom den ökningen omslut-att största av
ningen har skett på landstingskontot.

Omslutningen i systemet

Omslutningen i har ökat sedan infördes år 1996. Detsystemet ärsystemet
dock främst årenmellan 1997 och 1998 den ökningen harstörstasom
märkts. Utbetalningama från landstingskontot dåökade med 18 procent.
För kommunerna motsvarande ökning 8 I tabellen nedanprocent.var re-
dovisas utbetalningarna från de två kontona i systemet.
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frånTabell: Kassamässiga utbetalningar kommunkontosystemet
1996-1998, miljoner kr
År Landstings- SummaKommun-

konto konto
1996 78916 6151 22 940
1997 16297 6319 22 616
1998 17 595 7430 25 025

Källa: Skattemyndigheten Gävlei

avlyftenVid ingången 1996 fanns inte slutliga uppgifter avseende avav
förslagmervärdesskatt 1995 därför tillfördes ytterligare medel efter ioch

regeringens tilläggsbudget för 1996. På tillämpargrund att statenav en
1996 års reglering månader ochkassamässig redovisning motsvarade 11

kompletterande reglering gjordes därefter 1997 så tillskottetatt mot-en
helårseffekt.svarar en

Till följd landstingens Övertagande kostnadsansvaret för läkeme-av av
delsförmånen specialdestinerat statsbidrag införts också skallhar ett som

Tabell: kompensation till kommuner och landsting medStatens
miljoner kranledning införande,systemetsav

LandstingKommuner Summa
inkl landstings-

fria kom.
statsbidraggenerelltHöjt 670 4 190201996 14 350

Tilläggsbudget,kontojustering -266 749 4831996
1996 14404 5 099 19 503

statsbidragSlutreglering,1997 2 156 843 2 999gen.
I 560 5942 22 5021997 6

Avskaffaduttagsbeskattning -15 01998 -15
statsbidraggenerellt

Läkemedelingår i 16 169 1851998
bidragspecialdestinerat

Inkontinensartiklar generellt1998 150 130 280
statsbidrag
Regleringändrat1998 -40 40
huvudmannaskap

281 9521998 I 6 67I 6 22
Uttagsbeskattningandra -15 -151999
halvårseffekten
GöteborgsochMalmös1999 -527 +527
landstingsverksamheter

Sammantagen 129 808 22 93716 6
kompensation
1999
Källor: Finansdepartementet,LandstingsförbundetochSvenska
Kommunförbundet

Inklusiveutbetalningari januari februariår 1996 avsågår 1995.och som
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täcka landstingens ökade utgifter för mervärdesskatt. Kommunernas och
landstingens Övertagande kostnadsansvaret för förbrukningsartiklar iav

inkontinenssamband med har reglerats höjning det generel-genom en av
statsbidraget. I båda dessa regleringar ingår ersättning för mervärdes-

skatt.
Skillnaden utbetalningarnamellan och kompensation förstatens syste-

1998 0,9 miljarder förkronor kommunerna och miljarder1,1 kro-met var
för landstingen.nor

följdTill den ökade omslutningen avgifterna tillhar fåttsystemetav
höjas. Vid jämförelse 1996 års avgift årensoch de följande avgifteren av
måste kontojusteringar 1996 slutregleringenoch 1997 beaktas.

Tabell: Avgifter till kommunkontosystemet,
invånarekr per

År LandstingKommuner
1996 1 614 5383
1997 8081 777
1998 808 8401
1999 1 970 930

Tänkbara förklaringar till den ökade omslutningen

En faktisk förklaring till omslutningen har ökat nämndesäratt som ovan
landstingen fr.o.m. 1998 tagit kostnadsansvaret från för lä-överatt staten

Ändringenkemedelsfönnånen förbrukningsartiklar vid inkontinens.samt
kronordet gäller läkemedelsförrnånen uppgår till 170 miljonernär ca

Mervärdesskatten för förbmkningsartiklama vid inkontinens kan beräknas
till 130 miljoner kronor. För kommunernas del kan båda förändring-deca

beräknas innebära ökade avlyft sammanlagt 165 miljoner kro-arna om ca
nor.

En förklaring till omslutningsökningen för landstingen är attannan
Malmö kommun under 1998 har låtit Malmöhus läns landsting och
Kristianstads landsting utföraläns viss verksamhet kommunensom an-

för. Landstingens avlyft har skett från landstingskontot medan kom-svarar
avgift har gått till kommunkontot. Med anledning detta har be-munens av

hovet reglering mellan aktualiserats.kontona Så Svenskasnartav en
Kommunförbundet och Landstingsförbundet har slutit överenskom-en

3Vid sidan avgiftensköt till 749miljonerkronortill kontot felaktigberäkningvidstatenav p.g.a.en
införandet.Dettabelopphardäreftertillförts detgenerellastatsbidrageti sambandmeddenslutliga
regleringen1997.
3Exkl. Göteborg, Gotland.Malmöoch
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melse regleringens storlek bör sådan kontojustering Se ocksåske.om en
avsnittet huvudmannaskapsförändringar för liknande exempel.om

Vidare förklaringskulle kunna landstingen har tagit överatten vara an-
för olika uppgifter från kommunerna och mervärdesskatteutgif-svaret att

därför blivit högre på landstingskontot.tema
Verksamhetsförändringar medför ökade investeringar innebär attsom

avlyften mervärdesskatt förklaring därförökar. En kan lands-attav vara
tingens investeringar medför frånökat och detta utbetalningarnaatt att
landstingskontot har ökat.

Ändrade organisations- eller driftformer inom landstingen också bi-kan
dra till ökningen. Om fler verksamheter har på innebärlagts entreprenadut
det storleken ersättningama från ökar.att systemet

Ytterligare orsak skulle kunna mervärdesskatt skall åter-atten vara som
sökas i det ordinarie skattesystemet frånhar kommunkontosyste-ersatts
met.

för leverantörsfakturorDe reglerna ankomstregistrering in-nya av som
fördes 1998 kan i vissa fall ha påverkat de sammanlagda utbetalningarna

mervärdesskatt under året. Fakturor inkom i december 1998 skul-av som
enligt bli ankomstregistrerade in tillde reglerna dag de komnya samma

landstinget innan i kraftkommunen eller medan de de reglerna träddenya
blivit ankomstregistrerade först i januari månad 1999.kunde

När det gäller kommunkontot troligen den huvudsakliga förklaringenär
den lagändring trädde i kraft juli 1998 avseende ersättning för äl-1som
dreomsorg.

