Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd
till förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till
kompensation för ingående mervärdesskatt

ESV Cirkulär 2017:4

Beslutade den 27 oktober 2017.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2018.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 12 § förordning
(2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående
mervärdesskatt följande ändringar i föreskrifter till 4 § och beslutar
om följande ändringar i allmänna råd till 4 §.

4 § Föreskrifter
En myndighet som omfattas av förordningen har rätt till
kompensation för belopp motsvarande ingående mervärdesskatt
hänförlig till hela den verksamhet som myndigheten bedriver,
oavsett hur verksamheten är finansierad eller i vilket avsnitt den
redovisas i resultaträkningen. Detta gäller under förutsättning att
regeringen inte har beslutat annat.
Kompensationsrätt föreligger endast för belopp motsvarande
ingående mervärdesskatt som har debiterats eller vid omvänd
skattskyldighet beräknats enligt den svenska mervärdesskattelagen.
I begreppet representation eller liknande ändamål ingår utgifter för
måltider och liknande förtäring inklusive kringkostnader vid extern
och intern representation samt utgifter för representationsgåvor.
Förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde som
ges till externa deltagare i samband med ett arbetsmöte ska inte ses
som extern representation.
4 § Allmänna råd
Med förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde
avses till exempel alkoholfri dryck, bullar, frukt och en enklare
smörgås som inte ersätter en måltid.
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Skatteverket ger ut ”Momsbroschyren” och andra handledningar
som ger information om avdragsrätten för ingående mervärdesskatt
enligt mervärdesskattereglerna.
Statliga myndigheter som inte är affärsverk räknas i
mervärdesskattehänseende som ett enda skattesubjekt.
Mervärdesskatt ska därför inte faktureras andra statliga
myndigheter. Därmed kan ingen kompensationsrätt bli aktuell vid
inköp från en annan myndighet.
Om flera myndigheter som omfattas av denna förordning går ihop
och gör gemensamma inköp, så kallade samköp, är det den
myndighet som betalar skatten till leverantören (eller motsvarande)
som har rätt till kompensation för belopp motsvarande ingående
mervärdesskatt.

CLAS OLSSON

Anne-Marie Ögren
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