Moms för ekonomer i kommuner
och landsting, fördjupningskurs
Stockholm 2020-05-19

På denna fördjupningskurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i
momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen. Vilka varor och tjänster är
skattepliktiga respektive undantagna från skatteplikt, vilka avdragsförbud finns för
ingående skatt och i vilken omfattning omfattas kommuner av faktureringsskyldigheten.
Vi lägger särskilt fokus på fastigheter, sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning
som alla är verksamhetsområden som är undantagna från skatteplikt och svarar för
huvuddelen av kommunernas verksamhet.
För verksamhet som är undantagen från skatteplikt får kommunen ersättning för ingående
skatt från kommunkontosystemet för "dold" moms kommunen måste ersätta entreprenörer
för vid upphandling eller bidrag till verksamhet som de bedriver inom områdena sjukvård,
tandvård, social omsorg och utbildning. Vidare måste kommunen återbetala
investeringsmoms genom jämkning i kommunkontosystemet vid bl.a försäljning av
fastigheter. Kommunens möjlighet att få ersättning och skyldighet att jämka moms i
kommunkontosystemet gås noggrant igenom liksom vad effekterna kan bli för kommunen
om den pågående utredningen som ser över kommunkontosystemet föreslår sänkta
ersättningsnivåer.
Vi kommer också att diskutera några praktiska situationer vid omstrukturering av
kommunal verksamhet där momshanteringen har stor betydelse för kommunens kostnader
t.ex i samband med försäljning av fastigheter, bolagisering av verksamheter,
exploateringsverksamhet, uppförande av idrottsanläggningar och dylikt. Genomgången är
tänkt att vara deltagarstyrd.
Under seminariet redovisar vi också nyheter, rättsfall och ställningstaganden från
Skatteverket.

Föreläsare
Kursledare är Christina Grape som har lång erfarenhet från kvalificerad skatterådgivning åt
kommuner och dess bolag och arbetar på PwC som skatterådgivare åt offentlig sektor.
Kursansvarig är Roland Svensson, Kef.

Målgrupp
Kursen riktar sig till chefer, ekonomer, controllers och assistenter som kommer i kontakt
med momsfrågor som beslutsfattare eller handläggare i kommunen.

Detaljprogram
19 maj
09.00

Samling, kaffe

09.30

Introduktion och teoretiska utgångspunkter
för momssystemet
•
Fastighetsmoms och frivillig
skattskyldighet
•
EU-moms samt importmoms
•
Jämkning enligt
kommunkontolagen vid försäljning
eller ändrad användning
•
Bolagisering av momspliktig och
icke momspliktig verksamhet
•
Aktuella rättsfall

12.00

Lunch

13.00

Praktiska case, rättsfall, nyheter med mera

14.30

Kaffe

15.0016.30

Forts. rättsfall med mera

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Kursen genomförs på Saturnus Konferens i Stockholm den 19 maj.
Vi startar kl. 09.30 och håller på till kl. 16.30. Kaffe serveras från
9.00.

Kostnad

Fram till 18/3

Efter 18/3

Medlem

3 700:-

4 700:-

Icke medlem

4 700:-

5 700:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.
Bli medlem

Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 12/4. Antalet platser är
begränsat. Anmälan är bindande. Om uu får förhinder, överlåt din
plats till en kollega i stället!

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se
Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8-12)
Medlem@kef.se

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information
skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

