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Motion

1976177: 1680
av herr Svensson i Skara m. fl.
med anledning av propositionen 1976177:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken

Sedan lång tid är det ett angeläget ö nskem ål att få t ill stånd konkurre nsne utralitet m ellan offentliga och privata företag i vad gäller uttag av
m ervärdeskatt på t vät t.
F. n . gäll er - vilket redov isas i propositionen J 976177: J 55 - att m ervärdeskatt regelmässig t inte utgår på tvätt som vid förenade fabriksverkens
tvätterier utförs åt statliga och ko mmunal a kunder. Mot denna bakgrund
gör föredragande n följande uttal a nde i propositionen: " Mo tsvarande skatte frih e t bör gälla även i fortsättn inge n i fråga o m tvätt som utförs åt in tressenterna i den n ya organisationen ...
Det framgår dock ej av propositionen huru v ida åteärder i syft e att uppnå
den eftersträvade konkurre nsneutraliteten m e ll an offentliga och privata företag skall vidtas. Ett altern ativ i syft e att ge de enskilda företagen en
möjlighet att ko nkurrera på lika villkor är t. ex. att även ge de privata tvätterie rna befrie lse från att ta ut mervä rdeskatt vid leverans till stat och kommun . Såd ana förslag har tidigare väckts geno m et t antal riksdagsmotio ner.
Vid 1974 års ri ksdag väckte herr Nordgren m . n. (m, c, fp) en motion
(mot. 1974:952) med he mstä llan o m åtgärd er i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet I m otio nen hem ställdes "att riksdagen beslutar sådan
ä ndring i m ervärdeskatteförordningen att näringsverksamhet i m ervärdeskattehänseende behandlas lika oavsett om verksamheten bedrivs i kommun al, statlig eller enskild regi" . Skatteutsko ttets majori te t avstyrkte motion e n. Emellertid beslöt riksdagen att bifall a den till betänkandet (SkU
1974:62) fogade reservationen . De tta innebar att rik sdagen anh öll hos regeringen om fö rs lag till ändringar i mervärdebeskattningen i syfte att eli minera de o likheter beträffande skattsky ld ighet som råder m e llan den offe ntliga sektorn och den del av näringslivet som arbetar i konkurrens med
denna sektor (rskr 1974:386).
Genom propositionens förslag har frågan fått fö rnyad aktuali tet. För att
land stingen ska ll kunna pl anera fö r framtiden är det vi ktigt att de har möjlighet att väga olika alternativ för att lösa tvättgodsförsörjningcn . Ett alte rnativ är att anlita privata tvätterier. För at t detta alternativ skall bli intressant för lands tinge n krävs dock att riksdagens beslut från 1974 genomförs.
Det är dock ok lart i vad m ån de n fö rut varande regeringen har vidt agit
några åtgärder för att fullfölj a riksdagens beslut. Fo rmellt borde exempelvis
tilläggsdire ktiv ha getts ti ll me rvä rdeskatteutred ninge n t F i 1971 :05). l 1977
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års kom miucberällclse nämns ingenting om det. l nämnda beräuelse 1Skr

1976177: 103) ges upplysningen: .. Särskilda direktiv har ej meddelats ...
Mot denna bakgrund framstår det som angeläget au regeringen ger officiella d irektiv med anledning av ovan nämnda riksdagsbeslut från 1974.
Della bör ske utan dröjsmål. emedan det i kommitteberäu else n redovisas
au utred ningen beräkn ar slut röra sill arbete under år 1977.
Riksdagen bör sålunda i anslutning till behandlingen av propositionen
1976/77:155 lämpligen göra eu uualande härom .
Med stöd av det anförda he mställs
au riksdagen hos regeringen anhåller om all tilläggsd irektiv ges
till mervärdeskalleutredn ingen i avs ikt au åstadkomma konkurre nsneu tralitet mella n offentliga och privata tvätteriföretag
i enl ighet med vad i moti onen anrörts.
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