Remissyttrande från Konstnärernas Riksorganisation avseende
Fi2021/03225 “Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt”
Konstnärernas Riksorganisation lämnar ett yttrande avseende det förslag från
Finansdepartementet, Fi2021/03225 som innebär en höjd omsättningsgräns för undantag från
mervärdesskatt för mindre företag, från 30 000 kr till 80 000 kr.
Bakgrund
Vi har tidigare lämnat ett remissyttrande avseende förslaget till ny mervärdesskattelag, SOU
2020:31. Förslaget avser i huvudsak inte att åstadkomma någon materiell förändring av de
svenska momsreglerna utan snarare att få en bättre överensstämmelse med systematiken i
Rådets direktiv 112/2006/EG, mervärdesskattedirektivet.
Det finns dock en punkt som skulle innebära en materiell förändring, och det är förslaget att
slopa en specialbestämmelse för konstnärer. Regeln återfinns i 1 kap 2 a § ML och innebär att en
upphovsperson eller dennes dödsbo är frikallad från moms om beskattningsunderlaget vid
försäljning av egna konstverk under ett beskattningsår understiger 300 000 SEK.
Bestämmelsen saknar motsvarighet i mervärdesskattedirektivet, och är således inte EUkonform.
I utredningen presenteras de effekter som utredarna anser skulle uppstå vid slopandet av
bestämmelsen. Vi har i remissyttrandet lämnat kommentarer till detta, där vi som utgångspunkt
anser att regeln bör få vara kvar, men om detta inte är möjligt menar att ett alternativ är att höja
omsättningsgränsen för momsfrihet för mindre företag till 300 000 SEK. Detta för att undvika
de negativa effekter vi identifierat vid ett slopande av specialbestämmelsen.
Vår kritik mot slopandet av bestämmelsen går främst ut på att de ekonomiska effekterna för den
enskilde konstnären är större än som framkommer i utredningen.
Dels handlar det om en generellt ekonomiskt svag grupp, där även kostnadsökningar som kan
tyckas små för andra grupper av verksamheter kan slå hårt. Dessutom har utredarna räknat med
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oerhört snäv tidsåtgång för fullföljandet av redovisningsskyldighet, orealistiska timpriser vid
anlitande av extern hjälp för redovisning samt verkar ha en övertro på att avdragsrätt för
ingående moms skulle kompensera för påförandet av utgående moms på konstverk. Vi bifogar
remissyttrandet i Bilaga 1.

Höjd omsättningsgräns i det nu aktuella förslaget
Utifrån den beskrivning som utredarna lämnar i förslaget om höjd omsättningsgräns förstår vi
att man utgått från den omsättningsgräns om 10 000 ECU som stipuleras för Sverige i artikel
287 i direktiv 2006/112/EG, mervärdesskattedirektivet, vilket enligt utredningen motsvarar ca
91 500 SEK.
I vårt remissyttrande till förslaget om ny momslag bifogade vi en lista på de olika
omsättningströsklar som tillämpas av respektive EU-land, vilken visar att Sverige är en av de
länder som tillämpar den allra lägsta omsättningströskeln för skattebefriad verksamhet.
Nivåerna har fastställts utifrån hur omsättningsgränserna sett ut i respektive land vid inträdet i
EU. Dessa nivåer har därefter inte justerats.
Utifrån nuvarande regelverk förstår vi det som att det inte finns någon möjlighet för Sverige att
självständigt införa en högre omsättningsgräns än 91 500 kr. Men i och med att de flesta andra
EU-länder de facto tillämpar högre omsättningsgränser borde det ändå finnas utrymme och
stöd för förhandling om tillstånd att lägga sig på en högre nivå.
Den 18 februari 2020 beslutade Europeiska Rådet om ett nytt direktiv avseende bland annat ett
gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag,
Rådets direktiv (EU) 2020/285. I inledningen till det nya direktivet sägs att bestämmelserna
avseende fastställande av tröskelvärden för medlemsstaterna i mervärdesskattedirektivet bör
uppdateras.
I direktiv 2020/285 framgår att medlemsstaterna bör kunna fastställa sina nationella
tröskelvärden för undantaget från moms för mindre företag på den nivå som lämpar sig bäst för
deras ekonomiska och politiska omständigheter, med förbehåll för det övre tröskelvärde som
föreskrivs i detta nya direktiv. Av en ny formulering i artikel 284 framgår att tröskelvärdet får
uppgå till högst 85 000 EUR eller motsvarande i nationell valuta. Medlemsstaterna ska senast
den 31 december 2024 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar
som är nödvändiga för att följa artikel 1 i detta direktiv (omfattar omarbetningen av artikel 284)
och ska tillämpa bestämmelserna från och med den 1 januari 2025.
Det här innebär att från och med 2025 kommer den tidigare begränsande bestämmelsen
försvinna och ersättas med ett betydligt mer generöst tröskelvärde.
Mot bakgrund av ovanstående är vår inställning i första hand att det är önskvärt att lagstiftaren
inför en omsättningströskel som åtminstone kompenserar om specialbestämmelsen i 1 kap 2 a §
ML beslutas att slopas, d v s att omsättningströskeln uppgår till minst 300 000 SEK.
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Om detta inte är görligt utifrån nuvarande lagstiftning, och inte är försvarbart med tanke på att
det bara är några år tills dess att det nya direktivet träder i kraft bör den nu aktuella höjningen
åtminstone ske till högsta möjliga belopp utifrån nuvarande lagstiftning, d v s en höjning från 30
000 SEK till 91 500 SEK.
Från våra medlemmars perspektiv är det dock framförallt önskvärt att lagstiftaren tar hänsyn
till vårt förslag i tidigare remissvar till SOU 2020:31 om att inte slopa specialbestämmelsen i 1
kap 2 a § ML, och att lagstiftaren istället samordnar de båda förändringarna så att de ger minsta
möjliga negativa effekt för våra medlemmar.

9 december 2021
För Konstnärernas Riksorganisation

Eva Månsson

Bilaga 1
Remissyttrande från Konstnärernas Riksorganisation avseende “En ny mervärdesskattelag”,
SOU 2020:31
Bilaga 2
Rådets direktiv (EU) 2020/285
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