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Lag
om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för
viss mervärdesskatt för kommuner och landsting;

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

utfärdad den 7 juni 2012.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting2
dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att författningens rubrik samt 1, 2, 5 och 6 a §§ ska ha följande
lydelse.

Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ersättning för kommuner för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) och skyldighet att i vissa fall justera en sådan ersättning.
Det som sägs om kommun i denna lag gäller även landsting och kommunalförbund samt samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
2 § Kommuner har rätt till ersättning för ingående skatt
1. som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200), eller
2. för vilken de inte har rätt till återbetalning enligt mervärdesskattelagen.
5 §3 Kommuner har rätt till ersättning för de ökade kostnader som till följd
av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling av
verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt vid
hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 4 §. Rätt till ersättning
har kommunen också när den lämnar bidrag till näringsidkare för dennes
verksamhet inom nämnda områden.
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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Prop. 2011/12:132, bet. 2011/12:FiU46, rskr. 2011/12:237.
Lagen omtryckt 2008:909.
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
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6 a §4 I 6 b § finns bestämmelser om justering i vissa fall av ersättning
enligt denna lag när en kommun överlåter en investeringsvara. I 6 c § finns
bestämmelser om justering i vissa fall när användningen av en investeringsvara ändras.
Bestämmelserna i 6 b och 6 c §§ om justering gäller endast om kommunen har haft rätt till ersättning för ingående skatt hänförlig till anskaffningen
av investeringsvaran. Med anskaffning av en investeringsvara avses även
förvärv för ny-, till- eller ombyggnad av fastighet.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Bestämmelsen i 2 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och
med den 1 januari 2010 i fråga om sådant samordningsförbund som avses i
1 § andra stycket.
På regeringens vägnar
PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)
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Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.
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