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Skatteverket uppmanar föreningar med
omfattande second hand-försäljning att
momsregistrera sig
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Idag publicerade Skatteverket ett pressmeddelande i
vilket man uppmanar ideella föreningar att momsregistrera sig.
Bakgrunden är ett ställningstagande från september 2014. Av detta framgår
att Skatteverket anser att en ideell förenings second hand-verksamhet kan
bli skattebefriad endast om den som bedrivs i en butik som inte är öppen
mer än 24 timmar i veckan med till klart övervägande del ideellt arbetande
personal.
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Frågan uppmärksammades nyligen i bl a Sveriges Television.
Vad innebär pressmeddelandet?
Under hösten har många föreningar arbetat med hur de ska förhålla sig till
ställningstagande, men i och med dagens pressmeddelande får det i vart fall
anses vara klart hur Skatteverket ser på det. Det är viktigt att poängtera att
sakfrågan inte bara gäller moms, det gäller även inkomstskatt. Det kan
dessutom påverka även annan verksamhet som föreningen bedriver.
Vem påverkas av detta?
Ideella föreningar som bedriver second hand-verksamhet i större omfattning.
Vad händer nu och vilka åtgärder kan behöva vidtas?
I och med pressmeddelandet har Skatteverket tydliggjort sin inställning i
frågan. Vi anser att de föreningar som bedriver second hand-verksamhet
måste analysera ställningstagandet och bedöma om de omfattas av det. I ett
nästa steg bör en bedömning göras hur detta påverkar övrig verksamhet.
Det kan finnas skäl att göra omstruktureringar för att undvika att hela
föreningens verksamhet blir skatte- och momspliktig.
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Läs mer:
Skatteverkets pressmeddelande den 3 februari 2014
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