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Svar på promemorian om 
”Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid 
uthyrning av lokaler” 

1 Syfte 
Syftet med promemorian är att ersätta en s.k. hearing, vilken ej kunde 
genomföras på grund av coronapandemin, och att ge 
Finansdepartementet ett så brett beslutsunderlag som möjligt genom 
att i ett tidigt skede få in synpunkter från berörda parter kring den 
möjliga förändringen. I slutet på promemorian finns också tre 
nedanstående frågeställningar som önskas svar på. Dock är 
frågeställningarna sådana att de inte omfattar SCB:s 
verksamhetsområde vilket gör det irrelevant att utifrån ett SCB-
perspektiv ge svar på frågorna. 

1. Bör reglerna om frivillig skattskyldighet ändras så att det blir möjligt att 
bli frivilligt skattskyldig även för uthyrning av lokaler som inte 
stadigvarande används i en verksamhet som medför skattskyldighet eller 
rätt till återbetalning? 

2. Vilka fördelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till exempel 
redogöra för ekonomiska eller administrativa problem som finns med 
dagens regler men som skulle åtgärdas av förändringen. 

3. Vilka nackdelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till 
exempel redogöra för ekonomiska eller administrativa problem som 
förändringen skulle orsaka. 

2 Slutsats 
Vid genomläsning av promemorian görs bedömningen att innehållet 
och i frågeställningarna inte tangerar SCB:s statistikverksamhet. 

I det fall inkomna synpunkter leder fram till konkreta 
förändringsförslag i regelverket kring mervärdesskatt önskar SCB bli 
involverade i ett tidigt skede.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i 
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef 
Elisabeth Hopkins samt handläggare Barbro Olsson, föredragande. 
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Med vänlig hälsning 

Barbro Olsson 
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