














Betalning av avgifter 
Q2 - 2018

Antal utsända fakturor: 508

Antal anslutningar: 535

Fakturerat belopp: 888 600



Tre års kamp mot Skatteverket över !

645 hushåll i Bara står som vinnare efter en dom i 
kammarrätten som tvingar Skatteverket att avstå 
2,7 miljoner kronor. 

Tvisten med Skatteverket har handlat om ifall Bara 
fiber haft rätt att göra avdrag för kostnaden för 
byggandet av fibernätet. Skatteverket har inte velat 
godkänna avdraget.

Skatterättsnämnden gav inledningsvis Skatteverket 
rätt. Men Förvaltningsrätten, och senare 
Kammarrätten, har gått på Bara fibers linje.

Skatteverket överklagade till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Men domstolen beslöt 
nyligen att inte ta upp ärendet till ytterligare 
prövning.

Sydsvenskan 19 december 2017



Vad är bakgrunden till Bara fibers momsfråga

2012
• Ansöker om registrering för moms - Svår fråga säger Skatteverket

2014

•Bara fiber inhämtar förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN)       SRN besked 2014-02-27:

• Föreningens debiterade avgifter till medlemmar för att täcka föreningens lån Utgör inte momspliktig ersättning för föreningen

• Föreningens debiterade avgifter till medlemmar för kostnad för tjänsteutbudet Utgör momspliktig ersättning för föreningen

SRN behandlar inte frågan om avdragsrätt för uppförandet av anläggningen

2014-2017

•Bara fiber lämnar skattedeklarationer (från 2012?) Yrkar avdrag för moms på uppförandet av fiberanläggningen
• Debiterar avgift för tjänsteutbud separat med moms

• Skatteverket beslutar Inget avdrag för moms på uppförandet av fiberanläggningen

•Bara fiber överklagar till Förvaltningsrätten

2016-2017

•16-02-11 - Förvaltningsrätten ger Bara fiber rätt Skatteverket överklagar

•17-01-10 Kammarrätten ger Bara fiber rätt Skatteverket överklagar

•Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp ärendet för prövning Bara fiber har rätt till avdrag för moms även på uppförandet av 
fiberanläggningen



101net Käglinge Smf ansökt om momsregistrering

• Föreningen ansöker om registrering för F-skatt och moms.

• Skatteverket utreder och skickar förfrågan och senare övervägande till 
föreningen.

• Föreningen svarar på förfrågan och övervägande

Jan 2015

• Skatteverket beslutar att avslå föreningens ansökan

• Föreningen klagar inte på beslutet
Febr 2015

Föreningen har varken i Skatte- och Avgiftsanmälan eller svar på förfrågan 
kunnat påvisa objektivt att en utåtriktad yrkesmässig verksamhet bedrivs 
och har därmed inte som samfällighet rätt att registreras för 
mervärdeskatt. 

Skatteverkets 
beslut



Vad säger KPMG
som har drivit frågan för Bara fiber?

• Domen öppnar för andra föreningar att göra avdrag för ingående moms 
som har uppkommit vid uppförandet av fibernätet 
• så länge momspliktiga tjänster, t ex i form av kabel-TV och bredbandstjänster, 

faktureras separat med moms till dess medlemmar

• En viktig faktor är att föreningen har ett prispåslag för de inköpta 
tjänsterna vid faktureringen till dess medlemmar.
• Innebär att föreningen utnyttjar fibernätet för att fortlöpande vinna intäkter.

• Viktigt att stämma av med skattekonsult, ex vis KPMG, så förhållandena är 
likartade



Frågor att ta ställning till

• Bara fiber ska enligt beslut 2014 (SRN) vara registrerade för moms 
för tjänsteutbudet.
• Var egentligen aldrig någon större diskussion om deras förening skulle vara 

registrerade för moms.
• Den tvistiga frågan var om de skulle få avdrag för moms för uppförandet av 

fibernätet.

• 101net Käglinge Smf ska enligt beslut 2015 inte vara registrerad för 
moms.
• Var vår ansökan och svar på förfrågan och övervägande rätt?
• Är det skillnad på hur Bara fiber och 101net driver sin verksamhet?

• En skillnad är att vi inte debiterar tjänsteutbudet med moms
• Vad består det viktiga prispåslaget av?



Konsekvenser

Om vi ska vara registrerade för moms 

• Skattedeklarationer ska lämnas varje kvartal för all framtid. 
• Vi kan inte ändra tillbaka.

• Får det eventuellt negativa konsekvenser för framtiden?

• Vi kan få cirka 2,3 miljoner tillbaka i moms för 2015-2017 
• 2,3 miljoner = cirka 4.300 kr/andel

• Vi behöver anlita skattejurist 
• utreda om vi bedriver ekonomisk verksamhet och för att en eventuell ny ansökan ska bli 

rätt 

• Vi behöver anlita extern hjälp för att ta fram underlag

• Stort arbete med att ta fram underlag för respektive skattedeklaration från 2015 och framåt.

• Kostnader för föreningen för att sköta ekonomin.

• Tveksamt om det framtida arbetet med föreningens ekonomi kan utföras på ideell basis
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