
Kommentarer till Ådrans vägförenings budget inför 2022: 

Moms 

15 februari 2022 kom Skatteverket med ett ställningstagande som innebär att 

"Samfällighetsföreningar som uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att 

medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen ska anses tillhandahålla varor eller 

tjänster till medlemmarna." https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/407454.html  

Ställningstagandet innebär kortfattat att Ådrans vägförenings verksamhet blir momspliktig, således 

ska föreningen börja betala moms på intäkter, men får också göra avdrag på moms på inköp. Vissa 

poster innefattas inte av moms, exempelvis statliga bidrag samt arvoden som betalas ut till styrelsen. 

I denna budget finns fler kostnader än intäkter som inte innefattas av moms, varav kostnaden för 

året ökade med ca 20 000 kr, vilket styrelsen fått ta hänsyn till i budgeten för det nya året. 

Eftersom föreningen from 2022 kommer att dra av för moms på både inköp och kostnader så ser 

posterna ut att ha förändrats mer sedan föregående år, därför finns en extra kolumn som är 

gråmarkerad, där kan man se vad beloppen skulle ha varit om de beräknats inklusive moms. 

Eftersom styrelsen varit tvungna att justera budgeten för att anpassa efter det minskade resultatet 

blir inte resultatet för denna kolumn densamma, och redovisas heller inte då den inte är väsentlig i 

sammanhanget. 

 

Ändring av poster från föregående år 

Då gränsdragningen mellan vad som är barmarks- respektive förbättringsarbeten ibland kan vara 

otydlig så har styrelsen detta år valt att slå samman de båda posterna till en gemensam rad. Det finns 

även två nya rader för ”Trädarbeten och skogsunderhåll” då många sådana arbeten efterfrågats, 

samt en post för ”Bokföring som extern tjänst” då det varit svårt för valberedningen att hitta någon 

med bokföringskunskaper som vill ställa upp till posten som kassör, därmed beräknas en ökad 

kostnad för att hyra in en sådan tjänst externt. 

 

Övriga intäkter 

Övriga intäkter avser fakturering för en ny tomt som anslutits till föreningen. 

 

Underhållsfonden 

Sedan tidigare år har man beslutat att 100 000 kr per år ska avsättas till en underhållsfond inför 

kommande år. Detta belopp räknas från föreningens vinster. I detta års budget har styrelsen inte 

räknat med någon vinst, vilket gör att resurser till underhållsfonden får tas från vinster sedan tidigare 

år, eftersom det finns utrymme till det. Alternativet till detta är att öka debiteringen till 

medlemmarna, vilket styrelsen vill försöka undvika, men det kan bli aktuellt inför kommande år med 

tanke på ökade priser på de tjänster som föreningen köper in. 
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