Grø:nslcnir.g su
kornrÍtu:rtens
redouisníng au

Íneruärdesslcøtt
Uddevalla l(ommun
a

Lena Josefsson

skattekonsult
AruKt Buhre

skattekonsult

Maj zo16

M

M

ffi'

wc

Innehô,lI
Sammanfattning

Inledning

4

r Bakgrund

4

z Revisionsfråga

4

3 Kontlollmål och kriterier:

4

4 Metod och avgr'änsning

4

Utredningen

5

1

Sammanfattning och rekommendationer

5

z Aìlmänt om momsen inom komrrruner'

5

3 Momspliktig verksamhet inom Ucldevalla Kornrnun

6

4 Omvänd beskattning âv byggtjánster

7

4.1

Allìnänt olrr vem som omfattas av reglernâ

7

4.2 Kommunens tiìlämpning

7

5 Kommunens fördelningsnycldal för'moms på inköp

7

5.r Allmänt orn avdrag i blandad verksamhet

7

s.z För'delningsnyckel/schablon

7

5.3 Beskrivning av kommunens fördelningsnycklar

8

5.4 Synpunktel på kommunens hanteling

8

6 Mornskompensation från kommunkontot

9

6.r Allmänt orn bestämmelserna

9

7 Genorngång av halìtelingen av ansöltning om elsättning

10

7.r Undellagct för âvstänningen

10

7.2 Iakttagelsel och synpunlder

10

7.3 ììokför'ingsrutinernas påverkan på ansökan om elsättning

11

8 Djupgranskning av åtelsökningar inorn Socialtjänsten

12

8.r Allmänt

12

8.2 Granskning av undcllagen

12

O <2016> Pricewaterhousecoopers i Sverige AB. All rights reserved. ln this document, "PwC" refers to Ohrlings P.icewaterhousecoopers
AB or Pricewaterhousecoopers AB which is a member firm of Pricewaterhousecoopers lntemational Limited, each member lrm of which is
a separate legal entity.

Sannrnørf,ø,ttníng
Ucldevalla Kommuns förtroendcvalcla revisolel har gett PwC i uppdlag att gransl<a l(ornmunstyrelsens rutiner

för momshantering.
Glanskningen

.

sì<a

besvara revisionsfrågan:

Säkerstäìlel kommunstyrelsen ur ckonomisk synvinkeì en ändarnålsenlig hantering av
metvär'desskatten inom kommunen?

Vår samlade bedömning eftel utförd granskning är' att kornmunstyrelsen genom sin redovisning säkerställer en
ändamålsenlig hantering av nervärdesskatten inom kotrmunen.
Iìedömningen baselas på följande:

Vålglanskning av uuderlag och inteniuel med berörd personal har visat att kommunen aktir't arbetar med att
säkerställa att rutinerna för hantelingen av mervärdesskatt bìil så effektiva som rnöjligt. Det finrm mindre
blistel när det gäller att ställa samrnan underlag för återsökning av moms från kommunìrontosystemct som
hänger ihop med rcdovisningssystemet och dess uppbyggnad. Personalen är medveten om problemet och löser
det genom manuell hanteling.
Vi rekommendelal att en fungerande rutin skapas för att fânga upp de fakturor som har blivit âttesterade efter
den tidpunkt då utdrag ur hur.udboken tas ut inför ansökan om crsättning lör att undvika utebìiven
momskompensation. Enligt uppgift från komrnunen finns redan ett pågående projekt med detta sfte.
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Inledníng
t Bakgrttnd"
Kommunala levisionen har gett PwC i uppdrag att granska Uddevalìa Kornmuns hantering av morns i
afüirsmoms- respektive kommunkontosysternet föl verksamhetsåret zot4.

z Reuísíonsfrå.g a
Revisionsfrågan som granskningen ska besvala är:

.

Säì<erställer kommunstyrelsen ur ekonomisk synvinkeì en ändamåìsenlig hantering av

mervärdesskatten inom kommunen?
Underliggande fr'ågeområden som ska beröras:

.
.
.
.
r
g

HuI sel för'ekomsten âv momspliktig verksamhet ut inom kornmunen?
Hur hanterar kommunen förekomst av omvând skattskyldighet inorn byggsektor.n?
Vilka lutinel hal komtnunen för att säkerställa att för'delning av ingående rnorns vid blandad
verksarnltet sker på ett korrekt sâtt?
Hul säkclställer kommunen att de elhållel rätt kompensation enligt kornmunkontosystemet för
kostnad vid för'hyrda loì<aler'?
Hur säkerstälìer ì<ommunen att de får rätt kompensation enìigt Ì<ommunkontosysternet för'kostnad vid
upphandling av vård och sociaì omsorg?

l{ontrollmãl och kríteríer

Kontrollmålen som ligger till grund för besvarandet av levisionsfrågan:

.

KonstateÌa förekomst av momspìiktig ver,ksamhet inom kommunen.

.

Eventucllt förekommande omvänd skatts$dighet inorn byggsektonì hânterâs på rätt sätt.

.

Kommunens rutiner för'fördehling av ingående moms vid blandad verksamhet säkerställer en korrekt

hantering av avdragsrätten i afiZilsmomssystemet lespektive rätten till ersättning från
kornmrurkontosystemet.

.
¡

Kommunens rutinel säkclställer att de erhållel rätt kompensation enligt kommunkontosystemet när
det gäller kostnad vicì förhylda lokaler.
Korntnuuens Lutiner säl<erställer att de erhålÌel'rätt konpensation enligt komrnunkontosystenet näÌ
det gäller kostnad vid upphanclling av vår.d och omsorg.

Revisionskritelierna för denna glanskning har hämtats ul följarlde:

.
.

Mer.¿ärdesskattelagen samt därtill kopplade föreskriftcr..
Lag otn etsättning för'viss mervärdesskatt för'komrnuner', ìandsting, kommnnalförbund och
samordningsför'bund.

