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Konsekvenser av nuvarande moms- och skatteregler 

Bakgrund 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har genom Studieförbunden i Samverkan (SIS) 
fått information om att NOD arbetar med att ta fram en ny lägesbild rörande moms- 
och skattefrågor i civilsamhället.  

Vid förbundsstämman 2021 fattade Studieförbundet Vuxenskolan beslut om att 
redovisa moms vad avser administrativa tjänster.  

SV ägnar mycket tid, resurser och diskussioner om hur vi bäst ska hantera 
momsfrågan inom förbundet och vill gärna bidrag med vår nulägesanalys.  

Ett SV med många juridiska personer 
Ett av Folkbildningsrådets krav på studieförbunden är att studieförbundet ska ”ha 
minst fem av förbundsstyrelsen godkända juridiska enheter som bedriver lokal 
folkbildningsverksamhet” 

SV som organisation består av 28 avdelningar, 3 regionförbund och ett 
förbundskansli. Vi arbetar för ett gemensamt SV där förbundskansliet har en 
samordnande roll och avdelningarna bedriver själva folkbildningsverksamheten.  

Avdelningarna inom SV redovisar moms och inkomstskatt när de hjälper varandra 
med administrativa tjänster, men inte när tjänsterna är verksamhetsknutna (kräver 
mer specifik SV-kompetens). Gränsdragningsfrågorna om det ska vara moms eller 
inte, är svåra och tidskrävande. De momspliktiga tjänsterna ger ingående moms hos 
mottagande avdelning, som oftast inte alls är avdragsgill då de inte bedriver 
momspliktig verksamhet, vilket medför en merkostnad på 25 %. 

Förbundskansliet sköter redovisningstjänster, lönetjänster, HR-specialisttjänster och 
IT-tjänster åt avdelningarna. En del av dessa tjänster ingår i förbundskansliet 
uppdrag att kvalitetssäkra att statsbidragen används till rätt verksamhet, alltså 
förbundet allmännyttiga ideella uppdrag, men merparten är att betrakta som 
momspliktiga tjänster enligt Skatteverkets tolkning.  
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Förbundskansliet har momsregistrerat sig fr o m 2020 och redovisar utgående moms 
på dessa tjänster.  

Under 2022 beräknas utgående moms uppgå till 4,4 mkr. Merparten av förbundets 
kostnader för dessa tjänster är löner, så det finns inte så mycket ingående moms att 
kvitta mot denna moms, varför nästan 4 mkr av erhållet statsbidrag betalas tillbaka 
till staten. Dessutom har vi kostnader för konsulter och skattespecialister, samt vår 
egen tid som går åt till dessa förklarings- och gränsdragningsfrågor. 

Lokaluthyrning 
Några av SV:s avdelningar har egna fastigheter och många hyr lokaler som de delvis 
hyr ut till andra hyresgäster, ofta samverkansparter. Skattereglerna kräver analys av 
om hyresintäkterna bildar en eller två förvärvskällor samt om dessa blir skattefria 
eller skattepliktiga. Då hyresintäkterna inte är momspliktiga, utan det är fråga om 
inkomstskatt på överskottet handlar det inte om så mycket pengar, men den 
administrativa insatsen kräver både specialistkompetens och är tidskrävande. 

Uppdragsutbildning 
Flera av SV:s avdelningar bedriver olika former av uppdragsutbildning. Uppdragen 
har ett så kallat inre sammanhang med det allmännyttiga ändamålet. 

Det finns en tolkning, men inget lagrum, som säger att uppdragsutbildningen enligt 
huvudsaklighetsbedömningen inte får uppgå till mer än 25 % av intäkterna för att 
betraktas som skattefria. Eftersom uppdragsutbildningarna smittar hela 
förvärvskällan med inkomstskatt och moms om de passerar dessa ca 25 % har vissa 
avdelningar tvingats starta dotterbolag för denna verksamhet, trots att gränsen är 
oviss. Detta medför ökad administration och kostnader. 

Här finns också ett undantag från det vanliga förhållandet att skatt och moms ”går 
hand i hand”. Ibland kan vissa motparter, till exempel Arbetsförmedlingen, ”tvinga” 
SV till momsregistrering för vissa uppdragsutbildningar då de betalar ut ersättningen 
inklusive moms. I det fallet så väljer avdelningen att partiellt momsregistrera sig för 
just de uppdragsutbildningarna men det får ingen skattekonsekvens så länge 
verksamheten ryms under gränsen ca 25 %. Uppdragsutbildningen i fråga blir alltså 
momspliktig trots att den inte är skattepliktig. Denna hantering blir en administrativ 
pålaga. 

Lösningsförslag 
Den viktigaste åtgärden är att undanta interna tjänster inom en organisation med 
flera juridiska personer från momsplikt, d v s att kostnadsdelning inte ska beläggas 
med moms och inkomstskatt. Enligt EU-direktiven finns möjlighet till detta, men de 
tillämpas inte i det svenska regelverket. Detta skulle bespara organisationer i 
civilsamhället mycket pengar och tid.  

Flera regelverk behöver förtydliganden, då ideella organisationer ägnar orimligt 
mycket tid och resurser till tolkningsfrågor och känner ändå ovisshet om de agerat 
rätt i slutändan. 
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