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Kandidataffiandling 

1. Indledning, problemfelt og metode 

1  Forord 

Denne kandidatafhandling er skrevet som led i afslutningen af CMA-uddannelsen pa CBS i 

Kobenhavn. 

Gennem de sidste 3 ar har jeg arbejdet hos Deloitte som revisor, og har som baggrund for 

CMA-studiet en bachelor fra CBS i Erhvervsokonomi og Erhvervsjura (HA-Jur). 

I forbindelse med HA-Jur studiet har EU-ret haft en stor indflydelse, og det faider mig derfor 

naturligt at skulle anvende en EU-ret og eventuelle EU-retlige problemstillinger i denne 

afhandling. 

Afhandlingen gar ned i en praktisk problemstilling opstaet ved vedtagelsen af Forarspakken 2.0. 

Jeg vil med teori sage at lose de opstaede problemstillinger pa en made, der afspejler de 

faglige krav til kandidatafhandlingen og opfylder disse. 

Omdrejningspunktet for afhandlingen bliver, at skatteministeriet endnu ikke har taget stilling til, 

hvordan loymndringen, vedtaget med godkendelse af L203 i foraret 2009, skal effektueres i 

praksis og dermed ikke kan give rejsebranchen et svar pa, hvordan de enkelte bureauer bliver 

pavirket. Fokus vil primrt vasre pa de okonomiske konsekvenser og afiedt heraf ogsa de 

administrative omkostninger for rejsebranchen. I den forbindelse vil jeg sage at inddrage 

allerede eksisterende losninger i forbindelse med indforsel af afgiften, fra andre EU-lande, hvor 

der allerede er mervmrdiafgift pa rejsebureauvirksomhed. Slutteligt vil jeg forsoge at 

gennemskue de administrative og regnskabsmmssige problemer, som kan tmnkes at opsta ved 

indforslen af afgiften, nar rejsebureauerne skal afregne afgiften til SKAT. 

Vejleder pa denne kandidatafhandling er Flemming Lind Johansen, Ernst & Young, underviser 

pa CMA-studiet i faget "Moms, told og afgifter". 

Kobenhavn den 29. januar 2010 

Lena Kert Jensen 
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1_ 
1.2 Indledning 

Skattereformen "Forarspakke 2.0" indeholdende blandt andet lovforslag om moms- og lonsums-

afgiftsandringer blev sendt i [wring i foraret 2009 og blev efterfolgende vedtaget af folketinget 

den 28. maj 2009. 

Folketinget vedtog de 13 lovforslag pa skatteministeriets omrade, der udgjorde hovedindholdet 

af Forarspakke 2.0, og Skattereformen kan dermed trade i kraft med virkning fra 2010 1 . 

Narvarnende afhandling vil alene beskaftige sig med Lovforslaget "L 203", som vedrorer op-

havelse af momsfrihed for rejsebureauvirksomhed fra 2011 2 . 

For rejsebranchen far lovforslaget unagtelig konsekvenser. Om disse bliver store eller sma, er 

endnu ikke til at vide, da skatteministeriet endnu ikke ved, hvordan lovandringen skal effek-

tueres. Rejsebranchen ved derfor endnu ikke, hvorledes momspligten konkret kommer til at pa-

virke dem, og de enkelte bureauer er derfor uvidende om den mulige rakonomiske og admini-

strative byrde, der kommer til at pahvile dem. 

Branchen er kendetegnet ved mange sma, enkelte mellemstore og fa meget store aktorer. 

Forholdene pa markedet for rejser er i konstant udvikiing, og vi har i Danmark set en net 

tendens til brug af internettet ved bestilling af rejser, bade hos autoriserede rejsebureauer og 

direkte kontakt fra forbruger til hotel og flyselskaber. 

Lovandringen er derfor yderst relevant at se nfflrmere pa for at kunne give rejsebranchen en 

ide om, hvordan momspligten kommer til at pavirke dem. 

Kilde: Skatteministeriets hjemmeside htto://www.skm.dk/Dublikationer/temaer/skattereform2009.htm I 

2  Kilde: Skatteministeriets hjemmeside htto://www.skm.dk/lovforslao/resumeer/7603.html   
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1 .3  English  summary 

This master thesis is a part of the completion of my MSc study (Business administration and 

auditing) at Copenhagen Business School. The thesis deals with the problems regarding value-

added tax on travel that is to be expected after the Law 203 was adopted in June 2009. 

The research statement of the thesis is shown below: 

'The adoption of L203 dealing in particular with the removal of the tax exception for travel 

agencies. The adoption has created new rules for value-added tax in Denmark. By a 

comparison with other EU countries and their legislation and practices on the area, I will assess 

in which way and direction it is most appropriate, effective and cost efficient to calculate and 

account for value-added tax on travel in Denmark. " 

The solution to the research statement above is based on a practical approach in which 

significant industry-specific characteristics are identified and used to analyze the benefits and 

drawbacks of the adoption of the law and its effect on the travel industry in Denmark. 

I the thesis I assume the perspective of the travel industry, as it is the travel industry which is 

affected by the changes in the value-added tax legislation both administratively and financially. 

How large these effects are going to be, are not yet publicly known, and therefore I will in this 

thesis estimate the consequences and evaluate them. 

My working questions are: 

How will the travel industry be affected by the legislative amendment, economically as well as administratively 

• How will the VAT be imposed and on which tax basis 

• What is the revenue from charges, and how can they be fulfilled 

• How can the economical and administrative difficulties be resolved 

Using these questions I will analyze the future framework. I will determine whether the 

regulatory framework can be implemented in a design that will work for the Travel Agencies in 

practice. I will, determine and clarify what is inappropriate about by the new rules. In this aspect 

the Tax ministry's comments to the adopted law will be considered. 

Finally I will propose how the removal of the value-added tax exception on travel agencies can 

be implemented with as little impact on the travel industry as possible. 
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1.4 Formal og problemfelt 

Formalet med denne kandidatafhandling kan opdeles i folgende underpunkter: 

• at forsoge at klarlagge de okonomiske save! som de administrative konsekvenser af lov-

forslaget pavirkende rejsebranchen vedtaget af folketinget i maj 2009 

• at fungere som et redskab for interessenter - rejsebureauer, der bliver pavirket af lovan-

dringerne ved vedtagelsen af skattereformen 

• at fa mulighed for at demonstrere evnen til at kombinere og anvende de metodemwssige 

og faglige kundskaber, som er opnaet gennem uddannelsesforlobet pa CMA-studiet 

• at vise et indgaende kendskab til losning af juridiske problemstillinger sa vel som okono-

miske pa en sadan made, som jeg med baggrund i den tilegnede viden til kunne arbejde 

med lignende problemstillinger i mit arbejde som revisor fremadrettet 

1.5 Malgruppe 

Afhandlingen har som folge af ovenstaende formal flere forskellige malgrupper: 

• Afhandlingens prima9re malgruppe er rejsebranchen i Danmark, samt rejsebranchens 

eksterne interessenter. 

• Afhandlingen henvender sig herud over ogsa til brancheorganisationerne DRF og RID 

samt skatteministeriet, som muligvis kan have glade af de observationer og konklusioner, 

der bliver fremlagt. 

• Ydermere henvender afhandlingen sig ogsa til studerende og andre, der sager informa-

tion om de momsmassige problemstillinger opstaet ved vedtagelse af afgiftspligt for 

rejsebureauer. 

Det forudsattes, for at opna maksimalt udbytte af afhandlingen, at laser har et godt kendskab 

til dansk momsret og hovedreglerne i denne. 
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1.6  Problemformulering 

Ovenstaende afsnit beskriver kort vigtigheden af, at der foreligger klare regler pa omradet for 

moms pa rejser. Folketinget har vedtaget et lovforslag uden at vide, hvordan reglerne skal ef-

fektueres i praksis - og der foreligger hermed et regelsaet, som ingen endnu ved, hvordan skal 

anvendes i praksis. Det er derfor i hele malgruppens interesse at undersoge, hvordan lovaen-

dringen kan/bliver effektueret og med hvilke okonomiske og administrative konsekvenser - 

sadan at det enkelte rejsebureau kan budgettere med de eventuelle meromkostninger bade rent 

okonomisk men ogsa administrativt. Og ogsa overskue konsekvenserne som unmgtelig vil op-

sta pa kort sigt. 

Heraf kan folgende problemformulering udledes: 

Med vedtagelse af L203 omhandlende blandt andet fjernelse af afgiftsfrihed for 

rejsebureauvirksomhed, er der endnu engang kommet nye regler pa momsomradet i Danmark. 

Ved en sammenligning med andre relevante EU-lande og deres lovgivning og praksis pa 

omradet vurderes det, pa hvilken made det er mest hensigtsmssigt, effektivt og 

omkostningsbesparende at udregne og afregne momsen pa rejser. 

Overstaende analyseres og besvares gennem nedenstaende arbejdssporgsmal, hvor disse 

udelukkende skal ses i relation til lovforslaget og afgiften pa rejser inden for EU som folge heraf. 

• Hvorledes kan det forventes at rejsebranchen bliver pavirket af lovndringen okonomisk 

sa vel som administrativt 

• Hvordan kan det forventes at afgiften bliver palagt og pa hvilke afgiftsgrundlag 

• Hvordan forventes skatteministeriets forventninger til indtmgten fra afgiften at kunne opfyl-

des 

• Hvordan kan de regnskabsmwssige og administrative problemstillinger stages lost 

Formalet med afhandlingen er, pa baggrund af en teoretisk momsretlig synsvinkel via en gen-

nemgang af eksisterende samt fremtidige regelsffit, vedtaget som folge af skattereformen i 

foraret 2009, at foretage okonomiske og juridiske konsekvensvurderinger i forbindelse med 

implementeringen af momspligt for rejsebranchen. 

Det nye regelsmt vil forsogt analyseret for at fastsla, hvorvidt regelsmttet kan anses for at have 

en udformning, der fungerer hensigtsmmssigt. Der vil, hvor dette findes relevant, blive belyst 

hvilke uhensigtsmmssigheder, der er, ved de nye regler. 
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Det er hensigten at behandle den momsmmssige stilling for de direkte involverede parter som 

nmynt under punkt 1.5. Og de momsmmssige konsekvenser kan herigennem belyses. 

Hvorvidt de nye regler har en udformning, der fungerer og derved er af permanent karakter, vil 

blive analyseret ud fra folgende: 

• Gzeldende regelsast 

Det gmldende regelswt vil blive analyseret og vurderet, og udgangspunktet for dette vil 

ywre i momsloven, momsvejledningen og EF-domme. favrigt relevant materiale vil blive 

inddraget i analysen, herunder domme - danske sa vel som EF-domme, praksis, cirkulw-

rer og evt. horingssvar my. 

• Historisk udvikling 

Med udgangspunkt i den historiske udvikling i momsreglerne, vil regelmndringerne blive 

analyseret. 

1.7  Afgrmnsning 

I fortsmttelse af ovenstaende afsnit om malgruppe, problemfelt og problemformulering er af-

grmnsningen udarbejdet til uddybelse og begrundelse af de i afhandlingen foretagne valg og 

fravaig. 

Da afhandlingen kun vedrorer moms pa rejser, er afhandlingen koncentreret om dette. Der 

analyseres derfor ikke andre problematikker og sporgsmal, der kan rejses i forbindelse med 

regeringens vedtagelse af lovforslag L203. Med andre ord har afhandlingen kun fokus pa 

nedenstaende specifikke problemstillinger for rejsebranchen og ikke alt andet, lovforslaget ogsa 

vedrorer. 

Derudover er der foretaget afgmnsning i analysedelen, sadan at der er udvalgt to europmiske 

lande, som Danmark — og de danske momsregler sammenlignes med. Andre momssystemer, 

og europmiske landes regelsmt og praksis pa omradet, er derfor ikke medtaget. 

Afhandlingen er endvidere fokuseret pa rejsebranchens salg af rejser - og ikke afledte ydelser 

som for eksempel slag af reklamer my. 
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Praktiske problemstillinger 

Pa baggrund af ovenstaende, vil det i afhandlingen blive undersogt, om folgende punkter kan 

vmre relevante udfordringer, som kommer til at pavirke rejsebureauerne save! som skat SKAT: 

• Bureauernes administration og de udfordringer, der muligvis kan forventes som folge af 

loymndringen. Herunder blandt andet systemtilretninger og mndrede forretningsgange. 

• Om myndighederne vil stode pa udfordringer, eventuelt inden for administrationen og 

kontrollerne forbundet hermed men maske ogsa vedrorende selve effektueringen af 

regelmndringen. Endvidere om det er muligt at der kommer en storre udfordring 

vedrorende en tung administrativ kontrolbyrde for myndighederne og SKAT, blandt andet 

ved den kontinuerlige kontrol af afgiftsgrundlag i bureauerne, beregninger og korrekt 

beregning af momsen. 

• Da regeringen og skatteministeriet endnu ikke har taget endelig stilling til, hvordan 

reglerne skal finde anvendelse i praksis, kan det sa tmnkes, at der kommer en del debat 

og et stort fokus pa den administrative byrde bade i bureauerne og for myndighederne. 

1.8 Model og metodevalg, herunder disponering af afhandlingen 

1.8.1 Juridisk metode 

For at kunne belyse ovenstaende problemstillinger benyttes, ved de juridiske elementer i 

opgaven, den retsdogmatiske metode. Denne metodes primmre formal er at udlede gwIdende 

ret. For at kunne udlede gmldende ret er metoden at systematisere, beskrive og fortolke 

gaeldende ret ud fra de relevante retskilder. Herefter er det muligt at besvare underpunkterne i 

problemformuleringen i overensstemmelse med gmldende ret. Da retskilder er karakteriseret 

ved at vmre hierarkisk opbygget, er nedenfor en prioriteret rmkkefolge: 

1. Lovgivning og regulering (herunder EU-ret og national ret) 

2. Retspraksis, prmjudikater og prwcedens 

3. Smdvaner, herunder retssmdvaner og kutymer 

Der vil, hvor dette er nodvendigt for besvarelsen af afhandlingens problemstilling, blive anvendt 

en komparativ analyse, hvori der kan inddrages bade historisk og gmldende regler pa omradet. 

Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 	 Page 11 



Kandidatafhandling 

1.8.1.1 Lovgivning og regulering 

I den juridiske analyse i kapitel 3 og 4 tages der forst udgangspunkt i, hvordan de gwIdende 

regler er, og derefter vil der blive givet et oprids af reglerne, som de kan komme til at vre med 

virkning fra 2011 - som resultat af vedtagelsen af skattereformen og lovforslag "L203". 

Reguleringen bade for og efter, er omdrejningspunktet for afhandlingen og altsa den primwre 

retskilde i afhandlingens problemstilling. For at analysere og konkretisere formalet med 

vedtagelsen af "L203" er anden sekundwr lovgivning my. inddraget. Ligeledes er forord og 

bemaarkninger til gwIdende ret samt til lovforslaget inddraget, hvor det er vurderet relevant. Ud 

over de nationale regler som ovenfor nasynt vil ogsa relevante EU-direktiver my. blive anvendt 

og gennemgaet, herunder specifikt det 6. momsdirektiv og artikierne heri vedrorende momspligt 

og momsfrihed pa rejsebureauvirksomhed. 

1.8.1.2 Retspraksis, prwjudikater og prwcedens 

Domstolene udleder retspraksis nar de kommer med domsafsigelser. Nar domstolene har 

afgjort en rwkke sager pa det samme juridiske omrade, skabes der en forventning om, at der i 

fremtidige sager inden for samme omrade vil blive afsagt lignende kendelser. Dommene skaber 

derfor et monster, hvorefter fremtidige sager kan forventes at blive afgjort - og dommene har 

derfor en prwjudiciel ywrdi. Med andre ord er prwjudikater retsregler, der udledes af 

foregaende retssager og bruges ved bedommelsen af lignende sager stillet for domstolene pa 

et senere tidspunkt. Der forelwgger praacedens pa et omrade, nar tidligere afgorelser, i sager af 

samme art, har betydning for den konkrete tvist. 

I denne afhandling anvendes folgende afgorelser, bade EF-domme og nationale domme: 

• C-163/91 Van Ginkel 

• C-308/93 Madgett & Baldwin 

• C-149/01 First Choice 

• C-291/03 MyTravel 

• AFG 635 (1979) 

• TfS 2000, 155 LSR "Kew selv ferie" 
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1.8.1.3 Smdvaner, retssmdvaner og kutymer 

Branchekutymer, smdvaner i lignende forhold og retssmdvaner er alle begreber, der er udtryk 

for handlemader, som er almindelig kendt og brugt over tid ud fra en folelse af retlig 

forpligtelse3 . Smdvaner medforer, at brancher/personer, som er berort af denne, folger denne -

og har fulgt den over tid - og har handlet pa samme made hver gang, der har vmret lejlighed 

hertil. Brancher/personer er endvidere bevidste om, at der pahviler dem en "pligt" til at handle 

pa denne made og affinde sig med sasdvanens karakter i almindelighed. 

Det gennemgas derfor i afhandlingen, hvorledes smdvaner og kutymer i branchen har givet 

anledning til flere prmjudicielle afgorelser og foresporgsler til for eksempel EF-domstolen. Da 

det nye lovforslag L203 endnu ikke er implementeret pa omradet for moms pa rejser, vil 

afhandlingen forsoge at give svar pa hvilke smdvaner og kutymer, som kan forventes 

forbindelse hermed. 

1.8.1.4 Ovrigt metodevalg 

Afhandlingen anvender en dokumentarisk metode og vil derfor overvejende vmre en deskriptiv 

gennemgang, som forsoger at beskrive og forklare forhold, der gar sig gmldende i den udvalgte 

problemstilling vedrorer moms pa rejser givet vedtagelsen af skattereformen i foraret 2009. 

Afhandlingen omhandler altsa elementer og lovgivning fra for, under og efter lovforslaget og 

vedtagelsen heraf samt forventninger til fremtiden for branchen. Disse forventninger vil derfor 

blive inddraget i det omfang, det findes relevant. 

1.9 Dataindsamling 

Nffirvmrende afhandling bygger pa anvendelse af kvalitative metoder til besvarelse af den i de 

foregaende afsnit opstillede problemformulering og problemstillinger. Der indsamles bade 

historisk og nutidigt data, og igennem interviews vil forskellige vinkler i problemstillingerne blive 

belyst. 

3  EU-ret, Ruth Nielsen, side 117. 
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1.9.1 Selskabs og brancheforhold 

Forstaelsen af de branchemmssige forhold, samt de enkelte seiskaber i branchen, bygger 

primrt pa ustrukturerede observationsteknikker suppleret med en efterfolgende mere direkte 

dataindsamling i form af artikler, uvildige markedsundersogelser, rapporter, interviews med 

branchens aktorer og brancheorganisationer samt informationer fra de forskellige selskabers 

hjemmesider my. 

1.9.2 Regnskabstal my. 

I afhandlingen bliver til dels anvendt statistikker og regnskabstal for at foretage en 

sammenholdelse af de forskellige segmenter i branchen. Regnskabstallene og andre 

sammenholdelser er taget fra statistikker, udarbejdede rapporter og analyser - da behandling af 

enkelte arsrapporter ikke er vurderet at ville tilfore opgaven yderligere informationer i forhold til 

tidsanvendelsen brugt til at studere hvert enkelt rejsebureau i detaljen. De anvendte rapporter 

og analyser samt informationer fundet pa brancheorganisationernes hjemmesider anvendes 

med en grad af skepsis, da de ikke kan anses for at ymre 100 % objektive. 

1.9.3 Interviews og foresporgsler 

En vmsentlig kilde i afhandlingen er interviews og skriftlige sporgsmal rettet til 

brancheorganisationer og rejsebureauer. Dette har medfort, at processen er blevet iterativ. 

Interviewpersonerne reprmsenterer flere segmenter i branchen bade rejsebureauer og en af 

brancheorganisationerne. Dette sikrer forskellige indgangsvinkler, der er mere eller mindre inde 

i problemstillingerne. Den praktiske indgangsvinkel er ud over interview og foresporgsler i 

rejsebureauernes regnskabsafdelinger ligeledes opnaet ved et telefoninterview med direktoren 

for en af de to store brancheorganisationer. Det gennemforte telefoninterview er foretaget ud fra 

en overordnet, og ikke fuldt ud fastsat, dagsorden. Dette har sikret en uformel tone samt 

interviewpersonens mulighed for abent at afgive en sa bred og alsidig information som muligt. 

Vedrorende de skriftlige interviews og foresporgsler er disse foretaget ud fra en fastsat 

dagsorden/smt sporgsmal, som interviewpersonerne har haft mulighed for at komme med 

kommentarer og svar pa. 

Derudover er der i sporgsmalene lagt op til en grad af individuel tilfojelse af informationer, hvis 

de adspurgte mener, at der har vmret behov for dette. Telefoninterview og svar pa 

foresporgsler er gengivet i bilag 10.1 if 
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• Interview af en person i en af brancheorganisationerne er foretaget for at la en overordnet 

indgang til aendringerne, som kommer til at pavirke rejsebranchen som heihed og 

eventuelle problemstillinger, som de allerede nu er smrligt opmmrksomme pa. 

• Interview/foresporgsler af ansatte i rejsebranchen er foretaget for at fa belyst de praktiske 

problemstillinger i relation til opfattelsen af Iovforslagets pavirkning pa branchen og de 

enkelte bureauer samt til identifikation af eventuelle yderligere problemstillinger bade i 

relation til administration og okonomiske konsekvenser. 

• Gennemgang af en analyse af branchen er brugt for at fa et bredt indtryk af branchen som 

heihed. 

Interviewreferater samt skriftlige besvarelser pa stillede sporgsmal er ikke nodvendigvis 

udtommende, men omfatter de pa interviewet/i de skriftlige foresporgsler, de vmsentligste 

droftede forhold. At interviews ikke er gengivet til mindste detaije kan ses som en mange!, men 

det er min vurdering, at dette dog ikke mndrer konklusionerne, da en fuld gengivelse af 

interviews efter min opfattelse ikke ville medfore en oget informationsvmrdi for afhandlingens 

malgruppe. 

1.9.4 Kildekritik 

Afhandlingens kilder omfatter et bredt udsnit af momslovgivning relateret til den momsretslige 

behandling af problemstillingerne, herunder diverse bemwrkninger og fortolkninger af materialet 

i form af avis og webartikler, publikationer fra revisionsselskaber samt undervisningsmateriale 

fra CMA-uddannelsen. Der er i afhandlingen ligeledes benyttet materiale fra brancheorgani-

sationernes hjemmesider, statistikker og brancheanalyser udarbejdet af eksterne parter. 

Der er lobende i processen blevet indsamlet ramateriale og data, som er blevet analyseret og i 

muligt omfang verificeret empirisk, saledes at pastande fra interviews eller subjektive 

vurderinger opfort enten i den primmre eller sekundmre litteratur ikke star alene. 

