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Utelämnande av moms
Ett par fastighetsägare hade vid uppförandet av ett hus varit i kontakt med två olika
tjänstemän i kommunen för att få uppgift om vad anslutningen till den allmänna VAanläggningen skulle kosta. Den anläggningsavgift som fastighetsägarna fick uppgift om lades
till grund för kalkyler inför bygget. När sedan själva fakturan för anläggningsavgiften kom till
fastighetsägarna, så tillkom mervärdesskatt (moms). Fastighetsägarna ansåg att man inte var
skyldig att betala den tillkommande momsen eftersom man inte hade fått uppgift om detta vid
tidigare kontakter med kommunala tjänstemän.
Fastighetsägarna yrkade därför att VA-nämnden skulle fastställa att moms inte skulle utgå på
den från kommunen debiterade anläggningsavgiften. Grunden för talan var att den prisuppgift
fastighetsägarna hade fått från kommunen skulle vara den gällande. Även om de kommunala
tjänstemännen hade medgivit att det hade skett ett misstag när de inte hade upplyst
fastighetsägarna om att moms tillkommer på anläggningsavgiften, så hävdade
fastighetsägarna att det ändå inte fritar kommunen från dess ansvar att enligt prisuppgiftslagen
låta uppgivna priser till privatpersoner inkludera moms.
Kommunen bestred yrkandet och ansåg att fastighetsägarna inte hade kunnat styrka sin
uppgift om utebliven upplysning om tillkommande moms till anläggningsavgiften.
Kommunen framförde också att det saknades förutsättningar att avtala bort en gällande VAtaxa. VA-taxa är dessutom en offentligrättsligt grundad avgift varför en upplysning om
tillkommande moms inte är nödvändig, se VA-nämndens –av miljööverdomstolen fastställdaavgörande BVa 16/02, Va 53/00.
VA-nämnden konstaterade att de avgifter som regleras i fastställd VA-taxa har beslutats av
kommunen och i fråga om avgifternas storlek råder inte avtalsfrihet, vilket enligt VA-lagens
förarbeten bland annat motiveras av kravet på huvudmannen att iaktta den
likställighetsprincip som är en grundläggande regel i all kommunal verksamhet. Ett eventuellt
felaktigt besked hindrar inte kommunen att debitera taxeenlig anläggningsavgift. En annan
ordning skulle strida mot grundläggande kommunalrättsliga principer. VA-nämnden beslutade
följaktligen att fastighetsägarnas talan skulle lämnas utan bifall.
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