4 Metod och au gr.ärr.srl.irl.g
Granskningen bygger på intcnjuer med ekonomipersonal, dokumentstudiel och stickprovskontroller i
underlaget för' redovisniugen. Glanskningen avglänsas till konmuÌìens tnotllsttansaktionel undel zor4.
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Utredníngen
t

Sømmanfattning och rekotntnend.o,tìoner

Vi har granskat kommunens rnomshantering och började med att konstatera att stora delâr av de verksamheter
som var momspliktiga ìnorn Uddevalla Kommun har utlokaliserats till kommunala bolag eller
kommunalförbund. De delal sorn finns kvar inom kommunen är parkeringsvelksamhet, uthyrning avlokaler,
serverings- och kioskvcrksamhet, viss uppdragsutbildning samt ìite skogsbruksvelksamhet.
Vi kunde ì(onstatera att Uddevalla Kommun inte säljer några byggtjänster, och därmecl omfattas kornmunen
inte av de särskilda reglerna {ör omvänd beskattning av byggtjänster.
Därefter inriktade vi granskningen på avdrag för ingående moms och rnöjlig momskompensation.
Komrnunen tiÌlämpar en för'delningsnyckel föl att faststäììa hur mycket av debitelad ingående moms som ska
dras av i affársmomssystemet och hur mycket som ska ersättas via kommunkontosystemet. Fördelningsnyckeìn
baseras på kostnadsmassan inom de olika verksamheterna, och faststäìls ner på enhetsnivå. Vår bedömning är
att komnunens vaÌ av fördelningsmetod är väl genomtänkt och speglar faktisìr för'blukning på ett relatir.t
tillfredsställande sâtt.

Vi notelar även att man när'det gäller investeringar i egenägda fastigheter, som utgångspunkt använder
fördelningsnycldar men sedan manuellt dilektallokerar dessa så långt det är möjligt. Det gör att investelingarnâ
bör'kunna fastställas per fastighet ocìr det är dârmed rnöjligt att genomföra korrekta jämì<ningar eller
justeringar av avdragen/elsatt ingående moms om det skulle bìi aktuellt, vilket är positir't.
När det gällel djupgranskningen av rnomskompensation har vi gjort följande noteringar:

r.
z.
3.

Iìakturaundellag: vid brister i inkommande faktura är vårt råd att begära râttat undellag.
Periodisering: i vissa fall finns möjligl.ret att begära kompensation tidigare än som skett.
Utebliven rnomskornpensation: i några fall hal vi noter:at att kompensation inte begâfts. Dettâ beror
sannolikt på avsaknad av rnaskinell narkering/utsökning av fakturor sorn liggel för attest.

Baserat på vår glanskning rekommenderar vi att en fungerande rutin skapas för att fånga upp de fakturol sorn
hâr blivit attesterâde eftel den tidpunkt då utdrag ur huvudl¡oken tas ut inför ansökan om elsättning för att
unclvika utebliven rnomskornpensation. Enligt uppgift från kornrnunen hâr mân ett pågående projekt lned dettà
Ð'fte.

z AII¡nänt o¡n ÍnoÍnser¡.ìr¿ont kotnntuner
Komtlluner onfattas i sin velksamhet av både rne när'dcsskattelagens (ML) bestärnrnelsel och av lag om
e::sättning för viss meruär'clesskatt för Ì<ommuncr, landsting, ì<omrnunalförbund, samordningsför'buncl (LEMK).
Regelsystemen s¡.ftar till att kornmunen, rned någla få undantag, aìltid sÌ<a kompenselas för moms som belöper'
på inköp i den kornmunala verksarlheten.

Komulunelnâs velksarnhct består'både av en momspliktig del ocli en mornsfri deì, sarnt en del sorn avser
myndighetsutövning. Den mon.rspliktiga delen kan t ex avse kornmunens hanteling av al.fall från hushållen, av
försäljning avvatten till hushållen, eller annan försäljning av n.romspliktiga varor och tjänster. f)en monsfiia
delcn av kommunens verksamhet omfattal oftast social omsolg, utbildning och i vissa fall sjukvård och
tandvår'd. Myndighetsutövning, som t cx när konrnuncn fattar beslut i planärendcn mot cn enskild, ses inte
som en ekonomisk verksamhct och ligger därför helt utanför det område som kân momsbesì(âttas.
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Affärsmomssystemet

Avdragsrátt
Skattedeklarat¡on

Kommunkontosystemet
Ersättning
Ansökan om kompensation

I den momspliktiga delen av verksamheten är det ML:s regelverk, det så kallade "aff?ilsmomssystemet" som
gäller', på samma sätt som för'komniunala och p vata bolag. Tlansaktione:: som sker i affäÌsmomssystemet
redovisas till Skatteverket via momsdelda;:ationerna. Kommunen redovisar utgående moms på momspÌildiga
för'säljningar i momsdeklal ationen. Samtidigt har kommunen r'ätt âtt i momsdeldarationen dra av ingående
moms som kan kopplas till den momspliktiga ve;:ksamheten.
I den momsfi'ia delen av kommunens verksamhet debiteras ingen utgående moms om tjänstelna säljs från
kommunen. Däremot får komrnunen betala ingående rnoms på inköp i den momsfiia velksamheten. Denna
moms har kommunen rätt att begära elsättning för från kommunkontosystemet. På så sätt belastas inte den
momsfi'ia kommunala verksamheten av moms på inì<öpen.
Dessutom har kommunen rätt tiìl olika t¡per av schablonersättningar föl "dold" moms. När man upphandlar
tjänster avseeÌìde social omsorg, sjuk- eller tandvård, eììer utbildning fr:ån en flistående levelantör, så säljer
denne i de flesta fall rnomsfria tjänstel till kommunen. Det beq'der att leverantör'en i sin verksamhet inte har
haft möjlighet att dla av den ingående morns som belöper på inköp i dennes velksamhet. När'kommunen sedan
köper tjänsten från leverantör'en finns det således en icke avdlagen ingående moms som en del i det a\.talade
priset. För denna dolda moms får kommunen söka en schabìonersättning från kommunì<ontosystemet, utifrån
bestämmelselna i E¡sL.

g Momsplílctig uerkso:rrl.het ínotn UddeuøIla l(oÍnrnrl,Ít
Frågeomrëtde: Hur

ser

jörekomsten au mctmspliktíg uerksatnhet ut inorn kommunen?