De foretagne interviews og foresporgsler i henholdsvis brancheorganisationer og i 

rejsebranchen vurderes ikke 100 % objektive. Sporgsmalet af mere eller mindre kritisk karakter 

for branchen eller de enkelte selskaber sages nedtonet, idet interviewpersonerne kan have 

interesse i at fremstille deres selskab/organisation bedst muligt. Validiteten af udtalelser 

omkring branche- og administrative forhold er sikret gennem foretagelse af flere ensartede 
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interyiews/foresporgsler samt fremIggelse af modtagne svar over for ovrige 

interviewpersoner. 

Medtagelse af fortolkninger og gennemgang af faglige problemstillinger og emner fremfort i 

tidsskrifter, artikier og p6 internettet vurderes tilstrmkkelige valide til behandlingen af den i 

opgaven anforte problemstilling. Fra mit daglige arbejde som revisor har jeg kendskab til den 

omfattende kvalitetskontrol internt i revisionsselskaberne inden offentliggorelse af artikier i 

faglige tidsskrifter, publikationer, analyser my. S6fremt det er vurderet, at validiteten af en kilde 

er vwsentlig reduceret, er anvendelsen af avisartikler udelukkende anvendt som sekundeert 

datamateriale til mere overordnede og indledende betragtninger. 

Anvendelse af offentliggjorte publikationer fra revisionsselskaber kan vre pavirket af onsket 

om fremtidigt saig af ydelser til eksisterende og potentielle kunder. Dog vurderes ikke relevant 

at diskutere om salg er blevet prioriteret frem for faglig kvalitet, som naturligt ville medfore store 

fatale konsekvenser for revisionsselskaber, hvor tillid som folge af offentlighedens 

tillidsrepmsentant er alfa og omega. Kilderne vurderes derfor valide. 

Til beskrivelse af de overordnede brancheforhold, og opdelingen af segmenter i branchen, 

finder brancheanalyser og uvildige markedsundersogelser anvendelse. Materialet er primwrt 

anvendt til sekundwr oparbejdelse af kendskab til branchen og dennes aktorer. Eventuel 

manglende validitet vurderes ikke kritisk i relation til de i opgaven udledte konklusioner. 

Kandidatafhandlingens anvendelse af materiale udgivet fra de primmre retskilder - lovgivning 

my. er anvendt som primre kilder, hvorefter kilder til fortolkning samt gengivelse udelukkende 

er medtaget som supplement til de i opgaven anvendte fortolkninger og holdninger. 

Lovgivningens lignende materiale vurderes ikke at vre forbundet med nogen form for 

subjektivitet. 
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2. Introduktion til Rejsebranchen som bliver pavirket af 
skattereformens momsmndringer 

Dette kapitel giver en introduktion til de overordnede kendetegn for rejsebranchen, der er en 

meget segmenteret branche med stor forskel pa de forskellige segmenter. Senere i 

afhandlingen vil de specifikke forskelle pa segmenterne, der bliver pavirket, blive gennemgaet 

pA et mere detaijeret niveau. 

Med regeringens vedtagelse af skattereformen i foraret 2009 bliver adskillige erhvery pavirket, 

heribiandt rejsebranchen. 

Rejsebranchen har i de senere ar vmret en del i medierne og artikier om alt fra kwmpe opture 4 

 til kommende konkurser5 . Finanskrisen har i den forbindelse haft stor indvirkning da 

rejsebranchen er en meget konjunkturfolsom branche, og mange rejsebureauer har lukket 

deres forretning pa grund af manglende rejsende og de generelt mere forsigtige forbrugere. 

Presset i branchen pa at optimere forretningerne, og fa flere kunder, har gjort, at flere bureauer 

har mattet tage deres made at drive forretning pa op til genovervejelse. 

2.1  Branchens aktorer 

Rejsebranchen bestar af en ra3kke forskellige typer af bureauer, blandt andre charterbureauer, 

erhvervsrejsebureauer og leisurebureauer my. For at skabe et overblik over hvad der menes 

med de forskellige bureauer, og hvad der karakteriserer dem, er neden for listet en rmkke 

forskellige rejsebureauer under hver kategori. Listerne er selvfolgelig ikke udtommende, da der 

findes i omegnen af 635 registrerede rejsebureauer 6, som kan kategoriseres pa et utal af mader 

alt efter, hvordan de skal analyseres, eller hvilke parametre der Imgges vmgt pa. Afhandlingen 

benytter sig af 5 hovedtermer, som nedenstaende vil blive beskrevet kort. Der kan ikke 

enstydigt udarbejdes en oversigt over fordelingen af segmenter/omsmtning for at vise 

fordelingen af de forskellige segmenter i Danmark. 

Dog kan det siges, at fordelt pr. bureau er charterbranchen det segment, hvor omswtningen er 

hojest. Omvendt er leisurebranchesegmentet omsmtningsmwssigt pa hojde med 

4  http://www.business.dk/article/20070928/fritid/109281279/  

5  http://www.dr.dk/Nvheder/Penge/2009/04/24/075015.htm,  http://politiken.dk/erhverv/article578494.ece  

6  Kilde: rejsegarantifonden oplyst pr. 05.10.2009. Bilag 10.2.1. 
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chartersegmentet. Erhvervsrejsebureauerne folger ogsa med som segment ud fra 

omsmtningen - hvor de ovrige bureautyper som nmvnes, ikke er sa afgorende pa markedet. 

Ovenstaende graf viser opdelingen pr. segment i 1.000 kr. og giver et billede af, hvordan 

fordelingen har vmret i 2008, nar man ser pa rejsebranchen og segmenter i forhold til 

omsmtning. Da det ikke findes relevant at ga yderlige i dybden med alle segmenter, er folgende 

udvalgt til nmrmere karakteristik: 

• Charterbureauer 

• Erhvervsrejsebureauer 

• Leisurebureauer 

O Oversoiske leisurebureauer 

• Kor selv bureauer 

o Ovrige bureauer 

Charterbureauer er karakteriseret ved, at de tager risikoen for transporten af de rejsende, 

typisk ved at foresta chartring af fly, et storre antal sander i fly for en hel smson eller ved selv at 

drive et flyselskab. Da risikoen er stor ved denne made at drive forretning pa, er muligheden for 

succes og altsa stor profit til stedet - samtidig er risikoen dog ogsa at de kan tabe mange penge 

Figur jf. Danmarks 150 storste rejsebureauer - en analyse af den danske rejsebureaubranche 2007-
2008. Side 10. 
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meget hurtigt. Et andet karakteristika er at der typisk fra charterbureauer udbydes en form for 

pakkerejser, hvor kunderne altsa kober hele rejsen, bade flytransport og hotel samt 

guideservices pa destinationerne. Af kendte danske bureauer kan nmvnes: MyTravel Denmark, 

Startour, Bravo Tours, Tyrkiet Ekspressen, Falk Lauritsen Rejser og Ung Rejs. 

Erhvervsrejsebureauer er som navnet antyder karakteriseret ved at udbyde rejser til 

erhvervsdrivende, for eksempel ved salg af rejser til virksomheders ansatte, nar de skal pa 

rejser i forbindelse med deres job. Af store danske erhvervsbureauer kan nffivnes: Via Travel 

Danmark, BDC Travel, Vejle Rejser og Net Travel Service. 

Oversoiske Leisurebureauer er karakteriseret ved primmrt at udbyde rejser uden for EU, for 

eksempel til USA eller Australien. Deres kunder er typisk private, der gerne vil have 

skrwddersyet en rejse oftere af langere varighed. Modsat Charterbureauer tager 

leisurebureauer ikke risikoen ved at chartre fly, men i stedet booker de gennem andre, sedan at 

de pa den made minimerer deres transportrisiko. Af kendte oversoiske leisurebureauer kan 

nmvnes: Albatros Travel, Jysk Rejsebureau, Nyhavn Rejser, MyPlanet International, Kilroy 

Travels DK og Hannibal Travel Group. 

Km. Selv bureauer - som navnet siger, er der her tale om en mkke bureauer, som udbyder 

rejser til de kunder, der onsker at kore til destinationen selv. Der er bade tale om indenlandske 

og udenlandske destinationer. Flere bureauer tilbyder forskellige produkter, og "keir selv" 

bureauer kan derfor ikke isoleres helt. Der er en glidende overgang mellem de forskellige 

leisurebureauer. Af kendte bureauer, der udelukkende star for "Icor selv" rejser, kan nmvnes: 

FDM Travel, DTF Travel og Dansk Fri Ferie. 

Ovrige bureauer givet ovensteende opdeling, er der en del bureauer, som ikke kan 

klassificeres som vmrende det ene eller det andet, og derfor er de listet i denne sidste 

"opsamlingsgruppe". FaIles for bureauerne er, at de ikke kan karakteriseres som et bureau, der 

kun forester en type rejser eller koncentreret enten indenlands eller udenlands. Af disse ikke 

definerbare bureauer kan nmvnes: DSB Rejsebureau, Kilroy Group Travel, Greenlands 

rejsebureau, Risskov Rejser, Best Travel og Senior Rejser. Bureauerne har tit stort salg til 

destinationer i Europa, men smIger i nogle tilfwIde ogsa oversoiske rejser, og de kan derfor 

ikke kategoriseres som enten det ene eller det andet. 
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Branchens okonomiske status efter udgangen af 2008 er klart mmrket af finanskrisen. Og ser 

man pa udviklingen i nogletallene fra 2006 til 2008, er det tydeligt at se, at der er sket en 

negativ udvikling i med udgangen af 2008. Nedenstaende graf viser relevante nogletal for at 

belyse dette faktum 8 : 
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A.4 war ni; miroi JJD et• 

tho,  7', go 124 rz: 

L'or9.0 wsvt Fr on ve 	 SMS 	 t 

rtr•IPIT 1alu 41! 17 ain. 	• 

Disse tal skal ses i sammenhmng med udviklingen i antal ferierejser med mindst fire 

overnatninger malt i procent i samme periode (2006-2008) 9 : 

•.•—•1116. 	 WZNish.  

Branchen er altsa presset pa flere omrader, og at de rejsende vmlger enten at forkorte deres 

rejser eller slet ikke at tage af sted, som er den storste arsag til branchens negative udvikling i 

save' afkastningsgrad, overskudsgrad og antal ferierejser. 

2.2  Aktorernes forskellige interesser (afhwngig af form for 
rejsevirksomhed, malgruppe og rejsemal) 

Som beskrevet ovenfor er der en lang rmkke rejsebureauer, som arbejder i forskellige eller 

overlappende segmenter. Ens for dem alle er, at de driver en rejsevirksomhed, hvor de 

arrangerer rejser for kunder enten private eller erhvervskunder. At de opererer pa mange 

forskellige markeder og i flere segmenter, gor endvidere deres malgruppe forskellig og er 

dermed ogsa arsag til forskellige typer af rejser samt rejsemal. Givet de forskellige interesser er 

det forskelligt, hvor fokus ligger i de forskellige bureauer i relation til kunderne. Med hensyn til 

mndringerne i momsloven, vedtaget med skattereformen, gor dette, at bureauer bliver pavirket 

forskelligt af aandringerne. Nogle af bureauerne vil se det som en fordel, at 

8  Deloitte: Rejsebureauer Markedsnyt 2009, side 4. 

9  Deloitte: Rejsebranchen Markedsnyt 2009, side 5. 

L. 
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rejsebureauvirksomhed ikke Imngere er omfattet af momsfritagelserne i momsioven, mens 

andre vil se det som en administrativ og okonomisk udfordring. Rejsemalene, hvortil der 

arrangeres rejser, er direkte arsag til dette. 

Ligesom i andre brancher er der ogsa inden for rejsebranchen lavet deciderede 

brancheorganisationer, hvor (DRF) Danmarks Rejsebureau Forening og RID (Rejsearrangorer i 

Danmark) er de to mest fremtrmdende. 

Danmarks Rejsebureau Forening er en sammenslutning, der varetager de mindre bureauers 

interesser og pt. er 205 10  bureauer medlemmer. Formalet med DRF er jf. deres hjemmeside: 

"Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour 

Operators) er brancheforening for danske rejsebureauer. Foreningen blev stiftet i 

1938 og har siden sin stiftelse arbejdet for at skabe attraktive vilkar for 

rejsebureauerne i Danmark. 

Det er Danmarks Rejsebureau Forenings vision at vmre anerkendt som en ledende 

politisk reprmsentant og radgiver for danske rejsebureauer. 

Det er Danmarks Rejsebureau Forenings mission at skabe attraktive vilkar for den 

samlede danske rejsebranche, herunder varetagelse af okonomiske og politiske 

interesser pa et etisk funderet og horedygtigt grundlag. Vores forhold til det enkelte 

medlem tager udgangspunkt i gensidig respekt, abenhed, mrlighed og lydhorhed for 

medlemmets individuelle forhold, behov og onsker. 

Danmarks Rejsebureau Forening yder professionel radgivning til medlemmeme og 

hjmlper med at lose rejsebureauernes udfordringer. Vores radgivningsydelser og 

politisk arbejde er med til at skabe & sikre professionalisme og udvikling i 

rejsebranchen". 11  

DRF varetager de mindre Ieisurebureauers interesser, og medlemmeme kan fa radgivning 

inden for bade politiske og juridiske sporgsmal. 

10  http://www.travelassoc.dk/defaultasp?Action=Details&Item=335  

11  http://www.travelassoc.dk/Defaultasp?Action=Details&Item=417  
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▪ MyTravel 

• Star Tour 

- Apollo 

• Bravo Tours 

■ Falk Lauritsen 

Folkeferie.dk  

Arhus Charter 

Atlantis Rejser 

Club La Santa 

Travel Booking 

Krone Rejser 
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I sporgsmalet om de kommende problemstillinger vedrorer andringen i momsioven har DRF 

ikke foretaget videre internt, men opiyser, at de sammen med de ovrige rejsebranchers 

foreninger vil deltage i arbejdet om udfardigelse af retningslinjer. 12  Dette indebarer, at de 

sammen med andre organisationer, storre revisions- og radgivningshuse samt skatteministeriet 

er med til at finde en losning pa implementeringen af lovandringen, som kan komme 

storstedelen af alle bureauer til Bode. Den nedsatte arbejdsgruppe arbejder til stadighed med 

problemstillingerne og forsoger sammen at komme med den bedste losningsmodel til 

skatteministeriet, sadan at implementeringen af L203 bliver sa gnidningsfri som muligt. 

Som den anden store brancheorganisation i Danmark trader RID frem ved at \fare en 

interesseorganisation for 80 % af de storste charterbureauer pa det danske marked 13 . 

Chartersegmentet har jf. ovenstaende graf med fordeling af omsatning pr. segment hen ved 

25 % af den samlede omsatning i Danmark. At RID deltager aktivt i arbejdet er derfor ingen 

overraskelse - da de reprasenterer sa stor en del af den samlede charterbranche. 

Nedenstaende graf viser medlemmer af RID og deres respektive markedsandele i 2008-ta1 14 : 

12  Bilag 10.2.3 samt interview med Lars Thykier, bilag 10.1.2. 
13  http://www.rejsearrangorer.dk/  
14  http://www.rejsearrangorer.dk/ 
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RID har eksisteret siden 1983, og formalet med foreningen er jf. § 2 i RIDs vedtmgter m : 

"RID er en landsdkkende brancheforening for arrangorer af ferierejser med fly. 

RID's formal er at varetage medlemmernes erhvervsmmssige interesser i Danmark 

og i udlandet over for offentlige myndigheder, nationale og internationale 

organisationer, medier og andre, hvis forhold og virke har betydning for 

rejsearrangoremes virksomhed. 

RID skal gennem sit virke medvirke til at styrke rejsebranchens seriositet og 

anseelse samt arbejde for, at der ikke sker begrxnsninger i den fri konkurrence 

mellem medlemmerne eller mellem andre aktorer i den danske rejsebranche. 

RID skal pase medlemmernes overholdelse af gwIdende lovgivning og 

branchekutymer og om fornodent patale eventuelle overirmdelser. 

RID har 	til formal at fungere som kontaktorgan mellem medlemmerne samt 

behandle og afgore sporgsmal af Wes interesse for medlemmerne. RID skal 

endvidere bista medlemmerne med rad og vejledning om relevant lovgivning og 

rejsebranchens forhold generelt. RID kan dog ikke patage sig opgaver af fagretlig 

karakter eller pa anden made involvere sig i sadanne forhold. 

RID kan reprmsentere medlemmerne i relevante organisationer eller organer 

Danmark eller i udlandet. RID kan endvidere samarbejde med andre 

brancheforeninger eller organisationer og om form:lent lade sadanne foreninger 

eller organisationer reprmsentere RID's medlemmer i konkrete 

RID kan etablere et sekretariat til varetagelse af den daglige administration af 

foreningen." 

RID varetager altsa de store bureauers interesser og er ogsa aktivt medvirkende til at finde en 

losning pa problemstillingerne opstaet i forbindelse med vedtagelsen af skattereformen og deraf 

mndringerne i momsioven som folge heraf. Af denne arsag har RID udfrdiget et horingssvar 

forbindelse med lovforslaget i maj 2009 16 . 

15  http://www.rejsearrangorer.dk/vedtaegter.html  

16  Bilag: RID's horingssvar af marts 2009, bilag 10.2.4. 
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I horingsforslaget papeger RID abenlyse problemstillinger i forbindelse med indforeise af moms 

pa rejser. Problemstillingerne er bade praktiske, administrative og systemmmssige. 

Beregning af moms 

Efter lovforslaget er der lagt op til at moms skal beregnes pa hver enkelt rejse ved 

salgstidspunktet - dette kan dog praktisk ikke lade sig gore i langt de fleste bureauer, da 

omkostningerne som oftest forst kan °pores ved slutningen af en sson - da 

belmgningsgrader pa henholdsvis fly og hotelier forst findes, nar alle rejser er afholdt. Der er 

altsa en raakke omkostninger, der er ukendte pa salgstidspunktet, og som kun estimeres pa 

baggrund af tidligere smsoners udbud og eftersporgsel samt markedet generelt. Alt efter type af 

bureau, er dette usikkerhedselement i prisfastsmttelsen af rejsen bestemt. Et "Icor selv" bureau, 

der har en fastprisaftale med et hotel i Tyskland, har derfor lettere ved at opgore et realistisk 

bud pa momsen ved salgstidspunktet, hvor et start charterseiskab der selv forest& chartringen 

af fly samt hotelier - ikke har denne mulighed, og derfor forst kan komme med en endelig 

beregning ved en hel smsons udlob. 

Vertikal integration 

Da en rmkke af de store charterbureauer indgar i internationale koncerner, hvor nogle af de 

koncern interne selskaber driver lufffartsvirksomhed, hotelvirksomhed eller 

destinationsselskaber 

Moms pa fakturaen 

Momsen skal efter lovforslaget specificeres pa fakturaen. Dette kan jf. ovenstaende vmre svmrt, 

maske umuligt, at gore i praksis, da en fortjenstmargen pa salgstidspunktet ikke er muligt at 

beregne for alle bureauer. Fakturaen, som en eventuel kunde ville fa tilsendt, ville derfor kun 

vmre et udtryk for en forelobig moms og ville kunne/skulle mndres ved nye estimater af de 

endelige kostpriser for de forskellige delelementer i rejsen. Ligeledes sker det ogsa i branchen, 

at bestillinger ffindres eller annulleres - og hvis en margenmoms var beregnet og indberettet, 

ville der skulle ske korrigerende indberetninger eller efterangivelser for hver periode. 

Tidspunktet for momsafregningen 

Lovforslaget imgger op til, at moms skal afregnes pa salgstidspunktet altsa i forbindelse med at 

kunden bestiller og betaler sin rejse. Dette er en temmelig upraktisk metode, som kan medfore 

store administrative byrder. Arsagerne til dette er at mange rejser annulleres eller mndres efter 

den forste bestilling. Herud over ses det ogsa at der i mange bureauer opkrmves et depositum 
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som forste delbetaling, og at restbetaling for rejsen forst forfalder nogle uger inden afrejsen. 

Dette vil give den udfordring, at der pa en rejse skal indberettes moms flere gange. 

Problemstillingen vedrorer de ffindrede eller annullerede rejser vil give sig udslag i, at 

momsindberetningen skal aendres en til flere gange - og administrationen derfor bliver 

besymrliggjort. Den i lovforslaget foreslaede afregningsform vil jf. ovenstaende medfore en 

ekstra kompleksitet for bureauerne, som vil betyde langt mere omfattende kontrolarbejder og 

administration. Ikke kun bureauerne vil blive berort i den henseende, ogsa SKAT vil fa store 

udfordringer med at opretholde en kontrolinstans, som kan sorge for, at der indberettes korrekt 

og inden for den givne tidsramme. 

Den generelle praksis i branchen er at regnskaber, indbetalinger til rejsegarantifonden my. 

opores pa afrejsetidspunktet. RID foreslar dermed, at den udgaende momsberegning bor 

baseres pa leveret/effektueret rejser/ydelser - og ikke som der er lagt op til i lovforslaget pa 

baggrund af branchens cash flow. 

Negativ fortjenstmargen 

Lovforslaget nwyner ikke noget om hvorledes det skal kunne lade sig gore at fradrage negativ 

fortjenstmargen. Da rejsebureauer typisk smIger afbudsrejser og rejser i periferien af ssoner 

til en reduceret pris - nogle endda med en negativ margen, er dette en yderst relevant 

problemstilling, da de skal afregne positiv moms for en positiv margenmoms, men samtidig ikke 

har fradrag for en negativ margenmoms. Dette skaber noget ubalance, og det kunne ywre en 

losning, hvis opgorelsen af momsen skete periodevis/smsonbestemt i stedet for pr. rejse, da 

sadanne ubalancer ville udlignes. 

Direkte henforbare leveringer 

Som primffire leveringer i forbindelse med rejser falder fly, hotel og destinationsdrift ind under 

lovforslagets ramme - men der er i forbindelse med lovforslaget ikke taget stilling til om hvad 

fornnuleringen "direkte henforbare leveringer" dmkker over, og det vil derfor ywre yderst 

yffisentligt for rejsebranchen at fa klare linjer for at reducere en eventuel retsusikkerhed i 

forbindelse med tolkningen af hvilke leverancer, der er direkte henforbare, og hvilke der ikke er. 

Det eneste, der p.t. er slaet fast, er, at der ved beregning af bureauernes fortjenstmargen er 

fradrag for omkostninger for leveringer, som kommer den rejsende direkte til Bode. 

RID prwciserer i deres horingssvar, at arsagen til og baggrunden for horingssvaret er, at de 

onsker en ordning for den samlede rejsebranche, der undgar at indforelse af unodyendige 
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administrative byrder for bureauerne, for eksempel nye it-systemer og administrative rutiner. 

Efter interview med den administrerende direktor i DRF, Lars Thykier star det klart, at ogsa DRF 

deler denne holdning - og samtidig har en stor interesse i at implementeringen bliver med sa fa 

og minimale okonomiske save! som administrative konsekvenser for bureauerne. 

For at belyse hvordan de forskellige bureauer bliver pavirket, findes det relevant at beskrive de 

nuva9rende gmldende regler for at kunne kommentere pa, hvordan de nye regler vil pavirke 

branchen - bade pa bureautype og i et helhedsbillede. Dette gores i efterfolgende kapitel 3. 

