*Partnerseminarium i samarbete med:

Aktuella kommunala momsfrågor
inför årsskiftet 2017
Stockholm 2016-11-25

Refero inbjuder, i samverkan med KEF, till en informationsdag som ska ta upp aktuella
kommunmomsfrågor. Refero är fr o m hösten 2016 och under 2017 partner till KEF. Det innebär bl a att vi
genomför en del seminarier i samarbete. Nedanstående seminarium ” Aktuella kommunala momsfrågor,
inför årsskiftet 2017” är det första seminariet med Refero som partner. Vi hälsa alla välkomna till
seminariet.
Det är främst lagändringarna vid årsskiftet för HVB-hem och stödboende som kommer att gås igenom. Detta
för att man ska kunna hantera momsåtersökning på rätt sätt redan vid årsskiftet. Beroende på hur man idag
hantera momsen på egna kommunala boenden, inhyrda boenden eller på sina fristående placeringar hos
privata entreprenörer så måste kommunsektorn göra anpassningar så att momsåtersökningen i
kommunkontosystemet blir optimalt.
Detta bl.a. för att kompensera för neddragningar i ersättningssystemet för flyktingmottagande. Staten
kommer att dra ned på ersättningsnivån för placeringar för ensamkommande flyktingbarn från 1 juli 2017.
Samtidigt sker från årsskiftet en förändring i kommunkontosystemet som möjliggör återsökning av moms på
egna boenden alternativt att återsöka den särskilda ersättningen med 18 % på inhyrda boenden.
I vårt remissvar, rörande de nu aktuella förändringarna, har vi pekat på att SKV:s tolkning av när rätt till en
uppdelning av en social placering, i en lokaldel resp. övrig tjänst med rätt till 18 % resp. 5 % blivit alltför
inskränkt i förhållande till vad som avsågs i det ursprungliga lagförslaget. Förslag till hur man ska kunna
komma till rätta med rådande praxis kommer att diskuteras.
Andra momsfrågor som är aktuella är förändringen rörande avdragsrätt för representationsmoms samt info
om nedsättning av momsskattesatsen för vissa tjänster m.m. Genomgång av rättsfall inom momsområdet
kopplade till kommunsektorn tas även upp. Möjlighet att maila in frågor erbjuds för deltagarna.

Föreläsare
Föreläsarna har samtliga lång erfarenhet av moms och i synnerhet av kommunkontosystemet. Följande
föreläsare kommer att medverka på seminariet, Ronnie Peterson, f.d. skattesakkunning hos SKL och numera

skatteexpert hos Refero, Nils-Hugo Johansson, bitr kanslichef KEF. Peter Söderberg, Analytiker och
projektledare Refero.

Målgrupp
Kursen riktar sig till ekonomer, controllers och chefer som arbetar med dessa frågor och som vill vara
förberedd på de ändringar som sker till årsskiftet 2017.

*Kommunalekonomernas förening (KEF) genomför tillsammans med ett urval av leverantörer en typ av
seminarier som vi kallar Partnerseminarier. Vår målsättning är att vi i Partnerseminarierna ska kunna
tillvarata våra partners specialistkunskaper och förmedla dessa vidare till våra medlemmar på ett
effektivt sätt.

Detaljprogram
Fredag den 25 november 2016
09.30

Samling och kaffe

10.00–
10.45

Genomgång av lagändringar vid
årsskiftet i kommunkontosystemet.
Definition HVB-hem, stödboende.

11.00–
12.00

Ändringar i momslagen.
bl.a. representation, och sänkt moms vissa
tjänster m.m.

12.00

LUNCH

13.00–
14.30

Lägesrapport kommunmomsen
Anpassningar inför årsskiftet rörande,
-HVB-hem och stödboende
-Hyresrättsliga implikationer av
lagändringen
-Vad krävs för att 18/5 %-regeln ska kunna
tillämpas
-SKV:s roll
-Vem är mentor för kommunkontosystemet?
-Frågestund

14.30

Kaffe i anslutning till avslutningen

Ronnie Peterson, Refero

Ronnie Peterson, Refero
Nils-Hugo Johansson, KEF

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Kursen genomförs i Stockholm fredagen den 25 november 2016 på
Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22. Mer information om
vägbeskrivning hittar du på www.fotografiska.eu/sv
Vi startar kl. 10.00 och håller på till kl. 15.30. Kaffe serveras från kl.
09.30.

Kostnad

Fram till 15/10

Efter 15/10

Medlem

1 760:-

1 960:-

Icke medlem

1 960:-

2 260:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.
Logi bokar deltagarna själva.
Bli medlem

Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 20/10 2016.
Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din plats till en
kollega i stället! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för
få anmälda.

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Ronnie Peterson, 070- 592 42 66, ronnie.peterson@refero.se
Kursadministrativa frågor:
Emilia Simons, 026 222 09 19
Medlem@kef.se

Bekräftelse

Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.	
  

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