dessa möjliga orsaker analyseras redovisas i avsnitt hurInnan nästa
mervärdesskatten hanteras i vissa kommunala verksamheter.

påExempel hantering i kommun eller landsting

Systemet konstruerat utifrån principen mervärdesskatten skall fallaär att
redovisningen. Eftersomresultat den kommunala kommu-ut ettsom av

föranlederoch landstingen alltid bedriver någon verksamhetnerna som
måsteskattskyldighet till mervärdesskatt kommunkontosystemetoavsett

mervärdesskatten hanteras i mervärdesskattedeklarationen. Den mervär-
desskatt inte hänförs till den skattskyldiga verksamheten kan såledessom
betraktas "restpost" hamnar i kommunkontosystemet.som en som

fakturor påNormalt ankomstregistreras inkommande centralt ellersett
påfåtal ställen i kommunen eller landstinget. kan skeDet t.ex. gatu-ett

kontoret eller socialkontoret. Efter det skickas fakturan till den verk-ut
för förekomma i min-samhetsansvarige kontroll och Undantag kanattest.

dre kommuner där hanteringstiden kortare och handläggaren harär större
överblick verksamheten.över
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När fakturan ankomstregistreras bokförs den ingående mervärdesskat-
kommunkontomoms, vanlig mervärdesskatt eller fördelad påten som

båda Ibland kan mervärdesskatten initialt bokföras till kom-systemen.
munkontosystemet för sedan i efterhand bokföras vanlig mervär-att som
desskatt fördelning klar.när ären

På sjukhem eller servicehus den huvudsakliga verksam-ärt.ex. ett ett
heten skattefri ingåendeoch den mervärdesskatten från kommun-ersätts
kontosystemet. Vissa verksamheter medför emellertid skattskyldighet. Det
gäller personalservering, servering till på servicehusboende och be-t.ex.
sökare, kioskförsäljning, försäljning terapimaterial För dessaav m.m.
verksamheter kommunerna redovisningsskyldiga till mervärdesskattär
och uppdelning måste därför den ingående skatten.görasen av

Kommunerna också skattskyldiga till mervärdesskatt för verksamhe-är
renhållningel, och VA. dessa fall ingenI behöver uppdelningter som av

mervärdesskatten eftersom medförhela verksamheten skattskyldig-göras
het. uppdelning förEn skall däremot de stödjande enheter bistårgöras som
den skattskyldiga verksamheten.

frågaI verksamheten inom gatukontoren förekommer viss externom
verksamhet medför skattskyldighet utförandetmedan det kommunalasom
för behov inte medför skattskyldighet.eget

Anläggningsarbeten på mark, anläggningt.ex. gator, trottoarer,egen av
cykelvägar inteskall beläggas med mervärdesskatt den ingåen-utanm.m.
de mervärdesskatten återsökasskall i kommunkontosystemet. Däremot
skall arbete utomstående beläggas med mervärdesskatt. innebärDetta

fördelning gatukontorets mervärdesskatt måste mellangörasatt en av
kommunkontosystemet och det ordinarie skattesystemet.

Resultat

I detta avsnitt analyseras diskuteras olikaoch de hypotesema till varför
omslutningen i har ökat.systemet

l nvesteringar

Enligt uppgifter från Landstingsförbundet har landstingens investeringar
ökat med 6 i löpande priser mellan år 1996 och 1997.procent
Landstingens avlyft kommunkontosystemet ökade under denna tid medur
knappt 3 vilket således lägre ökning i landstingensdenär änprocent, en
investeringsverksamhet. 1997Mellan och 1998 ökade investeringarna
med 2 och utbetalningarna mervärdesskatt från ökadeprocent systemetav
samtidigt med 18 procent.
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Tabell. Investeringar i landstingen, miljoner kronor
År ÄndringTotala Andring jämfört med avlyft

före gående landstingskonto,investeringar år, % %
1992 4 446
1993 4 33 1 -3
1994 0785 l 7
1995 5 617 11
1996 335 1 -5
199 6297 5 6 3
1998 5 715 2 18
Källor: Landstingsförbundet landstingens finansieringsanalyser
ocb Skattemyndigheten Gävlei

Avlyften årenhar ökat mellan 1997 och 1998 medan investering-mest
ökade under tidigare år. flera landstingen svarade påIarna mer av som en-

käten har investeringsprojekt slutförts och mervärdesskatten redovi-stora
år 1998. vanligtvis förstunder Det lämnarär när entreprenörensats en

slutfaktura mervärdesskatten på hela entreprenaden redovisas. Densom
mervärdesskatt kan då tidigare år och därför kanäven ut-som anges avse

frånbetalningarna landstingskontot öka i omfattning investe-större än
ringarna under enskilt år. Av anledning kan utbetalningarnaett samma av
mervärdesskatt i mindre omfattning investeringarnaöka underän annatett
år.

Investeringarna varierar mellan åren sannolikt ökning-och det deär att
åren 1994 1995, respektiveskedde under och 17 11 harprocent,ar som nu

effekt på avlyften mervärdesskatt systemet.av ur
Landstinget i år 1998 fått 287 miljoner iNorrbotten har under kronor

ersättning för vidmervärdesskatt avseende investeringar sjukhusbygget i
Sunderbyn. Av detta 185 miljoner kronor investeringar före år 1998.avser
I Blekinge läns landsting hela ökningen, 15 miljoner kronor eller 13är ca

hänförlig till investeringar har åren 1996 -1997 ochprocent startatsom
slutfakturerats under år 1998. Västernorrlands läns landsting förkla-Isom

Ävendenna effekt 10 miljoner kr de ökade i Värmlandsuttagen.rar ca av
läns landsting förklaras del ökningen pågående ombyggna-storen av av
tioner bl.a. två sjukhus.av

nedanstående framgår pågåendeI tabell de eller planerade investerings-
projekt överstigande 50 miljoner kronor landstingen beräknar slut-som
föra fram till sekelskiftet enligt Landstingsförbundetrapporten som pu-
blicerade december 1997.