Den nedsatte arbejdsgruppe, hvori bade Deloitte og DRF er aktive bidragsydere, har ogsa 

kommenteret pa lovforslaget17, og er kommet med Beres vurdering — denne vil ogsa blive taget 

i betragtning i folgende kapitler, da mange af problematikkerne ogsa undertotter RID og DRF's 

horingssvar til Skatteministeriet. 

17  Se bilag 10.3.5, Delotte og DRF's brev til Skatteministeriet. 
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3. Ga3Idende regler frem til 2011 

Da andringerne, som skattereformen medforer, forst trader i kraft i 2011, vil det frem til 

ikrafttradelsesdatoen vare de nuvarende regler pa omradet, der er galdende. Disse vii kort 

blive ridset op i nedenstaende afsnit. 

3.1  Lovhjemmel og praksis  I  Danmark herunder EU-retlige aspekter 

Rejsebureauvirksomheder er omfattet af momsfritagelsen i momsiovens § 13, stk. 1, nr. 16, der 

fritager rejsebureauvirksomhed og turistkontorer my. for moms. Bestemmelserne om 

momsfritagelse pa rejsevirksomhed stammer fra den momslov, der blev indfort og vedtaget med 

virkning fra 1. oktober 1978 med henblik pa implementering af det 6. momsdirektiv 18  i dansk 

momslovgivning. I bemarkningerne til !oven vedtaget i 1978 blev det dog anfort, at 

momsfritagelsen svarede til de hidtidige galdende regler. Det fremgar deraf yderligere af 

bemarkningerne til !oven, ved vedtagelsen 1994-!oven, at der ikke blev andret ved 

lovbestemmelserne vedrorende moms pa rejsebureauvirksomhed - og !oven var derfor i 

overensstemmelse med de galdende regler. Danmark havde frem til vedtagelsen af !oven, 

ingen moms pa rejsebureauvirksomhed, og det var blot denne fritagelse, der blev fastslaet 

endnu en gang ved implementeringen af det 6. momsdirektiv. Og Danmark opretholdte sine 

sarregler vedrorende momsfritagelse. 

Implementeringen af det 6. momsdirektiv i dansk ret i 1978, var med henblik pa at imodekomme 

de forpligtelser Danmark har overfor EU, i forbindelse med Danmarks indtraden i EU, og altsa 

at gore dansk ret EU-konform. Med andre ord blev der foretaget forenklinger i national ret for at 

efterieve EU-retten. 

Ved implementeringen af det 6. momsdirektiv blev det fastslaet, at rejsebureauaktiviteter ikke 

obligatorisk er fritaget for moms. Rejsebureauaktiviteter er som udgangspunkt omfattet af 

momspligten, og i direktivets artikel 26 er der, ud over dette, fastsat sarlige regler for, hvordan 

rejsebureauer skal opgore deres momstilsvar19 . Undtagelsen til denne hovedregel findes dog i 

direktivets artikel 28, stk. 3, litra b, som giver det enkelte medlemsland mulighed for i en 

overgangsperiode at opretholde momsfritagelse pa udvalgte omrader 29 , herunder at fritagelsen 

18  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:DA:HTML  
19 Moms 2, Fritagelser og Lonsum, 2. Udgave, 2. Oplag. 2006. Side 110-111. 
20 Moms 2, Fritagelser og Lonsum, 2. Udgave, 2. Oplag. 2006. Side 111. 
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kan omfatte rejsebureauvirksomhed jf. direktivets bilag F, nr. 27, der bestemmer, at fritagelsen 

kan omfatte de rejsebureauer, der handler i den rejsendes navn og for dennes regning, i 

forbindelse med rejser, der foretages inden for EU. 

6. direktiv 77/288/E0F, artikel 26 Swrordning for rejsebureauer 

1. Medlemsstaterne anvender mervmrdiafgiften pa transaktioner udovet af 

rejsebureauer i overensstemmelse med denne artikel, for se vidt disse bureauer 

handler i eget navn over for den rejsende og til rejsens gennemforelse anvender 

leveringer og tjenesteydelser, der prmsteres af andre afgiftspligtige personer. Denne 

artikel finder ikke anvendelse pe rejsebureauer, der udelukkende fungerer som 

formidler, og pa hvllke artikel 11, punkt A, stk. 3, litre c), finder anvendelse. Ved 

rejsebureauer forstas i denne artikel ligeledes personer, der organiserer turistrejser. 

2. De transaktioner, der udfores af rejsebureauet med henblik pe gennemforelse af en 

rejse, anses som en enkelt tjenesteydelse prmsteret af rejsebureauet over for den 

rejsende. Denne ydelse palmgges afgift i den medlemsstat, hvor rejsebureauet har 

etableret hovedsmdet for sin okonomiske virksomhed eller et fast kontor, hvorfra 

tjenesteydelsen prmsteres af bureauet. For denne tjenesteydelse anses, som 

beskatningsgrundlag og som pris uden afgift i henhold til artikel 22, stk. 3, litre b), 

rejsebureauets fortjenstmargen, det vil sige forskellen mellem det samlede belob 

uden mervmrdiafgift, der skal betales af den rejsende, og rejsebureauets faktiske 

omkostninger til de af andre afgiftspligtige personer prmsterede leveringer og 

tjenesteydelser, for se vidt disse transaktioner direkte kommer den rejsende til gode. 

3. Hvis de transaktioner, som prmsteres for rejsebureauet af andre afgiftspligtige 

personer, gennemfores af sidstnmvnte uden for Fmllesskabet, sidestilles bureauets 

tjenesteydelse med formidlende virksomhed, som i medfor af artikel 15, nr. 14, er 

fritaget for afgift. Hvis disse transaktioner gennemfores save! inden for som uden for 

Fmllesskabet, skal kun den del af rejsebureauets tjenesteydelse, som vedrorer de 

uden for Fmllesskabet gennemforte transaktioner, anses som afgiftsfri. 

4. De mervmrdiafgiftsbelob, der af andre afgiftspligtige personer fares i regning for 

rejsebureauet for de i stk. 2 omhandlede transaktioner, som direkte kommer den 

rejsende til gode, berettiger hverken til fradrag eller tilbagebetaling i nogen 

medlemsstat." 
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Som det kan lasses af ovenstaende, det 6. momsdirektivs artikel 26, finder bestemmelserne 

endvidere anvendelse pa rejsebureauer, der handler i eget navn over for den rejsende og til 

rejsens gennemforelse anvender leverancer og tjenesteydelser, der prffisteres af andre 

afgiftspligtige personer21 . Bestemmelserne finder dog ikke anvendelse pa bureauer, der 

udelukkende fungerer som formidlere, og pa hvilke direktivets artikel 11, punkt A, stk. 3, litra c 

(udiffigsreglerne), finder anvendelse. Slutteligt fremgar det af direktivets artikel 26, at der ved 

rejsebureauer ligeledes forstas personer, der organiserer turistrejser. 

Da det 6. momsdirektivs ordlyd ikke er udtommende, har EF-domstolen mallet tage stilling til en 

rmkke sporgsmal, da forskellige medlemslande har fortolket ordlyden af direktivet pa forskellige 

mader. 

Den danske momsvejledning22  prmciserer i punktet D.11.16, hvad der skal forstas med 

rejsebureauvirksomhed i Danmark. Momsvejledningen er ment som et redskab til virksomheder, 

for at kunne konstatere, om deres virksomhed er omfattet af for eksempel en af 

momsfritagelsesbestemmelserne i momslovens § 13, stk. 1. Af vejledningen fremgar det, at 

bureauer, der handler i deres eget navn over for den rejsende og til rejsens gennemfisrelse, 

anvender leveringer og tjenesteydelser, som prmsteres af andre afgiftspligtige personer er at 

forsta som et rejsebureau i momslovens forstand. 

For at fa indblik i den danske praksis pa omradet frem til nu, og ogsa hvad der kan forventes 

fremadrettet, findes det relevant at inddrage andre domme end dem, som er nfflvnt i 

momsvejledningens punkt D.11.16, da praksis for en stor dels vedkommende er givet ved de 

EF-domme, der har vasret pa omradet. Da EU-ret har forrang, findes de relevant at indlede med 

disse domme, i folgende afsnit. Derefter vil de danske afgorelser pa omradet, blive inddraget, i 

det omfang de findes relevante. 

EF-dommene omhandler og behandler, hvordan momsdirektivet skal forstas i generelle EU-

retlige aspekter, men ogsa hvordan det kan forventes, at den danske ret og kommende 

momsvejledning bliver pavirket, og dermed hvilke danske typer af rejsebureauer, der er omfattet 

af fritagelserne i direktivet, og ogsa ifalder momspligt ved implementeringen af L203. 

21 Moms 2, Fritagelser og Lonsum, 2. Udgave, 2. Oplag. 2006. Side 111. 

22  htto://www.skat.dk/SKAT.asox?old=95907&vid=202769&i=136#i95907  
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3.1.1 Sagen C-163/91 "Van Ginkel" 

I denne sag, afgores det pmjudicielle sporgsmal om, hvorvidt Van Ginkel som rejsearrangor 

var omfattet af 6. momsdirektivs artikel 26 - og altsa, om han var afgiftspligtig eller ej. Idet Van 

Ginkels rejsebureauvirksomhed der pa enkelte omrader, kun vedrorte formidling af udlejning af 

ferieboliger - uden ogsa at forests transport my. I forbindelse hermed blev to prajudicielle 

sporgsmal bragt for EF-domstolen. Af dommens prwmisser udledes, at der i forbindelse med 

sagen blev rejst to sporgsmal, det forste omhandlede transaktioner udelukkende vedrorende 

udlejning af ferieboliger uden transport og andre ydelser, og om denne slags formidling kunne 

anses som ymrende omfattet af artikel 26, stk. 1. Det andet sporgsmal omhandlede en 

afgiftspligtig person, der giver det bekrmftende svar i sporgsmal 1, bade forestay udlejning af 

ferieboliger uden og med biydelser som for eksempel transport og anden radgivning. 

EF-domstolens svar til disse sporgsmal var, jf. dommens afgorelse, at uanset om 

omstndighederne byder, at et rejsebureau tilbyder rejser/ferieboligudlejning bade inkl. og 

ekskl. ekstraydelser som for eksempel transport, er rejsebureauet omfattet af ordlyden af det 6. 

direktivs artikel 26 - og dermed palagt moms efter denne bestemmelse. Van Ginkel var ved 

national ret blevet palagt at afregne mervmrdiafgift af hele ferieudlejningsbelobet og altsa ikke 

kun af den margen, der var mellem omkostninger og indtjening. Dette blev imidlertid omstodt, 

da EF-dommen fastslog, at kun en margenmoms skulle beregnes. 

3.1.2 De forenede sager C -308196 og C-94/97 "Madgett & Baldwin" 

Hovedproblemstillingen i disse to forenede sager: Madgett og Baldwin havde som hotelejere 

forestaet arrangementer for deres hotelgmster i form af arrangeret transport til hotellet, fra 

forskellige opsamlingssteder i England samt staet for at arrangere heldagsture og transport i 

forbindelse hermed. Deres virksomhed bestod derfor ikke alene i hoteldrift, men ogsa i form af 

at arrangere ture med tilhorende transport - som blev ydet af tredje mand. 

Dommen sogte at opna en prffijudiciel afgorelse vedrorende fortolkningen af artikel 26 i det 6. 

momsdirektiv angaende ensartet beregningsgrundlag, og altsa hvordan momsen pa de ydelser 

Madgett og Baldwin ydede - som efter deres overbevisning ikke var omfattet af momsfritagelsen 

i artikel 26, skulle beregnes. 

De engelske myndigheder var imidlertid ikke enige med Madgett og Baldwin, da myndighederne 

mente, at ogsa hotelejere, som tilbyder deres gmster en form for pakkerejse - indeholdende 

elementer kobt hos tredjemand, var omfattet af ordlyden af artikel 26, i det 6. momsdirektiv. 
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Myndighederne mndrede derfor Madgett og Baldwins momsangivelse, sadan at den var i 

overensstemmelse med myndighedernes opfattelse. 

Ved behandlingen af sagen i EF-domstolen blev to prmjudicielle sporgsmal afgjort: 

1. Hvad kriterierne er for afgorelsen af, om en afgiftspligtig persons transaktioner er 

transaktioner udovet af et "rejsebureau" eller en "person, der arrangerer turistrejser" jf. 

artikel 26, i det 6. momsdirektiv. 

2. Under hensyntagen til besvarelse af sporgsmal nr. 1, om de nmvnte bestemmelser finder 

anvendelse pa Madgett og Baldwins udovelse af henholdsvis hotelvirksomhed og 

pakkerejsevirksomhed. 

EF-domstolen konkluderede efter en lang raskke prmmisser, at artikel 26 i det 6. momsdirektiv 

finder anvendelse pa en hotelejer, som ud over almindelig hotelvirksomhed ogsa tilbyder sine 

gaaster at blive transporteret til og fra hotellet, fra fjerntliggende opsamlingssteder, og ogsa 

tilbyder sine gaester at komme pa udflugter fra hotellet med bus til sevmrdigheder mv., uanset 

om transportydelser er kobt has tredjemand. 

3.1.3 Sagen C-149/01 First Choice 

I retsforskrifterne til Jenne sag blev det fremhmvet, at mervmrdiafgiften alene skal beregnes ud 

fra rejsebureauets fortjenstmargen - som er forskellen mellem det samlede belob uden 

mervmrdiafgift, der skal betales af den rejsende, og rejsebureauets faktiske omkostninger til de 

af andre afgiftspligtige personer pmsterede leveringer og tjenesteydelser, hvis disse kommer 

den rejsende direkte til gode. Herud over blev det yderligere opridset at ordningen "TOMS" -

Tour Operators Margin Scheme" blev implementeret ved UKs indforsel af det 6. momsdirektiv, 

med hjemmel i Added Tax Act 1994 samt Valueadded Tax Act (Tour Operators) Order 1987. 

TOMS er den engeiske betegnelse for beregning af margenmoms. 

Tvisten i sagen var, at First Choice over tid havde solgt rejser gennem almindelige 

rejsebureauer, der stod for kundekontakten og evt. rabatter givet til kunder. First Choice blev 

aitsa afregnet af bureauet og fik den fulde katalogpris fratrukket eventuelle rabatter, samtidig 

med at rejsebureauet fik et tilgodehavende pa 10 % af First Choice's katalogpris pa rejsen som 

provision for at have handteret salget. First Choice krmvede et samlet belob pa ca. 1 mio.GBP 

tilbage fra det britiske "momsvmsen" "Commissioners og Costoms & Excise, fordi First Choice 
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gennem en arrmkke havde svaret moms af de rabatter, som rejsebureauerne havde givet 

kunderne ved salg af First Choice's rejser - Commissioners afviste dette krav, og sagen blev 

derfor bragt til EF-domstolen. 

Ved EF-domstolens behandling af dommen skulle der tages stilling til: 

1. Hvordan det ekstrabelob som rejsebureauet havde betalt til den der organiserede 

turistrejser, karakteriseres i henseende til direktivets artikel 26, stk. 2. 

og 

2. Omfatter det "samlede belob, der skal betales af den rejsende" i direktivets artikel 26, stk. 

2's forstand, det ekstra belob som er omtalt i sagen (den provision det formidlende 

rejsebureau modtager). 

EF-domstolens afgorelse af disse sporgsmal blev besvaret pa folgende made: 

Det samlede belob, der skal betales af den rejsende, omfatter i bestemmelsernes forstand det 

ekstra belob som et rejsebureau, der optrwder som agent for regning af den, der organiserer 

turistrejser (Choice), under omstmndighederne forelagt i ovenstaende sag skal betale den, der 

organiserer turistrejser, ud over den pris, som den rejsende har betalt, svarende til den rabat, 

som den rejsende har faet af rejsebureauet i forhold til katalogprisen fra den, der organiserer 

turistrejser. 

Af ovenstaende kan derfor sluttes, at provisionen skal medregnes som en del af rejsens pris, 

nar der skal beregnes mervmrdiafgift. 

3.1.4 Sagen C-291/03 MyTravel 

Sagen mellem MyTravel og Commissioners of Costoms & Excise, vedrorende sporgsmalet om 

hvorvidt den ordning, der er fastsat i det 6. momsdirektivs artikel 26, finder anvendelse pa 

selskabet "MyTravel", som folge af afgorelsen i "Madgett og Baldwin" som beskrevet ovenfor. 

MyTravel organiserer pakkerejser til udlandet, og indkvarteringen inkluderet er altid kobt hos 

tredjemand, men da MyTravel har sit eget flyselskab, bruger det for det meste sine egne fly og 

til flyrejser kobt hos andre flyselskaber, som ikke indgar i en pakke under betegnelsen "seat 

only". Herudover smIger MyTravel ogsa flybilletter til andre rejsearrangorer. Da det er en sag fra 

Storbritannien, har MyTravel udarbejdet sine momsangivelser for perioden 1995-1999 efter 

Moms pg rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 	 Page 32 



Kandidatafhandling 

TOMS. Efter afgorelsen i "Madgett & Baldwin" har MyTravel foretaget en ny beregning af 

momsen for arene 1995-1997 pa grundlag af markedsprisen for flybilletter solgt som en del af 

en pakke. Denne beregning foranledigede, at MyTravel har anmodet Commissioners of 

Costoms & Excise om tilbagebetaling af i alt ca. 3 mio.GBP. 

Af EF-domstolens prwmisser fremgar det at de prmjudicielle sporgsmal, som afgores i denne 

sag, er som folgende: 

1. Om en person, som organiserer turistrejser, kan foretage genberegning af den moms, der 

allerede er afregnet som folge af afgorelsen i en anden sag pa omradet. I dette tilfwIde 

genberegning af prisen pr. flysmde ud fra en beregnet markedspris som folge af 

afgorelsen i sagen "Madgett & Baldwin". 

2. Om det er muligt for MyTravel at udskille den del af deres egne ydelser, som vedrorer de 

flyrejser, der smIges som en del af pakkerejse pa grundlag af enten gennemsnitsprisen 

for en flybillet tillagt rejsearrangorens gennemsnitlige fortjenstmargen ved salg af 

flybilletter alene i det pagmldende regnskabsar eller hans gennemsnitlige indtmgt pa salg 

af flybilletter alene i det pagmldende regnskabsar. 

EF-domstolen behandler ikke enkeltstaende sager, og afgorelsen er derfor prmjudiciel med 

hensyn til fortolkningen af ordlyden i det 6. momsdirektivs artikel 26. 

Af sagens prmmisser og domsafsigelse konkluderes det, at et rejsebureau eller en person, der 

organiserer turistrejser, og som for en afgiftsperiode angivet moms efter den metode, der er 

fastsat i den nationale lovgivning, efter landets implementering af det 6. momsdirektiv - ensartet 

beregningsgrundlag i national ret, efterfolgende pa ny kan beregne sit momstilsvar pa de 

betingelser, der er fastsat i national ret dog forudsat, at disse overholder mkvivalens- og 

effektivitetsprincippet. 

Herud over blev det ogsa fastslaet, at et rejsebureau eller en person, der organiserer 

turistrejser, og som mod betaling af et fast belob smIger ydelser kobt hos tredjemand samt 

egne ydelser, til den rejsende, principielt skal beregne sine egne ydelsers andel af det faste 

belob pa grundlag af markedsprisen, nar denne pris kan beregnes. I sa fald kan en afgiftspligtig 

person alene anvende den omkostningsbaserede metode, safremt han godtgor, at denne 

metode giver et palideligt billede af pakkeprisens faktiske sammensmtning. Anvendelsen af 

markedsprisen er ikke betinget af, at denne metode er mere enkel end den 
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omkostningsbaserede metode eller af, at den giver samme eller nogenlunde samme 

momstilsvar som den omkostningsbaserede metode. Herunder bemffirkes det, at et 

rejsebureau ikke selv efter eget skein kan anvende metoden efter markedsprisen. Ogsa i 

tilfmlde hvor metoden finder anvendelse pa egne ydelser, hvis markedsprisen kan fastImgges, 

dette selv om prisen for visse egne ydelser inden for pakken ikke kan fastImgges indenfor den 

samme beskatningsperiode fx fordi den afgiftspligtige ikke smIger tilsvarende ydelser uden for 

pakken. 

Endelig fastslog EF-domstolen ogsa, at det er op til den forelmggende ret, under hensyn til 

omstmndighederne i hovedsagen, at fastImgge markedsprisen for de flyrejser, der i 

hovedsagen er solgt som led i en pakkerejse. Den forelaeggende ret kan beregne denne 

markedspris ud fra gennemsnitspriser. I denne forbindelse kan markedet for pladser, som er 

solgt til andre personer, der organiserer turistrejser, vmre det mest relevante marked. 

3.1.5 AFG 635 "Rejsebureauvirksomhed" (Nmvn/december 1979) 23  

Sporgsmalene rejst i AFG 635 var fialgende: 

• Afgiftsmmssig stilling for den af rejsebureauer og turistkontorer udovede virksomhed efter 

mndringen af mervmrdiafgiftsloven pr. 1. oktober 1978. 

• Afgiftsmmssig stilling for den udlejningsform af ferieboliger der betegnes "ferie pa landet" 

(ophold uden pension i et hus eller lejlighed i tilknytning til landlige omgivelser). 

• Afgift af provisionsandelen til udenlandske rejsebureauer. 

23 Momspraksis side 701 -702. 
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I  	 Kandidatafhandling I 
Nwynet fastslog at folgende var undtaget fra afgiftspligten: 

I. Arrangement af selskaber (grupper) 

II. Arrangement af individuelle, fmrdigpakkede ture, herunder udflugter, salg af billetter til 

underholdningsarrangementer my. 

Ill. 	Reservation af ophold i hotelier, gmstgiverier, moteller og lignende, herunder ophold i 

ferielejligheder med tilknyttede hotelfaciliteter samt reservation af vmrelser, for sa vidt 

angar virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 maned. 

IV. Salg af billetter til transportydelser 

V. Agent- og mellemhandlervirksomhed i forbindelse med I-IV 

VI. Oplysningsvirksomhed i forbindelse med rejser 

Af nmynets afgorelse fremgar det, at udlejning af sommerhuse my. ikke kan anses som 

vaarende afgiftsfritaget. Samtidig fastsmtter nmynet, at der for sa vidt angar 

sommerhusudlejning ikke skal svares afgift af lejebelobet men kun af formidlingen. Denne 

afgorelse skal dog ses i lyset af den senere afsagte EF-dom "Van Ginkel", der behandlede den 

selvsamme problemstilling, men med et andet resultat. 

For sa vidt angar problemstillingen om udenlandske rejsebureauer fastslog nmynet at for 

udenlandske bureauer som formidler i Danmark ikke kan holdes uden for den afgiftspligtige 

vmrdi. 

