IFRS 16 – moms
respektive fastighetsskatt för leasetagaren
Internationella tolkningar inkluderade i en internationell KPMG-skrift
—
Hans Hällefors – oktober 2018

Ny skrift: ”Real estate leases. The tenant perspective. IFRS 16”
Den nya skriften innehåller några intressanta tolkningar avseende leasetagares
redovisning av moms respektive fastighetsskatt – sammanfattning:

Moms

Fastighetsskatt

—

—

Moms bedöms vara helt utanför tillämpningsområdet
för IFRS 16, både moms som återfås och moms som
inte återfås
- Konsekvens: Ingen momsdel inkluderas i
beräkning av leasingskulden och inga
upplysningskrav i IFRS 16 är tillämpliga

Tolkningarna avseende leasetagares hantering av
fastighetsskatt bekräftar den bedömning som hittills
kommunicerats för det svenska fallet, där
hyresvärden/leasegivaren har förpliktelsen gentemot
staten
- Fastighetsskatten allokeras till komponenter i
leasingavtalet (leasingkomponenten torde vara en
huvudsaklig komponent i avtalet)
- Fastighetsskatt allokerad till leasingkomponenten
bedöms utgöra en rörlig avgift som inte beror på
’index or rate’
- Konsekvens:

Sammanfattningen på den här bilden utvecklas på följande bilder

—

—

Fastighetsskatt inkluderas inte i
leasingskulden

—

Fastighetsskatt ingår i upplysningar som
lämnas om redovisad kostnad för rörliga
leasingavgifter som inte inkluderats i
leasingskulden

I jurisdiktioner där fastighetsskatteförpliktelsen has
av hyrestagaren/leasetagaren, bedöms skatten vara
utanför IFRS 16 på samma sätt som moms
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Leasetagares betalning av moms
—

Moms som erläggs av leasetagare på leasingavgifter kan inkludera två typer av moms
- Moms som leasetagaren återfår i sin deklaration av moms
- Moms som inte återfås (t.ex. halva momsen på tjänstebilar eller företag med vissa verksamheter)

—

Vid tillämpning av IAS 17 har det varit vanligt att i beräkningen av leasingskulden för finansiella leasar inkludera den
del av momsen som inte återfås

—

Tolkningen som nu görs för IFRS 16-sammanhang är att moms är helt utanför tillämpningsområdet för IFRS 16; det
görs ingen skillnad i den tolkningen för moms som återfås respektive inte återfås
- Leasegivaren ses som agent med staten som huvudman. Leasetagaren tillämpar IFRIC 21.

—

Leasetagaren inkluderar ingen del av momsen i leasingskulden och inga upplysningskrav i IFRS 16 blir tillämpliga

—

Från avsnitt 6.4 i skriften:
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Fastighetsskatt – när hyresvärden har förpliktelsen
—

När förpliktelsen att erlägga fastighetsskatt till staten åligger hyresvärden (leasegivaren) ses hyresvärden inte som agent att
driva in skatten från hyrestagaren (leasetagaren) – detta är fallet i t.ex. Sverige

—

Fastighetsskatt som hyresvärden vidarefakturerar till hyrestagaren utgör en del av leasingavtalets betalningar, men den är i
sig inte en betalning för underliggande tillgång och inte för någon vara eller tjänst
- IFRS 16.B33 anger att sådana betalningar ska fördelas på avtalets betalningskomponenter för underliggande tillgång(ar)
respektive varor och tjänster
- Fastighetsskatt som fördelas till avtalets leasingkomponent(er) ses enligt tolkningen som en rörlig avgift som inte beror på
’index or rate’ – se resonemang nedan i grön ruta
- Sådan fastighetsskatt räknas således inte in i leasingskulden utan redovisas som kostnad i den period den är hänförlig till
- Fastighetsskatt som på det sättet hanteras som rörlig leasingavgift ingår i den upplysning som lämnas om årets kostnad
för rörliga leasingavgifter som inte räknats in i leasingskulden

—

Från avsnitt 3.3 och 6.3 i skriften:
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Fastighetsskatt – när hyrestagaren har förpliktelsen
—

När hyrestagaren (leasetagaren) är den part som har förpliktelsen gentemot staten avseende att fastighetsskatten blir
betald, får hyresvärden (leasegivaren) i den mån man är inblandad i betalningarna en agentroll som motsvarar den för
moms (se bild ovan om moms) – detta kan förekomma i andra jurisdiktioner än Sverige

—

Hyrestagarens betalning har i praktiken staten som huvudman
- Tillämpningsområdet för IFRS 16 gäller inte, på motsvarande grunder som för momsen
- Hyrestagaren tillämpar IFRIC 21

—

Hyrestagaren inkluderar ingen del av fastighetsskatten i leasingskulden och inga upplysningskrav i IFRS 16 blir
tillämpliga

—

Från avsnitt 3.3 i skriften:
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