Inbjudan
från GR

Momskurs för
kommuner

M

ervärdesskattereglerna är svåra – både att tolka och tillämpa. Vad gäller i ”det
vanliga momssystemet” och hur fungerar det? Vilka transaktioner är momsfria
och vilka är momspliktiga? Vad gäller enligt EU-rätten? För vad har kommuner
rätt till momsersättning? Hur hänger systemen ihop?
Kommuner och landsting hanterar momsen både i ”det vanliga systemet” och i det särskilda systemet för momsersättning (den tidigare kallade ”Ludvikamomsen”). Det vanliga
systemet, bestämmelserna i mervärdesskattelagen, styrs dessutom av mervärdesskattedirektivet. Det är alltså inte endast svensk rätt som ska beaktas utan hänsyn måste också
tas till EU-rätten.
På kursen får du en översiktlig genomgång av regelverken samt en helhetsbild av och
en inblick i hur momsen fungerar för kommuner. Vi går igenom vad som gäller enligt
mervärdesskattelagen med fokus och fördjupning inom de områden som är av särskild
betydelse för kommuner. Vi tittar också på den s.k. ”EU-momsen”. Vad gäller vid internationell handel med varor och tjänster? Vi berör också momsdirektivets bestämmelser och
betydelse. Vi går igenom när rätt till momsersättning föreligger enligt den särskilda lagen
om rätt till momsersättning för kommuner och landsting.
Förutom en genomgång av regelverken kommer vi också att titta närmare på vissa
domstolsavgöranden och Skatteverkets ställningstaganden.

MÅLGRUPP: Kursen vänder sig till anställda inom kommunen som i sitt arbete behöver
förbättra och fördjupa sina kunskaper inom momsområdet.

Onsdag 14 november 2018. Se baksida för anmälan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Momskurs för
kommuner
Innehåll

Medverkande

Jeanette Fored, skatteexpert, Avdelningen för
juridik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Genomgång av bestämmelserna i
mervärdesskattelagen (1994:200) med särskilt
fokus på och fördjupning inom de områden som är
störst betydelse för kommuner.
• Vad ska beskattas? Vilka transaktioner är
momspliktiga – vilka är momsfria?
• Bidrag, social omsorg, kultur, utbildning och
avgifter för myndighetsutövning m.m. – vad
gäller?
• På vad ska momsen beräknas och skattesatser?
• Avdragsrätt för ingående moms?
• Lokal/fastighetsupplåtelser
• ”EU-moms” – internationell handel med varor
och tjänster
• Mervärdesskattedirektivet (Rådets direktiv
2006/112/EG). Vad innebär Sveriges medlemskap
i EU i momssammanhang?
• Genomgång av reglerna i lag om ersättning för
viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
(2005:807).
• När och för vad har kommuner och landsting rätt
till momsersättning?
• När ska tidigare erhållen momsersättning
justeras?
• Vi avslutar dagen med information om
nyheterinom momsorådet – Allt i mån av tid!

Tid och plats

Onsdag 14 november 2018.
Samling med kaffe kl. 08.30. Start kl. 09.00
och avslutning kl. 16.00.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den
skriftliga bekräftelsen som skickas cirka 10
dagar innan kursstarten.

Avgift

3 350 kr exkl moms.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan

Anmälan görs genom att klicka här
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 1 november 2018.
Begränsat deltagarantal! Anmälan är
bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person inom förvaltningen.

Upplysningar

Staffan Nyqvist, tfn 031–335 53 10
staffan.nyqvist@grkom.se

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