år 1997 investeringar 630 miljoner fär-För bedömdes kronor bliom ca
digställda. Detta mervärdesskatt på 160 miljoner kronor.motsvarar en ca
År 1998 bedömdes investeringar 254 miljonersammanlagt kronorom
slutföras. sjukhuset i Sunderbyn enligtInvesteringarna i beräknades sam-
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PågåendeTabell. och planerade investeringsprojekt med totalen
utgift 50 miljoner kronor eller mer.
Landsting Beskrivning Färdigt UtgiftStart

år år milj. kr.
Stockholm Södersjukhuset, 1998 2001 937

teknisk försörjning
Huddinge sjukhus 138
Astrid Lindgrens 1998 372
Barncentrum
Karolinska sjukhuset 1998 242
Karolinska sjukhuset 143

länkenNorra 127
Uppsala Nybyggnad Rudbeck- 1997 1999 185

laboratoriet
Nybyggnad Thorax- 1996 1997 220

och medicincentrum
Ombyggnad akutmott. 1998 2000 50
Patientadm. 1997 2000 70system

Jönköping Nybyggn. Ryhov 1998 1999 78
Rosenlunds vårdcentral 1998 2000 99

Kalmar Västervikssjukhuset 1996 1998 73
Kirurgklinik Kalmar 1997 2000 297

Blekinge Hälsocenter Ronneby 55
ÄngelholmsKristianstad sjukhus 1996 1998 91

Bohus Uddevalla NU-sjukvård 1996 1999 147
Skaraborg Sjukhuset Falköpingi 1995 1997 219

Sjukhuset Lidköpingi 1996 1999 70
Värmland och utbyggnadOm- 1997 2002 350

patienthotell
Länsdelssjukhuset i 1997 1998 90
Torsby

Örebro Regionsjukhuset i 1997 1999 339
Örebro

Västernorrland Rättspsykiatri 1999 2002 95
Lindgården 1998 2001 57
Akut- och 1996 1999 57
dialysavdelning i
Sollefteå

ÖrnsköldvikSjukhus i 1994 1997 191
Örnsköldsvik, 2 1996 2000 175etapp
UniversitetssjukhusetVästerbotten 1998 1999 55

sjukhusNorrbotten Sunderby 1995 1999 1554

decemberKälla: Landstingsförbundet, Landstingens ekonomi 1997

manställningen slutförda år 1999. Om de uppgifter utredningenvara som
fått frånhar landstinget i angåendeNorrbotten sjukhusinvesteringama
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1998 läggs till, blir de totala utgifterna för mervärdesskatt under 1998 ca
kronor350 miljoner

innebärDet ökning utbetalningarna från kommunkontosystemeten av
190med miljoner kronor. Till detta kommer också de investeringarca som

understiger 50 miljoner kronor. enkät5Enligt utredningens till landstingen
har avlyften mervärdesskatt till följd investeringar ökat med 450av av ca
miljoner kronor mellan 1997 och 1998.

1999För kan den ingående mervärdesskatten beräknas till 280 mil-ca
joner kronor inklusive sjukhuset i Sunderbyn. Det skulle innebära ned-en
gång "investeringsmomsen" med 70 miljoner kronor mellan 1998av ca
och 1999.

Huvudmannaskapsförändringar

De ändringarna huvudmannaskap mellan kommunsektomstora ochav
ÄDEL-reformenlandstingssektom skedde före 1997. Genom 1992 tog

kommunerna personalöver och verksamhet från landstingen. 1996 skedde
Överföringarmotsvarande inom psykiskt utvecklingsstörda.omsorgen om

Enligt förslag i proposition 1996:97:110 Vissa skolfrågor skallm.m.
kommunerna ha hela för utbildningen i gymnasieskolan och denansvaret
gymnasiala vuxenutbildningen, dvs. utbildningar inomäven naturbruk och
omvårdnad. Med anledning detta skall skatteväxling mellan ochav en
landsting och kommuner landstingsomrâdesvis genomförd före ut-vara
gången år 1998. Denna överföring innebär, kommuner-av ansvaretav om

driver verksamheten, avlyften mervärdesskatt från kommunkon-attna av
ökar.tot

I Stockholms län har skatteväxling skett för naturbruksutbildning.en
Landstinget driver dock verksamheten på uppdrag kommunen. in-Detav
nebär avlyften mervärdesskatt, 6 miljoner kronor,att hämtas frånav ca
landstingskontot medan kommunen betalar in hela sin avgift till kommun-
kontot.

hela riketI har 12 landsting driftsansvar för naturbruksgymnasier och
på i Stockholmsätt innebär det avlyften belastar "fel kon-attsamma som
to. Stockholm torde ha lägre andel naturbruksutbildning övriga lan-änen
det. Om den genomsnittliga mervärdesskatten för övriga landsting antas

9 miljoner kronor, det 100 miljonerär kronor landsting-vara ca ca som
skontot felaktigt belastas påmed grund detta. liknandeEtt exempel ärav
Malmö kommuns sjukvårdsverksamhet under 1998 har utförtssom av

42540,25 287miljonerkronorenligt landstingeti Norrbotten.+
5Uppgifterfrån 3 landstingsaknas.
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regleringekonomiskskebör detanledning dettaMedlandstinget. enav
landstingen.ochkommunernamellan

uppdrartillfälle kommunvarjeuppstår videffekterSådana här som en
verksamhet eftersomdel kommunensutföralandsting attett aven

imervärdesskatteningåendedra denmöjlighetinte harlandstinget att av
gångomvända varjeocksågäller detNaturligtvis ettkommunkontot.

verksam-landstingetsutföra delaruppdrar kommunlandsting att aven
inte idettakollektivenför de båda äreffektensammanlagdahet. Den av

utredningen.kartlagtskedenuvarande av

Ändrad organisation

in-omslutningenframgår ökningenfrån landstingenAv enkätsvaren att av
organi-drift- ellermed ändradeförklarasomfattning kani någon störrete
detlandstingenpå1998. Vid besöken är1997 ochsationsforrner under en-

förklaring har lämnats.fall dennai någotdast som

skattesystemetochkommunkontosystemetmellanFördelning

inte kandeti enkätenlandstingenmajoritetenabsoluta attDen svararav
så de harredovisats felharbetydande beloppnågrafråga attsomomvara

vanliga skattesyste-för deti ställetfrån kommunkontosystemetbetalats ut
iskall återsökasmervärdesskattmöjligtfrågan detPå är att sommet. om

18i kommunkontosystemetåtersöktsharordinarie stdet systemet svarar
detTvåbelopp.fråga mindredetnej eller är enaatt svarar varavom

någratroligen intedet störreäratt summor.anger
ingående skattendock denRiksskatteverket harfrånstatistikEnligt som

140minskat medskattemyndigheternafrånansökerlandstingen caom
utbetalningar-Samtidigt har1997.ochåren 1995mellanmiljoner kronor

miljard kronor.1ökat medlandstingskontotfrån överna
min-harordinariei detingående skattentill denorsak systemetEn att

kopplad tillgradskattskyldighet i hög ärlandstingensskat är serve-att
påmervärdesskattenEftersompersonalserveringar t.ex..ringstjänster

tillorsak1996 detta12från 21 till ärlivsmedel sänktes attprocent av-en
minskat.hari skattesystemetlyften
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Ankomstregistrering fakturorav