Efter AFG 635 (1978) var linjerne i den danske momslovgivning, og hvordan momsreglerne 

skulle forstas efter implementeringen af 6. momsdirektiv, ridset op. Rejsebureauvirksomhed 

som er afgiftsfri var positivt afgrmnset i nmynets afgorelse og dannede derfor grundlag for 

momsreglerne, og hvordan disse skulle forstas, og hvem der var omfattet. 

Efterfolgende er der yderligere stillet en rmkke prmjudicielle sporgsmal til EF-domstolen som 

nmynt ovenfor, og der er som folge heraf adskillige EF-domme, som har haft indflydelse pa 

omradet for rejsebureauvirksomhed, og hvad der kan opfattes som rejsebureauvirksomhed og 

dermed ogsa, hvad der ikke falder ind under begrebet. Man kan derfor ikke se pa denne 

afgorelse isoleret, da EF-domme, og den praksis der folger heraf, har forrang i forhold til dansk 

ret. 

For at fastsla hvilke typer af rejsebureauvirksomhed, der er omfattet af 6. Direktivs artikel 26, og 

dermed ikke er afgiftspligtige, er det relevant at inddrage EF-dommene pa omradet. Dommene 
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belyser hver for sig forskellige tvivIssporgsmal, der har mret under behandling af sager i 

forskellige nnedlemslande, og om hvordan 6. Direktivs ordlyd skal forstas - og dermed hvilke 

typer af rejsebureauer der er omfattet af fritagelserne. 

3.1.6 TfS 2000, 155 LSR "Kew selv ferie" 

Som overskriften antyder, omhandler denne afgorelse fra Landsskatteretten "kor selv" ferier og 

rejsebureauer, der formidler disse. Sagen blev forst afgjort i Told og skattestyrelsen, men blev 

anket til Landsskatteretten, da den anklagede ikke mente, at afgorelsen var i 

overensstemmelse med gffildende ret. 

Landsskatteretten tog i sagen stilling til, om Rejsebureau A ApS (benwynes herefter A ApS) var 

omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, og som folge heraf var 

lonsumspligtig jf. Lonsumsafgiftslovens § 1, stk. 1. A ApS' egen pastand var, at de som 

formidler af pakkerejser ikke var omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, da de alene efter 

egen opfattelse udovede agentvirksomhed mellem udlejere af ferieboliger og kunder. 

A ApS virksomhed gik ud pa i et katalog at tilbyde "Icor selv" samt flyrejser til ferieboliger i 

udlandet. I forbindelse med disse pakkerejser blind de ogsa kunderne at arrangere 

overnatninger pa turen til "Icor selv" rejse destinationen, ligesom de kunne tilbyde 

fmrgeoverfarter my. til en favorabel pris. Jf. pakkerejseloven havde de endvidere tegnet en 

udvidet ansvarsforsikring grundet rejsebureauers objektive ansvar. A ApS modtog alene en 

provision fra de ferieboligejere, hvis boliger blev udlejet og var efter deres egen opfattelse ikke 

rejsebureau men alene formidler. A ApS' argumenter, for at de ikke var omfattet af momsloven, 

og som folge heraf ogsa af lonsumsafgiftsloven, var, at de alene havde indgaet aftaler om leje 

af ferieboliger og ikke havde dispositionsretten over boligerne samtidig med, at de alene derfor 

kun var en form for agent for de rejsende. 

Landsskatteretten var dog af en anden opfattelse og drog blandt andet ved sammenligning med 

EF-domstolens afgorelse i sagen Madgett & Baldwin den konklusion, at A ApS var omfattet af 

momsloven, da A ApS opfyldte de to betingelser angivet i det 6. momsdirektivs artikel 26, som 

1. at A ApS handlede i eget navn over for den rejsende 

2. at A ApS anvendte leveringer af tjenesteydelser, der blev prsteret af andre afgiftspligtige 

personer. 

Da A ApS fakturerede kunderne i eget navn, og de ferieboligejere, eller en vmsentlig del af 

dem, der ejede de boliger A ApS, havde indgaet allotmentaftaler og fribookningsaftaler med, var 
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momspligtige i deres respektive hjemlande. Herudover lagde Landsskatteretten vmgt pa, at 

karakteren af den ydelse, hvormed pakkerejserne blev tilbudt, var lig rejsebureauvirksomhed, 

og at A ApS navn og katalog var af en sadan karakter, at der ogsa i den henseende var tale om 

en virksomhed af karakter som rejsebureauvirksomhed. 

Kendelsen fra Told- og Skattestyrelsen blev derfor stadfstet af landsskatteretten, og A ApS 

var dermed momsfritaget og skulle derfor svare lonsumsafgift jf. lonsumsafgiftslovens § 1, stk. 

1. 

Af ovenstaende domme kan omradet for og forstaelsen af det 6. momsdirektiv udledes. 

Gmldende ret i Danmark frem til 2011 er at finde i Momslovens § 13, stk. 16, og jf. ovenstaende 

afgorelser ses det hvilke typer af virksomhed, der er at betegne som rejsebureauvirksomhed og 

hvilke sregne forhold, der falder ind under momslovens bestemmelser. Momsloven blev ved 

lov nr. 204 af 10. maj 1978 som nmvnt tidligere i afhandlingen andret, som folge af 

implementeringen af det 6. momsdirektiv, i dansk ret. 

Efter at der er statueret momsfrihed for et rejsebureau, ifalder de en anden type af afgiftspligt 

som ovenfor ogsa nmvnt - lonsumsafgiftspligt som skal beregnes efter reglerne i 

lonsumsafgiftsloven § 1, stk. 1. Da reglerne om lonsum er relativt omfattende, vil de blive 

behandlet nedenfor, da de er en vigtig brik i forstaelsen for de samlede gmldende regler for 

rejsebureauvirksomhed. 

Den gasldende danske ret er altsa underlagt de EU-domme, der har vmret pa omradet frem til 

dags dato, da EF-domme har forrang. Disse domme er ogsa vigtige fremadrettet, og vil have en 

stor indflydelse pa implementeringen af L203, og implementeringen af det nye regelswt — og 

udformningen af de praktiske regler, og vejledninger. 
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Som resume pa ovenstaende domme kan folgende typer af rejsebureauvirksomhed nmynes 

som fritaget for moms: 

• Grupperejser 

• Pakkerejser, bade individuelle og til grupper, herunder saig af billetter til ture, udflugter, 

underholdning my. 

• SaIg af billetter til transportydelser, for eksempel fly, tog og bus 

• Oplysningsvirksomhed (i rejseregi) 

• Reservation af ophold i hotelier, ferieboliger, moteller, ferielejligheder og vmrelser som 

udlejes i en periode pa under en maned. 

• Agent og formidlervirksomhed for eksempel som mellemhandler 

• Turistkontorers oplysningsvirksomhed 

3.2 Moms og lemsumsafgift 

Den generelle lonsumsafgift for momsfri transaktioner opstod med vedtagelsen af "Lov om afgift 

af lonsum mv."24  

Lonsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, fastslar hvilke virksomheder, der er omfattet af 

lonsumsafgiftspligten: 

§ 1. Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer 

varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter mervmrdiafgiftslovens § 13, stk. 

1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 8, nr. 10-12, nr. 15-17 og nr. 20, jf dog nedenfor 

stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden okonomisk virksomhed, der mod 

vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter mervmrdiafgiftsloven. 

Der betales tillige afgift af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser. 

Heraf fremgar det, at rejsebureauvirksomhed er omfattet af lonsumsafgiftspligten, da denne 

type af virksomhed er omfattet af merymrdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 16. Landsskatteretten 

har bemmrket, at der ved vedtagelsen af lonsumsafgiftsloven var forudsat en afgiftsmaessig 

sammenhmng mellem lonsumsafgiftsloven og momsloven, sadan at virksomheder, der 

leverede momsfri ydelser blandt andet jf. momslovens § 13, var afgiftspligtige jf. 

24  Moms 2, Fritagelser og Lonsum, 2. Udgave, 2. Oplag. 2006. side 158. 
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lonsumsafgiftsloven for disse ydelser. Landsskatteretten valgte at bedomme afgiftspligten efter 

lonsumsafgiftslovens § 1, stk. 1 i overensstemmelse med momsiovens fritagelsesbestemmelse 

og de hertil knyttede bemmrkninger26 . 

Afgiftsgrundlaget for beregning af lonsumsafgiften skal opgores i overensstemmelse med 

principperne i Lonsumsafgiftslovens § 4 og bekendtgorelse nr. 431 af 5. juni 1999, om afgift af 

Ion my. Hovedreglen jf. Lonsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, er, at virksomhedens lonsum med 

tilla3g af overskud eller med fradrag af underskud af selvstwndig erhvervsvirksomhed i 

indkomstaret danner grundlag for beregningen af afgiften 26 . Lonsumsbekendtgorelsen fasts* 

endvidere, at der til lonsummen skal tillmgges enhver form for Ion, uanset om de indgar i 

lonnen eller ydes smrskilt. 

Lonsumsafgiften beregnes ud fra en af 4 metoder. Virksomheder, der er omfattet af 

hovedreglen i Lonsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, skal opgore lonsumsafgiften efter metode 4 - 

hvor grundlaget er lonsummen med tilla3g af overskud eller fradrag af underskud af selystmndig 

erhvervsvirksomhed i indkomstaret opgjort efter reglerne for opgorelse af den skattepligtige 

indkomst27. Ud over rejsebureauer afregner ogsa Jaeger, speciallger, tandimger, 

fysioterapeuter, kulturelle virksomheder, private skoler, kursusvirksomheder og virksomheder, 

der udforer persontransport her i landet, lonsumsafgift efter denne metode. 

Det er alene lonsum og skattepligtig indkomst, som vedrorer virksomhedens 

lonsumsafgiftspligtige aktivitet, der skal medregnes i afgiftsgrundlaget. Satsen er i indeywrende 

ar 3,08 % 28 . 

25 Moms 2, Fritagelser og Lonsum, 2. Udgave, 2. Oplag. 2006. Side 158. 
26 Moms 2, Fritagelser og Lonsum, 2. Udgave, 2. Oplag. 2006. Side 165. 
27 Moms 2, Fritagelser og Lonsum, 2. Udgave, 2. Oplag. 2006. Side 178. 

2.5http://vvvvw.skm.dk/publikationerludgivelser/skattenidanmarki2006/afsnitlOmomsloensumsafoiftoomili  
oeafgifter/#102   
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4. Introduktion til momsreglerne efter skattereformens 
vedtagelse, med virkning fra 2011 

Nedenstaende afsnit vil i stor udstrmkning tage sit udgangspunkt i bemmrkningerne til 

lovforslaget, og dermed hvordan skatteministeriet ser pa virkningerne af vedtagelsen af L203. 

Skatteministeriets indgangsvinkel findes yderst relevant at medtage for bedre at kunne 

analysere forskellene pa de twnkte virkninger, som bemrkningerne giver udtryk for, i forhold til 

de reelle mndringer rejsebranchen kan forventes at matte imodega med vedtagelse af loven. 

4.1 Baggrund for vedtagelse af mndret momslovgivning, herunder 
overensstemmelse med EU-retten samt forventede okonomiske 
konsekvenser 

Lovforslag 203 "Lov om mndring af lov om mervmrdiafgift og lov om afgift af lonsum mv." 

fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren 29  biev endeligt vedtaget den 12. juni 2009 og biev 

dermed gennemfort som lov nr. 520 af 12.6.2009. Smrligt vedrorende omradet for 

rejsebureauvirksomhed er at finde i punkterne 3 og 8. 

Af bemaerkningerne til lovforslaget fremgar det, at baggrunden for loymndringen, og dermed 

momspligt for rejsebureauer, er som folgende: 

"Der eksisterer i dag en rmkke swrregler pa momsomra' det. Forskellige former for 

erhvervsaktivitet, som er fritaget for moms, medforer en konkurrencemmssig 

begunstigelse i forhold til besImgtede aktiviteter. Parterne3°  bleu derfor enige om pr. 

1. januar 2011 at ophmve momsfritagelsen for folgende erhvervsaktiviteter: 

Levering af fast ejendom 

Rejsebureauer my. 

Ejendomsadministration'al  

29 Skatteminister ved fremsmttelse af Iovforslag, Kristian Jensen (V) 

3°  Regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 

31  L203 side 5, afsnit 1. 
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Med lovforslaget ophaaves den hidtidige momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed jf. 

gmldende ret, og i stedet indfores momspiigt for sa vidt angar rejsebureauer, der handler i eget 

navn over for den rejsende og til rejsens gennemforelse anvender leveringer af varer og 

ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer, eller hvor rejsebureauet handler i den 

rejsendes navn og for dennes regning i forbindelser med rejser inden for EU 32 . 

Rejsebureauerne er altsa fra 2011 momspligtige jf. gmldende EU-ret herunder det 6. 

momsdirektiv (Radets direktiv 77/388/E0F af 17. maj 1977, om harmonisering af 

medlemsstaternes lovgivning om omsmtningsafgifter - det faelles nnerymrdiafgiftssystem: 

ensartet beregningsgrundlag) samt artikel 306-310 i Radets Direktiv 2006/112/EF af 28. 

november 2006 om det faelles mervmrdiafgiftssystem (momssystemsdirektivet) 33 . Samtidig med 

vedtagelse af L203 biev den hidtidige lonsumsafgiftspligt for rejsebureauvirksomhed ophmvet. 

Jf. bemmrkningerne til lovforslaget er den momspligtige vmrdi, der skal opgores, 

rejsebureauets fortjenstmargen, det vil sige forskellen mellem det samlede belob uden moms, 

der skal betales af den rejsende og bureauets faktiske omkostninger til andre virksomheder, nar 

disse leverancer direkte kommer den rejsende til gode. Disse regler folger af 

momssystemdirektivets artikel 306-310 smrlige regler for opgorelse af momspligtig vmrdi for 

salg af pakkerejser, som vil blive behandlet smrskilt i efterfolgende afsnit. 

De kommende danske momsregler skal ses i lyset af de EF-domme der har vmret pa omradet, 

fx Van Ginkel, Madgett & Baldwin, MyTravel my. som kan siges at ymre prmjudicielle domme 

pa omradet vedr. rejsebureauvirksomhed, fritagelse heraf, samt afgiftspligtens grundlag og 

omfang. 

4.1.1 Okonomiske konsekvenser for det offentlige/samfundet 

Af bemmrkningerne til lovforslaget fremgar ogsa de forventelige okonomiske konsekvenser for 

det offentlige, og disse skal ses i en sammenhmng, hvorfor nedenstaende figur (side 43) er 

medtaget. Provenuskonnene er baseret pa den seneste regulering i 2007 af Danmarks 

indbetaling til EU samt oplysninger fra Velfmrdsministeriet vedrorende den almene boligsektor. 

Alle medlemsstater i EU betaler til EUs egne indtmgter ud fra EUs momsregler 34 . Danmarks 

momsgrundlag har derfor frem til nu vmret reguleret for de smrregler, for eksempel 

momsfritagelsen vedrorende rejsebureauvirksomhed, sadan at disse smrregler ikke reducerer 

den indbetaling, som Danmark retmmssigt skal foretage. Det skonnes i den sammenhaang, at 

32  L203 side 10, afsnit 2.2.2. 

33  L203 side 9, afsnit 2.2.1. 

34  L203 side 13, afsnit 3. 
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mndringerne i afgifter ved vedtagelsen af L203 vil medfore en samlet gevinst pa 1.445 mio.kr . jf. 

nedenstaende figur. Heraf ses det endvidere, at det forventes, at rejsebureauer tilsammen vil 

indbringe 155 mio.kr. af det samlede provenu. Herudover indebffirer den fremadrettede 

momspligt, at de skatteudgifter, der har vmret forbundet med momsfritagelserne, nu bortfalder. 

Beregningen af de 155 mio.kr . er skonnet ud fra oplysninger fra Dansk Statistik, der skonner at 

momsfritagelsen vil medfore et samlet merprovenu pa 185 mio.kr . jf. nedenstbende figur, hvoraf 

ca. 150 mio.kr . stammer fra rejsebureauvirksomhed og ca. 30 mio.kr . fra turistkontorer my. Ud 

over disse provenuer skal de hidtidige indtmgter ved opkrmyning af lonsumsafgift fratrmkkes, 

da lonsumsafgiften som fornmynt bortfalder med vedtagelsen af L203. Lonsumsafgiften, der 

hidtil er opkrmvet forventes at udgore i omegnen af 30 mio.kr . Den samlede virkning bliver 

hermed ca. 155 mio.kr . 

Det forventes med vedtagelsen af L203, at momsbelastningen, som folge af momsfritagelserne 

for rejsebureauvirksomhed, pa sigt vil blive overvmltet i priserne som forbrugerne skal betale - 

herunder at momsbelastningen i forbindelse med rejsebureauvirksomhed vil blive oyerymItet til 

koberne af rejser inden for EU 35 . 

35  L203 side 14, afsnit 3. 
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4.1.2 Okonomiske konsekvenser for erhvervslivet 

Forventningerne  til  de okonomiske konsekvenser for erhvervslivet, momsbelastningen, over  tid 

vil  blive  lagt over pa kunderne,  jf.  ovenstaende  afsnit. 

Nar rejsebureauer fremadrettet skal kobe rejsebureauydelser  i relation til  deres momspligtige 

aktiviteter,  vil der  blive tale om besparelser. Frem  til  2011 betaler det midge erhvervsliv  en skjult 

moms  hos  rejsebureauerne, da rejsebureauerne ikke har  fradrag  for den indgdende moms, 
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hvorfor det vederlag, rejsebureauet modtager, ma antages at indeholde dele af den indgaende 

moms. Med vedtagelsen af L203 vil momspligtige virksomheder kunne opna en besparelse 36 . 

Dette betyder, at der med de nye regler bliver en momsligevgt, nar erhvervsvirksomheder 

handler med et rejsebureau, da de vil kunne fratmkke den moms, som fremkommer pa 

fakturaen fra rejsebureauet. 

Ved kob af pakkerejser vil momspligtige virksomheder have momsfradragsret jf. lovens 

almindelige bestemmelser. 

Ophasvelsen af den hidtidige momsfrihed vedrorende rejsebureauvirksomhed efter momslovens 

§ 13, stk. 1, nr. 16, vil ikke medfore en stigning pa 25 % af salgspriserne, da rejsebureauerne 

opnar et fradrag for de generelle omkostninger samtidig med at de ikke Ingere skal afregne 

lonsumsafgift. 

Slutteligt bemasrkes det i bemmrkningerne til L203, at det forventes, at rejsebureauerne skal 

foretage tilpasninger af it-systemer, nar momspligten afloser lonsumsafgiftspligten. 

Vedtagelsen af lovforslaget har medfort, at Danmark nu folger EUs momsdirektiv pa omradet 

for rejsebureauvirksomhed. 

4.2  Effektueringen  af  loymndringen 

Lovforslaget biev som fornynt vedtaget i foraret 2009 med planlagt virkning fra 1. januar 2011. 

Pa tidspunktet for vedtagelsen var der ingen konkret bekendtgorelse eller vejledning til hvordan 

momspligten kunne forventes at blive effektueret, og hvordan det praktisk skal handteres i 

rejsebranchen savel som af SKAT. Skatteministeriet arbejder p.t. pa en losningsmodel i 

samarbejde med radgivere fra revisionsbranchen og rejsebranchen. Arbejdsgruppen arbejder 

pa et udkast til effektueringen af lovforslaget og dermed en konkret model, som skal anvendes i 

Danmark. Hvorledes den endelige version kommer til at se ud vides stadig ikke, da der ikke er 

kommet nogen officielle udmeldinger. Det kan dog forventes, at den danske lovgivning bliver i 

overensstemmelse med EU-retten, og dermed ogsa et regelsmt som er resultatet af sager som 

Van Ginkel, Madgett & Baldwin my. Da EU-retten har forrang i forhold til den nationale ret, vil 

det vfflre en naturlig folge at domspraksis fra EF-domstolen bliver en naturlig grundsten i 

maden hvorpa den danske lov skal fortoikes, og implementeres. 

36  L203 side 16, afsnit 5.2. 
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Skatteministeriet har imidlertid ikke lige sa travIt med at fa en fmrdig losningsmodel som 

rejsebranchen, da lovforslaget "forst" trmder i kraft i 2011, og derfor er det forst 

merywrdiafgiften, som skal beregnes. 

Rejsebranchen har imidlertid allerede nu brug for at vide hvordan og hvornar momsen bliver 

palagt, da de allerede nu smIger rejser, der forst har afrejsedato i 2011 og 2012, og i den 

forbindelse gerne vil vide, om de kan risikere at skulle beregne moms bagudrettet. 

Skatteministeriet er dog i den forbindelse kommet med et udsagn om, at det kun er rejser solgt 

efter den 1. januar 2011, der skal beregnes og afregnes moms vedrorende. 

Derudover ved rejsebranchen heller ikke, hvordan det kommer til at pavirke dem administrativt, 

og i hvilket omfang it-systemer, forretningsgange my. skal tilrettes eller nyskabes. Allerede 

inden lovforslaget blev vedtaget gjorde brancheorganisationen RID opmaarksom pa en rffikke 

problemstillinger ved palffigning af moms pa rejser i deres horingssvar til Skatteministeriet. 

Ligeledes gjorde DRF i et horingssvar til Skatteministeriet i marts opmmrksom pa forventelige 

problemstillinger. Begge brancheorganisationer giver udtryk for, at de ikke har haft nok tid til at 

kommentere pa lovforslaget til at kunne komme med fuldstmndige konklusioner om de ventede 

mndringer. Derudover papeges det ogsa af begge organisationer, at det havde ywret strategisk 

smart at inddrage brancheorganisationer save) som rejsebureauer i forarbejderne til 

lovforslaget, for at kunne lave det sa prwcist som muligt. 

Problemstillingerne, som naavnes i begge horingssvar, er i hr j grad praktiske, og synliggor den 

ogede administration, som rejsebranchen bliver palagt. Rejsebranchen" har pa nuvmrende 

tidspunkt ikke seiv nogen anelse om, hvordan de bliver "ramt", dog er der enighed om at de 

ved, at der kommer til at ske mndringer, som de skal tilpasse sig. Alt efter hvilken 

losningsmodel skatteministeriet vmlger, bliver det mere eller mindre administrativt og 

okonomisk tungt for rejsebranchen. De forskellige losninger vil forsoges beskrevet nedenfor, 

hvor den forste indledende problematik er, hvilket af afgiftsgrundlagene der skal anvendes, 

hvornar og hvordan momsen skal afloftes. Nedenstaende afsnit vil vmre rejsebranchens syn pa 

sagen, og forventelige problematikker, som der ved vedtagelsen ikke er taget fyldestgorende 

stilling til. 