Till de verksamheter som äÌ momspliktiga och som vanligtvis bedlivs inorn cn kommun hör'vatten* och
avÌoppsanläggningar med tilìhörande hantering, r'enhållning och avfallscìeponi, el- ocÌr värmeverk,
kollektir.'tlafik och i för'ekommande falì hamnverì<samhet. I Uddevaììa I(ommun bedlivs samtliga dessa
velksamhetel i kommunala bolag, vilket gör att omfattningen på kommuìlens egeÌr rnomspliktiga verì<samhet
inte blil lika omfattande.
Räddningstjänsten bedrevs i kommunens regi uncler zo14., merr har fr'ån zor5 tagits övet av Mittbohusìäns
kommunalför'bund, som är' ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Munkedal och Lysekil. Áven clenna
momspliktiga velksamhet hal således fl)ttats från kornmunen, och kommer inte att påver'Ì<a den momspliktiga
delen av verksanheten från zor5 och framåt.
De momspliktiga verksamhetel som finns kval inom hommunen är'den kommunala palkelingsverksâmheten,
viss uthylning av loìtaler som omfattas av fiivillig skattsþdighet till moms, set'veling-, kiosk- och

restaut'angvellsâmhet, uppdlagsutbildningar', för'säljning av administlationstjänstel tiÌl andla
förvaltningar'/komrnunel salnt viss skogsbruksvelksamìret.
Under zo14 u¡rpgick den totâla monspliktiga fölsäljnin¡5en inom Uddevalla l(omrnr.ur

till56

927 589 klonot.
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4 Omuändbeskøttníng u) bAggti
h'ågeområ.de: I

IU¡'

¿irr.stel'
hanterol' kotllntunen förekornst au otnvdnd skattskyltliglrct inont byggsektont?

4.1 Allmänt oÍn úeÍn soÍn omlattds dú reglerno

zooS inför'des leglel för' byggselttoln som syftade till att rninimera problemen mecl mornsfusk inon blanschen.
Reglerna innebär i kotthet att om någon säljer byggtjänster till en köpale sorn själv säljer den typen av tjänster,
så ska säìjalen tilìämpa omvänd beskattning till moms. Mel€nisrnen rned ornvänd beskattning innebär att
istälìet för att säljalen ska debitera utgående moms på fakturan till köparen, som säljalen betalal in till staten
och köparens sedan får tilìbaka genom ett avdrag för ingående morns, så ställer säljaren ut en faktura utan
moms. Köparen târ sedau upp vär'det av inköpet i sin momsdeklaration och beräknar själv en utgående rnorns
på värdet, samt tedovisar momsen i deldarationen. Där'efter kan köparen drâ âv motsvârande ingående moms i
deklarationen. På så sätt undviks möjligheten till momsfusk mellan oseríösa parter.

Det är såìedes två specifika kriterier som måste vala upplylìda för att den omvända byggrnornsen ska bli
tillämplig. Dels ska det vara "rätt tjänst", cìvs en byggtjänst. Med byggtjänster avses i princip alla typel av
tjänster som görs på en fastighet. Det kan t ex handla om konstruktion och byggande, grundförstärkningar,
installation av byggnadstillbehöl och markplaneling. Dels ska det vara "rätt köpale", dvs en köpare som i sin
verksamhet mer än tillfülìigt själv säljer den t¡pen av tjänster'.

Inte bara företag ourfattas av bestâmrnelsclna utan även kommunel ska tillämpa leglelna, förutsatt att de
köper "rätt tjänst" och uppfyller kriterna för "rätt köpare". Det saknal betydelse var i komtrunens egen
verksamhet sorn tjänsterna köps in eller säljs.
4,

2 l<olnnllnurnens

tíllätnpnìng

kommunen inte säljer byggtjänster till utolìrstående eller till kommunala bolag, utan enbart utför
tjänsterna för'egen räkning inorn kommunens olilta enheter, omfattas man inte av reglerna för omvänd
byggmoms. Det innebär att när konmuen köper in byggtjänster ska moms debiteras på fakturorna.
Så lânge

Enligt ttppgift säljer Uddevalla Kommun inte den typen av tjänstel till andra aktörer, vare sig till fristående
till kommunala bolag. Detta bekräftas av Tekniska närnnden. Byggmomsleglelna är' utifrån det
svaret inte tillämpliga på Ucìdevalla Kommun.
köpare eller

rlr.olnl.s pA irl,köp
Frågeontråde: Vilka rutiner har kommunen 1ör att säkerställa att föt'delning au ìngående moms uid blandad.
uerksanrhet sker på ett korrekt sött?

5 Kollnrrnulnelns fórdelníngsllzAcklør

fòr

5,1Allmänt om audrag i blandød uerksannhet
För'att avdragsr'ätt för ingående moms ska föreligga krävs àtt inköpet sker i en momspliktig velksamhet. Man
blukar tala om att den ingående rnornscn ska ha kopplìng till kornrnande utgåelÌde trâlìsaktioner', d v s
momspliktiga försäljningar.
I en verksamhct k¿n mau dela in inköp i inköp som är direkt ì<oppìade tiìl en särskild del av verksarnheten och
inÌ<öp som ses som gemensamma kostnader'.
En juridisk person, t ex en kotnurun, sorn bedlivel både rnomspliktig och rnornsfli velksamhet sâmtidigt, anses
bedliva en l¡landad velksamhet. För âtt bestämma avdragsr'ätten i en blandad velksarnhet måste rnan i för,sta
hand dirclrtallokela inköp till den mornspliktiga eller n.rornsfria clelen av verksamheten. l)e kostnaclel sorn inte
kan dilektallokeras, blir clc kostnader solrr ses soûr gerrensarlma kostnadel för'hela verì<sarnheten. Det handlar
om olika typel av over-hcad-ì<ostnader, som administration, ekonorni, personal och i kommunernas faìl,
politiken.