Enligt lagen 1997:614 kommunal redovisning skall inkomna leve-om
rantörsfakturor bokföras påföljande arbetsdag. Denna lag trädde isenast
kraft den januaril 1998. Iförfattningskommentarema prop. 1996/97:52
till lagen bl.a. följande: Omständighetemasägs i det enskilda fallet får

hur bokföring kanavgöra ske. I fall fakturornabör åtminsto-snart varten
ankomstregistreras dag de inkommer.ne samma

Detta skillnadär tidigare hantering då fakturorna oftast blevmoten
bokförda först efter de attesterade och konterade. Förutsatt allaatt attvar
landsting tidigare gjorde det här och de ändradesättet rutiner fr.o.m.att
år 1998 skulle det uppstå månadseffekt i kommunkontosystemet.extraen

Enligt utredningens bedömning den samlade effektenär inte så stor som
månad. I landsting denna effekt till 8 miljonerextra kro-etten angav man

eller 5 ökningen från 1997. Utredningen har kontaktat 7procentnor, av
landsting särskilt frågadenna funnitoch det i två dem skulleattom av
kunna delförklaring. Sannolikt dock denär effektenvara sammantagnaen
begränsad.

Sammanställning förklaringarav

Det finns rad olika förklaringar till varför omslutningen har ökat ien
landstingsdelen förklaringEn landstingenär har övertagitsystemet. attav
kostnadsansvaret för förbrukningsartiklar, speciallivsmedel och inkonti-
nensartiklar från fr.o.m. januaril 1998. För kompensera för det-staten att

har belopp utgifternamotsvarande för mervärdesskatt inkluderatsta iett
landstingens statsbidrag.

En förklaring till från landstingskontot har ökat äratt uttagenannan
Malmöhus läns och Kristianstads läns landsting Övertagande viss sjuk-av
vård och tandvård från Malmö kommun.

Mellan 1997 och 1998 har ersättningen för mervärdesskatt avseende in-
vesteringar ökat med 450 miljoner enligtkronor landstingensca egna upp-
gifter i enkäten.

Utredningen kan således redovisa sammanlagd ökning 990en om ca
miljoner kronor, vilket 90 den totala ökningen.utgör Detprocentca av

ökning med 16 mellan åren 1997 och 1998.motsvarar Denprocenten
oförklarade delen 120 miljoner kronor ökning med 2utgörom ca en pro-
cent.
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från IandstingskontotutbetalningarökadetillFörklaringarTabell.
kronormiljoner1998,åren och1997mellan

ochförbrukningsartiklar 170Mervärdesskatt
speciallivsmedel

130inkontinensartiklarMervärdesskatt
450Ökade investeringarutbetalningar p.g.a.
240MalmöhuskontojusteringUppskattad

regleringoch tidigarelän/Kristianstad län
990Summa:

1998 8och1997ökningen mellankommunernadet gällerNär cavar
uppskattningsvis mel-ökningen kan1,37 Avmiljarder kronor.ellerprocent

beträffandereglernaförklarasmiljoner kronor400300 ochlan att er-av
i proposi-beräkningjuli 1998fr.o.m. 1ändradesför äldreboendesättning

6då1998 blir1997 tillökningenkvarståendel997/98:153. Dention ca
procent.

Omfördelning inom systemet

avgifter till kontonainlandstingenochkommunernaår betalarUnder ett
förlämnatskompensation harstatsbidrag därfår syste-desamtidigt som

ochkommunernabild hurfårjämförsflödenOm dessa avmet. man en
året.underkompenseratslandstingen har

årenskiltavgiftendock beaktamåstejämförelse ettVid denna attman
innefatta under-kanår ochinnevarandeför ävenbygger prognosen

år.tidigareavseendeskott

Göteborgsinklusivekommuneravgifter förochstatsbidragTabell.
endast19991998medtill ochlandstingsverksamhetMalmösoch

Gotland.
Totalt199919981997kr 1996mdr

16,216,716,6Statsbidrag 14,4
17,516,016,0kom. 14,3Avgift

verksamhet
0,050,60,6Avgift lt. 0,4

-1,6-1,40,10-0,3Differens

år 1998ochförÖverföring budgetpropositioneniredovisades° 68 miljonerkrononr somsomom
landstingen.avseendejusteringensamtidigtmedskall göras

1,6mdrkrökningenbeaktasblir7 för MalmökontojusteringenOm
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åretslutetkommunkontot vidStällningTabell. av

998ll 9971996
-50139261kronormiljoner

-62447invånarekr per
GävleSkattemyndigheten iKälla:

1996, intedet första året,Omslutningen i under motsvararsystemet en
månads fördröjning.eftersom ersättningen medhelårseffekt betalas ut en

avgift vad de skulleDärför både statsbidrag och lägre änär vara.annars
statsbidrag avgifter uppgåSammantaget beräknas skillnaden mellan och

1999.till -1,6 mdr kr
påredovisas den utgående balansen kommunkontot.I tabellen nedan

-5011998 uppgick den till mkr.

avgifter kompensa-Jämförelse mellan landstingens och statens
förtion systemet

avgiften med för år 1996 varit hö-gäller landstingen har undantagNär det
landstingsfria Göteborg och Malmöstatsbidraget. kommunernaDeängre

i landstingen Götalandsre-fr.0.m. 1999 ingå de Västrakommer att nya
Avgifterna f.n. till kommunkon-Region Skåne. de betalargionen och som

också erhålladå landstingskontot. kommer detkommer till De attatttot
ilandstingsverksamhet dag tillfaller Göteborgs ochstatsbidrag för som

Malmö kommuner.

landsting 1999avgifter för inklusiveTabell statsbidrag och
landstingsdelar.och MalmösGöteborgs

Totaltmdr kr 1998 19991996 1997
statsbidrag 6,85,1 5,9 6,3
Avgift 6,8 8,24,3 6,3
Differens -0,5 -1,4 -1,50,8 -0,4

avgift beräknasskillnaden statsbidrag ochackumulerade mellanDen
för1999 uppgå till -1,5 mdr kr landstingen.

åretslandstingens kontot vidtabellen nedan redovisas ställningen påI
635 miljoner kro-Vid utgången 1998 utgående balansenslut. denav var -

nor.

