Angående MOMS-frågan
noteringar under Coompanions dragning för Ubit, Västra Götalandsregionen, 2012-08-15
som komplettering och förtydligande av Coompanions dokument:
Handbok för
Fibernätsföreningar

Gäller för ekonomisk förening
där man har samhandel*

- Som ekonomiska föreningar

Skatteverkets klargörande är mycket bra och kan kort sammanfattas:
4.6.4 går igenom
4.6.5 går igenom (först var Skatteverket tveksamt men har backat)
4.6.6 går igenom **

4.6.1
4.6.2
4.6.3

Dessa tre är ej gångbara om man har en ekonomisk förening,
de fungerar ej civilrättsligt då föreningen inte har affärer med
medlemmarna (dvs ingen samhandel). Skulle kunna verka som
bolag men det är ej så vanligt i detta sammanhang.
* Den ekonomiska föreningen är ett kooperativt företag. Det innebär att den ska bedriva en affärsverksamhet
och att medlemmarna skall delta i denna affärsverksamhet som kunder eller leverantörer. Ibland uttrycker
man det så att en ekonomisk förening bedriver samhandel med sina medlemmar.

Källa: Coompanion

** Denna modell innebär att nätet ej är öppet på tjänstenivå vilket Skatteverket ej har någon synpunkt på men
det har t ex Jordbruksverket vid ansökan om bidrag via Landsbygdsprogrammet.

coo

4.6.4 Föreningen är kommunikationsoperatör genom avtal med medlemmarna

Skatteverkets modell

Coompanions modell

4.6.5 Upplåtelse av nät till medlemmarna — mot ersättning

Skatteverkets modell

Coompanions modell

4.6.6 Föreningen som tjänsteleverantör

Skatteverkets modell

Coompanions modell

Handel
Att upplåta nätet mot en avgift är den minsta handel man kan tänka sig.
Även ”blandkoncept” (olika handel med olika medlemmar) är OK bara
det går via föreningen.
Ersättningen/avgiften skall vara skälig!
Vad består då ersättningen av och vad är skäligt?

Källa: Coompanion

Ersättningen/avgiften

Ersättningen/avgiften från medlem till föreningen bör vara minst lika stora som
kostnadsposterna i resultaträkningen:

 Avskrivningar
 Operatörskostnader
 Drift o Underhåll
 Administration
 Försäkringar mm

Källa: Coompanion

Anläggningen är ingen kostnad!

Anläggningen är ingen kostnad! Det är en tillgång i balansräkningen.

Det är de årliga avskrivningarna på anläggningen som är en kostnad.
Insatsen är ingen betalning för tjänst utan en ”kapitalplacering” medlemmarna gör i
föreningen (finansiering som alternativ till t ex ett banklån) och är ett eget kapital i
balansräkningen.
Ingen moms utgår på insatsen. Insatsen är alltså ej en avgift.
Anslutningskostnad är för installation på egen tomt och i huset, är en momsbelagd
tjänst.

OBS förväxla ej, eller blanda samman Insats och Anslutningskostnad!
Källa: Coompanion

Avskrivningar
Det är viktigt att föreningen tar ut avgifter som täcker avskrivningskostnaderna.
Föreningen upplåter nätet till sina medlemmar och behöver få betalt för
kostnaderna att äga det.
Upplåtelse av nät är en momspliktig tjänst och ger då rätt till momsavdrag för
anskaffning av nätet.
(Avgifter får alltså inte sammanblandas med Insatsen som är en ren
kapitalplacering.)
EXEMPEL:
Anläggningskostnaden uppgår till 1 MSEK och skrivs av på 20 år. Då blir
avskrivningen 50 000 SEK per år. Om föreningen har 40 medlemmar blir
månadsavgiften för avskrivningarna ca 100 SEK per medlem.
Avskrivningar är ej pengar ut! Anläggningskapitalt krymper varje år och
Kassan ökar i samma takt. Det är bra med en viss kassa till oförutsedda
Utgifter (reparationer o.d.) men därutöver kan kapital successivt återbetalas
till medlemmarna (Insatsen var ju bara en kapitalplacering i föreningen!).
Källa: Coompanion