5. z F ör d.elníng sllzg ckel / s cho.b loll.
Avdragsrätten för: ingåencie morns på gcmensamrna kostDader bestärns genom någon for.tr av fördelningsnyckel
eller schablol. Vanligen används omsättningen för'c1e lespektive verksarnhetsglcnalna. Det är'denna
fördelningsgrund som anvisas i EU:s momsdirektiv. Det finns även ancìr'a för'deìningsgmndel som kan
användas om dessâ ger ett lner r¿ittvisancìe lcsultat. Det kân t ex var'â lokâlFa, ârbetade timmat eller

<2016> Pricewaterhousecoopers i Sverige AB. All ¡ights reserved. ln this document. 'PwC' refers to Öhrlings Pricewaterhousecoopers
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I
kostnadstnassa. Det är'den skattsþldige som
mest r'ätlvisancle.

sÌ<a

kunna visa att den för'delningsnyckel som rnan valt är'den

Samma princip för fördelning av ingående rnoms tiìlärnpas nä): fördeìning ska göras mellan avdrag i
affZirsrnornssystemet oclì elsättning från kommunkontosystemet.

B eskríulníng
5
Generellt for inköp

8

au kotlzrnurl"ens fi)Ídelníng sng cklar"

Kotntnunen använder sig generellt av en schablonmetod för att beläkna vilken del av ingående moms på inköp
som ska dras av i aff,ârsrnomssystemet respeldive ersättas från komrnunkontosystemet.
I början av året faststäìlet' varj e förvaltning i kommunen en för'delningsnyckel melÌan momspliktig och momsfri
verksamhet inom förvaltningen, som baseras på utfaìlet från föregående år. I beräkningcn tas även med
kommande förändlingar under året sorn är kända vid tidpr.rnkten för fastställandet. Fördelningsnyckeìn ìigger:
sedan till grund för fördelningen av momsen mellan affürsmoìnssystemet och kommunkontosystemet.
Proporlioneringen avspeglas i de velksamhetskoder som finns för respektive föffaìtning. Näl ett inköp konteras
anges en verksamhetskod, som sedan styr om den íngående momsen dlas av i affürsrnomssysternet elìel ingår'i
undcrlaget för ersättning fi'ån kommìJnkontosystemet.

Fördelningsnycklarna omprövas varje år.
Underlag för fordelning snyckel inom

en

förualtning

Sorn närnnt ovan är omsättningen i momspliktig respektive momsfri del avverksamhet den parameter som
ânvänds som utgångspunkten för fördelningsnycklar och avd::agsschabloner. Det finns dock andra parametrar
som kan tillämpas.

Uddevalla Kornrnuu auvändel sig av kostnadsmassan i varje förvaltning sorl utgångspunkt för beräkningen.
Däreftel ställs den totala bokfölda kostnadsnassan i ploportion till den mon.rspliktiga omsättning som
generelas i förvaltningen under året. Den procentsats som rnan får fram är den andel av inköpen där den
ingående momsen kommer att dÌas âv i affZirsmomssystemet. Resten av den ingående momsen ersätts frårì

kommunkolìtosystemet.
Inköp för fastioheter som dgs au løn1n7unen
Aven när tìet giiller inköp sorn är hänför'ìiga tiìì fastighcter som ägs âv komrnunen tiììämpas fördelningsnycklar
för att fastställa avdragsrätten alternati\'t ersättningslütten föl noms. Dettâ kompletteras med en rnanueìì
hanteling, för'att så långt det är möjligt göra dilektallokeringar av inköpen, i sy'fte att spegla velldigheten så
ìångt det är möjligt.

5.4 Syrlpunkter pã. kotntntull.erl.s ho;l"teríng
FördehirLg utiJi'ån kostnaclsmassan
Vid genorngångcn av komnunens underlag för hanteringen av fördelningsnycklarna framkonmer att man
arbetàt fIâm en välgeuourtänkt modell, och fått fiam elt syslcrrr sorn fungerâl både uÌ eLt teoretiskt och
plaktiskt pelspektiv. I och mcd att fö;:deìningen sker: utifrån verksamhet på förwaltningsnivå gör det att
schablonberäkningen ligger när'a den faktisì<a användningen.
Vanligen används en on.rsättningsbaserad fördelning, sorn utgår från monlspliktiga försäljningar och intäktel i
form âv slettet och statsbidlag. Det är intc ìika vanligt âtt rnân använder sig av kostnadsmassan sorn en
för'delningsgrnnd. Teoletisì<t bör rlet dock ge san.rma resultat. Konìrrunen ska inte dliva verksamhet som
genererar övelskott, vilket inlÌebär att intäkter och kostnader undcl ett år'ska balanselas mot valandra. Av den
anìedningen bör det inte heller spela någon loll att rnan sorn täljare användcr faktisk momspliktig omsättning.
Vår beclömning àir' âtt IìantcringelÌ är' väl gerÌorntänld och speglar den faktiska för'blukningen av rnoms i
respektive system på ett godtagbâú sätt.

O <2016> Pricewaterhousecoopers i Sverìge AB. All rights reserved. fn this document, 'PwC' refers to Óhrlings Price\,1/aterhousecoopers
AB or Pricewaterhousecoopers AB which is a member firm of Pricewaterhousecoopers lnternational Limited, each mer¡ber fìrm of which rs
a separate leqal entity.
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Å.rlig uppdaterùry