37  Interviewede bureauer jf. svar pa sporgsmal vedlagt i bilag 10.1.  
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4.2.1 Hvordan, hvornar og hvilket afgiftsgrundlag 

Pa nuywrende tidspunkt er det endnu ikke fastlagt, hvordan mervmrdiafgiften skal palasgges, 

alene, at den skal palmgges fra 1. januar 2011. Jf. interview med Lars Thykier 38  er der fra 

skatteministeriets side givet udtryk for, at skmringstidspunktet for hvornar og pa hvilke rejser, 

der skal palmgges mervmrdiafgift, er den 1. januar 2011, og at mervmrdiafgiften, bliver palagt 

rejser der er kobt (bestilt) den 1. januar 2011 eller senere. Rejser, der er bestilt for denne dato 

bliver altsa umiddelbart ikke palagt moms, hvilket betyder, at der bliver en overgangsperiode, 

hvor der er et sammenfald af rejser bade med og uden palagt moms. Alt efter momssatsen kan 

det vise sig at vmre gunstigt for de rejsende at kobe rejser inden 2011 - da de sa kan kobe en 

rejse uden moms, seivom rejsen er planlagt til at have afrejse i 2011, 2012 eller i ekstreme 

tilfmlde senere. 

Jf. horingssvarene fra bade RID og DRF behandler problemstillingen om beregning af 

margenmoms pr. rejse, som der Imgges op til i lovforslaget og den efterfolgende vedtagne 

L203. Beregning af moms pr. rejse vii vmre meget vanskelig for ikke at sige umulig, da 

rejsebranchens omkostninger opgores pa en sadan made, at der ikke pa saigstidspunktet er 

noget reelt overblik over, hvordan fortjenstmargenen kommer til at se ud. Dette skyldes 

vmsentlige faktorer som belmgningsgrad pa flyene og heraf den endelige smdepris, belmgning 

pa hotelier, brmndstofpriser med hensyn til fly og lokale valutakurser og forhold my. 

En anden vmsentlig faktor ved momsberegningen er tidspunktet for momsafregningen. Der 

laagges i loven op til, at tilsvaret skal afregnes pa salgstidspunktet/bestillingstidspunktet. Dette 

vii ikke vmre videre hensigtsmmssigt, da det i et stort omfang opieves, at rejser afbestilles eller 

laves om i perioden fra saiget til afrejsen. Ud over det administrative arbejde i rejsebureauerne 

vii det ogsa blive en kompieks opgave for SKAT at kontrollere korrektheden af 

momsberegninger og momsangiveiser. Normal praksis i branchen er, at der afregnes til andre 

instanser som for eksempel rejsegarantifonden pa afrejsetidspunktet, da man sa reelt ved hvor 

mange rejser, der foretages, og hvor mange rejsende bureauet har. Det bliver foreslaet i RIDs 

savel som i DRFs horingssvar, at den udgaende momsberegning bor baseres pa 

leveret/effektueret rejser/ydelser og ikke pa baggrund af branchens cashflow 39 . 

38 Administrerende direktor i Danmarks Rejsebureau Forening. 
39 RID's Horingssvar til Skatteministeriet, bilag 10.2.4 side 2. Og DRF's horingssvar til skatteministeriet, 

bilag 10.2.2 side 6. 
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Momsberegning pa baggrund af en margen pr. rejse, som beskrevet i L203 laagger kun op til at 

rejsebureauer har fortjeneste pa alle rejser. Der er altsa i !oven ikke taget hojde for at 

rejsebureauer til tider swIger rejse med en nul-fortjeneste eller endda med negativ 

fortjenstmargen. Hvis beregningen havde beroet pa en gennemsnitsbetragtning, eller mulighed 

for periodeudligning, havde det reelle momstilsvar kunnet opgores mere ensartet. Der er en 

form for disharmoni mellem palmgning af moms pa en positiv fortjenstmargen, men ikke fradrag 

for en negativ fortjenstmargen. 

Der er altsa mange tvister, som RID, DRF, forende radgivere og Skatteministeriet arbejder pa at 

fa lost i den arbejdsgruppe, som er nedsat af skatteministeriet, sadan at oporelsen af 

afgiftsgrundlag, tidspunkt for afregning samt maden, hvorpa momsen skal beregnes, kan gores 

klart for alle rejsebureauer. Processen er i skrivende stund stadig i gang, og der er ikke kommet 

nogen noter ud vedrorende, hvordan L203 kan forventes at komme til at fungere i praksis. 

Der skeles dog i arbejdsgruppen til modeller anvendt i andre Europmiske laude, da vi i 

Danmark muligvis kan drage nytte af andre landes modeller. At der ikke er ensartethed pa 

omradet i Europa bevidner ogsa om de mange muligheder for implementering, direktivets og 

deraf L203s ordlyd kan tolkes og anvendes. For at give et indblik i pa hvilke mader en Dansk 

model kan forventes at blive udformet, findes det relevant at inddrage henholdsvis den svenske 

model, som beror pa en fast momssats pa alle rejser samt den engelske model - som i vid 

udstrmkning bygger pa et meget komplekst beregningsvmrktoj hvor momsen beregnes pr. 

rejse. 

4.2.1.1 Den svenske model, Skatteverkets vejledning 

Moms pa rejser er noget, de allerede kender til i Sverige. De har ikke som Danmark haft smrlige 

undtagelsesregler, og har derfor et velfungerende system til beregning af moms pa rejser og 

rejsevirksomhed. Sverige og den svenske SKAT - "Skatteverket" har indfort en sakaldt 

margenmoms nar der skal beregnes mervmrdiafgift pa salg af rejser. I folgende afsnit vil de 

svenske regler blive opridset for at give et indblik i hvordan momsproblemstillingen vedrorende 

moms pa rejser i Danmark maske kan loses. 

Skatteverket har i deres vejledning "Vinstmarginalbeskattning - Resetjanster" prmciseret 

hvorledes margenmoms skal beregnes. Arsagen til en fast sats til beregning af afgiften pa rejser 

i Sverige er, at de som en vffisentlig faktor har lagt vmgt pa en administrativ "let" made at 
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beregne moms uden at skulle lade sig momsregistrere i alle de EU-lande, hvortil man har rejser. 

Udgangspunktet er derfor en fortjenstmargenberegning i stedet for en beregning af moms pr. 

rejsebureau pr. rejse. 

Den svenske momsvejledning arbejder med to begreber, henholdsvis fortjenstmargen og 

skabelonmarginal. Nedenfor vil de to metoder bliver gennemgaet. 

4.2.1.1.1 Faktisk marginal 

Fortjenstmargenmoms beregnes kun i de tilfffilde, hvor rejsebureauet handler i eget navn for en 

kunde, og rejsen indeholder ydelser eller lignende, som ydes af tredjemand. Fortjenesten 

oppres om forskellen mellem den pris rejsebureauet opkrwver has den rejsende fratrukket de 

omkostninger, der direkte relaterer sig til rejsen 40 . Modellen finder herudover kun anvendelse pa 

rejser inden for EU. For rejser, hvor der rejses bade inden for og uden for EU tilpasses 

beregningen, sadan at beregningen kun vedrorer den del, der foregar inden for EUs grwnser. 

Hvad angar beregningsgrundlaget for fortjenstmargenen, prwciseres det i Skatteverkets 

vejledning, at hvis der indgar elementer i rejsen, som rejsebureauet selv er leverandor af, skal 

disse omkostninger holdes ude af beregningen, nar margenen beregnes. 

Tidspunktet for momsafregningen jf. den svenske momslovs § 3 er, nar rejsen leveres til 

kunden. Herunder nar rejsen betales, det vil sige nar enten rejsens fulde belob betales, eller 

delbetaling finder sted. Et konkret beregnet eksempel ser ud, som folger: 

Et rejsebureau arrangerer en udflugt til en forestilling pa et teater: 

kr. 

Rejsens pris ekskl. moms 1.000 

Omkostninger til transport (bus) - 500 

Omkostninger til teaterbillet - 400 

Marginal fortjeneste 100 

Beregningen af moms skal altsa ske pa grundlag af den marginale fortjeneste og udgor derfor 

25 % af 100 kr. i alt 25 kr. Rejsens totale pris inkl. moms bliver derfor 1.000 kr. + 25 kr. i alt 

1.025 kr. 

4°  Skatteverkets momsvejledning, afsnit 32, side 1033ff. "Vinstmarginalbeskattning - Resetjanster. 
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Alt efter rejsens karakter, og om der anvendes delvist egne ydelser, ser beregningen 

anderledes ud. Metoden til beregning varierer altsa efter hvilke elementer, der indgar. Om 

elementerne skal medtages ved beregningen eller ej, afhaanger af gwIdende lovgivning pa 

omradet. Som for navnt, skal egne transportydelser holdes ude af beregningen, og 

fortjenstmargenen beregnes alene pa baggrund af de ovrige elementer i rejsen. 

4.2.1.1.2 Schablonmarginal - ska belonmoms 

Da det til tider kan vmre symrt at estimere en konkret fortjenstmargen pr. rejse, har Skatteverket 

i deres momsvejledning givet de svenske rejsebureauer en forenklet mulighed for at afregne 

afgiften efter en skabelon - det vil sige foruddefineret momssats. Skabelonen gar i al sin 

enkelthed ud pa, at Skatteverket har fastsat en tilpasset procentsats pa 13 % 41 . 

Marginalfortjenesten er derfor hvis denne model anvendes 13 % og bliver beregnet af den totale 

pris for rejsen. Beregningen ser saledes ud for salg af pakkerejser, hvor der ikke indgar egne 

ydelser: 

kr. 

Rejsens pris inkl. moms 5.000 

Marginal fortjeneste (13 % af 5.000 kr.) 650 

Moms udgor derfor (20 % af 650 kr.) 130 

Momsen udgor 20 % af marginalen, fordi momsen er en del af den samlede rejses pris, og 

momssatsen er 25 %. 

Hvis der onskes en yderligere genvej til beregningen, kan procentsatsen 2,6 % anvendes pa 

rejsens fulde pris inkl. moms, da man ved denne sats kommer til samme resultat som ved den 

ovenstaende beregning. Hvis bureauet har fremsat en pris ekskl. moms, anvendes satsen 

2,67 %, hvormed det samme resultat fremkommer. Disse satser kan anvendes for sa vidt angar 

alle pakkerejser my. 

Jf. Skattevmrket kan et rejsebureau selv bestemme, om de vil anvende den ene metode eller 

den anden. Dog er der den restriktion, at et rejsebureau inden for et indkomstar ikke ma 

41  Skatteverkets momsvejledning, afsnit 32, side 1048. "Vinstmarginalbeskattning - Resetjanster. 
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anvende begge beregningstyper. Historikken i Sverige viser herudover at langt de fleste 

rejsebureauer anvender skabelonmargenen pa de 13 % ved beregning af momstilsvaret. 

Skabelonmomsen er indfort i Sverige, der har hjemmel i den svenske momslov for at lette 

administrationen ved beregningen af moms pa rejser, som ogsa i Sverige er en konsekvens af 

artikel 306-310 i Radets Direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det flies 

mervmrdiafgiftssystenn (momssystemsdirektivet) 42 . 

En lignende ordning giver brancheorganisationerne udtryk for ville vmre anvendelig i Danmark i 

deres horingssvar til Skatteministeriet samt ved udtalelser i flere avisartikler. Mere herom i 

folgende afsnit. 

4.2.1.2 Den engelske model 

TOMS-ordningen, som er den engelske metode til beregning af moms pa fortjenstmargen for 

personer, der organiserer turistrejser, har hjemmel i Commissioners of Customs and Excise's 

vejledning 709/5/88 med titlen »Tour Operator's Margin Scheme« 43. Efter denne ordning skal 

det samlede belob, som personer, der organiserer turistrejser, modtager, fordeles pa de 

ydelser, som er kobt hos tredjemand, og egne ydelser, efter de faktiske omkostninger til hver 

enkelt bestanddel. I fornwvnte EU-dom "Madgett & Baldwin" var omfanget og 

besvmrlighederne ved anvendelse af TOMS-ordningen en af hovedproblemstillingerne. 

Momsen beregnes ogs6 i TOMS-ordningen som en margen bestaende af forskellen pa det 

belob der modtages fra kunden, og det belob rejsebureauet betaler til deres leverandorer 44 . 

For at rejsebureauet kan vurdere hvilken ordning, der er mest hensigtsmmssig for dem, Imgger 

vejledningen op til, at de skal tage stilling til, om det er muligt for dem at beregne 

markedsvmrdien eller ej. Og hvis de kan beregne markedsvmrdien, om den sa afspejler et 

realistisk billede. 

TOMS-ordningen, som er en 57 siders lang detaljeret manual til brug ved beregning af "TOMS"- 

moms pa rejser, bestar i hovedtrmk af 2 beregningsmetoder, "Market Value calculation" - 

beregnet gennemsnitlig markedsvmrdi, og "Cost-based calculation" - kostprisbaseret udregning. 

42  Skatteverkets momsvejledning, afsnit 32, side 1033. "Vinstmarginalbeskattning - Resetjanster. 

43  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0308:DA:HTML   

44 TOMS version 709/5, afsnit 2,6. 
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Der foretages for begge metoder en arlig beregning - hvor den totale fortjenstmargen for aret 

udregnes. Herefter fordeles margenen pa de tre hovedgrupper: hvad der skal oplyses pa 

margenskemaet, hvad der er egne ydelser og hvad der er agent-ydelser. Endvidere fordeles 

den totale margen pa forskellige momsgrupper - for eksempel standardmoms, nul-moms og 

fritaget for moms. Derudover beregnes ogsa den totale skat pa de omkostninger, der vedrorer 

margenskemaet og pakkerejser. Endelig beregnes nettovmrdier for leveringer med forskellige 

momstilsvar. 

Til brug for den arlige TOMS-beregning kan rejsebureauerne vmlge at benytte en af de to 

ovenstaende beregningsmetoder. Disse gennemgas i de folgende afsnit. 

4.2.1.2.1 Market Value calculation 

Markedsvmrdien beregnes pa baggrund af en estimeret salgspris for en pakkerejse. Det er 

vigtigt at vwre opmwrksom pa, om pakkerne alene best& af ydelser kobt af tredjemand, eller 

om der ogsa indgar et element af egne ydelser. Hvis dette er tilfmldet, skal man fra 

markedsvwrdien trmkke prisen for egne ydelser, altsa fra pakkerejsens fulde pris, for derefter at 

beregne margenen ud fra salgsprisen og prisen for ydelser kobt af tredje mand. Mange af 

beregningerne ved markedsvmrdien er de samme som for den kostprisbaserede beregning 45 . 

Markedsvaardien benyttes af de rejsebureauer, der ser en fordel i ikke at skulle foretage den 

meget omfattende kostprisberegning pa alle deres rejser og i stedet beregner en estimeret 

markedsvmrdi, som de svarer moms af. 

Nar momsen angives, er der en medarbejder hos HM Revenue & Costume, der kontrollerer 

markedsvmrdien, og hvis denne medarbejder ikke finder markedsvmrdien fornuftigt beregnet og 

dermed rimelig at beregne TOMS pa baggrund af, overvejer medarbejderen om det 

overhovedet er muligt at estimere en markedsvwrdi pa det omrade, hvor der er angivet moms. 

Hvis det er tilfwIdet, at der kan beregnes en markedsvmrdi, tilfojer medarbejderen relevante 

informationer, sadan, at markedsvrdien bliver rimelig. Hvis medarbejderen derimod 

konstaterer at det ikke kan lade sig gore at anvende en markedsvffirdi, benyttes i stedet den 

kostprisbaserede metode til beregningen af momstilsvaret. 

45  Se bilag 10.2.6. vedrorende beregning af markedsywrdien, fra TOMS afsnit 8. 

46  Den engelske instans, der tager sig af TOMS-ordningen, momsangivelser my. 
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4.2.1.2.2 Cost based calculation" 

Vejledningen for detaljeret beregning af den kostprisbaserede vmrdi, beskriver til mindste 

detalje hvordan vmrdien, der skal beregnes moms pa baggrund af opgores. Det skal dog 

noteres at vejledningen dmkker alle tmnkelige tilfaslde, og at det derfor er op til det enkelte 

rejsebureau at anvende de punkter i beregningen, som vedrorer dem. Vejledningen best& af i 

alt 32 trin, som skal folges fra 1 til 32, da nogle af de beregninger, der foretages i det enkelte 

trin, skal anvendes som en total pa et senere trin. Beregningsmetoden er meget omfattende og 

vil for de fleste virksomheder vmre meget tidskrmyende at benytte. 

Den totale fortjenstmargen beregnes, i meget korte trmk, i denne metode, som forskellen 

mellem de direkte omkostninger forbundet med rejsen og salgsprisen herunder bade egne 

ydelser og ydelser leveret af tredjemand. Underforstaet at fortjenesten pa alle elementer i 

pakkerne er ens, da det er den totale fortjenstmargen, der beregnes. 

4.2.1.3 Den danske model?? 

Som tidligere nmynt er der endnu ikke fra Skatteministeriets side taget stilling til, hvordan "den 

danske model" kommer til at se ud. Umiddelbart er der i L203 Iagt op til, at der skal foretages en 

fortjenstmargenberegning pr. rejse ligesom det 6. momsdirektiv ogsa Imgger op til. Dette vil 

vaare meget i stil med den made, der beregnes TOMS i den engelske model for beregning af 

den kostprisbaserede vmrdi. Skatteministeriet har ikke i nogle offentligt tilgmngelige medier og 

publikationer givet udtryk for andet end det, og det kan derfor forventes - maske frygtes, at 

momsberegningen i Danmark bliver sa administrativ tung, at flere sma rejsebureauer ikke vil 

kunne lofte den byrde. At den danske model kommer til at ligne et andet europmisk lands 

model, vil vmre meget sandsynligt, da de prmjudicielle afgorelser pa omradet har vmret 

medvirkende til at danne rammerne for hvordan udformningen af de forskellige metoder ser ud. 

Det er nemlig uundgaeligt at metoden skal ymre i overensstemmelse med de afsagte kendelser 

i fx Madgett & Baldwin, MyTravel my. 

Givet udformningen af henholdsvis den svenske og den engelske model er det oplagt at se pa 

den administrationsmmssige byrde ved implementeringen af en ordning, der ligner henholdsvis 

den svenske og den engelske model. Det burde i Danmark tilstraabes at fa en sa glidende 

overgang til de nye momsregler som muligt, og at den administrative savel som den 

okononniske byrde for rejsebureauerne bliver sa lille som mulig. Set pa de erfaringer, der har 

47  Se bilag 10.2.6. vedrorende beregning af den kostprisbaserede vfflrdi, fra TOMS afsnit 9. 
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vmret med den svenske henholdsvis den engelske model, ville det vmre oplagt for Danmark at 

implementere en beregningsmetode i stil med den svenske "Schablonmarginal" - skabelon 

moms, da dette umiddelbart vii vmre den mest hensigtsmaassige og mindst administrative 

model for den danske rejsebranche. 

Indforsel af en momsordning, der som beskrevet i lovforslaget vil knave beregning af moms pa 

hver enkelt rejse, vil tangere den engelske "cost-based calculation", som er meget 

tidskrwvende og svmr at forsta til fulde for rejsebureauerne. En sadan ordning vil givet vmre 

mest prwcis, da det pr. rejse bliver opgjort, hvad fortjenstmargenen er, og derefter hvad 

momstilsvaret skal vmre. Men opvejet med de udfordringer, okonomiske og administrative 

konsekvenser, der vii vre for den samlede rejsebranche, findes det ikke rimeligt, at en sadan 

model bliver palagt branchen. Disse antagelser er alene set udefra, og det findes derfor relevant 

at inddrage bade rejsebranchen, rejsebranchens brancheorganisationer og skatteministeriets 

forventninger og gisninger, da de er de nffirnneste til at beskrive, hvorledes det forventes, at 

moms pa rejser fra 2011 vil pavirke dem. 
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4.3  Rejsebranchens forventninger vs. Skatteministeriets forventninger 

4.3.1 Rejsebranchens forventninger 

Rejsebranchens forventninger til lovforslaget og forventninger til maden hvorpa bureauer, som 

enkeltstiende virksomheder save! branchen som helhed, bliver pavirket, belyses i det folgende. 

Det findes relevant at se pa forventningerne bade jf. brancheorganisationerne og fra de enkelte 

rejsebureauer. 

Det er for at belyse forventningerne til de danske momsregler efter vedtagelse af L203 fundet 

hensigtsmwssigt at interviewe bade forskellige rejsebureauer og brancheorganisationer 48 . 

Gennem interviews er det muligt at fa de reelle problemstillinger frem, sadan som de presser 

sig pa, inden der er taget endelig stilling til, hvordan L203 skal effektueres. 

Da moms pa rejser er en kompleks problemstilling, kan nedenstaende figur 49  anvendes til at 

skabe et overblik: 

Rejsebureauer — efter opha2velse af momsfritagelsen 

•risabureaLi 
rejsearranpor 

48  Se bilag 10.1 ff. - interview - svar pa sporgsmal. 

48  DRF's visuelle presentation af kompleksiteten ved L203 - moms pa rejser fra 2011 
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Momsproblematikken, som diskuteres i nwrywrende afhandling omhandler situationen, hvor et 

rejsebureau arrangerer pakkerejser for egen eller fremmed regning. Og det er altsa de nye 

regler, som fremgar af momsiovens § 67 C, der finder anvendelse for rejser inden for EU og 

momsiovens hidtidige bestemmelser i § 34, stk. 1, nr. 17 for rejser uden for EU. 

Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), der har onsket at medvirke i et interview 50  til denne 

afhandling udtrykker bade i deres horingssvar til skatteministeriet 51 , i deres brev til 

konkurrencestyrelsen52  samt i interviewet deres forventninger og de paregnelige konsekvenser, 

de mener, kommer med indforelsen af moms pa rejser. 

Det er DRFs hoidning, at palffigningen af en ny byrdefuld administrativ skatteregel pa en hel 

branche uden forst at fremfore forslaget i en mere dialogorienteret form er ikke acceptabelt. 

DRF mener i den forbindelse, at der for Iovforslaget burde vmre fort diskussioner med 

rejsebranchen, om hvordan moms pa rejser ville kunne indfores pa den mest smidige made 53 . 

Og at der derudover ikke er foretaget en vurdering af de administrative konsekvenser af L203 

hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ellers er kutyme, finder DRF ogsa uacceptabeit 

specielt med Iovforslagets konsekvenser taget i betragtning. 

Til Iovforslagets kommentar om at der vedrorer administrative konsekvenser kun "forventes 

enkelte tilpasninger af 1T-systemer hos rejsebureauerne...., nar momspligten atioser 

lonsumsafgiften"54, er DRFs kommentar, at det for en branche, der for en stor dels 

vedkommende ikke har skullet handtere moms for, men skal gore dette fra 2011, krmver det 

meget store mndringer i it-systemer, for det er muligt at beregne momsen ved hjmlp af 

bogforingssystemer my. Det bemmrkes i den forbindelse, at en generel indforelse af moms i 

rejsebranchen medforer endog meget store investeringer i nyt it samt uddannelse af 

medarbejdere bade af it- og af momsmwssig karakter. Alt i alt en stor okonomisk byrde for de 

enkelte selskaber, som ikke kan vItes over pa kunderne. 

