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Information kring förskottsbetalningar och skattereformen 1990/91
Regeringen har i en proposition framlagd 1990-01-11 föreslagit nya regler beträffande
mervärdeskattskyldighetens inträde vid förskottsbetalningar.
De speciella reglerna om skattskyldighetens inträde för förskott ska enbart gälla om
förskottet avser sådan beställd vara eller tjänst som är skattepliktig enligt
mervärdeskattelagen när förskottet erhålls.
De nya reglerna kommer, om riksdagen antar lagförslaget, att gälla för förskott som kommer
den skattskyldige tillhanda den 12 januari 1990 eller senare.
Lagförslaget bilägges.
LEASING
Den "mervärdeskattevinst" man kan göra på leasing inför momsomläggningen 1991 har i
stor utsträckning aktiverat leasingmarknaden. Det finns finansbolag som till leasingavtalet
kopplar en slags option om förtida utköp. Från olika aspekter är sådana
avtalskonstruktioner inte tillrådiga. De kan exempelvis anses vara avbetalningsköp i stället
för leasing. Ett leasingavtal är i normalfallet på 3 år utan någon automatisk rätt till utköp.
INFORMATION
Informationsbehovet om genomförd och kommande lagstiftning är stort. Lagstiftningen har
dessvärre pressats fram varvid vissa icke önskvärda effekter har uppstått. Så t ex har många
kommuner drabbats eller kommer att drabbas av momsmerkostnader under 1990 pga att
man tidigarelagt delar av skattereformen.
Förbundet har fortlöpande kontakt med RSV beträffande tolkningen av genomförd
lagstiftning och med finansdepartementet rörande kommande lagstiftning. För att vi ska få
en enhetlig tolkning är det av stor vikt att alla gränsdragningsfrågor kommuniceras via
Kommunförbundet, helst skriftligen.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunalekonomi och samhällsplanering
Karl Knutsson
Ronnie Peterson

Bilaga
Förslag till Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt 1) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 § 2)
Skattskyldighet inträder när
Skattskyldighet inträder när vara
levereras, tjänst tillvara levereras, tjänst handahålls eller uttag sker.
tillhandahålls eller uttag Erhålls dessförinnan vederlag
sker. Erhålls dessförinnan helt eller delvis för beställd
vederlag helt eller delvis vara eller tjänst inträder
för beställd vara eller skattskyldighet för vederlaget
tjänst inträder
när det inflyter kontant eller
skattskyldighet för
på annat sätt kommer den
vederlaget när det inflyter skattskyldige
till godo.
kontant eller på annat sätt
kommer den skattskyldige till
godo, om ej annat följer av
andra stycket.
Vid upplåtelse av avverkningsrätt till skog inträder skattde fall som avstycket
kommunalskattelagen (1928:370),
emot.

Vid upplåtelse av
avverkningsrätt till skog skyldighet, i
inträder skattskyldighet, de ses i punkt 1 sjätte
fall som avses i punkt 1 av anvisningarna till 41 §
sjätte stycket av
anvisningarna till 41 § när betalning tas
kommunalskattelagen
(1928:370), när betalning tas
emot.
Bestämmelserna i första
stycket andra meningen gäller
dock endast om den beställda
varan eller tjänsten är
skattepliktig då vederlaget
erhålls.

----Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den enligt uppgift på den utkommit från
trycket i Svensk författningssamling.
De nya bestämmelserna tillämpas på vederlag som mottagits den 12 januari 1990 eller
senare.
1) Lagen omtryck 1979:304. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:885 2) Senaste lydelse
1980:1090

