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Yttrande avseende betänkandet Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.  
(DS 2009:58) 
 

Sveriges Kristna Råd (SKR) har erbjudits möjlighet att yttra sig med anledning av 

betänkandet Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. 

 

SKR består av 28 medlemskyrkor och en kyrka som har observatörsstatus. Dessa 29 kyrkor 

representerar tillsammans näst intill alla kristna kyrkor och samfund i Sverige. Det är inte 

minst den lokala verksamheten, framför allt församlingsarbetet, som berörs av förslagen. 

Många av dessa församlingar har kassörer som sköter den ekonomiska förvaltningen på sin 

fritid. Flera av förslagen i betänkandet kommer att innebära extra belastning på dessa ideellt 

verksamma kassörer vilket i sin tur kommer att innebära svårigheter i rekrytering av styrelser 

och ekonomiansvariga. Att lösa detta genom anställning av kassaförvaltare skulle innebära 

extra kostnader utöver vad som är möjligt för alla mindre församlingar och organisationer. 

 

Flera av SKR:s medlemskyrkor lämnar egna svar och vi hänvisar till dessa. SKR har 

dessutom deltagit i en referensgrupp som lämnat underlag till remissvar för organisationer 

inom den idéburna sektorn. Remissvaret från Civos sammanfattar de synpunkter som denna 

referensgrupp bidragit med.  
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I detta svar sammanfattas kort SKR:s synpunkter. I medlemskyrkornas svar liksom i andra 

remissvar från den idéburna sektorn utvecklas dessa synpunkter och redogörs ytterligare för 

de argument som ligger till grund för SKR:s svar. 

 

Beskattningsbar person 

SKR vill peka på att konsekvenserna av förslaget att införa begreppet beskattningsbar 

person och ta bort undantaget från yrkesmässighet för ideella föreningar och registrerade 

trossamfund kommer att innebära att föreningar och trossamfund tvingas avsätta mycket tid 

och resurser för skattefrågor.  För att minska de negativa effekterna av detta förslag skulle 

sådana ideella föreningar, stiftelser och religiösa samfund vilka definieras i 1 kap. 19 ML 

undantas från begreppet beskattningsbar person. 

 

Undantag från skatteplikt 

SKR noterar med tillfredsställelse att betänkandets förslag om undantag från moms för 

tjänster på det sociala området förefaller allmänt omfattande. När det gäller moms på 

insatser för själavård får det knappast några effekter, eftersom samfunden inte tar någon 

ersättning för tillhandahållande av själavård. 

 

När det gäller undantag från skatteplikt för omsättning till medlemmar vill SKR peka på att 

trossamfundens verksamhet ofta sträcker sig utanför kretsen av medlemmar. Det finns ibland 

en föreställning att kyrkor enbart betjänar sina egna medlemmar. Tvärtom är det så att 

många som inte är medlemmar formellt vänder sig till en kyrka de har någon relation till för 

att få del av kyrkliga handlingar i samband med t ex vigsel och begravning. Många är 

beredda att betala för dessa tjänster och det vore orimligt med olika momsregler för tjänster 

till medlemmar och icke-medlemmar.  

 

En närliggande fråga är hur man betraktar den clearing av kostnader som sker mellan 

församlingar i Svenska kyrkan för kostnader i samband med att medlemmar använder sig av 

tjänster i församling de inte tillhör. Varje år sker ca 40 000 sådana transaktioner mellan 

församlingar. 

 

Försäljning av varor 

SKR uppskattar betänkandets konstaterande att enklare förtäring som erbjuds till 

självkostnadspris i samband med gudstjänster (kyrkkaffe) inte skall bli föremål för 

beskattning. 
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Däremot föreslår SKR att omsättningsgränsen för momsplikt bör sättas högre än vad 

betänkandet föreslår, nämligen 250 000 kr per år. 

 

Skatteplikt på lokaluthyrning 

Ett införande av generell skatteplikt för fastighetsuthyrning skulle innebära mycket kraftiga 

kostnader för kyrkor och församlingar. Det skulle bland annat drabba nya församlingar med t 

ex invandrare som inte har egen kyrkolokal utan hyr för gudstjänster och andra aktiviteter. 

Dessutom skulle den administrativa bördan öka både för den som hyr och den som hyr ut 

lokaler.  

 

Vi vill peka på ett annat problem som drabbar kyrkosamfund som äger fastigheter avsedda 

för t ex utbildning och konferenser. Verksamheten sköts ofta av en organisation eller företag 

som inte är momspliktiga och följaktligen inte kan göra avdrag för hyresmomsen. De ökade 

hyreskostnaderna kommer då att medföra ökade kostnader för verksamheten. 

 

SKR motsätter sig förslaget om momsplikt på lokaluthyrning. 

 

 

 

 

Sundbyberg dag som ovan 

 

 

 

 

Sven-Bernhard Fast   Lennart Molin 

Generalsekreterare   Biträdande generalsekreterare 

 

 

 

 