Effekter kollektiveninom

frånfår ersättning för sina faktiska kostnaderkommuner landstingAlla
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avgift till lika förDen de betalar hög alla.ärsystemet. systemetsom
Statsbidraget har skjutits till också lika för alla. Nettot mellanär stortsom
statsbidrag och avgift blir därmed också lika invånare för samtli-stort per

kommuner respektive landsting.ga
diagrammet visas flödena i Enligt iI nedan systemet. prognosen propo-

sitionen föregick genomsnittligaskulle kommunernas kost-systemetsom
för uppgå till 600 kronor/invånare 1996.nader mervärdesskatt l underca

avlyftDeras genomsnittliga bedömdes därför också till lsystemetut ca
600 kronor/invånare. infördes sköt tillNär beloppsystemet staten ett som
skulle utgifter för 6kommunernas mervärdesskattmotsvara samt pro-

avgiftengcentsbidrag. Detta lika stortvar som

19991996

genomsnitts- avgift
970/invkostn. 1

1 970/invavgiftkostn.
prognos1 614/inv600/inv1

i prop.proq.

avlyft tillskotttillskottavlyft genom-
helárseffektkommun630/inv600/inv 11 sn.
inkl olika1970/invdiff. pga

regl.prognos höjn.+befolika
1 821

149 kommunens
bidrag till 1999systemet

1999Under beräknas de genomsnittliga utgifterna för mervärdesskatt
bli 970 kronor/invånare1 och avgiften således lika Det statliga bi-är stor.
draget uppgår till l 821 kronor invånare. Anledningen till det inteattper

lika 1996 1996 inte helårseffekt ochmotsvaradeär ärstort att attsom en
del regleringar tillkommit.en

fårAv den delen respektive figur kan utläsas kommunenvänstra attav
förersättning sina faktiska utgifter. Den högra delen visar avgiften och

Årstatsbidraget. 1999 mellanskillnaden mellan vad kommunen betalarär
och får i statsbidrag 152 kronor invånare. skillnad likaDenna är storper

3Eftersom befolkningsuppgifteranvändesvid utbetalningen statsbidragetblev det någotsenare av
högre.
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för alla kommuner. Statens bidrag till 1999 821l kronorärsystemet per
invånare eller 90 procent.ca

nedanståendeI figur visas uppgifter förmotsvarande landstingen.
Anledningen till tillskottet avgiftenoch olika 1996 fel-är äratt stora en
räkning vilken justerades tillskott till landstingskontotettgenom samma
år.

19991996

avgiftgenom-
930/invsnittsut.

930/invutgift avgift
prognosi 538/invprogn

prop

tillskottavlyfttillskottavlyft
helårseff.631/inv genom-
inkl olikaknsn.

930/inv höjn.+ regl.
770/invprognos

Landstingens tillskott till 160 kronor invånare 1999.ärsystemet ca per
Statens bidrag 80drygtär procent.

faktiskt iDet sker högre genomsnittligadetärrent systemet attsom
avlyftet blir desto höjs avgiften för samtliga. Om kommun eller ettmer en
landsting får tillbaka ovanligt hög ersättning år påverkar det alltetten an-

lika samtliga kommuners avgift under följande året.det Man kan sä-nat
den kommunen har fått bidrag från samtliga kommuner föratt ett attga

täcka del sina utgifter för mervärdesskatt.en av
Kommunernas och landstingens ersättningar från basera-ärsystemet

de på deras faktiska utgifter för mervärdesskatt och ö-procentsersätt-
ning. finns därförDet skillnader inte bara olikamellan kommuner re-
spektive landsting också variationer tiden för de enskilda kom-överutan

och landstingen. studieDen utredningen gjort kommu-munerna som av
bidrag från kommunkontot visar de storstadskommunemaatt trenernas

och glesbygdskommuner perioden 1996-1998 hämtat utgruppen mera
genomsnittet invånare medan främstän landsbygdskom-per grupperna

industrikommuner övrigaoch mindre kommuner fått mindre iutmuner,
bidrag.

Skillnaderna mellan landstingen mindre och torde främst påbero hurär
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för mervärdesskattpåverkar de faktiska kostnadernainvesteringarna som
just åren 1996-1998.landstingskontotbelastar

finnsanalys visar detKommittén har inte kunnat göra om en an-en som
uppstår varaktig omfördelning mellan kommu-ledning detatt anta att en

intevarit i funktionbegränsade tid kontosystemetDen ettgersomnerna.
begränsade utredningstidenför sådan analys. Dentillräckligt underlag en

på denna punkt. Vi villförsiktigheten med slutsatserhar likaså bidragit till
på kommunkontosyste-effekten selektiva statsbidragdock påpeka att av

tillför tidigt bedöma lederbör beaktas. Det är ännu systemetattmet om
respektive kollektiv.någon varaktig snedfördelning inom

Övrigt

uppfattning årlig redovisningAvslutningsvis enligt utredningensskulle en
tilli Gävle eller Riksskatteverket kunnafrån Skattemyndigheten storvara

uppföljningeni den löpande systemet.nytta av
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Kommunkontoenkäten

ochekonomichefertillenkätskickades1999juniI uten
vilkaställdes,frågorFyrakommuner.samtligamotsvarande i

bilaga.i dennaredovisas

kommunernaihanterasHur momsen

Upphandling
exempel:frngeratLåt anta ettoss

lämnainbjuditsharegenreginoch attprivatBåde entreprenören
medanbudenjämförsför äldre. Hurboendesärskiltanbud på ett

varandra

EDEJ

aldrigharKommunenjämförs medhänsynPrisernajämförsPriserna

befunnitsig i denl8-5%alt.%-bidragtill 6till dold atthänsynutan
situtionenförutgår entreprenörenhosentreprenörenmoms

2. Drift
privattillbidragetdådoldtillhänsynkommunenTar enmoms

förpåslaghurja,beräknas Om görsskall stortentreprenör
verksamhetrespektive

DEGrundskolan iPåslag % ....... .. NejJa

DEBarnomsorg Påslag i % ...... .. . NejJa
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Annat Påslag i %........................ .. ...... .. .
Ja Nej

Dbidragsfinansieradhar ingen privat entreprenadKommunen

Styrning
förändratsUnder 1990-talet har styrfonnema i många kommuner.

