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Yttrande över promemorian
Kostnadsränta för kommuner
Dnr 04053-2017

Förslag till beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Promemorian föreslår ändringar i lagen (2005:807) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK). I promemorian föreslås att räntekostnader vid rättelser från LEMK till mervärdesskattelagen (ML) ska beräknas på samma sätt
som intäktsräntan vid omprövningsbeslutet enligt ML när omprövning begärs på eget initiativ. Detta innebär att ingen kostnad uppstår vid rättelser. I
promemorian föreslås även att räntan enligt LEMK ska beräknas dagligen
vilket innebär marginellt högre kostnader vid ev. rättelser
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslagna ändringar i lagen.

Ärendet
Bakgrund
Kommuner och landstings verksamheter omfattas i de flesta fall inte av tilllämpningsområdet för mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (ML).
Det är endast om en kommun/landsting bedriver skattepliktig verksamhet
som det blir aktuellt.
För de verksamheter som inte har rätt till ersättning enligt ML finns rätt till
ersättning enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för,
kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK).
Nuvarande regler
Om en kommun/landsting har ansökt om ersättning för mervärdesskatt
(LEMK) istället för att ha yrkat avdrag för mervärdesskatt i skattedeklarationen (ML) och skatteverket omprövar ersättningsbeslutet, antingen pga. att
kommunen/landstinget begär det eller av andra skäl så ska kostnadsränta
betalas på den felaktigt utbetalda ersättningen enligt LEMK. Den kostnadsräntan är högre än den intäktsränta som erhålls vid omprövningsbeslutet
enligt ML. En räntekostnad uppkommer därför.
Förslag till ändring
Förslaget innebär att om en kommun/landsting på eget initiativ begär omprövning av ersättningsbeslutet ska kostnadsräntan enligt LEMK beräknas
på samma sätt som intäktsräntan vid omprövningsbeslutet enligt ML. Det
innebär att kommunen/landstinget inte drabbas av kostnader. Lagförslaget
innehåller även ett förslag att kostnadsräntan ska beräknas dagligen vilket
innebär marginellt högre kostnader vid ev. rättelser.
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Bilagor:
Remissyttrande Kostnadsränta för kommuner Fi2017/0850/K
Remisspromemoria Kostnadsränta för kommuner Fi2017/0850/K
Protokollsutdrag skickas till:
Fi.registrator@regeringskansliet.se
Ekonomi- och planeringsavdelningen
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