au

þrdelning snycklar

Vi lekommcnderal aììtid velksan.rheter sorr tillämpar <llika varianter av schabbnel att göra en översyn av
beräkningen mcd jämna rnellanrum. NäÌ omsättning ânvänds är det natulligt att omprövning görs en gång on.t
år'et, och om ìokaþa används ska en onprövning ske så snalt som lokalens användning ändras. När'det gälìer
den kostnadsbaserade fördelningsnyckel som Uddevalla Komrnun valt, så liknar den i mångt och nycket
omsättningsmodellen och därför bör den omprövas en gång per år', vilket också sker'. För'delningsnyckìarna
omprövas en gång om året utifrån tidigare års utfall men tar ävcn hänsyn till kända kornmande fôrändringar,
vilket innebäl att nycldarna så långt det är'möjìigt är aktueììa och speglar: faktiska för'hållanden under löpande
år.
Vår bedömning är att kommunens regelbundna uppdatering av fördelningsnyckeln föìjer gängse praxis.
Inuestering ar i egendgda fastigheter
Som nännts ovau under punkt 7.r ska man i första hand direktallokera inköp till momspliktig respektive
momsfri deì av verksamheten. I och med att kommunen i plincip enbart använder sig av fördelningsnycklar'
görs irte någon direktallokering, utan alla inköp för'delas sorn om de är'gemensamma för'respel(tive
förvaltning. Det här behöver inte utgöra något problern så länge sorn fördelningsnycldalna så långt sorn möìligt
speglar den faktiska användningen.
Det finns dock ett fall där'det kan fä betydelse, och det gäller investeringal i fastigheter som ägs av kommunen.
Med investering menas momsmässigt inköp av tjänster för ny-, till- eller ombyggnad. När man får avdlag i
afPár'smomssystemet eller ersättning från kommunkontosystemet för moms på dessa investelingar, förbinder
mân sig att föÌbruka avdraget i momspliktig verksamhet respekive i egen verksamhet under en tioårspeliod.
Skulle fastighcten säìjas undel den tidspelioden kan det bìi fråga om att betala tillbaka moms till staten.
Reglerna om återbetalning skiljer sig docìr meìlan affár'smomssystemet och kommunkontosysternet, vilkct gör
att det är viktigt att kommunen vet i vilket system man fått tillbaka n.romsen.

Uddevalla Kommun är nedveten om ovanstående plobìern. Därför' kornpletteras 1ördelningen enligt
fördelningsnycldalna med en manueìì hântering för att åstadkomma direktallokeringar när tlet gâller
investeringar i egenägda fastigheter.
Vår bedömning är att kornmunens hanteling är väl genomtänkt.

6 M otnskotnyt ens ø'liola' fi.&n

kotn¡nunkont ot

6,t ,Allrnänt orn bestämtnelserntt
Ersöttning for debiterad ingtrende ntonts
Kommunerna har, som ovan nämnts, tnöjlighet att för inBående moms sorn belöper på den tromsfiia delen av
velksarnheten få ersättning från homütunkontosystemet.
Kommunen har rätt att få tillbaka all debiter:ad ingående rnoms sorn är koppìad till den momsflia
verksamheten, och som man sålecles inte kan gör'a avdlag lör' i mornsdeì<lalationen.

I Ucìdevalla Komrnun begärs eÌsättning för'debite;:ad ingående moms utifiån de fördelningsnycklar som
besklivits ovan.
Ersöttning för dold ntonts
Dessutom har kot¡tnunelna r'ätt att få viss Ì<ompensation för dold rnoms vid inköp av vissa tjänster'. Det gäller
för upphanclling av utbildning, social ornsolg, sjukvårcl och tanclvârd. Kornpensationerì omfattaì'även
bidlagsgivning till verksarnhcter inom dessa ornr'åden.

Huvudregcln för stolleì<en på monsì<ornpe nsation vid upphandlade tjänster'är'6 % av inÌ<öpsptiset.
Altelnativlegeln är'¿rtt man kan dcla upp inì<öpsunclerlaget i lokalkostnacl, r8 7o kompensation, och övriga
O <2016> Prìcewaterhousecoopers i Sverige AB. All rights reserved. ln thìs document, Pwc' refers to Öhrlings P cewaterhousecoopers
AB or Pricewaterhousecoopers AB which is a member fírm of P¡icewaterhouseooopers lnternational Limited, each member lrm of which is
a separate legal entity.
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tjänster,5

% kornpensation. Om rnan väljer alternativrcgeln måste kommunen, enligt Slettevelket, kunna visa
de faktiska ìokalkostnadcrna. Här finns således ett krav på att komrnunen i så fall har ett underlag som styrker
ìcvclantörcns cgcn lokalkost nad.
S ör

skíl da u år d,b o en den

Dessutom kan komrnunen få 18 % kompensation on man hyl lokal {ör sär'skilcla vårdboenden. För att en lokal
till denna kompensation är det dock vilttigt att kommunen kan visa att de vå;:cìtagare som Iinns på

ska berättiga

vårdboendetharfåtträtttillboendetgenombeslutsomfattasenligtSkap5$zstoch5kapTS3stSoL,ellerg
0p

8-9 LSS.

7 Genotng&ng au hrl:rt.tet íngerl au øll.sökrl.irl"g otrl' eîsättll.ín,g
Frâgeområcle: Hur sàkerstöIler konlmunen att (le erhåIler ràtt kompensation enligt kommunkontosAstemet
for kostnad uid þrhyrda lokaler?
Frågeområde: Hur säkerstöIler komtnunen att de får rött kompensation enligt kommunkontosystentet föt'
kostnad uid upphandling au uård och social omsorç¡?

7.t Underlaget frjr. au st¿irnrrrírr.g en

I vårt uppdrâg att granska kommunens hantering av återsökning av elsättning från kommunkontot har vi valt
ut ansökan för september zo14. Enligt sarnmanställningen ingår unclerlag från redovisningen fr:ån 2or4-o8-o7
tiìl och med zo14-o9-19. Ansökan omfattar inköp av tjänster sorn gjolts av dels Barn och utbildning och dels
Socialtjänsten. Uppgiftelna skickas varje månad från respektive avdeìning till Kommunledningskontolet där'de
sarnrnanställs till en gernensam ansökan föl hela kommunen.
Ansökan inkluderal schablonersättning om 6 % av kostnaden för' r.rpphandling av vård- och omsorgstjänster,
schablonersättning om 18 % av kostnaden vid hyra av lokaì för specifika boendefonner, samt kompensâtion
enligt altelnativregeln där fördclning gjorts mellan r8 % för lokalkostnader och S % för övriga kostnader.

Vi har erhållit samtliga fakturol som ligger till grund för ansökan och har gjolt en avstâmning med faktulorna
mot sammanställningen till ansökan för respektive schablonersâttning.

