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Indrivning av mervärdesskatt på indrivningstjänster av gäldenären
En gäldenär ska enligt 10 § i lagen om indrivning av fordringar (513/1999,
indrivningslagen) ersätta fordringsägaren för skäliga kostnader för indrivning. Ersättningsskyldigheten kan grunda sig både på kostnader som orsakas av fordringsägarens egna indrivningsåtgärder och på kostnader som orsakas av den anledningen
att fordringsägaren betalar ersättning till uppdragstagaren som sköter indrivningen.
Därtill har man i regeringens proposition (RP 57/2012 rd) specificerat att uppdragstagare som kostnader för indrivning får kräva maximalt det belopp som fordringsägaren enligt avtalet med uppdragstagaren betalat eller är skyldig att betala
uppdragstagaren.
Den skattskyldige får enligt 102 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) för skattepliktig rörelse dra av skatten på en vara eller tjänst som den skattskyldige köper av
en annan skattskyldig. Med skattepliktig rörelse avses verksamhet som enligt
mervärdesskatte-lagen medför skattskyldighet för den som säljer en vara eller en
tjänst.
I konsumentombudsmannens riktlinjer för konsumentindrivning (God sed vid
indrivning av konsumentfordringar 2014) konstateras att uppdragstagaren inte får
debitera mervärdesskatt av gäldenären för sitt uppdrag i situationer där det är fråga
om indrivning av en konsumentfordran och fordringsägaren är en näringsidkare som
är berättigad att dra av momsen för indrivningsarvodet i sin egen beskattning. De
maximala beloppen för indrivningskostnaderna inkluderar mervärdesskatten i de fall
då skatten kan debiteras av en gäldenär som är konsument.
På motsvarande sätt kan momsandelen som ingår i tjänsten mellan indrivningsbyrån
och fordringsägaren inte debiteras av en gäldenär som är näringsutövare om fordrings-ägarens rörelse är momspliktig och fordringsägaren därmed kan dra av indrivningens momsandel i sin egen beskattning. Om fordringsägarens rörelse inte är
mervärdesskattepliktig och fordringsägaren därmed inte kan dra av den betalda
mervärdesskatten för indrivningstjänsten i sin beskattning kan tjänstens momsandel
tas ut av gäldenären med stöd av 10 § i indrivningslagen. Gäldenärens momsskyldighet kan kontrolleras i exempelvis Företags- och organisationsdatasystemet.
Om fordringsägaren är momspliktig för sin rörelse, men indrivningen hänför sig till en
sådan del av fordringsägarens rörelse som inte är momspliktig, kan indrivnings-tjänstens mervärdesskatt inte dras av och den kan då tas ut av gäldenären. Indrivningsbyrån ska kontrollera om fordringen som är föremål för uppdraget är momspliktig eller
inte, till exempel från den ursprungliga fakturan eller vid behov av uppdragsgivaren
själv. Undantagen från skattepliktighet för försäljning är specificerade i 4 kapitlet i
mervärdesskattelagen. Enligt mervärdesskattelagen betalas inte skatt på exempelvis
försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster, försäljning av finansiella tjänster eller
försäljning och förmedling av försäkringstjänster.
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Vad som är sagt ovan gäller även skattskyldighetsgrupper enligt 13 a § i mervärdesskattelagen. Om exempelvis ett försäkringsbolag, som är momspliktigt som
medlem i ansvarsgruppen, ger en fordran som gäller icke momspliktig försäkringsverksamhet till indrivning kan indrivningstjänstens momsandel inte tas upp i skattskyldighetsgruppens period- eller mervärdesskattedeklaration. Eftersom uppdragsgivarens skatteskyldighetsgrupp inte kan dra av tjänstens mervärdesskatt i beskattningen kan indrivningstjänstens momsandel tas ut av gäldenären.
I fall då skatten kan tas ut av gäldenären behöver momsandelen inte specificeras i
betalningskravet utan den anges om en del av indrivningskostnaden eftersom gäldenären inte kan dra av en ”allokerad” momsandel i sin egen beskattning.
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