50  Se interview med Adm. Direktor DRF Lars Thykier, bilag 10.1.2. 
51  Horingssvar til skatteministeriet vedrorende L203, af 26. marts 2009, bilag 10.2.2. 
52  Brev til konkurrencestyrelsen vedrorende momsfritagelsen jf. ML § 13, 1, 16, af 22. december 2006, 

bilag 10.2.3. 
53 Horingssvar til skatteministeriet vedrorende L203, af 26. marts 2009, side 1, bilag 10.2.2. 
54  L203 - bemaarkninger, side 27, pkt. 7.2. 
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At L203 derudover Imgger op til individuelle momsberegninger pr. gennemfort rejse, som i 

praksis vil vmre umuligt jf. DRF, der i stedet foreslar at der i den nedsatte arbejdsgruppe 

bestaende af Skatteministeriet, repmsentanter fra rejsebranchen, samt radgivere fra 

revisionsbranchen udarbejdes en skabelonmodel ligesom den svenske, sadan at moms kan 

beregnes ud fra en standardmargen pa for eksempel 10 %, som jf. Lars Thykier er en realistisk 

margen for rejsebranchen, som den ser ud i Danmark i dag. Hvis ikke der kan laves et realistisk 

bud pa en margenmoms, finder DRF det relevant at finde andre konkrete, arbejdsbesparende 

mader at administrere moms pa - da dette er essentielt for rejsebureauerne at vide, hvordan de 

bliver pavirket bade okonomisk og administrativt. Der skeles ret kraftigt til den svenske model 

fra DRF side, da en sadan model er lavet for at lette de administrative byrder for de svenske 

rejsebureauer, samtidig med at de ikke bliver stillet i en unodvendig darlig konkurrencemmssig 

position i forhold til de udenlandske virksomheder, der udbyder enkeltstaende rejseprodukter. 

Skabelonlosningen er forenelig med momsdirektivsystemet - og altsa i overensstemmelse med 

EU-retten. 

DRF onsker altsa en administrativ let momshandtering, da en sadan vil gavne rejsebranchens 

konkurrencedygtighed og undlade at palgge for eksempel mindre erhvervsdrivende/sma 

rejsebureauer, en unodig stor administrativ byrde og samtidig opna de fiskale mal og visioner, 

der er drivkraften bag loven. 

Ud over de administrative og okonomiske konsekvenser, som forventes direkte afledt af 

lovforslaget, forventer DRF ogsa at der kan ske konkurrenceforvridning i og med, at der ikke er 

moms pa salg af flyrejser solgt direkte fra flyselskabet til kunden. DRF har tidligere papeget 

dette over for konkurrencestyrelsen, der dog ikke er gaet ind i sagen 55 . 

Problematikken om konkurrenceforvridning skyldes, at flyseiskaber i dag ikke er momspligtige 

af salg af flytransport, da det falder ind under momsfritagelserne om transport. At flyselskaberne 

ikke bliver ramt af mndringen i momsloven, som indfores for sa vidt angar rejsebranchen, 

betyder, at flyselskaberne fortsat er omfattet af momsfritagelsen, mens rejsebureauer er 

momspligtige. Det betyder, at flyselskaberne ikke skal belmgge deres salg med den moms, som 

rejsebureauerne skal palmgge fra den 1. januar 2011 for salg af nojagtigt det samme produkt. 

/Endringerne i momsloven givet L203 skaber derfor konkurrenceforvridning til fordel for 

55  Brev til konkurrencestyrelsen vedrorende momsfritagelsen jf. ML § 13, 1, 16, af 22. december 2006, 
bilag 10.2.3. 
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flyseiskaberne og deres direkte salg til kunderne. Ud over denne konkurrenceforvridning 

nmvnes ogsa problemstillingen om saig af flyrejser til henholdsvis EU og uden for EU. 

Forholdet til andre EU-Iande og deres momsbehandling med hensyn til rejsebranchen kan ogsa 

skabe et konkurrenceforvridende problemfelt, da momssatser er forskellige i blandt andet de 

nmrliggende EU-Iande. Da den danske momssats i forvejen er blandt de hojeste i EU, bliver det 

svmrt for de danske rejsebureauer at konkurrere mod bureauer fra andre lande, hvor 

momssatsen ikke er lige sa hoj. Disse andre EU-landes bureauer vil nemlig have mulighed for 

at markedsfore de samme produkter som de danske bureauer men til en lavere pris. Det kan 

derfor frygtes at danske rejsebureauer vil flytte deres aktiviteter til nmrliggende EU-Iande for pa 

den made at kunne konkurrere pa bedre vilkar. Dette er en direkte okonomisk afiedt 

konsekvens, da den danske stat kan risikere at miste det provenu, som er forventet i forbindelse 

med vedtagelsen af L203. 

I lovforslaget lasgges endvidere op til, at de af de danske rejsebureauer, der sasIger 

enkeltydelser som for eksempel hotelovernatninger i andre EU-Iande, vil skulle lade sig 

momsregistrere i det pagasIdende land for at vmre sikker pa, at fa momsen tilbagebetalt 

vedrorende disse ydelser. Som nmvnt tidligere er der registreret 635 bureauer i 

rejsegarantifonden, og det er nmppe skatteministeriets onske, at alle disse skal lade sig 

registrere i samtlige EU-Iande for at vasre sikker pa at kunne handtere deres produkter korrekt. 

Med hensyn til afregningstidspunktet er DRF af den holdning, at det ville vmre mest 

hensigtsmasssigt, hvis afregningstidspunktet bliver, nar den solgte rejse er afsluttet, da risikoen 

for at der beregnes et forkert grundlag minimeres i forhold til at afregne pa salgstidspunktet. Pa 

den made bliver det administrativt lettere at administrere refusioner my., som ellers skulle 

indsendes til SKAT. 

Ud over ovenstaende fremgar det af interviewet med Lars Thykier, at der ved anvendelse af en 

margenmomsberegning som den svenske - skabelonmoms kan opsta en problemstilling med 

hensyn til regulering af den faste margen pa 10 %, som han anser for realistisk i Danmark. 

Priser og fortjenester i rejsebranchen er pavirket af mange ting og kan variere meget. Lars 

Thykier mener i den forbindelse ikke, at det er relevant at foretage regulering af satsen, da den 

virker som et gennemsnit. 
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I interviewet bliver endvidere belyst problemstillingerne med de danske rejsebureauer pa 

baggrund af deres karakter, som henholdsvis rejser inden for EU, rejser uden for EU og rejser i 

begge segmenter. Det kan vmre en meget stor udfordring for de selskaber der har rejser bade 

inden for og uden for EU, da momsberegningerne afhmnger af hvor rejsen gar til. Der er fuld 

moms pa rejser inden for EU, og ingen moms pa rejser uden for EU, og bureauer, der har 

begge typer rejser, skal derfor ud i detailberegninger for hvert af deres segmenter. 

Worst case er jf. Lars Thykier losningen, som der bliver lagt op til i L203 og bemmrkningerne 

herb! - altsa en detailberegning af moms individuelt pr. rejse. Derudover er Lars Thykiers 

holdning, at det ikke er hensigtsmmssigt, hvis de endelige momsregler, som Skatteministeriet i 

samarbejde med arbejdsgruppen kommer frem til, har manglende detaljegrad eller, at de er for 

brede. Det vil give en for stor mulighed for forskellige fortolkning, alt efter hvordan man gerne 

ser reglerne anvendt. 

Best case er jf. Lars Thykier at anvende en standardsats som i Sverige, hvor den administrative 

byrde for rejsebureauerne er mindst mulig. Og sd herunder have en mulighed for at beregne en 

detaijeret margen, hvis bureauerne har ressourcerne til dette og finder det hensigtsmwssigt. 

Pa den korte bane mener Lars Thykier, at branchens storste udfordring er den praktiske 

indforsel af nye regler, herunder at fa tilpasset regnskabsprogrammer til styringen af momsen. 

Ud over interviewet med Lars Thykier er flere rejsebureauer adspurgt via mail for at fa en pejling 

af hvordan de selv tror, at loymndringen kommer til at pavirke dem. Af de udsendte otte mails, 

er der kommet fire svar, hvoraf kun to er uddybende med svar pa alle sporgsmal. Besvarelser 

er fra et rejsebureau, der alene smIger rejser uden for EU, og den anden er en besvarelse fra et 

rejsebureau, hvis destinationer primmrt ligger i EU. Det giver derfor et billede af hvordan begge 

segmenter - EU 56  og non-EU 57-bureauer kan tmnkes at vurdere effekten af loymndringerne i 

deres virksomhed. 

Den generelle holdning i de to udfyldte besvarelser, der blev modtaget i forbindelse med 

sporgerunde i branchen via mail var, at der er stor usikkerhed om, hvordan de kan forvente at 

L203, og effektueringen af moms pa rejser vil komme til at pavirke dem. 

56  Bilag: Interview med AQ (Kilroy Travels), bilag 10.1.4. 

57  Bilag: Interview med Oversoisk leisurebureau, bilag 10.1.3. 
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Alt efter hvordan Skatteministeriet vmlger at udforme reglerne, kan det were, at virksomheder i 

branchen er nodt til at reformulere deres forretningsmodeller 58 . Det kan derudover medfore at 

okonomiske konsekvenser for store rejsebureauer, hvis de ikke er i stand til at fore momsen 

videre over pa deres kunder. I forste omgang varsler det ene bureau prisstigninger, men da det 

stadig er usikkert, om de kan Wore kunderne hele udgiften, kendes de okonomiske 

konsekvenser ikke helt. Bureauerne er derudover velvidende om at deres it-systemer skal 

smttes op pa ny - hvorvidt konsekvensen bliver implementering af helt nye systemer fremgar 

ikke af besvarelserne. Begge virksomheder har derudover overvejet at flytte deres virksomhed 

til et andet EU-land, hvis de danske regler ikke bliver af en sadan administrativ karakter, at de 

kan anvendes uden de helt store problemer. I den forbindelse nfflvner det ene af bureauerne, at 

de haber og maske nok ogsa forventer, at det bliver "den svenske model". 

4.3.2 Skatteministeriets forventninger 

Skatteministeriets forventninger og de paregnelige omkostninger for virksomhederne, bade 

administrativt og okonomisk, fremgar af bemffirkningerne til lovforslaget. Derudover har SKAT 

pa deres hjemmeside udarbejdet et notat om "Ophffivelse af momsfritagelsen for rejsebureauer 

og turistkontorer" 59. I dette notat beskrives nogle af de forventninger, som SKAT har. 

SKATs forventning er, at der efter indforsel af momspligten pa rejser for bureauer der enten 

handler i eget navn over for den rejsende og til rejsens gennemforelse anvender leveringer af 

varer og tjenesteydelser, som foretages af andre afgiftspligtige personer eller handler i den 

rejsendes navn og for dennes regning (formidling). Det fremgar i den forbindelse ikke, at det 

skulle vmre administrativt tungt, at rejsebureauet skal beregne fortjenstmargen pa rejserne. 

Af Skatteministeriets bemmrkninger til lovforslaget, som delvist er gennemgaet tidligere i denne 

afhandling, fremgar det, at okonomiske konsekvenser som rejsebranchen kan forvente, at disse 

blot vItes over pa kunderne. Og at det kan betegnes som en lettelse for branchen, at den 

bliver fritaget for lonsumsafgift. Derudover fremgar de administrative konsekvenser ogsa af 

bemmrkningerne: "enkelte tilpasninger af IT-systemer ma forventes hos rejsebureaueme...., 

nar momspligten afloser lonsumsafgiften". 

58 Bilag: Interview med AQ (Kilroy Travels), bilag 10.1.4. 

htto://www.skat.dk/disolay.asox?old=1813807&vId=0   
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Derudover fremgar der ikke umiddelbart nogen paregnelige konsekvenser - ud over at 

Skatteministeriet forventer at det arlige provenu forventes at vasre i omegnen af 155 mio.kr . fra 

moms pa rejsevirksomhed. Det kunne vmre hensigtsmwssigt, hvis der allerede nu havde vmret 

en model til momsberegningen pa skatteministeriets hjemmeside, sa rejsebureauerne kunne fa 

et indbiik i, hvordan de kan forventes at blive pavirket. 

4.4 Konkurrenceforvridninger 

Som nmvnt under punkt 4.3.1 forventer rejsebranchen, at der kan opsta 

konkurrenceforvridninger i branchen. Dette er ikke en helt ubegrundet forventning, da forskellige 

priser pa den samme vare/ydelse alt andet lige kan forventes at resuitere i en forvridning i 

konkurrencen. Den bevidste forbruger vil med storste sandsynlighed vmre selektiv i sit valg af 

enten rejsebureau eller flyselskab og dermed vmlge den billigste losning. 

Konkurrenceforvridninger i rejsebranchen kan primmrt skyldes to tilfmlde: 

1. Samme ydelse der i et tilfaelde er momspligtig og i et andet tilfmlde momsfrit 

2. Rejsebureauer underlagt forskellige regelsmt i forskellige lande 

Ad 1 det tmnkte eksempel er her flytransport. Ved salg direkte fra flyselskab til kunden, er 

salget/ydelsen momsfri givet momslovens momsfritagelse pa transportydelser. Seiv 

samme flysmde kan ved salg gennem et rejsebureau, som for eksempel chartrer et helt 

fly, vmre momsbelagt. Bureauet kan ogsa kobe enkeltsaader i et fly - og der vil dermed 

vmre en differentieret pris pa ens seeder i flyet. 

Man kan i den forbindelse frygte, at rejsebranchens kunder vil foretraekke seiv at booke 

deres fly, og at pakkerejser i den forbindelse mister transportelementet. Alternativt at der 

tilkommer operatorer pa markedet, som specialiserer sig i transport, i en endnu storre 

grad end hvad tilfaeldet er nu. Derudover kan det ogsa ske, at kunderne seiv vmlger at 

arrangere deres rejse, da de maske vil kunne fa mere fordelagtige priser ved seiv at 

sammensmtte deres pakkerejse. Kunderne vil for eksempel kunne kobe flybilletter 

gennem lavprisflyselskaber, booke transport lokalt til og fra den destination, de har 

besluttet sig for skal udgore malet for deres rejse. Og derefter tage kontakt til udlejere af 

ferieboliger/hoteller og derigennem booke opholdet direkte. En sadan konsekvens af 

lovforslaget vil langt fra vre at foretraekke, men kan vmre en reel trussel med den ogede 
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tilgaengelighed for sadanne ydelser grundet internettets udbredelse og tilgmngeligheden 

af alt lige fra flybilletter til bookning af overnatningsmuligheder rundt i hele Europa. 

Ad 2 Alt efter hvordan momspligten pa rejser bliver implementeret i Danmark, vil der kunne 

opsta konkurrenceforvridning i store eller mindre grad. Hvis der indfores en margensats 

som i Sverige, vil satsen, Skatteministeriet fastsmtter vmre altafgorende for, om det kan 

betale sig for bureauerne at benytte sig af ordningen eller alternativt flytte deres forretning 

til for eksempel Sverige. Hvis der ikke bliver implementeret en margensats, er det ikke helt 

til at spa om, hvorledes konkurrenceforvridningerne kommer til at se ud. Dog kan det 

forventes, at bureauer i Danmark kan komme til at drive forretning pa ulige vilkar, da nogle 

af bureauerne er storre end andre og dermed har flere ressourcer til at fa udviklet it-

systemer, der kan handtere momsberegningen. De sma bureauer vil da enten vmre nodt 

til at tilkobe kompetencerne og it-systemerne eller at outsource momsberegningen pa 

deres rejser. Alternativt kan de forsoge sig ud i komplicerede beregninger pa baggrund af 

oplysninger/tal fra deres bogforingssystemer. Det kan derfor antydes, at de store aktorer 

pa markedet, som for eksempel Charterbureauer, kan have en fordel, hvis der ikke bliver 

implementeret en standardsats. De vil kunne benytte sig af stordriftsfordele, i og med at 

deres forretning er sa stor, at den forventes at kunne bwre den ekstraomkostning, der ma 

forventes i forbindelse med at skulle udvikle nye moduler til it-systemer. 

Brancheorganisationerne RID og DRF er ogsa i deres horingssvar inde pa de 

konkurrenceforvridende elementer. Derudover er der fra Dansk Erhvery i deres 

horingssvar ogsa gjort opmwrksom pa eventuelle forventelige konkurrenceforvridninger. 

Det bliver derfor interessant at folge debatten og se det output, der kommer ved den af 

Skatteministeriet nedsatte arbejdsgruppes arbejde. 

4.5 Konsekvenser som folge af Iovaendringen, opdelt i aktorer 
branchen, herunder Rejsevirksomheder: med ingen EU aktivitet, 
med delvis rejser inden for og uden for EU og endeligt bureauer 
kun med EU aktivitet 

Indledningsvis blev de forskellige segmenter i den danske rejsebranche og deres karakteristika 

ridset op. I dette afsnit vil mulige konsekvenser for de forskellige segmenter forseigt listet op. 

Dette vmre sig bade okonomiske og administrative konsekvenser. Indledningsvis henvises der 

til figur jf. afsnit 4.3.2, som i alle tilfwIde viser den sondring og vurdering, som det enkelte 
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rejsebureau skal ud i, for de kan finde frem til, hvordan lovendringen kommer til at pavirke dem 

- og om den overhovedet kommer til at pavirke dem. 

4.5.1 Charterbureauer 

Charterbureauer kan deles op i to grupper, henholdsvis charterbureauer der chartrer enten hele 

fly, eller et stort antal af seder i fly for en hel seson, og rejsebureauer der selv driver et 

flyselskab eller er koncernforbundne med et flyselskab. Bureauer som dette kan med fordel se 

nermere pa afgorelsen i MyTravel, hvor problemstillingen vedr. problematikken vedr. egne 

flyseder og chartrede flyseder blev berort. 

4.5.1.1 Charterbureauer der chartrer seeder i fly 

For disse bureauer vil konsekvenserne ved moms pa rejser vere store. I det tilfelde at 

charterbureauet arrangerer pakkerejser inden for EU i eget navn, og til dette anvender ydelser 

tilkobt af tredje mand, bliver bureauet palagt at afregne moms af fortjenstmargenen pa deres 

rejser. For de tilfelde hvor rejserne gar til destinationer uden for EU, er der som hovedregel 

momsfritagelse jf. bema9rkninger til L203 6°  - dog kan der opsta udfordringer, da der i henhold til 

de vedtagne endringer i forbindelse med L529, foretages levering i forbindelse med flyvninger i 

de EU-lande, som overflyves. 

4.5.1.2 Charterbureauer der har egne fly 

Bureauer, der enten har deres egne fly, eller som er koncernforbundne med et flyselskab, bliver 

ikke ramt af de helt samme problemstillinger, da de almindelige momsregler for formidling/salg 

af transportydelser er momsfri. Bureauet setter derfor selv deres priser pa flysederne og kan 

derfor tenkes at foretage en beregning pa flysedepriserne, sedan at den samlede margen gar i 

nul - og det momstilsvar, der skulle have vaeret afregnet til staten, bliver elimineret. Der vil 

selvfolgelig altid vere transfer pricing lovgivning, som gor, at der ikke ma foretages handel 

internt i koncernerne, som ikke er pa markedsmessige vilkar. Dog er problematikken relevant at 

skele til, da de store charterbureauer ogsa selv er opmerksomme pa denne mulige abning. 

60 L203, bemmrkninger afsnit 2.2.1. side 9. 
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4.5.2 Erhvervsrejsebureauer 

Erhvervsrejsebureauer, der smIger til virksomheder, kan ikke som ved salg af rejser til personer 

eller ikke afgiftspligtige juridiske personer undgi at sende en faktura jf. momslovens § 68 a. 

Momsloven giver med indforslen af § 68 a mulighed for at undga at oplyse afgiftsbelob og 

afgiftsgrundlag i fakturaen, nar fakturaer udstedes til personer eller ikke afgiftspligtige juridiske 

personer. 

Afgiftspligtige juridiske personer - erhvervsdrivende skal derimod have en mulighed for at 

fradrage den moms, de bliver palagt i forbindelse med omkostninger direkte relateret til deres 

virksomheds aktiviteter. Fakturaer udstedt inkl. moms jf. momslovens § 52 vil derfor gore 

markedet for rejser gennemsigtigt, da erhvervsiivet direkte kan udlede 

erhvervsrejsebureauernes bruttofortjeneste pa rejserne givet den moms, de skal betale. 

4.5.3 Oversoiske Leisurebureauer 

Kendetegnet for de Oversoiske Leisurebureauer er, at de alene udbyder rejser uden for EU. De 

vil derfor ikke blive pavirket af mndringerne i momsloven og moms pa rejser, da disse alene 

vedrorende rejser inden for EU. Formidlingsbestemmelserne i momsloven finder altsa stadig 

anvendelse for disse bureauer. Der kan dog opsta problemstillingen i sondringen mellem EU og 

ikke-EU destinationer, da der i alle tilfmlde, nar der foretages udflyvning fra Danmark, vil vmre 

en del af rejsen, der foregar i EU-Iuftrum. 

4.5.4 "Kw selv" bureauer 

Disse bureauer har primrt destinationer inden for EU og vil derfor i stor grad blive pavirket af 

momsmndringerne. Problemstillinger i denne henseende kan vmre i sondringen, om der 

foretages enkeltydelser for fremmed regning eller pakkerejser enten for egen eller fremmed 

regning. Denne problemstilling var omdrejningspunktet i Van Ginkel-sagen, som er beskrevet 

tidligere i denne afhandiing. Hvis afgmnsningen er sadan, at bureauerne yder enkeitydelser for 

fremmed regning vil der kunne statueres momsfritagelse uanset, om der er tale om rejser inden 

for eller uden for EU. Er der og tale om pakkerejser (som "kor selv" ferier oftest er), vil 

bureauerne ifalde momspligt og dermed skulle beregne momstilsvar af deres fortjenstmargen. 

Administrationen og de okonomiske konsekvenser forbundet hermed vil hos "Icor selv" 

bureauerne let overstige den fortjeneste der er pa rejserne, da de opererer med en snmver 

fortjeneste for at kunne konkurrere med andre aktorer pa markedet. Det er popuIrt sagt 
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bureauer som disse, der kommer til at sta for indtjeningen af storstedelen af de ca. 160 mio.kr . 

som skatteministeriet forventer at moms pa rejser vil indbringe - og altsa vmre et af de 

segmenter, der bliver hardest ramt. 

4.5.5 Ovrige bureauer 

Fmllesbetegnelsen for bureauer, der ikke kun faider ind under nogen af de ovenstaende 

kategorier, er "Ovrige bureauer". Disse bureauer har forskellige miks af aktiviteter og dermed 

ogsa af rejser inden for og uden for EU. Bureauer med blandet aktivitet vil derfor blive pavirket 

af lovffindringerne alt efter hvilket et land og pa hvilken made, deres ydelser er stykket 

sammen. Momsberegningen for disse virksomheder skal derfor differentieres, og der skal tage 

hensyn til om de lande, destinationen ligger i, er inden for eller uden for EU. Administrativt kan 

dette blive en stor opgave og krwve, at medarbejderne bliver uddannet til at kunne handtere sa 

mange forskellige typer af rejser og de afiedte momskonsekvenser forbundet hermed. 