7.2

ldkttag elser och syrl.pull.kter"

Inköp au omsorg och lokal från olilca leuerantörer
Föt faìrturor fiån leverantören Nltida AB som ingår i ansökàn, hâr'komrnunen åtelsökt 5 % ersättning. De
inköpta tjänsterna avser social omsorg sorn bedlivs i gluppbostäder. Lokalerna för gruppboendet har
kotntnuncu uppìrandlât frårì en annan leverantör. Man har av försiktighetsskäl behandlat cletta på samma sätt
som inköp av social omsorg inklusive lokaì f::ån en och samma ìevelantör'. Där'för'hal rnan barå ânsökt om
ersättning utifrån alternativregeln, rned 5 % för'social omsorg och tS % för lokalkostnacìen.
Eftersom ì<ornmunen i plincip hal handlat upp två tjänster, fiån två oliì<a aktör'er', måstc man, enligt vår
bedörnning, ha möjlighet att ansöka om kompensation mecl 6 % för social omsorg avseende faktulolna från
N¡tida AB.

Ersättning enligt huuudreg eln eller alternatiureg eht?
För att ansöka om ersättning utiftån alternativregeln 5/rB % krâvs att det finns ett undellag som styrker de
faktiska lokaìkostnader som levelantören haft. Av den anledningcn väìjcr många kommuner att enbart begära
eì'sättning enligt huvudregeln 6 %. UddevaÌla Kommun har till viss del använt aìtelnativregeln S/18 % rnen inte
fuìlt ut.
Det kan noteras att det räcì(er'àtt lokalkostnadens andel av dcn inköpta tjänsten liggel rnellan 8 ocli 9 % av den
totala kostnaden föl att en åtelsökning utifr:ån altelnativlegeln ska ge en högre ersättning till konmnnen.

Fakturaund.eflaq

O <2016> Pricewaterhousecoopers ì Sverige AB. All r¡ghts reserued. ln this document, "PwC' refers to Öhrljngs Pricewaterhousecoopers
AB or Pricewate¡housecoopers AB which is a member firm of Pdcewaterhousecoopers lnternat¡onal Limited, each member fìrm of which is
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I ett fâll har vi rìotelat att faktuÌabeloppet ilìte stämmel övel'ens rned dct belopp man ansökt om elsättning för.
Det gäìler en faktura från Attendo, där undcrlaget anger 9 3oo kr som inköpsvärde, men där ansökan gjolts
utift:ìn vätdet 93 ooo kr'. Det visade sig âtt undelìâget val fel, eftersom kostnaden för vår'ddygn hade angetts
med ett för lågt belopp. Attendo har fått betalt fö¡ den högre summan, 93 ooo kr, och därför är det detta högre
bclopp sorn tagits mcd i ansökan.

När det gäller åtelbetalning av debiterad moms skâ det i princip finnas en kolreì<t faktura sorn i alla detaljer
speglar transaktionen. När det gäller ansökan om ersättning från kommunkontosysteìnet anser Skatteverket att
man inte kan krävâ en fullgod faldura. Kommunen kan även på annat relevant underlag begära ersättning.
I det här fallet vct man genom ar'tal att beloppet på Attendo-fakturan var fel, och leverantören har dessut<¡m
fått betalt rned den högre ersättningen. Det är möjligt att detta är tillräckligt för att Skatteverket sl(a anse att
man ì<unnat visa vilken kostnad kommunen haft.
Vi rnenar dock att eftersom det råder viss osäkerhet om hur Sletteverket skulle ställa sig i det enskilda fallet, är
det aìÌtid bättre att ha som rutilì att mân får en rättâd fâktula fiån levelantör'en sorn underlag ì bokföringen.
Periodisering au inköp
Vi noterar att kommunen i flera fall periodiserar kostnaderna för inköp, frärnst när
olika boenden.

cìet gäller

hyresfakturor för

Från ett momsperspektiv har rnan râtt att söka ersättning när fakturan betalats, och man behöver således inte
hänföra begär'an orn ersättning till den redovisningsperiod då inköpet förbrukas. Kommunen har sålecìes
nöjlighet att begära ersättning utifrån faktulans fuììa beìopp ledan när fakturan betalas.

Enligt uppgift från kommunen används vissa periodiseringsmallal för att periodisera kostnaderna för inköp på
ett enlìctligt sätt. Boì<föringsmässigt kan det uppkornma vissa svår'igheter med att sâkelställa att en och samma
faktura inte inlduderas i ansökan för' monskompensation mer än en gång om periodiscring enligt
periodiseringsmallalna inte tiììärnpas. Kommunen ska däúör överväga vilket tillvägagårÌgssätt som är lnest
fördelaktigt och enkìast att följa.

73 BolcfóñngsrutÍll.er.ll"os pãuerko:n p&

o,rr.söko;l. orll.

ersåÍI'níll.g

Kommunens system för att avg::ânsa och bestärnma när i tiden inköp ska tas rned i ansökan för
momskornpensation uppfattar vi är baserat på bokförda kostnader under den period sorn väljs.

I;akturorna bokförs i ett föÌsystcm på ankornstdatum. Där'eftel bokförs faìrturolna på anì<omstdatr.rm i
hur'udboken när fakturorna hal bìivit attesterâde.
Om fakturolna inte är' attesteÌade vicl det tillfülle då utdlaget ul huvudboken tas ut inför'ansökan om
elsättning, så kommer inte fakturolna rned i ansök¿rn. Det kan var¿r svårt att fångâ upp dessa faktulol i
efterhand, eftersom faktulan efter attest automatiskt bokförs på ankomstdatum och därmecì kan hamna i cn
period där ansökan om ersättning ledan hal lämnats in. Som vi för'står'det letar mân manueÌlt upp dessa
faktulot genom att gå igenom tidigarc pcrioder för att lÌitta tiìlkorrrrrande attesterade faktur:or.
Orn det är n.röjìigt hacìe det underlättat om de fakturol rned för'dr'öjd attest som kornrnel in efter det att
undcr'Ìag för en period tagits ut, får t ex en maskinelì rnarkering och ì<an tas ut på cn sär'skilcl lista så att det
enkelt gå): att i eftelhand spåra viÌka faÌ(tuÌor som inte tâgits med i tidigare ansöì<ningar'.

