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REMISSYTTRANDE;  
Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala 
tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)  
(Ert diarienummer Fi2022/03365) 
 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita 

samlar ca 5 900 medlemsföretag med runt 8 500 arbetsställen, huvudsakligen hotell, 

restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa, 

campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer 

samt turist- och eventföretag. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en 

medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som branschorganisation hjälper Visita 

företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska             

frågor.  

 

Visita har tagit del av rubricerad promemoria och får härmed inkomma med följande. 

 

YTTRANDE 
 

Förslagen i promemorian 
 

Europeiska kommissionen har lämnat förslag om mervärdesskatt i den digitala 

tidsåldern (COM(2022)701, 703 och 704). Förslaget innehåller tre delar: 

modernisering av mervärdesskatterapporteringen, uppdatering av 

mervärdesskattereglerna för plattformsekonomin och en enda registreringspunkt för 

mervärdesskatt.  

 

Visitas generella synpunkter  

 

Visita har inte möjlighet att ge detaljerade synpunkter på ett så omfattande material 

som remitterats. I synnerhet inte med så kort svarstid som 6 veckor och som dessutom 

innehåller jul- och nyårshelger. Därför rör följande endast det som har mest direkt 

koppling till besöksnäringen, nämligen uppdateringen av mervärdesskattereglerna för 

plattformsekonomin. 
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Visitas synpunkter på förslaget om uppdateringen av mervärdesskattereglerna 
för plattformsekonomin  
 

Visita välkomnar att politiska beslutsfattare uppmärksammar de konkurrensproblem 

som uppstår till följd av plattformsekonomin i kölvattnet av digitaliseringen. Vi har 

bevittnat en explosionsartad utveckling inom Short Term Rental (STR) under det 

senaste decenniet som i hög grad drivits av digitala plattformar. Det har öppnat upp 

logimarknaden för både leverantörer och gäster och bidragit till en betydligt större 

marknad och högre konkurrens. Utvecklingen har också synliggjort en mängd 

konkurrensproblem. Dels är STR-marknaden olika reglerad i olika länder, dels har 

plattformarna gjort det möjligt för nya betydligt mindre aktörer (i synnerhet 

privatpersoner) att erbjuda boende under helt andra förutsättningar än exempelvis 

hotellföretag. Ur det perspektivet är det välkommet att harmoniserande initiativ tas på 

EU-nivå för att uppnå större konkurrensneutralitet på dessa marknader. 

 

Visita anser förvisso att det är viktigt att mervärdesskatten för logi och andra 

besöksnäringstjänster är så låg som möjligt men tillstyrker att 

plattformar/förmedlingstjänster åläggs att tillämpa samma momssats för uthyrning 

som förmedlas av dem, även i de fall då den underliggande 

leverantören/hyresvärden/säljaren inte är momsregistrerad (deemed supplier).  

 

Övriga synpunkter 

 

I allmänhet ansluter sig Visita i allt väsentligt till NSD:s (Näringslivets 

Skattedelegation) remissyttrande och i synnerhet till de punkter som avser slopande av 

samlingsfakturor samt kravet på utställande av fakturor avseende gränsöverskridande 

transaktioner inom två dagar. Dessa ambitioner framstår som oproportionerliga och 

orealistiska. Inte bara för besöksnäringens företag utan för näringslivet i stort. Vi vill 

också framhålla att krav på informationsöverföring från företag i alla lägen måste 

ställas i proportion till den funktion och nytta överföringen ska uppnå. Detta oavsett 

om överföringen kan ske mer eller mindre automatiskt. 

 

Med vänlig hälsning 

                       

 
Jonas Siljhammar                                                

VD                                                             

  Thomas Jakobsson 

  Chefekonom 
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