har bl.a. tagit sig uttryck i köp-sälj resultatenheter,Detta system,
konkurrensutsättninginternprissättning, och andra styrformer för att

beslutsfattandet. hardecentralisera kommunens möjligheterHur att
dra ingående påverkat den utvecklingenav moms

avdragsmöj ligheter har haftKommunens en

DD D D
haravgörande KommunennegativVISS ingen

betydelse betydelse betydelse inte förändratbetydelse
styrsystemen

för införandet styrsystem.av nya

problemet i kommunkontosystemetVilket detär största
enligt din uppfattning, det problemet medVilket är, största
kommunkontosystemnuvarande

.. .. ... . -.. .. - .. .. .. .. . .a-o.. . -. .. .. -.. . .-.. -.. . --. .. . .----.-... . ... . .. .. . -. .-. -. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . -. . .u
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enkätenResultatet av

"ja" ProcentAntalFråga avsvar
alla svar

3 %8Med hänsynUpphandling
%2765Utan hänsyn

171harKommunen
befunnit sig ialdrig

situationen

%26% 63Påslag med 6Bidragsgivning
%10 4%§Mindre 6Skolan än- %18påslag 43Inget
%48116Summa svar

skolan

%33% 79Påslag med 6Barnomsorg- %5%§ 136Mindre än
22 %påslag 53Inget

%60145Summa svar
barnomsorg

%2Avgörande 4Styrning
betydelse

%1331betydelseViss
%49betydelse 118Ingen

%0betydelse 1Negativ

%2459AdministrativtStörsta4.
krångligt/dyrtproblemen

%3586Omfördelningen
%1640Annat

%922Inga problem

%100243Antal svaratsom
på enkäten
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Artikel i13 A. det sjätte mervärdesskatte-

direktivet 77/388/EEG

språkversionSvensk

FRÅNAVDELNING X UNDANTAG SKATTEPLIKT

Artikel 13

inomUndantag landets territorium
förA. Undantag vissa verksamheter hänsyn till allmänintressetav

påverkar övrigaUtan det tillämpningen gemenskapsbestämmel-att av
skall medlemsstaterna undanta följande verksamheter från skattepliktser,

och fastställa förde villkor krävs säkerställa riktig och enkelattsom en
tillämpning förhindra eventuelloch skattcñykt, skattcundandragande eller
missbruk:

Tjänstera och därmed förenade tillhandahållsvaruleveranser som av
det offenliga postväsendet med undantag för passagerarbefordran och te-
lekommunikationstjänster.

b Sjukhusvård, sjukvård och bedrivsnärbesläktade verksamheter som
offentligrättsliga eller jämförbara sociala betingelserunderav organ av

sjukhus, för medicinsk behandling andra ieller diagnos och veder-centra
börlig ordning erkända inrättningar liknande natur.av

c Sjukvårdande behandling medicinska eller paramedicin-som ges av
ska yrkesutövare såsom dessa definieras medlemsstaten i fråga.av

d Tillhandahållande blod mjölk från människor.ochav organ,
Tjänstere tandtekniker tillhandahåller sinunder yrkesutövningsom
tandproteser tillhandahålls tandläkare och tandtekniker.samt som av

f Tjänster tillhandahålls friståendesom av grupper av personer vars
verksamheter undantagna från skatteplikt eller inte skatteplikti-är ärsom
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direkttjänster ärmedmedlemmarnaförsetillsyftar somoch attsomga
ersättningendast begärverksamhet,dessasförnödvändiga gruppernaom

förutsattutgifter, attandelför dennesmedlemvarje gemensammaavav
konkurrensen.snedvridningvållabefarasinte kanundantagdessa av

tillkoppladenäraoch ärtjänsterTillhandahållande so-g somvarorav
tillhandahållssådantdäriblandsocialförsäkring avellerbiståndcialt som

organisationer ärandraelleroffentligrättsliga somålderdomshem, organ
fråga.imedlemsstatenvälgörenhetsorganisationererkända avsom

ochbarnskyddtillkoppladenära ung-och ärTjänster avh somvaror
andraelleroffentligrättsligatillhandahålls or-och avorgandomar avsom

medlems-välgörenhetsorganisationererkändaganisationer är avsomsom
fråga.istaten

skolundervisning,ungdomar,ochbarnfostranochUndervisningi av
ochyrkesutbildninguniversitetsutbildning,

och ärtjänstertillhandahållandedäribland somfortbildning, varorav
medoffentligrättsligatillhandahållsdärmed,besläktade organavnära som

medlemsstatendefinieradeorganisationerandramål eller avdetta avsom
syften.liknandemedsåsomfrågai organ

skolundervisningomfattarochlärareprivatUndervisningj avgessom
universitetsutbildning.eller

in-filosofiskaellerreligiösafrånpersonaltillhandahållandeVisstk av
syftarochiochhomfattassyftenför de somstitutioner ovang,avsom

själavård.till
organisationdärtillanknytningmed näraochTjänster enl somvaror

fi-patriotiskt,religiöst,fackligt,politiskt,iverkarvinstintresseutansom
sinaitillhandahållersyftemedborgarrättsligtellerñlantropisktlosoñskt,

enlig-ibestämsmedlemsavgifti utbyteintressemedlemmars mot somen
vållabefarasinte kanundantagetstadagar,organisationensmedhet om

konkurrensen.snedvridning av
träningfysiskidrottslig ellerkopplade tilltjänster är näraVissarn som

äg-vinstsyfte tillorganisationertillhandahålls somutan personeravsom
träning.fysiskelleridrottsignar

därtillanknytningmedoch närakulturella tjänster somVissan varor
kulturellaandraelleroffentligrättsliga organ somtillhandahålls organav

fråga.imedlemsstatenerkändaär av
verk-organisationerochtjänsterTillhandahållande varso varor avav

iochenligtskattepliktfrånundantagna ovan,nsamheter mär
tilluteslutandeanordnaspenninginsamlingsevenemangmedsamband som

vållabefaraskaninteundantagetsjälv,organisationenförförmån om
nödvändigainförafårMedlemsstaternakonkurrensen. re-snedvridning av

intäktsbe-eller debeträffar antaletvadsynnerhetistriktioner, evenemang
undantas.kanlopp som

skadadesjuka ellerförtransporttjänsterTillhandahållande perso-p av
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i fordon särskiltär utformade för ändamålet ochner utförssom som av or-
med vederbörligt tillstånd.gan

q Verksamheter icke kommersiella offentliga radio- och televisions-av
organ.

a För undantagen enligt punktatt 1 och i denna arti-g, m n
kel skall gälla icke offentligrättsligt fårett medlemsstaterna i varjeorgan
enskilt fall uppställa eller Hera följande villkor:ett av

fårDe inte systematiskt eftersträva uppnå vinst, och vinsteratt- som
ändå uppstår får inte delas skall för bibehållandeavsättasut utan eller för-
bättring de tjänster tillhandahålls.av som

