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EU-kommissionen om momsundantag för allmänna nyhetstidningar
Frågan om hur ett framtida mediestöd – direkt och indirekt – ska
utformas är viktig och nära förestående.
Tidningsutgivarna (TU) har uppskattat den konstruktiva dialog som
funnits mellan regeringen och branschen och uppfattat ett önskemål och
en strävan efter att den ska fortsätta. TU konstaterar, och välkomnar,
också regeringens nu offentliga besked i samband med höstbudgeten om
att ”befintliga stödformer” ska ses över.
En central fråga gäller här möjligheterna att återinföra ett s k kvalificerat
momsundantag för allmänna nyhetstidningar, d v s det som gällde fram
till år 1996, och då i såväl tryckt som digital form.
Eftersom det ifrågasatts om en sådan återgång är möjlig i förhållande till
EU:s mervärdesskattedirektiv har TU låtit utföra – och tidigare tillställt
regeringen (2021-08-26) en oberoende utredning från skatte- och
revisionsföretaget KPMG. Av KPMG:s utredning framgår att Sverige har
möjlighet att återinföra ett kvalificerat momsundantag och att detta är i
enlighet med mervärdesskattedirektivet samt gällande EU-rättspraxis.
TU har även låtit EU-kommissionen utreda frågan.
EU-kommissionen har, via sin representation i Stockholm, nu återkommit med ett svar (se bilaga).
Med detta besked från EU-kommissionen, samt den tidigare ingivna
KPMG-utredningen, konstaterar TU att det inte finns några formella hinder för att överväga frågan om en återgång till ett kvalificerat momsundantag för allmänna nyhetstidningar.
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TU vill därför understryka vikten av att direktiven till den kommande
mediestödsutredningen, som vi uppfattat ska genomföras i nära samråd
med branschen, även kommer att innefatta en analys av, och överväganden om, att återinföra ett kvalificerat momsundantag.
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