Kommunen atbetarjust nu med ått ta fiam en ny rutin för att undvika att fakturol rned förd;:öjd attest inte
kolnmel med i ansöì<an orn momskompensation. Ekonomip|oglamrnet gör det rnöjligt att sökâ r'apport på
attestdâtum inldusive ankomstdatun.r vilket innebär'att fâkturor med en fördröjd attest skulle kunna fångas upp
manuellt och inkhrcleras i nästkomnande återsökningspeliod för rnomskompensation.

O <2016> Pricewaterhousecoopers i Sverige AB. All r¡ghts reseryed. ln this document, PwC refers to Ohrlings Pricewaterhousecoopers
AB or Pr¡cewaterhousecoopers AB which is a rnember firm of Pricewaterhouseooopers lnternational Limited, each member firm of whtch is
a separate legal entity.
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8 Djupgrrrnskníng uu ãtersökningol inotn Socíaltjänsten

S.tAlbnänt
Inorn Socialtjänsten lìanteras stora mängder fakturor avseende vård och ornsorg för vilka man söker
tnotnskompensation. Vi har', utöver sammanstälÌninge n för'ansökan om rnomskornpensation (som skickas
Kotnmunìedningsì(ontoret) och fakturaunderlag, även tagit del av utdrag ur huvudì¡oken för aktuella
inköpskonton. De kontogrupper vi har gått igenom är 469, köp av huvudvelksamhct och 6or, lokal- och
rnarkhylor'.

till

8.2 Grrrnskníng au undetldgen
Personlig assisfans
I vår granskning fann vi att kommunen har ansökt om momskompensation för kostnader avseende personlig
assistans (se bilaga r). Sådana typer av kostnader ingår enligt praxis inte i de vårdtjânster för vilka
momskornpensation erhålls. Kommunen har dock uppmärksammat detta och i januari zo15 lämnades en
rättelse in till Skatteverket föl den feìâktiga momskompensâtionen âvseende de tre senaste åren.

ft:ån och rned januari 2o15 har rutinen ändrats och nan ansöker inte ìängre orn momskompensation för'
personìig assistans. Vi har således inget att erinra mot kommunens hantering i den delen.
Ingen et'stittning för' inlcöp

þr

personligt bruk

En tlel faltturor som avser våld och social ornsolg innefattar'âven andra typer av inköp fôr'vilka kompensation
inte utbetalas. I de fall vi hal tagit del av har det bland annat handlat om kläder, cykellås och cykelhjälm.

Vi har konstâterat att komnunen gör en manuell borträkning av dessa inköp från ansökan om elsättning och
antecknar på fakturaunderìaget, vilket verkar'filngera på ett bra sätt.

Fördröjd momskompensatíon i uissa fall
Vi har uppmärksamrnat att ilet ibland kan bli en viss fördlöjning för enskilda fakturor när'det gäller att ansöka
om momskompensation (se bilaga 2).
Dxen.rpelvis har tre fakturor från Frösunda LSS i Väst AB med fakturadatum 2o14-07-31, inte ingått i
huvudbokeu för augusti och september zo14. Däremot ingår de i sammanstälìningen för'ansökan om
mornskompensation för' septcrnber zor4. Det inDebär' att begärân om ersättning för morns gjordes senare än
vad som hade varit rnöjìigt. Vi han tillâgga att det visade sig att fakturolna avsåg personlig assistans, vilket inte

omfattas av mornskonìpensâtion, och ìustering gjordes i januari zo15.
Likaså kunde vi konstatera att faktura från Gryning Vård AB rnecì fakturadaturn zor4-o7-o4 samt faktula från
Hutlana Assistaus AIì rned fakturadatunì 2o14-o8-o6 inte hcller ingår i huvudboì<en för augr.rsti och
scptcmlre r, men ingål i ansökan om elsättning âv motns för septenber z<:tt 4.
Ut eb liu en nto mskoml: ens ation

Den problernatik som nâmndes undeì'punkt 9.3 gällânde svår'igheten att fastställa vilka inköpsfaktulol sorrr
ingår i ansökan om elsâttning då fakturolna inte syns i huvuiìboken förrän eftel attesteÌing, har'även
framkommit i den djupare gransknìngen inorn Socialtjânsten (se bilaga z).

Dxenrpclvis hal faktulan fiån Denblo Omso;:g AB (vel nr'32o36333) bokförts i huvudboken på zo14-o9-:'2,
men deu ingår inte i ansôkan on ersättning för'moms för september: 2o14, eftersom den attesteracles för'st
2ot;-og-23 och inte val synìig i hur'rrdboken vid tidpunkten för' avstärnning.

Deli hal inte heller inkluclelats i ansökan om rnomskompens¿ìtion föl oktobe:: rnånad.

O <201ô> Pricewaterhousecoopers i Sverige AB. All rights reserved. ln this docum ent, "PwC" refers to Öhrlirìgs Pricewaterhousecoopers
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glund âv âtt det saknas ett tillförlitligt system för'att fånga upp vilka faktulol sorn inte tagits med i ansökan
om kompensation, kan sådana här situationel uppkomma då vissa fakturor faller mellan stoìarna och
momskornpensation uteì:lir.
På

Bn ny t rtin för att säkerställa att fakturol med fördröjd attest inkluderas i ansökan om rnomskompensation
under utarbetande. Se vidare information under avsnitt 9.3 ovan.

är'

Periodisering
à conto-fakturor från Trehör'na Omsorger AB (ver nr 3zoz698r, 3zoz698z) avseende
gruppbostâder pe::iodiseras över tre nånader så att en tredjedel bokfcirs åt gången (se biìaga z). Fakturorna
avser perioden juli till september 2o14. Oln kommunen så önskal behöver inte fakturorna periodiseras vid
begäran orn momskompensation, utan det går lika bra att begära ersättning fôr hela kostnaden på en gång,
förutsatt att dc betalas i försì(ott. Se ovan undel avsnitt 9.2.