De skall ledas förvaltasoch på huvudsakligen frivillig basis- av perso-
inte har något direkt eller indirekt intresse, signer självasom ellervare ge-

mellanhänder, verksamheternas resultat.nom av
Deras priser skall godkända det allmänna eller inte överstigavara av-

sådana priser eller, det gäller tjänsternär inte föremål förär godkän-som
nande, lägre de priserän debiteras för liknande tjänstervara kom-som av
mersiella företag måste betala mervärdeskatt.som

Undantagen får inte riskera skapa sådana konkurrenssnedvridning-att-
skulle kunna försätta kommersiella företagar måstesom betalasom mer-

värdeskatt i underläge.
b Tillhandahållandet tjänster eller får inte undantas enligtav varor

punkt 1 ochg, m n ovan, om
det inte väsentligtär för de undantagna verksamheterna,—
det grundläggande syftet vinnaär ytterligare intäkteratt organisa-—

tionen driva verksamheter direktatt konkurrerargenom med kom-som
mersiella företag måste betala mervärdeskatt.som
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sprâkversionEngelsk

EXEMPTIONSTITLE X

13Article

of theterritorywithin theExemptions country
interestpublicin theactivitiescertainforExemptionsA.

Member Statesprovisions,Communityotherprejudice1.Without to
fordownshall laywhich theyconditionsunderfollowingtheshall exempt

of suchapplicationstraightforwardandtheof ensuringthe correctpurpose
abuse:avoidanceevasion,possiblepreventingofandexemptions orany

thanotherof servicesservicespostalpublicby thesupply pas-thea
ofsupplytheandservices,telecommunicationsandtransportsenger

thereto;incidentalgoods
undertakenactivitiesrelatedcloselyandmedicalhospital andb care

comparableconditionssocialunderpublic lawbygovernedbodiesby or,
hospitals,bypublic law,bygoverned centresbodiesapplicablethose toto

establish-recognizeddulyotherdiagnosis andmedicalfor treatment or
of similar nature;ments a

medical andof theexercisein themedicalofprovision pa-thec care
concerned;StateMemberthedefined byprofessionsramedical as

milk;blood andofsupplies humand organs,
capaci-professionaltheirintechniciansdentalsupplied byservicese

technicians;dentalanddentistsbysuppliedprosthesesdentaland
activitieswhoseofindependentsupplied byservicesf personsgroups

offor theaddedvaluesubjectfrom tax, purposetonotexempt or areare
ofexercisefor thedirectlyservicesmembers thetheirrendering necessary

memberstheirclaim from exactmerelytheseactivity, wheretheir groups
suchprovided thatjointof thetheir shareof ex-reimbursement expenses,

competition;ofdistortionproducelikelyemption tonot
welfare andlinkedcloselyof goodsandservices toofsupply so-theg

bo-bypeople’s homes,oldsupplied bythoseincludingsecurity work,cial
cha-recognizedorganizationsotherbylawpublicgovemed by asdies or

concerned;StateMembertheritable by

protectionservices thelinkedcloselygoodsofandof tosupplyh the
bypublic lawgoverned bybodies ot-byandof children orpersonsyoung

StateMemberby thecharitablerecognizedorganizations concer-her as
ned;

educa-universityschooleducation,peopleschildrensi oryoungor
andservicesofsupplytheincludingretraining,trainingvocationaltion, or

publicgoverned bybodiesbyprovidedthereto,relatedcloselygoodsof
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law having such their aim by other organizations defined by theas or
Member State concerned having similar objects; j tuition given pri-as
vately by teachers and covering school university education;or

k certain supplies of staff by religious philosophical institutions foror
the of subparagraphs b, g, hpurpose

and i of this Article and with view spiritual welfare;toa
l supply of services and goods closely linked thereto for the benefit of

their members in for subscription fixed inreturn accordance with theira
rules by non—profit—making organizations with aims of political, trade-a
union, religious, patriotic, philosophical, philanthropic civic nature,or
provided that this exemption likely distortion ofnot competi-to cause
tion;

m certain services closely linked physical educationto sport or sup-
plied by non—profit—making organizations taking into partpersons sport or
physical education;

n certain cultural services and goods closely linked thereto supplied
by bodies governed by public law by other cultural bodies recognizedor
by the Member State concerned;

o the supply of services and goods by organizations whose activities
under the provisions of subparagraphsexempt b, g, h,are i, l, m

and n above in connection with fund-raising organized exclusive-events
for their benefit provided that exemption likely dis-own not to cause

tortion of competition. Member States introducemay any necessary re-
strictions in particular regards the number of the ofas events amountor
receipts which give entitlement exemption;to

p the supply of services for sick injuredtransport in vehi-or persons
cles specially designed for the by duly authorized bodies;purpose

q activities of public radio and television bodies other than those of a
commercial nature.

a Member States make the granting bodies other than thosemay to
governed by public law of each exemption provided for in 1 b, g, h,
i, l, m and n of this Article subject in each individual tocase one or

of the following conditions:more
-they shall systematically aim makenot profit, but profitsto a any ne-

vertheless arising shall be distributed, but shall be assignednot theto cont-
inuance improvement of the services supplied,or

they shall be managed and administered essentially voluntaryon an—
basis by who have direct indirect interest, either themselvespersons no or

through intermediaries, in the results of the activitiesor concerned,
they shall charge prices approved by the public authorities which— or

do exceed such approved pricesnot in of those servicesrespector, not
subject approval, prices lower than thoseto charged for similar services by
commercial enterprises subject value addedto tax,



SOU 1999:133 Bilaga 4 177

exemption of the services likelyconcerned shall be dis-not to create-
tortions of competition such place disadvantage commercialto atas a en-
terprises liable value addedto tax.

b The supply of services goods shall be granted exemptionnotor as
provided for in b, i, l, if:1 g, h, m and n above

essential transactionsthe exempted,not to—
its basic obtain additional income for the organization bytopurpose—

carrying transactions which in direct competition with those ofout are
commercial enterprises liable for value added tax.
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Fransk sprâkversion

EXONERATIONSTITRE X

Article 13

Exonérations a1’inte’rieur du pays
faveur certaines activités d’intérét généralA. Exonérations deen