Derudover skal disse seiskaber foretage omfattende tiiretning af deres eikonomi og 

bookingsystemer, sadan at disse kan handtere beregning af moms alt efter hvilken destination, 

der rejses til. 
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5. Forventninger til regnskabsmaessige/administrative 
problemstillinger opstfiet ved indforelse af moms ph rejser 
inden for EU 

I nedenstaende delafsnit vii de konsekvenser, som kan forventes at opsta med indforelsen af 

moms pa rejser blive droftet med udgangspunkt i de tre scenarier - som Danmark umiddelbart 

star over for at skulle vmlge imellem. 

5.1 Ved anvendelse af den svenske model 

5.1.1 Set fra rejsebureauernes synsvinkel 

Administrativt vii implementering af en model i Danmark, som er lig den svenske, vmre 

fordelagtigt. Dette bade set fra rejsebranchens synsvinkel og set fra Skatteministeriets 

synsvinkel. Den svenske model har som fornvnt to dele, skabelonmomsen og 

marginalfortjeneste beregning af afgiftsgrundlaget. 

En model som den svenske vii give bureauerne mulighed for at anvende en standardsats som 

fortjenstmargen og derefter beregne det momsbelob, der retmwssigt skal pa rejsen givet 

omsmtningen. Pa den made vil det vmre muiigt for selv de mindste bureauer at beregne moms 

uden at skulle foretage investeringer der ikke er forholdsmssigt acceptable i forhold til deres 

forretning og okonomi. Derudover vii det vmre muiigt for de bureauer, der mener, at de kan fa 

en mere prwcis afgiftsgrundlag ved at foretage egentlige beregninger for eksempel pr. 

destination eller pr. rejse, at gore dette. Bureaueme er dermed i den situation, at de kan vmlge 

den type af beregning, der passer dem, og deres okonomi og administration bedst. 

5.1.2 Set fra Skattemyndighedernes synsvinkel 

Rent administrativt vil denne losning ogsa vwre at foretrmkke for SKAT, nar de skal foretage 

kontrol af momsindberetningerne. En standardsats vil gore det mere ligetil at kontrollere de 

momstiisvar, rejsebureauerne indberetter - da SKAT ikke skal dybere ned i grundlaget for 

beregningen end rejsernes priser. 
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5.2 Ved anvendelse af en model lig den engeiske 

5.2.1 Set fra rejsebranchens synsvinkel 

En ordning som den engeiske TOMS-ordning med en vejledning, der er sa indviklet, at de 

fmrreste rejsebureauer vii kunne folge den korrekt, vii ikke vfflre at foretrmkke alene pa grund 

af vejledningens uoverskuelighed. Den engeiske model har ogsa, ligesom den svenske model, 

to beregningsmetoder, hvoraf estimat af en markedsvaardi, og beregning af moms ud fra denne, 

vii vasre at foretrmkke. Marginalberegningen pr. rejse, som er den anden og langt mere 

indviklede metode, vii vmre decideret uhensigtsmmssig at benytte. Elementet med at foretage 

en arlig beregning er dog positiv i forhold til lovforslaget, som har lagt op til, at der skal 

foretages beregning ved salget af rejsen, og en beregning pr. rejse. Administrativt vii det knave 

store tilretninger i it-systemer og til dels ogsa i bookingsystemer. Omkostningen forbundet 

hermed er som tidligere nvnt ikke forholdsmmssig i forhold til den moms, der skal svares. 

TOMS-ordningen implementeret i den danske momsvejiedning vii derfor vmre et administrativt 

worst case scenario for rejsebranchen. 

5.2.2 Set fra Skattemyndighedernes synsvinkel 

De administrative byrder ved at palmgge de danske rejsebureauer at beregne moms pa rejser, 

som TOMS-ordningen palgger de engeiske bureauer at beregne momsen, vii vmre en stor 

opgave for skattemyndighederne at fore kontrol med. Skattemyndighederne vii skulle tilegne sig 

sa stort et branchekendskab, at de kan vurdere om beregningerne er i overensstemmelse med 

reglerne, eller om der er risiko for, at beregningerne er forkerte, og momstilsvaret dermed er 

enten for stort eller for lille. Ud over branchekendskabet skal skattemyndighedernes folk ogsa 

uddannes til specifikt at kunne foretage kontrol af momsen og en eventuel dansk TOMS-

ordning, pa en sadan made, at de kan forholde sig kritisk til de beregninger bureauerne laver. 

Det kan derfor smiles tvivl ved, om det er okonomisk efficient for SKAT at skulle uddanne sa 

mange folk og foretage en sa detaljeret gennemgang af indberetningerne, at det maske ikke 

star i forhold til de indtmgter, der forventes at komme i forbindelse med ordningen. 

5.3 Ved anvendelse af "den danske model" 

Da den danske model ikke er fastlagt endnu, er det svmrt at beskrive konsekvenserne ved den. 

Dog kan det siges, at hvis Danmark far en ordning i stil med den svenske, sa er det til 

rejsebureauernes fordel - og muligvis ogsa til myndighedernes samt ogsa den danske stats 
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fordel. En standardsats vil nemlig ikke kunne smttes sa lavt, at den kan stride mod EU-retten. 

Sa alt andet lige burde en standardsats indbringe mere som afgift, end de specifikt beregnede 

afgifter - og bureauerne vil derfor komme til at "betale" for at anvende en standardsats. 

Denne betaling ma dog antages at vaare vmsentlig mindre end den omkostning, de ville blive 

nodt til at ba re, hvis de selv skulle beregne moms pa hver enkelt rejse. 

Man kan derudover forestille sig, at den danske model kommer til at bests af 2 elementer, 

ligesom den svenske, hvor det er op til bureauerne selv at vmlge, om de vil benytte en 

standardsats, eller om de vil investere i it-systemer der kan handtere en specifik beregning af 

momsen, eventuel pr. rejse, hvis dette er muligt. 
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6. Konsekvenser for rejsebureauer efter indforelse af moms 
pa rejser inden for EU 

Det har for i denne afhandling vwret berort, hvordan rejsebureauer bliver pavirket alt efter deres 

aktiviteter, og hvortil de rejser, de udbyder, gar til geografisk. For at fa et overblik bliver der i 

nedenstaende afsnit prmciseret, hvordan de specifikke regler er for de forskellige bureauer. 

6A Rejsebureauer der smIger non EU rejser 

Rejsebureauer, der slger pakkerejser til ikke EU lande, for eksempel bureauer, der har 

specialiseret sig i at saelge rejser til USA, Australien eller sagar Norge, falder under denne 

kategori. 

For disse selskaber vil der ikke vmre nogen videre mndring i forhold til hvilke regler, de har 

vmret underlagt tidligere. Bureauerne er stadig momsfri af de aktiviteter, der foregar uden for 

EU. Af administrative konsekvenser kan det nwvnes at ogsa non-EU bureauer skal foretage 

tilretninger i deres okonomisystemer, da de nu skal kunne sende fakturaer til andre 

afgiftspligtige personer. Derudover kan bureauerne fa fradag pa deres 

administrationsomkostninger my., da generel momspligt pa rejser ogsa giver mulighed for 

fradrag for omkostninger. Nul-momsen pa non EU-rejser, kan altsa skabe en uligevaagt, da non-

EU bureauer kan fradrage moms uden samtidig at bidrage med et tilsvar for de rejser, de 

Bureauerne er altsa underlagt formidlingsreglerne i momslovens § 34, som gar dem 

ikke afgiftspligtige med hensyn til rejser uden for EU. Hjemlen til dette nwvnes ogsa i 

momslovens kapitel 16 A, § 67 d, som netop er tilfojet i momsloven med vedtagelsen af L203. 

6.2 Rejsebureauer der smIger EU rejser 

Rejsebureauer, der slger pakkerejser til EU-Iande for eksempel "Icor selv" bureauer, falder 

under denne kategori. 

AEndringerne i momslovgivningen vil vaare mest tydelig og have storst indvirkning i dette 

segment. Dette skyldes, at der fremadrettet skal beregnes moms af den fortjenstmargen, der er 

pa alle rejser solgt til destinationer inden for EU, jf. ophmvning af momslovens § 13, stk. 1, nr. 

16, som blev ophmvet med vedtagelsen af L203. Momsreglerne er implementeret i momsloven 

som kapitel 16 A "Swrordning for rejsebureauer". Afgiftsgrundlaget for rejsebureauer, der 
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swIger EU-rejser, er prmciseret i momslovens § 67 c og er altsa forskellen mellem rejsens 

salgspris og de omkostninger, der direkte er forbundet med sammenswtningen af elementer i 

rejsen. Bureauerne skal altsa til at opgare en fortjenstmargen pa de rejser, de swIger, og 

derudfra beregne momstilsvaret. Administrativt vil dette vaere en byrde for bureauerne, da de 

ikke for har vwret vant til denne form for beregninger, og i manges tilfwIde aldrig har stiftet 

bekendtskab med moms. De administrative konsekvenser vil givet resultere i askonomiske 

konsekvenser, da det ikke er helt gratis at implementere og indicate nye it-systemer og 

programmer samt at uddanne medarbejdere. 

6.3 Rejsebureauer der smIger en kombination af EU og non EU rejser 

Rejsebureauer, der smIger bade rejser inden for og uden for EU, bliver pavirket af 

lovwndringerne bade som beskrevet under afsnit 6.1 og 6.2. Disse konsekvenser, og den 

administrative byrde forbundet hermed, kan endnu ikke estimeres, da der ikke er nogen 

konkrete udmeldinger om, hvordan momsberegningen skal foretages fra 1. januar 2011. 

Bureauerne skal derfor indstille sig pa, at de skal vwre i stand til bade at handtere salg af rejser 

uden for EU, som ikke bliver palagt moms, samtidig med at de skal kunne handtere salg af 

rejser inden for EU, der bliver momspligtige. 

Derudover er der ogsa sondringerne om karakteren af ydelsen, der bliver udbudt af de 

forskellige bureauer, og om nogle af disse kan karakteriseres som vwrende rene 

formidlingsydelser, der er momsfrie. 

Alt i alt viser ovenstaende afsnit de forventelige konsekvenser bade for EU og for non-EU 

rejser. Rejsebureauerne kan forvente, at det bliver mere administrativt tungt at drive 

rejsebureauvirksomhed, end det har vwret frem til nu, samt at bureauerne ma forvente, at de 

skal budgettere med en meromkostning til administration og tilket af it-systemer, der kan 

handtere ordningen, uanset af hvilken model Skatteministeriet ender med at beslutte sig for. 
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7. Konklusion 

Formelet med afhandlingen har primmrt vret at bidrage til den verserende debat om 

komplikationerne ved vedtagelse af L203 pa momsomradet i forbindelse med at Skattereformen 

blev gennemfort i foraret 2009. Dette er gjort ved at foretage en empirisk analyse af, hvordan 

vedtagelsen af lovforslaget kan forventes at blive effektueret. Analysen har haft udgangspunkt i 

rejsebranchen og deres forventninger til de komplikationer, der naturligt forventes at opsta med 

mndringerne i momslovgivningen. I den kontekst er det gmldende regelsmt blevet gennemgeet 

for at prmcisere, hvor mndringerne vil vmre storst, og hvad mndringerne vii betyde for 

rejsebranchen. Herunder hvordan de prmjudicielle EF-domme og deres afgorelser, vil pavirke 

den kommende implementering af lovforslaget og momspligt for sa vidt angar 

rejsebureauvirksomhed. 

Afhandlingens problemidentifikation har behandlet rejsebureauernes informationsbehov til brug 

for deres budgetter og forventninger til mndringerne indfort med vedtagelsen af L203. I den 

empiriske analyse er det konstateret, at rejsebureauerne ikke ved, hvordan de kan forvente at 

blive stillet efter 1. januar 2011, da de ikke ved, hvordan loymndringerne kommer til at pavirke 

deres virksomhed. Dette indikerer, at Skatteministeriets informationsniveau i forbindelse med 

vedtagelsen af en se markant lov, der med et palmgger en hel branche at skulle betale en afgift, 

de ikke hidtil har vmret palagt, ikke har vwret hojt nok. Bade brancheorganisationer og 

enkeltstaende bureauer giver udtryk for, at dialogen - eller rettere den manglende dialog, med 

Skattevmsenet, har manglet. 

Af ovenstaende kan udledes, at en dialogbaseret fremgang fra Skatteministeriet i forarbejderne 

til !oven ville have vasret at foretraskke. Det ville, hvis en sedan fremgangsmade var blevet 

benyttet, have vmret muligt allerede inden vedtagelsen af !oven, have papeget udfordringer og 

eventuelle losningsmodeller - som resultat af en fornuftig dialog, hvor alle berorte parter kunne 

vmre blevet hot Da dette ikke har vmret en mulighed, findes det relevant at se fremad i stedet 

for at konstatere, hvordan wndringerne i momsloven kommer til at pavirke bureauerne. 

Den empiriske analyse har bekrmftet de i problemformuleringen beskrevne udfordringer, som er 

opsteet med vedtagelsen af L203. Rejsebranchen har ikke selv overblik over de konsekvenser 

lovforslaget kan komme til at have for dem alt efter hvilken model Skatteministeriet vmlger at 

palmgge bureauerne at benytte. Brancheorganisationerne har gjort opmmrksom pa en lang 

rmkke af problemstillinger, som Skatteministeriet muligvis ikke pa forhand har vmret klar over, 
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ville vre mulige. En nedsat arbejdsgruppe bestaende af Skatteministeriet, 

brancheorganisationer, revisorer og advokater my. her derfor feet til opgave at udarbejde et 

losningsforslag til, hvordan man mest effektivt kan implementere "moms pa rejser". 

Det er i afhandlingen, ved gennemgang af bade historisk materiale, indsamlet empirisk 

materiale, juridiske dokumenter og bemmrkninger fremsat af Skatteministeriet, konstateret, at 

rejsebranchen star over for en udfordring, uanset hvilken model Skatteministeriet vmlger at 

benytte. Onsket fra Rejsebranchen er klart og entydigt - en ordning lig den svenske, hvor der 

kan anvendes en standardsats til beregning af moms frem for en indviklet vejledning til 

beregning af en prmcis fortjenstmargen pr. rejse. Analysen og gennemgangen af mulige 

losningsmuligheder stotter op om rejsebranchens onske, da en ordning lig den svenske vil 

vre den mindst administrative tunge og samtidig vil give staten i omegnen af det provenu, der 

forventes. Dog skal det bemmrkes at det skal sikres at den danske model ikke kommer til at 

stride mod EU-retten, og de prmjudicielle afgorelser der allerede findes pa omradet. 

Der er en del uklarhed om de okonomiske konsekvenser for rejsebranchen, og der er i den 

forbindelse flere aspekter, som spiller ind. Hvis det er muligt for rejsebranchen at fore momsen 

pa rejserne videre over pa forbrugerne, vil aendringerne i momslovningen ikke afspejle sig 

direkte pa bundlinjen. Kan de derimod ikke vIte momsen over pa forbrugerne, vil de vre 

tvunget til tage tabet selv. Derudover er der okonomiske konsekvenser ved indkob af it-

programmer, som understotter momsberegningen, og disse er heller ikke til at overskue til 

fulde, men det kan forventes, at det er et anseeligt belob som bureauerne skal investere for at 

kunne afregne momsen korrekt. 

Ud over de abenlyse konsekvenser kan der ogsa forventes en grad af konkurrenceforvridning, 

der kan resultere i, at bureauernes omsmtning falder. 

Analysen og besvarelser fra Rejsebranchen har fastslaet, at det kan vaere en mulighed for de 

danske selskaber at flytte deres driftssted til andre naerliggende EU-lande, hvis den metode, 

skattevmsenet vmlger at implementere, bliver sa administrativ tung og okonomisk belastende, 

at rejsebureauerne ikke ser nogen anden losning end at flytte til et andet land for at kunne 

fortstte deres virksomhed, eller for at kunne konkurrere pa lige vilkar med andre Europaeiske 

rejsebureauer. En losning pa denne problemstilling kan vre at overveje den svenske model og 

sorge for, at den sats, der vedtages, ikke bliver hojere, end at de danske bureauer stadig kan 

konkurrere med andre europmiske rejsearrangorer. 
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Reglerne vedrorende moms pA rejser er efter vedtagelsen af L203 blevet tilstmkkeligt 

indviklede til, at rejsebureauerne ikke selv har overblikket over konsekvenserne, og de onsker 

derfor snarligst en vejledning fra Skatteministeriet, sklan at de kan forberede sig pa 2011 og 

overgangen til momspligt. Den eneste mulighed for rejsebranchen, for det kommer et udspil fra 

Skatteministeriet, er at danne sig et overblik over omfanget ved at gennemga de prmjudicielle 

afgorelser afsagt af EF-domstolen. 

Der skal i forslaget ogsa tages stilling til pa hvilket tidspunkt og af hvilket afgiftsgrundlag 

momsen skal beregnes, og formuleringerne skal vmre sa kiare, at der ikke er muligheder for at 

fejlfortolke vejiedningen. 

Rejsebranchen star altsa over for en rmkke problemstillinger, og der skal findes en dansk model 

for moms pa rejser, som tilsigter, at de danske rejsebureauer ikke bliver belastet af en tung 

administrativ og okonomisk byrde. Dette kan gores ved at implementere en standard 

fortjenstmargen pa rejser, som bureauerne kan afregne moms efter. 

Hvis bureauerne er af den opfattelse, at den fastsatte margen ikke er fordelagtig for dem at 

bruge, bor der implementeres en sekundmr beregningsmetode, hvor bureauerne kan udregne 

den margen, som de reelt har. I lovforslaget laegges der op til, at der skal beregnes moms pr. 

rejse. 

Analysen i nmrvaarende afhandling har dog konstateret, at det kan vmre mere fordelagtigt at 

lade bureauerne beregne momsen pr. ár. Ligesom den engelske TOMS-model foreskriver. 

Dette giver dog ikke en lobende indtmgt for staten, men vil gore det muligt at beregne 

momstilsvar pa de rejser, der er afsluttet. Dette leder til en anden problemstilling - hvorn6r 

afgiften skal palmgges. Til dette har analysen og arbejdet med opgave vist, at det rent 

administrativt vil vwre at foretrmkke, at afregningstidspunktet skal vmre, nar rejsen er 

gennemfort, her man forst da har et overblik over de reelle omkostninger forbundet med rejsen. 

Der vil ved en sadan losning kun vmre fa &lige reguleringer til momstilsvaret, nar de endelige 

omkostninger for en hel smson vedrorer en specifik destination/chartring af et fly er opgjort. 

Skatteministeriet bor derfor vmre lydhor over for de konsekvenser, branchen har gjort dem 

bekendt med, da der ved negligering af disse problematikker ikke kan forventes at blive 

effektueret et velfungerende regelsmt pa omradet for moms pa rejser. 

Hvorledes de faktiske regler kommer til at se ud, og hvordan de kommer til at pavirke 

rejsebranchen, kan altsa ikke fasts& med sikkerhed, hvorfor kun fremtiden vil give os svaret. 
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8. Perspektivering og forventning til fremtiden 

I forbindelse med udarbejdelsen af narvasrende afhandling er jeg undervejs blevet gjort 

opmarksom pa en raskke afledte problemstillinger, som ville have varet relevante og 

interessante at have behandlet. Afhandlingen har imidlertid haft sine begrasnsninger i forhold til 

omfang, hvorfor afgransningen er udarbejdet med henblik pa ikke at bemire disse tilstodende 

problemstillinger. Nedenfor er der kort redegjort for disse problemstillinger, som ligger i direkte 

forlangelse af opgavens problemfelt og problembehandling. 

Afhandlingen og behandling af problemstillinger heri har varet afgranset fra alle andre 

problemstillinger end rejsebranchens salg af rejser. I flere af afhandlingens kapitler kunne det 

have varet aktuelt at diskutere salg af enkeltydelser, og om nogle af rejsebureauerne maske 

kunne omlagge deres aktiviteter for at undga reglerne om moms pa rejser. 

Derudover kunne det ogsa have varet gunstigt at inddrage andre EU-landes erfaringer ved 

implementering af moms pa rejser, og derigennem have faet kendskab til andre mader at 

foretage beregningen af moms pa rejser end den svenske metode og den engelske metode. 

Ved en storre dataindsamling ville der kunne vare udarbejdet et mere tilbundsgaende forslag 

omkring vaig af metode i forbindelse med udarbejdelsen af "Den danske model". Det kunne 

derfor have varet relevant at se pa andre losninger sammen med den svenske og den 

engelske, for at Danmark kan udarbejde en sa tilpasset metode som muligt uden at skulle ud og 

opfinde en helt tredje beregningsmodel for moms pa rejser. 

Forventningerne til fremtiden er, at rejsebureauerne skal tilpasse sig de nye regler og vanne 

sig til, at deres ydelser pludselig er momsbelagte. Uanset hvilken model Skatteministeriet 

valger at implementere, er udviklingen i gang. Og Danmark tilpasser sig gradvist de forskellige 

EU-regelsat, direktiver og forordninger, som afsiger sig lobende retten til de sarregler, vi blev 

optaget i EU med. At der er ens regler i EU vel hele grundtanken med EU, og derfor meningen 

med ensartede regler, hvorfor det er relevant for Danmark at fa implementeret sd mange af 

disse som muligt, for at vare en stark spiller pa det Europaiske marked, og i EU 

sammenhang generelt. Moms pa rejser er blot en lille brik i det store spil - og denne 

lovaandring giver ud over harmonisering af dansk lovgivning ogsa et provenu til staten - som 

egentlig var hele ideen bag L203. 
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10. Bilag 

10.1 Interviews 

10.1.1 Overordnet dagsorden for interview af rejsebureauer, mail udsendt. 

Hej 

I forbindeise med min kandidatafhandling pa CBS, ville jeg Fiore om i vil vmre behjwIpelige med at svare pa nogle 
sporgsmal. 

Det er ikke noget, der nodvendigvis tager lang tid, og i bestemmer seiv hvor meget i har lyst til at uddybe jeres svar. 
Hvis du ikke er rette modtager, ma du meget gerne videresende mailen til rette vedkommende. 

Min afhandiing omhandler moms pa rejser, som folge af skattereformen vedtaget i foraret 2009 - der resulterer i at 
rejsebureauvirksomhed, som i sikkert allerede ved, bliver momspligtig aktivitet. Afhandlingen tager udgangspunkt i de 

gEeldende regler, og behandler derefter hvordan de nye regler kan komme til at pavirke rejsebureauer, og 

rejsebranchen som heihed. 

Udgangspunktet og vinklen i opgaven, er set fra rejsebranchens side - og hvilke konsekvenser vedtagelse af 
skattereformen far for branchen, og her twnkes bade pa de okonomiske og de administrative konsekvenser. 

