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Beträffande remiss av promorian Mervärdesskatteregler för vouchrar
Näringslivets regelnämnd NNR har fått möjlighet att lämna synpunkter i det aktuella ärendet
och vi önskar att lämna följande synpunkter
I underlaget remitteras ett förslag till ändringar av mervärdesskattelagen som föranletts av att
unions momsdirektiv ändrats i och med rådets direktiv 2016/1065/EU vad gäller
behandlingen av vouchrar. Förslaget motiveras med att det saknats regler inom unionen
beträffande hanteringen av moms som berör s.k. vouchrar och som i förlängningen kan
medföra dubbelbeskattning.
Lagstiftningen kommer att beröra ett flertal typer av instrument där betalningen skett i förtid
och när leverans av vara eller tjänst kommer ske senare och i många fall till en tredje part. Av
underlaget framgår att frågan varit föremål diskussion under lång tid varför det sannolikt skett
en utveckling av den marknad som förslaget kommer att träffa. Det framgår av underlaget att
det är magert med information och fakta om mängden transaktioner som sker med denna typ
av förmedling av vara eller tjänst. NNR tror mot denna bakgrund att Finansdepartementet och
Skatteverket måste vara lyhörda för olika problem som kan uppmärksammas av berörda
företag och som kan påtala behovet av vidare förtydliganden.
NNR inser att Sverige måste införa de aktuella reglerna, men för att undvika oklarheter och
tolkningsproblem finner vi att Finansdepartementet vidare bör fundera på föreslagen
definition av säljare. Med hänsyn till den konstruktion som följer med olika typer av vouchrar
tror vi det är mer lämpligt att benämna dessa för leverantör i 1 kap 20§, vilket borde skapa en
ökad tydlighet när olika led är inblandade och som trots allt här förekommer i många fall.
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