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Pressmeddelande

Luxemburg den 29 november 2018

Ersättningen av moms i sammanhållningsutgifter är
problematisk, säger EU:s revisorer
Ersättningen av mervärdesskatt (moms) är en stor kostnadspost i EU:s sammanhållningsutgifter
som innehåller många fel och inte alltid innebär att EU-medel används på bästa sätt, enligt en
snabbanalys från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna anser att offentliga organ inte längre bör
få ersättning för moms i sammanhållningsutgifter under perioden efter 2020.
EU:s utgifter inom sammanhållningsområdet gäller ofta bidrag till inköp av varor eller tjänster, och
momsen för sådana inköp kan utgöra upp till en femtedel av ett projekts totala kostnad. Den
allmänna regeln är att moms endast berättigar till EU-medfinansiering om den inte är
återbetalningsbar enligt nationell lagstiftning.
Efter att ha analyserat uppgifter som samlats in under ett antal år påpekar revisorerna att
ersättningen av moms inte bara är en vanlig källa till fel utan även kan leda till att EU-medel inte
används optimalt. Detta gäller i synnerhet offentliga organ som får EU-stöd, såsom statliga
myndigheter på nationell, regional och lokal nivå.
Revisorerna lyfter fram ett antal fall där EU-medlen inte har använts på bästa sätt. Ett ministerium i en
medlemsstat kan exempelvis genomföra ett infrastrukturprojekt och begära ersättning från EU för
moms som en stödberättigande kostnad. Samtidigt får medlemsstaten dock de momsintäkter som
hänger samman med projektet via sitt skattesystem. Ersättningen överkompenserar därmed
medlemsstatens faktiska kostnad.
”Ersättningen från EU kan till och med överstiga de faktiska kostnaderna för ett projekt”, säger Tony
Murphy, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för snabbanalysen. ”Det gäller
särskilt stora infrastrukturprojekt med en hög medfinansieringsgrad.”
I sitt förslag till lagstiftning för sammanhållningsområdet efter 2020 föreslår Europeiska
kommissionen att moms – oavsett om den är återbetalningsbar eller inte – ska ersättas för projekt
som kostar mindre än 5 miljoner euro. Baserat på sin analys håller revisorerna fast vid sin tidigare
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redovisade uppfattning att offentliga organ inte bör få ersättning för moms och föreslår därför att den
föreslagna lagstiftningen omarbetas.

Meddelande till redaktörer
Moms är en indirekt skatt som tas ut på konsumtion av varor och tjänster och omfattas av regler som
fastställs på medlemsstatsnivå. Standardmomssatsen i EU varierar från 17 % i Luxemburg till 27 % i
Ungern. För att säkerställa viss harmonisering i EU fastställdes i momsdirektivet från 2006 ett
gemensamt system som medlemsstaterna ska integrera i sina nationella regler. Registrerade företag
tar ut moms på försäljning och vidarebefordrar de inhämtade beloppen till den nationella
skattemyndigheten. Företagen kan i sin tur begära återbetalning av den moms som de har betalat på
sina inköp av varor och tjänster. I slutet av processen får statsbudgeten hela momsdelen av det
slutliga priset. Slutkonsumenterna har ingen rätt till återbetalning och står därför för hela
momsbeloppet.
I en snabbanalys fastställs och presenteras fakta om ett visst ämne eller problem; den är inte en
granskningsrapport.
Denna snabbanalys kompletterar iakttagelserna om moms i Europeiska revisionsrättens årsrapporter
och de synpunkter som framfördes i yttrande nr 6/2018 över kommissionens förslag om hur moms i
framtiden ska behandlas i förordningen om gemensamma bestämmelser. Analysen finns på engelska
på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu och inom kort även på övriga språk.
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