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Yttrande över promemorian Samordningsförbunds
rätt till ersättning för mervärdesskatt (Ds 2011:41)
Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt
Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över
promemorian Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens
förslag.
Landstingsrådsberedningens motivering
Landstingsrådsberedningen instämmer i förslaget i departementspromemorian. Det är angeläget att lagen träder i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt sam att rätt till ersättning föreligger fr o m den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 december 2011.
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Landstingsstyrelsen

Yttrande över departementspromemorian
Samordningförbunds rätt till ersättning för viss
mervärdesskatt (Ds 2011:41)
Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har gett Stockholms läns landsting möjlighet att avge
yttrande över departementspromemorian Samordningsförbunds rätt till
ersättning för viss mervärdesskatt (Ds 2011:41).
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 december 2011
Sammanfattning av departementspromemorian Samordningsförbunds rätt
till ersättning för viss mervärdessatt (Ds 2011:41)
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till Finansdepartementet överlämna landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
I promemorian föreslås att lagen (2005:807) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner och landsting ändras så att även
samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska har rätt till ersättning
för viss mervärdesskatt enligt 2 § lagen. Detta innebär att samordningsförbunden enligt förslaget kommer att rätt till ersättning på samma grund som
kommuner, landsting och kommunalförbund.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i förslaget i departementspromemorian. Det är
angeläget att lagen träder i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt samt att rätt
till ersättning föreligger fr o m den 1 januari 2010.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Sammanfattning

I promemorian föreslås att lagen (2005:807) om ersättning för
viss mervärdeskatt för kommuner och landsting ändras så att
även samordnings förbund som bedriver verksamhet enligt lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
ska ha rätt till ersättning för viss mervärdesskatt enligt 2 § lagen.
Detta innebär att samordningsförbunden enligt förslaget
kommer att ha rätt till ersättning på samma grund som
kommuner, landsting och kommunalförbund.
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ger
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting
och kommuner möjlighet att samordna sina insatser i
samordningsförbund. Till
utgången
av 2006
bedrevs
försöksverksamhet i enlighet med lagen (1994:566) om lokal
försöksverksamhet
med
finansiell
samordning
mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, i form av
s.k. beställarförbund.
I lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner
och landsting nämns samordningsförbunden uttryckligen i 5 §,
som reglerar rätt till ersättning för s.k. dold mervärdesskatt, men
inte i 2 §, som reglerar rätten till ersättning för ingående
mervärdesskatt som inte omfattas av mervärdesskattelagen
(1994:200). I förarbetena till lagen om det ersättningssystem
som föregick det nuvarande systemet framgår dock att
lagstiftarens avsikt får anses ha varit att beställarförbund, som
alltså sedermera ersatts med samordningsförbund, skulle ha rätt
till ersättning för ingående mervärdesskatt som inte omfattades
av mervärdesskattelagen.
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Skatteverket är den myndighet som prövar ansökningar och
administrerar utbetalningar enligt lagen. Skatteverket har under
våren 2011 uppmärksammat att lagen inte följts när verket har
beviljat samordnings förbundens ansökningar om ersättning för
ingående mervärdesskatt. Skatteverket har förklarat att verket
inte kan bortse från lagtexten och att verket i fortsättningen
måste avslå samordnings förbundens ansökningar om ersättning
för ingående mervärdesskatt.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, men tillämpas
på ersättning från och med den 1 januari 2010.
Vidare föreslås i promemorian att rätten till ersättning för
dold mervärdesskatt för den försöksverksamhet som bedrevs av
beställarförbund och som numera har upphört tas bort.
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