Vi noterade att

Utökad glanskning av utdrag ur huvudbok
I syfte att eventuellt finna yttelligalc inköpsfakturor på andra kostnadskonton som inte har inkluderats vicl
ansökan om ersättning för moms har vi gjort en vidale granskning av utdragcn ur hur,'udböckerna.
Procapita IFO
I huludboksutdraget för inköpskonton under kontoklass 463, köp av hur.udverksamhet, för augusti till
september zo14 harvi funnit flera faktulor med huvudtexten Procapita IFO. Enligt uppgift ankommer dessa
fakturor till socialsekreterarna som har hand om ärendet. De registrerar in faktulorna i
verksamhetsproglarnmet Plocapita. Va{e dag görs en körning och då kommer fakturabeìoppen in i
ekonomisystemet med texten Procapita. Nâì'kommunen sedan ska ansöka om schablonersättning om 6 % så
skickas en lista ur hur.udboken ner till administratören för socialsekretelaren som plockar fram respehtive
faktura och skickar dem vidare till den person som ânsvarar för sammanställningcn av Sociaìtjänstens del av
ansökan om momskompe nsation.

Vi har fått kopior på de tre största Plocapitafakturorna. z av dessa är fakturor från Bergiusgården och
Vidabìick, som avser fakturering av kostnader för boende dâr kornmunclì fått ersättning från Miglationsverket.
Kommunen har däúöt vaìt âtt irìte ânsöl€ om momskompensation i kommunkontosystemet. Än så länge är:
detta korreì<t hanterat utifiån Skattevcrkcts uppfattning.
Dock pågår diskussionel om huluvida dessa boenden ska betraktas som stacligvarande bostad. Skulle n.ran
komma fram till att det inte âr stadigvarandc boende skulle det eventuellt vara möjligt att framöver ly.fta av

mons på boendena.
Den tledje faltturan avser ltostnadel för bocndc fiån Ljungbacken vilken är en SlS-institution. Statens
Lìstitutionsstyrelse, SIS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställel sluten ungdon.rsvår'd
sanvelkan tned Socialtjänsten. Kommunen kan därför inte inldudera denna falrtura i ansökan orn

i

momskompensation fi'ån ìrommunkontosystemet, och hal sålecles hantelat den korrekt.
Köp au resor

Vi har'även tagit del av utdlag fiån huvuclbok avseendc konto 4633, Köp av r.esol.
Enligt uppgift faktuLeras kommunen av Västtrafik avseende fZildtjänstr:eso:: 4 gånge:: per'år'. Vid
fakturanottagandet begärs mornskotrrpensation om 6 % för den momsfria delen av flildtjänstresorna. Dessâ
fakturor bokförs på ett balanskonto. Däreftel görs en månadsvis avstärnning gentenot Västtrafik för att se
antaìet faktiska resol pel månad. Västtlafik gör sedan en slutavstàimning nästkorntnancìe år dâr' rnan järnför'
faktiska ;:esol mecì clet komrnunen har betalt in à conto. Delìna faktura finns med som underlag när' en juste::ing
i kotnnunkontosystemet görs antingen som ett ¿ìvdrâg eller: som ett tiìlskott beroende på om kommunen betalt
in för rnycket eller för lite på à contot.
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När vi granskade utdlaget ur huvudboken för'septernbel mânaci zo14 fanns det inga fakturor frålì Västtrâfik
vilket innebär att dc $ra faktulolna från Västtrafik är'inkomna under andra månader under året. Vi hal dock
inget att erinra mot den ovan beskrivna hanteringen av begär'an orn kompensation och den senale j usteringen
när' man vet om den faktiska förbruloingen.

Lolcalhyror stickprou
I granskningen av utdrag från huvudboken avseende lohalhyror (momshompensation orn r8 %) för september
2o14, har vi begärt in ¡tterligare 6 fakturor med större belopp för att undersöka var{ör de inte finns med i
ansökan om momskornpensation för septernber. Det visade sig att fyla av fakturorna avsåg hyra för
momspìiktiga lokalfor. Dessa inköpsfakturor ska inte ingå i undellaget för kompensation för dold moms,
eftersom man istället får ersâttning för debiterad moms.
Däremot fann vi wå fakturol som enligt radtexten i huvudboì<en avser någon typ av gruppbostad (se bilaga z).
Enligt inforn.ration från kornmunen avser dessa LSS-boenden, för vilka momskompensation kan begäras. Enligt
rqrpgift kommer dessa hyresunderlag att inkluderas i kornmande återsökning av kommunmoms.
Anleclningen till att dessa två faktulor inte hade inkluderats i återsöltningen i september 2or4 är ändracle
rutiner i samband med hyresaviseringen. Tidigare betalade hyresgästen hylan själv till fastighetsägaren, men
nurnera betaìar kommunen hylan åt hyresgästen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopels AB

Lena Josefsson, Senior Manager

E-mail:

lgrli¡

j

oscfr.iso!l @\c-p11cJa¡¡.ì

Mobil: o7z5-84 9o 66

Anna Buhle, Assistant Mânâger
E-

mail : a nn¿.

þq[¡g¡,.ssJMJo,u]

Mobil: o7z5-84 98 z7

Bilagor: r) Lista övel faktulo;: personlig assistans för vilka rnomskompensation hal sökts
z) Lista övel faktulor med fördr'öjd rnomsÌ<ornpensation, utebliven momskompensation, periodisering
och lokalhylor

Denna rappo.t har upprättats inom ramen föf vårt uppdrag att utföra granskning av momshanteringen i kommunen. Rappoften àr endast
upprättad för vår uppdlagsgivares rákning, Uddevalla Kommun, och fár inte lámnas ut eller göras tillgánglig fòr andra fysiska eller iuridiska
personer ulan Ohrllngs Pricewaterhousecoopers AB:s/Prìcewaterhousecoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt
godkännande, tar Ohrlings Pricewaterhousecoopers AB/Pricewaterhouseooopers AB inte något som helst ansvar gentemol andra fysiska
ellerjuridiska personer än nyss nämnda som väljer att fórlìta sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. lnte heller tas något
ansvar fôr att rapporten anvànds fór andra syften än för dem som fö¡eleqat vid uppdfaqets utförande.
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