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Beräkning av momsbaserad
EU-avgift

Av 1 § förordningen (2003:1106) med instruktion för SKV
framgår att verketär central förvaltningsmyndighet bl.a. för frågor
som rör den momsbaserade avgiften till EU-budgeten. SKV
ansvarar för beräkningsunderlagen m.m. för denna avgift i enlighet
med Rådets förordning (EEG) nr 1553/89. Denna arbetsuppgift
har tillförts skatteförvaltningen den 1 januari 2000.
Beräkning av
enhetlig momsbas

Beräkningen av den enhetliga momsbasen, som utgår från den
rådsförordning som angetts i föregående stycke, innebär i korthet
följande
(1) Beräkningen utgår från de intäkter av moms som redovisas i
statsbudgeten, dvs. inkomsttitel 1411 (eventuellt kompletterat
med underkonton i redovisningssystemet). Då ML på vissa
punkter avviker från det sjätte direktivet behöver intäkterna
dock korrigeras, t.ex. ska statens ingående moms uppskattas
och dras bort.
(2) När det finns mer än en skattesats ska en viktad genomsnittlig
skattesats beräknas. Denna genomsnittliga skattesats beräknas
utifrån nationalräkenskapernas input-output tabeller.
(3) Den intermediära basen beräknas sedan genom att de totala
nettointäkterna av moms (punkt 1) divideras med den genomsnittliga skattesatsen (punkt 2).
(4) Därefter identifieras skillnader mellan Sveriges momsregler
och reglerna i sjätte direktivet. Den slutliga momsbasen erhålls
genom att den intermediära basen justeras med ”positiva och
negativa kompensationer” som svarar mot dessa skillnader.

EU-avgift

Den EU-avgift som Sverige betalar utgör en viss procentandel
(0,75 % för åren 2002–2003 och 0,5 % fr.o.m. år 2004) av den
enhetligt beräknade momsbasen. Den momsbaserade avgiften
uppgår för närvarande till ca 4 miljarder kronor.

Bemyndigande

Varje år ska en ny momsbas beräknas (år 2004 beräknas 2003 års
momsbas) och en rapport ska skrivas och skickas till Kommissionen senast den 31 juli. Bemyndigande för valda beräkningsmetoder måste sökas senast april månad året innan beräkningen
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ska utföras. Ändringar i ML måste meddelas Kommissionen
senast i april månad. Vartannat år gör Kommissionen ett revisionsbesök och går igenom underlagen för de gjorda beräkningarna.

