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Fristående skolor och statsbidrag för momskostnader
När de nya reglerna med en mer omfattande mervärdesskatt infördes den
1 januari 1991 fick kommuner och landstingskommuner en generell rätt att
lyfta den ingående mervärdesskatten. Samtidigt infördes ett särskilt statsbidrag för att kompensera kommunen för dold mervärdesskatt vid upphandling från eller bidrag till näringsidkare inom bl a skolans område. De
fördelar som dessa regler medförde för kommunerna reglerade staten genom
att införa en avräkningsskatt. Denna har sedermera slopats och kommunernas momskompensation inom de skattefria områdena beaktas i det generella
statsbidragssystemet.
För kommunal och landstingskommunal verksamhet såsom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning blev det inte någon förändring när den
mer omfattande mervärdesskatten infördes. Vad gäller momsplikten för
dessa tjänster var de tidigare befriade från mervärdesskatt och är så
fortfarande.
De enskilda huvudmän som är verksamma inom bl a social omsorg och som
fr o m den 1 januari 1994 kan vara verksamma inom viss gymnasial utbildning har inte den generella rätten att lyfta mervärdesskatt. De anbud som
dessa huvudmän lämnar inkluderar kostnader för mervärdesskatt. Det innebär att kommuner som köper sådana tjänster får indirekta kostnader för
mervärdesskatt.
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För att kompensera kommunerna för denna s k dolda mervärdesskatt infördes ett särskilt statsbidrag om 6 % av de kostnader som kommunerna har för
de skattebefriade verksamheter som bedrivs i privat regi (SFS 1990:578).
Kommunerna får också detta statsbidrag för bidrag som lämnas till näringsidkare som bedriver verksamhet inom de aktuella områdena.
Storleken på statsbidraget grundas på antagandet att i en köpt tjänst ingår en
materialdel om 30 %, som belastas med mervärdesskatt om 20 %, vilket fördyrar anbudet med 6 %.
Kommunernas bidrag till fristående skolor regleras till skillnad från annan
bidragsgivning inom dessa områden av skollagens tvingande regler. Bidraget
grundas på den kostnad som respektive kommun har för sin skolverksamhet.
Det måste förutsättas att riksdagen i sitt beslut om bidrag till fristående
skolor tagit hänsyn till de förhållanden som föreligger.
En enskild huvudman har således inte någon rätt till det särskilda statsbidraget.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Monica Hansson eller
Louise Fernstedt, sektionen för skola och barnomsorg, tfn 08-772 41 00.
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