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Som nämnts i tidigare utskick har EU-kommissionen öppnat en konsultation kring VMB-reglerna i form av 
ett frågeformulär. För en tid sedan skickade SRF ut en sammanställning av de förbättringsförslag som 
SRF anser kan framföras till EU-kommissionen. Flera medlemmar har därefter hört av sig med inspel och 
kommentarer, vilket vi är tacksamma för. 
 
Utifrån vissa av de kommentarer som vi mottagit inser vi dock att det kanske har saknats information i 
utskicken om bakgrunden till EU-kommissionens utredning av reglerna. Vi inser också att vi inte tillräckligt 
noga utvecklade vår syn på möjligheterna att i samband med ny lagstiftning behålla den svenska 
modellen med schablonmarginal.  Vi vill därför förtydliga syftet med arbetet och SRF:s inställning här.  
 
Bakgrund till regelverket 
Den svenska momslagen är baserad på EU:s momsdirektiv och Sverige har en skyldighet att se till att 
momslagen har samma innebörd som direktivet.  
 
VMB-reglerna infördes i EU:s momsdirektiv på 70-talet och i Sveriges momslagstiftning i samband med 
EU-inträdet 1995. För att förenkla tillämpningen av VMB-reglerna kom Skatteverket överens med 
branschen om att en 13-procentig schablonmarginal får tillämpas. Denna schablon är varken förenlig med 
EU:s momsdirektiv eller inskriven i den svenska momslagen. Branschen och Skatteverket är dock 
fortfarande överens om att schablonen fungerar bra utifrån nuvarande lagstiftning. 
 
Under 2012 utvärderade EU-kommissionen VMB-reglerna. Eftersom det krävs enighet mellan 
medlemsstaterna för att ändra EU-rättslig skattelagstiftning och en sådan enighet inte kunde uppnås då, 
skedde dock inga förändringar av regelverket.  
 
Under 2017 gav EU-kommissionen KPMG i uppdrag att utvärdera VMB-reglerna. Detta resulterade i en 
rapport som belyste de problem och svårigheter som finns vid tillämpningen av VMB-reglerna men som 
samtidigt konstaterade att reglerna fortfarande är relevanta och nödvändiga för resebranschen. Rapporten 
har i sin tur mynnat ut i att EU-kommissionen nu startat en konsultation för att få in synpunkter på VMB-
reglerna från företag och organisationer i resebranschen.  
 
Målsättningen med konsultationen att utvärdera om reglerna ska göras om på något vis. För att detta ska 
leda till en faktisk förändring av regelverket krävs dock att alla EU-länder är eniga om att de förändringar 
som föreslås ska genomföras. 
 
SRF:s inställning 
SRF har i arbetet med konsultationen varit i kontakt med Finansdepartementet, Skatteverket och ECTAA, 
den europeiska paraplyorganisationen för resebyråföreningar. Något som framkommit under dessa möten 
har varit att det är viktigt att hitta förslag som alla medlemsländer kan enas om. Annars kommer inte 
reglerna kunna förändras. Både Skatteverket och Finansdepartementet har uttryckt att schablonregeln 
förvisso fungerar bra i Sverige men att det inte är en beräkningsmetod som skulle passa för alla EU-
länder och att det därför inte är rimligt att tro eller föreslå att den ska införas i momsdirektivet. 
 
SRF:s inställning är att schablonregeln gärna får behållas i Sverige så länge lagstiftningen ser ut som den 
gör, d.v.s. där reseföretagets marginal och moms ska beräknas bokning för bokning.  
 
Utvärderingen av reglerna handlar dock om de framtida VMB-reglerna i momsdirektivet. I dessa 
diskussioner har många EU-länder och medlemmar uttryckt att det vore bättre om lagstiftningen tillät en 
marginalberäkning baserat på en viss period istället för bokning för bokning, eftersom det skulle underlätta 
för reseföretagen jämfört med dagens regler. Vissa medlemsföretag som har verksamhet i flera EU-länder 
har också sett att en s.k. global marginalberäkning (som tillåts i vissa länder) kan vara mer fördelaktigt än 
den svenska schablonmarginalen. 



 
Vi vet ännu inte hur ett framtida regelverk kommer se ut eller om det ens kommer ske några förändringar. 
För att kunna genomföra förändringar krävs det dock att vi framför förslag som kommer kunna accepteras 
av alla medlemsstater. Därför kommer SRF, i konsultationen som det ser ut nu, föreslå en global 
marginalberäkning där VMB-momsen beräknas på marginalen i en viss period.  
 
SRF tar gärna emot kommentarer och finns tillgängliga för diskussioner per mail eller telefon.  


