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Det 6 % momsanknutna bidraget i "Ludvika-systemet"
Information om hur Ludvika reagerat på vårt cirkulär 1996:148
I rubr. cirkulär informerade vi om att kommunsektorn skulle kunna erhålla 6
%-igt bidrag på upphandlingar av platser i familjehem. Anledningen till
denna tolkning berodde på att Botkyrka kommun muntligen fått besked att
ersättningar till familjehem skulle vara bidragsgrundande. Av lagtexten
framgår att kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning för
de ökade kostnader för mervärdesskatt som uppkommer vid upphandling
avseende verksamhet inom bl.a. social omsorg ( SFS 1995:1518, 7 § ) Mot den
bakgrunden gjorde vi tolkningen att det skulle vara i överensstämmelse med
regelverket att söka bidrag med 6 % på ersättning ( arvode inkl. sociala
kostnader och kostnadsersättning ) till familjehemmen.
Numera anser man från punktskattekontoret i Ludvika att ersättningar till
familjehem i sin helhet faller utanför ramen för det 6 %-iga bidraget eftersom
det utgår till uppdragstagare och inte till näringsidkare.

Rekommendation
För att inte ställa till mer oreda i Ludvikasystemet är vår rekommendation att
kommunsektorn i sin helhet avstår från att söka det 6 %-iga bidraget på
ersättning till familjehem, kontaktfamiljer och liknande.
Enda undantaget får bli Botkyrka kommun. Anledningen till detta är att vi
har överenskommit med Ludvika-kontoret att om Botkyrka öppet yrkar
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ifrågavarande bidrag så kommer man formellt att vägra detta. Med beslutet
följer en besvärshänvisning att Botkyrka kan överklaga beslutet till
regeringen. Denna överklagan kommer kommunförbundet att ställa sig
bakom. Efter sedvanlig prövning får vi ett beslut som vi sedan slutgiltigt kan
rätta oss efter.

Ansökningsbilagor
Skattekontoret i Ludvikas vill inte få in specificerade ansökningar där
kommunerna detaljerat redogör för vad den 6 %-iga bidragsansökan består
av. Om Ludvika skulle ta ställning till varje individuell specificerad ansökan
så åtgår det mycket arbetstid och utbetalningarna skulle försenas.
Från Ludvika sida upplevs vissa specificerade ansökningar närmast som en
ursäkt eller chansning från vederbörande kommun att ta med utbetalda
ersättningar som egentligen inte är bidragsgrunande. Ett exempel är bidrag
till en idrottsförening som ska vidareutbilda ledare. Detta är inte någon
kostnad som berättigar till bidrag ( Jfr. 7 § ).
Vi rekommenderar därför att bara dela upp ansökan i klumpsummor
avseende de olika delarna sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning.
Är ni osäkra på hur lagen ska tolkas kan ni kontakta oss på
kommunförbundet.

Studieförbundens nya momsstatus
Fram till den 1 jan 1997 fick kommunerna det 6 % bidraget på den del av
ersättningen till studieförbunden som avsåg undervisningsverksamheten (
utbildning ).
I samband med EU-anpassningen inom områdena utbildning och kultur så
inträffade vissa omdefinitioner av hur vi ska se på studieförbundens
verksamhet. Vi har inte tidigare fått rätt att erhålla det 6 % bidraget på sådant
som hänförs till kultur. Samma gäller idag efter den omläggning som gjordes
vid årsskiftet.
Studieförbundens verksamhet anses huvudsakligen vara
folkbildningsverksamhet som ur momssynpunkt definieras som
skattebefriad kultur. Vi kan därför inte längre söka det 6 %-iga bidraget på
ersättningar till studieförbunden ( Jfr 7 § ).
Den nya omdefinitionen kan medföra vissa budgetbekymmer genom att man
räknat med att erhålla det 6 %-iga bidraget för ersättningar till
studieförbunden. Eftersom Ludvikamomsen inklusive det 6 %-iga bidraget i
sin helhet är totaltfinansierat av landets kommuner, så innebär omtolkningen
av studieförbundens momsstatus att den bidragsdel som är inkalkylerad
avseende 1997 bortfaller ur systemet. Kommunens inbetalning till Ludvikakontot blir därför i motsvarande grad mindre.
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Teoretiskt finns alltså pengarna tillgängliga. Utrymme borde därför föreligga
att ge ett tilläggsanslag till de förvaltningar som lämnar bidrag till
studieförbunden.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Ekonomiadministrativa sektionen

Jan Svensson

Utdrag ur:
Lag om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

SFS: 1995:1518
7 § ) Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från
kontona för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om
mervärdesskatt uppkommer vid upphandling avseende verksamhet inom
sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Rätt till ersättning
föreligger också när kommunen och landstinget lämnar bidrag till
näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.
Ersättning enligt första stycket utgår även till kommunalförbund och sådant
beställarförbund som bedriver försöksverksamhet enligt lagen (1994:566) om
lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring,
hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt
schablon. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om schablonberäkningen.
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