2022-06-21 TBN Årsstämma. Bilaga 9. Förslag till stadgeändring §6

Skatteverket har ändrat reglerna för momsplikt
vid betalning av insats

1. Om inte stadgarna ändras måste TBN debitera för och redovisa
moms på ägarinsatser.
2. Ägarinsatser i Tavelsjö Byanät kommer (med nuvarande stadgar)
i framtiden betraktas som avgift för en levererad tjänst

Tre nya villkor som alla måste uppfyllas
för att möjliggöra ägarinsatser

1. Alla medlemmar måste, lika för alla, betala ett i stadgarna preciserat belopp.
2. Betalningen av insatsen måste ske med en engångssumma.
3. Föreningen måste tydliggöra både att återbetalning av insatsen kan ske samt
på vilket sätt återbetalning av insats genomförs.

Nuvarande lydelse av §6 i stadgarna för TBN
Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp. Insatsens storlek bestäms av
styrelsen. Insatsen skall erläggas kontant alternativt genom att en insatsförbindelse tecknas.
En insats återbetalas endast vid föreningens upphörande eller föreningens försäljning.
Medlemsinsats kan överlåtas. Ägare till fastighet som är ansluten till föreningens
bredbandsnät har ansvar för att informera föreningen om ett förestående ägarbyte.
Överlåtelse av insatsen i föreningen till den anslutna fastighetens nya ägare bör ske
samtidigt med ägarbyte av fastigheten. Om en registrerad medlem låter bli att betala
medlemsavgift som beslutats av föreningen skall föreningen undersöka om den fastighet
som är kopplad till medlemskapet bytt ägare. Om ägarskifte har skett men ägaröverlåtelse
avseende insatsen inte delgivits föreningen skall insatsen anses ha övergått till fastighetens
nya ägare vid början av det år för vilket medlemsavgift inte betalats, dock tidigast vid dagen
för fastighetens ägarbyte. Om fastighetens nya ägare inte vill överta insatsen och därigenom
bli medlem i föreningen ska detta delges föreningen. Insatsen tillfaller därmed föreningen

Förslag till ny lydelse av §6
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp. Insatsens storlek uppgår till 28 500 SEK.
Insatsen ska erläggas kontant alternativt genom att en insatsförbindelse tecknas. Medlemsinsats
kan överlåtas. Ägare till fastighet som är ansluten till föreningens bredbandsnät har ansvar för att
informera föreningen om ett förestående ägarbyte. Överlåtelse av insatsen i föreningen till den
anslutna fastighetens nya ägare bör ske samtidigt med ägarbyte av fastigheten. Om en
registrerad medlem låter bli att betala medlemsavgift som beslutats av föreningen ska
föreningen undersöka om den fastighet som är kopplad till medlemskapet bytt ägare. Om
ägarskifte har skett men ägaröverlåtelse avseende insatsen inte delgivits föreningen ska insatsen
anses ha övergått till fastighetens nya ägare vid dagen för fastighetens ägarbyte. Om fastighetens
nya ägare inte vill överta insatsen och därigenom bli medlem i föreningen ska detta delges
föreningen. Ägarinsats kan återbetalas under förutsättning att föreningens tillgångar i den
aktuella fastigheten kan skyddas genom servitut eller motsvarande avtal mellan lagfaren ägare av
fastigheten och Tavelsjö Byanät. Återbetalning av insatsbelopp kan ske tidigast året efter det år
ansökan om återbetalning inkommit till styrelsen.