Etatsdispositions communautaires, lesSans préjudice d’autres mem-
fixent d’assurer l’appli—exonêrent, dans les conditions qu’i1sbres en vue

cation simple exonérations prévues ci-dessous de préve-des etcorrecte et
fraude, évasion éventuels:nir abustoute et

services livraisons de biens accessoires äles prestations de lesa et ces
des télécommuni-prestations, ä 1’exception des detransports etpersonnes

cations, effectuées les services publics postaux;par
operations qui1’hospita1isation soins médicaux ainsi lesb leset que

droit publicliées, des organismes deleur étroitement assuréssont ou,par
qui valent der-dans des conditions sociales comparables ä celles pour ces

soins médicauxniers, des établissements hospitaliers, des decentres etpar
de diagnostic d’autres établissements de même dümentnatureet reconnus;

effectuées 1’-prestations de soins ä dans cadre dec les personne
qu’ellesexercice professions médicales paramédicales tellesdes sontet

l’Etatdéfinies concemé;membrepar
livraisons d’organes, de de lait humains;d les etsang

professionservices effectuées dans cadre de leure les prestations de
mécaniciens—dentistes, ainsi les fournitures de protheses den-lespar que

taires effectuées les dentistes les mécaniciens-dentistes;etpar
f prestations services effectuées desles de groupements autonomespar

elles nontactivité exonérée laquellede exerçant pourpersonnes une ou
services di-qualité d’assujetti, de rendre ä leurs membres lespas en vue

activité,nécessaires ä 1’exercice de lorsquecetterectement ces groupe-
ä réclamer ä leurs membres remboursement deboment exactments se

ä conditionincombant dans les dépenses engagéesla leurpart commun,en
soit susceptible de des distorsionsexonérationcette pas provoquerque ne

de concurrence;
livraisons de biens étroitement liéesg les prestations de services leset

sociale, compris celles foumiesä 1’assistance sociale ä sécuritéet pary
droit publicmaisons retraite, effectuées des organismes deles de oupar

socialorganismes caractere 1’-d’autres ayant parpar reconnus comme un
Etat membre concemé;

étroitement liéesh prestations de services les livraisons de biensles et
effectuées organis-lenfance de jeunesse, desä la protection de et par

organismesde droit public d’autres ayantmes ou par reconnus comme un



SOU 1999:133 Bilaga 4 179

1’Etatcaractere social membre concerné;par
i l°éducation l°enfancede de jeunesse, Penseignement scolaireou ou

universitaire, formation recyclage professionnel, ainsi lesou que pre-
stations de services les livraisons de biens qui étroitementleur li-et sont

effectuésées, des organismes droitde public de même objet d-par ou par
l’Etatorganismes des fins comparablesautres ayantreconnus comme par

membre concerné;
j les leçons données, ä titre personnel, enseignantsdes et portantpar

Fenseignement scolaire universitaire;sur ou
k la mise ä disposition de personnel des institutions religieusespar ou

philosophiques activitésles visés b, h i dans butg, et etpour sous un
d’assistance spirituelle;

l les prestations de services, ainsi livraisonsles de biens qui leurque
étroitement liées, foumies ä leurs membres dans leur intérêt collectif,sont

cotisation fixée confonnément desmoyennant statuts,une aux par orga-
nismes but lucratif poursuivant des objectifs de politique,naturesans syn-
dicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique civique,ou

conditionä exonération soit susceptible de descetteque ne pas provoquer
distorsions de concurrence;

certaines prestationsm de services lien étroit pratiqueayant un avec
du de Féducation foumiesphysique, des organismes butsport ou par sans
lucratif qui pratiquent 1’éducation physique;sportaux personnes ou

certainesn prestations de services culturels, ainsi livraisonsles deque
biens qui leur étroitement liées, effectuées organismesdes desont par

1’Etatdroit public d’autres organismes culturelsou par reconnus par mem-
bre concerné;

0 les prestations de services livraisons biens effectuéesles de leset par
organismes dont les operations confonnémentexonérées lettressont aux
b, h, l’occasion manifestationsg, m n ä de destinées ä leuret ap-

soutien financier organisées ä leur profit exclusif, ä conditionporter etun
exonération soit susceptible de des distorsionscetteque ne pas provoquer

Etatsde Les membres introduire les restric-peuvent toutesconcurrence.
tions nécessaires, limitant nombre de manifestationsnotamment en ou
importance des recettes ouvrant

droit ä Fexonération;
p de malades l°aidede blessés ä de véhicules speciale-transport ou

aménagés ä effet effectué des organismes düment autorisés;ment cet par
les activitésq des organismes publics de radiotélévision cel-autres que

les caractere commercial.ayant un
Etatsa Les membres subordonner, 1’octroi, äpeuvent cas par cas,

des organismes de droit public, de chacune des exonéra-autres que ceux
tions prévues paragraphe 1 b, g, h, m n deet respectau sous au
l’une plusieurs des conditions suivantes:ou
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rechercheavoir but 1aquestion doiventorganismes-les pas pourneen
jamais être dis-bénéfices e’ventue1s devantsystématique du profit, les ne

l’amé1ioration desmaintien ämais être affectéstribués devant pre-au ou
foumies,stations

bénévoletitre essentiellementadministrés äils doivent étre gérés et—
interposées,elles-mêmesn’ayant,des personnesou parparpar personnes

l’exp1oitation,deindirect dans les résultatsintérêt directaucun ou
publiquesautoritésprix homologués lesdoivent pratiquer desils par—

operationshomologués lestels prixn’excédant de nonou, pourpasou
ä exigésprix inférieursd’homologation des prix, dessusceptibles ceux

commerciales soumisesentreprisesdesdes operations analogues parpour
valeur ajoutée,ä la lataxe sur

susceptibles de desêtreexonérations doiventles provoquerpasne-
commercialesdétriment des entreprisesdistorsions de as-concurrence au

ajoutée.sujetties ä 1a valeurtaxe sur
dulivraisons biens excluesservices les deb prestations deLes sontet

b, g, h, mparagraphe 1bénéfice de ’exonération prévue sousau
si:net

des operations1’accomplissementindispensables äelles sontne pas-
exonérées,

1’organisme desdestinées ä äessentiellementelles sont re-procurer—
effectuéesd’opérationssupplémentaires réalisationcettes en con-par
soumises lacommerciales äcelles d’entreprisesdirecte taxeaveccurrence

valeur ajoutéesur
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platsvalsprocessen.45
Skyddsjaktpå 50varg.
KÄRNAVF plats miljökonsekvens.ALL metod -- -

yttrande 67KASAMs SKBsFUB-program98.över
platsför vindkraften.Del ochDel 75Rätt l 2.

nyckeltal följ ekologiskaomställningen.Gröna den—
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