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Beräkning av mervärdeskatt inom färdtjänsten 
 
Kommunförbundet har i cirkulär 1990:151 informerat om vad som gäller 
beträffande moms och egenavgifter inom färdtjänsten. För att undvika 
missförstånd skall det understrykas att på själva transporttjänsten som 
trafikföretaget utför skall det alltid tas ut moms. Vad som har varit oklart är 
huruvida moms ska tas ut på den egenavgift som den färdtjänstberättigade 
betalar. 
 
Riksskatteverkets uppfattning är den som gäller från den 1 januari 1991. 
Kommunförbundet skall dock försöka få en ändring till stånd. 
 
Kostnaderna för färdtjänsten kommer att utvecklas olika för såväl kommunen 
som den färdtjänstberättigade beroende på hur 
färdtjänstavgiften beräknas och hur den tas ut. Nedan visas de typfall som kan 
vara aktuella. Detta redovisas i ett exempel där transportkostnaden i dag 
uppgår till 100 kr och där egenavgiften motsvarar 25 % av kostnaden (oavsett 
om den tas ut som ett taxameterrelaterat %-belopp eller som en fast eller 
zonbaserad avgift). Statsbidraget uppgår till 35 %. 
 
I DAG 
 
Taxameterbelopp         100 
Egenavgift         -25 
Statsbidrag 0,35 x 100       -35 
Kommunens kostnad          40 
 
EFTER 91-01-01 
 
Eftersom persontransporter är momsbelagda kommer taxametern att registrera 
ett belopp inkl moms. 
 
ALTERNATIV 
 
Egenavgiften är relaterad till taxameterbeloppet (25 %) och egenavgiften betalas 
vid resan 
 
Taxameterbelopp                  125 
Egenavgift 0,25 x 125 kr                -31,25 
Kommunen faktureras (varav moms 18,75 kr)  93,75 
Moms som återbetalas av staten           -18,75 
                   75,00 
Statsbidrag (om taket nåtts)              -35,00 
KOMMUNENS KOSTNAD                   40,00 
 
ALTERNATIV 
 
Egenavgiften är relaterad till taxameterbeloppet (25 %) och egenavgiften 
faktureras i efterhand 
 
Taxameterbelopp                  125 



Kommunen faktureras (varav moms 25 kr)    125 
Egenavgift                  -31,25 
Moms som återbetalas av staten           -25   
Bruttokostnad                   68,75 
Statsbidrag 0,35 x 100 kr                 -35   
KOMMUNENS KOSTNAD                   33,75 
 
ALTERNATIV 
 
Egenavgiften tas ut som ett fast eller zonbaserat belopp (25 kr) och egenavgiften 
betalas vid resan. 
 
Taxameterbelopp                  125 
Egenavgift                 -25 
Kommunen faktureras (varav moms 20 kr)    100 
Moms som återbetalas av staten           -20 
Bruttokostnad                   80 
Statsbidrag (om taket nåtts)              -35 
KOMMUNENS KOSTNAD                   45 
 
ALTERNATIV 
 
Egenavgiften tas ut som ett fast eller zonbaserat belopp (25 kr) och egenavgiften 
faktureras i efterhand. 
 
Taxameterbelopp                  125 
Kommunen faktureras (varav moms 25 kr)    125 
Egenavgift                 -25 
                  100 
Moms som återbetalas av staten           -25 
Bruttokostnad                   75 
Statsbidrag 0,35 x 100 kr                 -35 
KOMMUNENS KOSTNAD                   40 
 
Som framgår av ovanstående kan både kommunens och resenärens kostnad 
komma att förändras beroende på vilket system som tillämpas. 
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