For at kunne belyse problemstillingeme mest hensigtsmaassigt, og medtage hvilke konkrete problematikker der 
forventes at opsta, vil det vmre en meget stor hjlp for mig, at fa jeres syn pa sagen, og i den forbindelse jeres svar 

pa nedenstaende sporgsmal. I ma meget geme selv tilfoje yderligere problemstillinger, hvis I har nogle specifikke i 

tankerne - sa vil jeg, i det omfang jeg kan, bruge dem i afhandlingen. Sporgsmalene som jeg meget gerne vil have 
jeres svar pa er som folger: 

Hvilke overvejeiser har I som rejsebureau gjort jer i forbindeise med vedtagelse af rejsebureauvirksomhed som 

momspligtig aktivitet herunder: 

• Har I gjort jer nogen tanker om, hvordan lova3ndringen kommer til at pavirke jer? 

• Har I overvejet, om momsen vil fore til aendringer i jeres made at drive rejsebureau pa? 

• Hvilke okonomiske konsekvenser vil der vmre for jer som rejsebureau? 

• Hvordan vil wndringen pavirke jeres priser? 

• Hvilke administrative 03 ndringer eller tilretninger forventer i at skulle foretage? 

• Hvilke it-ndringer eller tilretninger forventer I at skulle foretage? 

• Har I overvejet tiitag for at skabe/sikre momsfradragsret for omkostninger og investeringer afholdt for 2011? 

• Har i overvejet at flytte hele eller dele af jeres aktivitet til for eksempel Sverige eller Tyskland givet deres 

momsregler? 

Hvordan i besvarer sporgsmalene, om det er i et dokument for sig seiv, om det er som reply pa denne mail - eller 

noget helt tredje, er op til jer. Som sagt for, er jeres bidrag med til at give min opgave dybde, og at fa 
"rejsebranchens" syn pa sagen med. Hvis I har yderligere sporgsmal er i velkomne til at kontakte mig, enten pr. mail 

eller telefon. 

Pa forhand mange tak for hjmIpen. 

Venlig hiisen 

Lena Kert Jensen 
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10.2 Telefoninterview den 21.12.09 med Lars Thykier (LT), administrerende 
direktor, Danmarks Rejsebureau Forening. 

Interviewet er foretaget via telefon, og der var derfor kun en overordnet dagsorden for 
interviewet. Der forekom derfor indskudte sporgsmal og besvarelse heraf. Da interviewet ikke 
blev optaget, er det nedskrevet ved hjaalp af noter, umiddelbart efter telefonsamtalen blev 
afsluttet. Dagsordnen var den samme som adspurgt hos rejsebureauerne jf. Bilag 10.1.1, da det 
ville give et samlet overblik over brancheorganisationens hoidning til problemstillingerne. 

Indledningsvist blev LT adspurgt om hans forventning til de kommende danske momsregler 
vedrorende moms pa rejser, om vedtagelsen af L203. 

.. Vi haber, at det /Over en ordning tilsvarende den svenske, men umiddelbart siger 
skatteministeriet nej til en sadan losning, men der afventes et endeligt svar... Der er derfor 
foresporgsler i Brussel for at fa et svar pa, om den svenske model kan anvendes i Danmark. 
Arbejdsgruppen som er nedsat for at udforme en vejledning og guidelines til L203, og hvordan 
loven skal effektueres, arbejder pa hojtryk, og det kan forventes, at de kommer med en 
udmelding i slutningen af marts 2010. 

Derefter folger et sporgsmal om, hvordan regleme forventes at trade i kraft, og hvordan det 
kommer til at pavirke salget af rejser. 

...Det ma forventes, at der Myer en overgangsordning, hvor rejser, der er kobt og betalt for den 
1. januar 2011, ikke bliver palagt moms. Rejser der derimod er kat efter overgangen til de nye 
regler, aftsa efter den 1. januar 2011 Myer palagt moms. Det er aftsa salgstidspunktet, der er 
afgorende for om der skal beregnes en moms efter henholdsvis de gamle eller de nye regler. 

Som opfrolgning pa dette sporgsmal spurges LT om, hvad der forventes at blive grundlaget for 
momsberegningen, til dette svarer han: 

... Nar der twnkes pa flyrejser, Myer det muligvis den "tyske variant", altsa hvor stor en del af 
tiden flyet er i forskellige luftrum. Dette er en meget beregningstung losning, da det kan 
resultere i at flyselskaber skal beregne pris pr. flyvning, alt efter om flyet har vwret i EU eller 
ikke-EU luftrum. 

Svaret vedrorende flytrafikken, leder hen til et sporgsmal om konkurrencesituationen, samt om 
der kan forventes en konkurrenceforvridning i forbindelse med vedtagelsen af L203 og 
implementeringen af de nye momsregler. Til dette svarer LT: 

...Det ma forventes, at der kan ske konkurrenceforvridning, da flyselskabeme har mulighed for 
at saalge billigere flyrejser end de danske rejsebureauer. Derudover har flyselskaber der er i en 
koncern med rejsebureauer, der arrangerer pakkerejser, muligvis "hjmlpe" disse bureauer, da 
fortjenstmargenen muligvis kan flyttes rundt i koncernen. l sidste ende vil der v6ere en 
afsmittende effekt, som vil ga ud over forbrugerne, der med storste sandsynlighed kommer til at 
betale for den ekstraomkostning, rejsebureauerne paregner at skulle betale. 

Hvordan er forskellige rejsebureauer stillet, nar de swIger rejser til henholdsvis EU eller uden 
for EU? 
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... Rejsebureauer, der kun arrangerer pakkerejser uden for EU er bedst stillet, da de ikke skal 
beregne moms af deres ydelser og ikke afregne momstilsvar. Bureauer, som Norsk rejsebureau 
og USA Rejser, er eksempler pa sadanne bureauer. Det giver derudover nogle udfordringer, 
hvis rejsebureauer arrangerer ture ind/ud af EU pa den samme rejse, for eksempel som ture pa 
de floder, der !ober gennem EU - og ogsa igennem ikke EU lande. Rejsebureauer, der alene 
arrangerer rejser inden for EU, er derfor dem, der bliver hardest ramt, da hele deres aktivitet er 
momspligtig efter de nye regler. 

LT adsporges i den forbindelse, om han har en ide om, hvad worst case og bedst case scenario 
er, til det svarer han: 

... Worst Case er, at Skatteministeriet palmgger rejsebranchen at beregne moms individuelt pr. 
rejse, det vil sige en detailberegning af margenen pa hver enkelt rejse hvert enkelt rejsebureau 
smIger. Derudover er det ogsa on knap sa attraktiv situation, hvis ministeriet ikke tager endelig 
stilling til, om der skal anvendes en standardmetode eller ej. Og at manglende detaljegrad i den 
forbindelse vil give alt for uklare regler og dermed gore det svmrt for rejsebureauerne. 

... Best Case, ma vmre onsket fra branchen, og fra brancheorganisationerne - at fa en 
standardsats for margenen, ligesom de svenske regler. Dette vil give de sma bureauer en 
chance, da de sa ikke skal implementere og fa udviklet helt nye it-systemer og fa uddannet 
personale, som er en hel uforholdsmmssig omkostning i forhold til deres samlede omsmtning. 

... Derudover er problemstiffingeme pa den korte bane, hvordan regnskabsprogrammer skal 
kunne handtere den nye momsberegning, samt styringen af den udgaende moms. Den 
praktiske indforelse og vejledning hertil onskes derfor inden for relativ kort tid, da bureauerne 
bor fa en chance for at implementere nye it-systemer, der kan handtere den nye momssats og 
beregningen af margenen. 

Herefter sprarges til den forventede gennemsnitlige fortjenstmargen, og hvorledes den kan 
tmnkes at blive i Danmark, for at den er mulig at arbejde med, og okonomisk kan betale sig for 
bureauerne. Hertil svarer LT: 

... Gennemsnitsmargenen bor vmre tilstrmkkelig lay til at den er gunstig for alle bureauer at 
anvende. Den bor afspejle den gennemsnitlige fortjeneste pa rejser, som, der er i Danmark pa 
numrende tidspunkt. 10 %, er ikke noget urealistisk bud. 

Til dette sprorges der: 10 % er lavere end den svenske sats, som er 13 %, forventer du, at der 
skal foretages en regulering af denne sats over tid? Sadan at den skal variere alt efter, om 
markedet er i ykst og vilkarene gunstige for branchen, eller om markedet er nede og vilkarene 
arlige? Til dette svarer LT: 

... En regulering vil ikke vmre aktuel, da forholdene over tid vil udjmvne sig. Der er heller ikke 
foretaget regulering af den svenske sats, siden den blev indfort. 

Endelig sprarges der ind til, om det kan forventes, at nogle bureauer vil vente med at indkete 
store ting/foretage ombygning my. grundet momsen og heraf momsfradrag for omkostninger? 
Til dette svarer LT: 
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... Nej. Det er ikke sadan, at bureauerne forventes at vente med at foretage investeringer - hvis 
de mangler ting, eller har planlagt investeringer for vedtagelse af loven, venter de ikke med at 
gore det. 
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10.2.1 Interview med okonomichef i et Oversoisk Leisure Bureau, svar pa 
sporgsmal jf. bilag 10.1.1. 

Hvilke overvejeiser har I som rejsebureau gjort jer i forbindelse med vedtagelse af 
rejsebureauvirksomhed som momspiigtig aktivitet herunder: 

• Har I gjort jer nogen tanker om, hvordan loymndringen kommer til at pavirke jer? 

SVAR: Den vil ikke pavirke os ud over pa saig til virksomheder 

• Har I overvejet, om momsen vil fore til asndringer i jeres made at drive rejsebureau pa? 

SVAR: Ja det har det ikke 

• Hvilke okonomiske konsekvenser vil der vmre for jer som rejsebureau? 

SVAR: Ingen som sadan 

• Hvordan vil mndringen pavirke jeres priser? 

SVAR: Det vil ikke pavirke, da vi aiene har rejser uden for Europa 

• Hvilke administrative mndringer eller tiiretninger forventer i at skulle foretage? 

SVAR: Der vil oprettes momskoder til fakturering til virksomheder 

• Hvilke it-aandringer eller tiiretninger forventer I at skulle foretage? 

SVAR: /Endringer i Navision 

• Har I overvejet tiitag for at skabe/sikre momsfradragsret for omkostninger og investeringer 
afhoidt for 2011? 

SVAR: Ja at udskyde storre investering eller oprette et seiskab som sa lejer systemet i et ar, 
safremt der er store investeringer. 

• Har i overvejet at flytte hele eller deie af jeres aktivitet til for eksempel Sverige eller 
Tyskland givet deres momsregier? 

SVAR: Ja overvejet men ikke aktueit 
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10.2.2 Interview med Allan Qvist, Kilroy Travels, svar pa sporgsmal jf. Bilag 
10.1.1. 

• Hvilke overvejelser har I som rejsebureau gjort jer i forbindelse med vedtagelse af 
rejsebureauvirksomhed som momspligtig aktivitet herunder: 

SVAR: Der er ingen tvivl om, at det gor kundernes kob direkte af leverandorer endnu mere 
attraktivt, hvorved vi som "mellemhandler" skal blive endnu mere konkurrencedygtig for at 
modsta dette. 

• Har I gjort jer nogen tanker om, hvordan loymndringen kommer til at pavirke jer? 

SVAR: Det kommer til at pavirke os negativt og vi har derfor behov for at vmkste vores saig af 
oversoiske rejser for at modsta dette. 

• Har I overvejet, om momsen vil fore til mndringer i jeres made at drive rejsebureau pa? 

SVAR: Afhaangig af lovens udformning, kan det betyde, at vi redefinerer hele vores 
forretningsmodel. 

• Hvilke okonomiske konsekvenser vil der vmre for jer som rejsebureau? 

SVAR: Det vil givetvis komme til at koste os et sted mellem 5 og 7 mio. DKK om aret i mistet 
indtjening, safremt vi ikke er i stand til at vmlte momsen over pa vores kunder. 

• Hvordan vil mndringen pavirke jeres priser? 

SVAR: Det vil fore til stigende priser, men det er usikkert om vi kan vmlte det hele over pa 
forbrugerne. 

• Hvilke administrative mndringer eller tilretninger forventer i at skulle foretage? 

SVAR: Dertil er administrationen af !oven m.m. ikke kiar nok endnu til at vi kan vide dette. 

• Hvilke it-mndringer eller tilretninger forventer I at skulle foretage? 

SVAR: Hele vores IT system skal saattes anderledes op. 
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• Har I overvejet tiltag for at skabe/sikre momsfradragsret for omkostninger og investeringer 
afholdt for 2011? 

SVAR: Nej, men det vmkker da vores interesse med sporgsmalet. 

• Har i overvejet at flytte hele eller dele af jeres aktivitet til for eksempel Sverige eller 
Tyskland givet deres momsregler? 

SVAR: Vi tror den danske model bliver som den svenske, men det er ikke afklaret endnu - men 
vi har overvejet at flytte vores virksomhed eller dele som folge heraf. 

Mvh 

Allan Qvist 
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10.2.3 Interview med adm. Direktor / CEO nystartet Leisure Bureau, svar pa 
sporgsmal jf. Bilag 10.1.1. 

Tak for din mail. 

Vi er ved at starte vores nye firma op, sa vi har desvmrre ikke overskud til at deltage/svare pa 
nedenstaende sporgsmal. 

GOD DAG ! 
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10.2.4 Interview med Direktor, Skirejsebureau, svar pa sporgsmal jf. bilag 10.1.1 

Hej Lena 

Vi har kun kort talt om indforelsen af moms pa rejser men har endnu ikke besluttet hvordan vi 
forholder os til det. 

Jeg kan derfor endnu ikke svare pa dine sporgsmal. 

Med venlig hilsen 

I  
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10.3 Ovrige bilag 

10.3.1 Rejsegarantifondens svar om antal af medlemmer (e-mail). 

From: Rejsegarantifonden Info Garantifonden [mailto:info@rejsegarantifonden.dk]  
Sent: 5. oktober 2009 13:20 
To: Jensen, Lena Kert (DK - Copenhagen) 

Subject: SV: Vedreirende antal registrerede medlemmer 

Pr. d.d. er der registreret 635 rejsearrangorer i fonden. 

Med venlig hilsen 

Birgitte Fjeldhoff 
advokat 

Rejsegarantifonden 
Rojelskr 11, 3. Sal 
2840 Holte 
Tlf.: 45 87 83 33 

Fax: 45 87 87 23 
E-mail: bf@rejsegarantifonden.dk  
Web: www.rejsegarantifonden.dk  

Fra: Jensen, Lena Kert (DK - Copenhagen) [mailto:lkjensen@deloitte.dk]  
Sendt: 5. oktober 2009 13:07 
Til: Rejsegarantifonden Info Garantifonden 
Emne: Vedrorende antal registrerede medlemmer 

Til rette vedkommende. 

Efter at have kigget rundt pa jeres hjemmeside, hvor det ikke har vmret muligt for mig at finde et 
sted, hvor der er oplyst hvor mange aktive rejsebureauer der er registreret i Rejsegaranti fonden 
i alt, sender jeg denne mail. 

Er det muligt for jer, at oplyse om hvor mange bureauer der er registreret pr. dags dato? 

Jeg sidder netop nu og er i gang med at lave min kandidatafhandling pa cand.merc.aud-studiet 
pa CBS, som omhandler moms pa rejser givet det i foraret vedtagne lovforslag pa omradet. I 
den forbindelse ville jeg meget gerne have et overblik over hvor mange bureauer der er tale om. 

Pa forhand tak for hjmIpen. 

Venlig hilsen 

Lena Kent Jensen 
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I 	Kandidatafhandling I  
10.3.2 DRF's horingssvar til Skatteministeriet af 26. marts 2009. 

VedImgges som manuelt indekseret bilag. 

10.3.3 DRF's brev til Konkurrencestyrelsen af 22. december 2006. 

VedImgges som manuelt indekseret bilag. 

10.3.4 RID's horingssvar til Skatteministeriet af den 26. marts 2009. 

VedImgges som manuelt indekseret bilag. 

10.3.5 Brev til Skatteministeriet fra Deloitte og DRF. 

VedImgges som manuelt indekseret bilag. 

10.3.6 TOMS beregningsmodeller, henholdsvis Cost-based calculation og Market 
Value calculation 

Vedlaagges som manuelt indekseret bilag. 
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Bilag 10.3.2 

nmnrnorke  Relse.bu.  ecqu Fnren no 

Skatteministeriet 	 Falkoner Alle 58 B 
Nicolai Eigtveds Gade 28 	 2000 Frederiksberg 
1402 Kobenhavn K 	 Telefon + 45 35 35 66 11 

Telefax + 45 35 35 88 59 

eMail:drMtravelassoc.dk 
Web:www.travelassoc.dk 

Frederiksberg den 26. marts 2009 

Vedr.: Horingssvar fra Danmarks Rejsebureau Forening vedr. 
Skatteministeriets lovforslag om moms og lonsumsafgift. 
Journalnummer 2009-211-0009. 

Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) har sent fredag den 20. marts 
modtaget Skatteministeriets udkast til lovforslag om aandring af 
mervrdiafgiftsloven og lov om afgift af lonsum m.v. 

Det skal bemaarkes at horingsperioden for dette lovforslag har vaaret sa kort, 4 
arbejdsdage, at det ikke har vret muligt for DRF at gennemfore den interne 
horingsproces blandt foreningens medlemmer, som tidligere har vmret anvendt 
i forhold til lovforslag af denne art, dvs. forslag, som har en helt afgorende 
betydning for den made der drives rejsebureau virksomhed pa i Danmark. DRF 
forbeholder sig derfor ogsa muligheden for senere at fremsende yderligere 
kommentarer til lovforslaget til Skatteministeriet. 

Opmrksomheden skal desuden henledes pa, at det efter DRF's opfattelse er 
uacceptabelt, at et lovforslag af denne art, som med et slag indforer en ny, 
administrativ byrdefuld skatteregel i en hel branche, ikke fremlaagges i en 
langt mere dialogorienteret form end tilfIdet er med dette lovforslag. Der er 
ingen tvivl om, at det ville have vret muligt at lovgive langt mere konkret og 
direkte anvendeligt for rejsebranchen, hvis der forinden lovforslaget blev 
fremlagt var blevet fort diskussioner med rejsebranchen om, hvordan moms 
ville kunne indfores pa den mest smidige made, herunder med de mindst 
mulige administrative byrder for branchens virksomheder. Der er heller ikke 
udfort en vurdering af de administrative konsekvenser af loven hos Erhvervs-
og selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) saledes 
som det ellers er kutyme at gore. En sadan vurdering havde ellers vret en 
rigtig god ide, lovforslagets konsekvenser taget i betragtning. 
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I Bilag 10.3.2 

Til selve lovforslagets indhold skal der knyttes folgende kommentarer: 

1. Det ekstra provenu ved indforelse af moms i rejsebranchen der angives i  
lovforslaget (netto 160 millioner kroner).  

Det er ikke lykkedes DRF at finde data der understotter, at der fra 2011, som 
lovforslaget indikerer, vil vaere tale om et bruttoprovenu pg omkring 200 
millioner kroner med et nettoprovenu til den danske stat pg omkring 160 
millioner kroner. Skatteministeriet har oplyst, at belobet stammer fra 
Skattekommissionens rapport fra februar 2009, men heller ikke i denne 
rapport er der konkrete tal der understotter pgstanden om, at der i den danske 
rejsebranche i dag - eller fremover - vil vimre den bruttofortjeneste til stede 
pg minimum 800 millioner kroner, som vil kunne pgImgges moms i et omfang, 
der medforer et momsprovenu pg omkring 200 millioner kroner. 

Det skal derfor pgpeges, at det kan vise sig, at det belob der fra 2011 reelt 
kommer ud af at indfore moms i rejsebranchen, kan blive vaesentligt mindre 
end forudsat i lovforslaget. 

2. Lovforslagets administrative konsekvenser.  

Flere steder i lovforslaget blandt andet pg side 27, punkt 7.2 anfores det, at 
der kun "forventes enkelte tilpasninger af IT-systemer hos rejsebureauerne....., 
ngr momspligten afloser lonsumsafgiften". 

Bilag 10.3.2 
Som allerede nmvnt ovenfor er J. ......... ...ette lovforslag tale om lovgivning, 
hvis tilblivelsesproces er kritisabel pg flere mgder, blandt andet fordi det ikke 
har vmret genstand for tilbundsggende undersogelser af rejsebranchen inden 
det blev fremsat. Et af de omrgder der ville have haft gavn af at vmre blevet 
undersogt mere grundigt, er sporgsmglet om de administrative konsekvenser 
for branchen. Det siger nemlig sig selv, at ngr en branche, der for en stor dels 
vedkommende ikke hidtil har skullet hgndtere moms, skal gore dette fra 2011, 
sg krmver det store aendringer i bl.a. rejsebureauernes IT systemer for det kan 
lade sig gore at hgndtere moms. 

Det skal derfor pg det kraftigste understreges, at en generel indforelse af 
moms i rejsebranchen nnedforer endog meget store investeringer i ny IT, samt 
uddannelse af en del medarbejdere, bgde af IT- og af momsmwssig karakter, 
med andre ord udgifter som ikke umiddelbart kan vmltes over pg 
rejsebureauernes kunder. Desuden Igger lovforslaget op til, at der skal 
foretages individuelle momsberegninger pr. aennemfort rejse  hvilket i praksis 
vil vre umuligt. Det foreslgs derfor, at der i den arbejdsgruppe der foreslgs 
nedsat til at forberede indforelsen af moms i rejsebranchen (se nwrmere om 
dette forslag nedenfor i punkt 10) enten udarbejdes en godkendt 
skabelonberegningsmodel for hvordan moms kan beregnes ud fra en 
standardsats eller at der gives andre konkrete, arbejdsbesparende mgder at 
administrere moms pg. 
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Bilag 10.3.2 

Det skal desuden bemmrkes, at de rejsebureauer der i 2009 og 2010 tvinges 
til at indkobe nye IT-systemer for at hgndtere moms ikke kan fradrage 
momsen pa disse indkob, da de forst i 2011 opngr mulighed for at fradrage 
indggende moms. 

DRF vii i denne sammenhaeng henlede opmmrksomheden pg den i Sverige 
velindarbejdede Skabelon-losning, som nmvnes i ovenfor som en mulig losning 
pS de administrative udfordringer, som indforelsen af moms medforer. 

Den svenske skabelon ordning stammer fra 1995 og er resultatet af en dialog 
mellem branchen og de svenske skattemyndigheder (Skatteverket), for at lette 
den administrative byrde for de enkelte rejsebureauer. Ordningen skal sikre, at 
de svenske virksomheder ikke blev stillet i en unodvendig arlig 
konkurrencemmssig position i forhold til de udenlandske virksomheder, der 
udbyder enkeltstgende rejseprodukter, som fx hotelier og transportselskaber. 
Skabelon losningen er til orientering forenelig med de EU retlige momsregler 
(Momssystemdirektivet mv.) 

Skabelon ordningen bygger pg den gennemsnitlige fortjeneste (margen), der 
mg pgregnes i rejsebranchen for en enkelt rejseydelse, set i forhold til den del 
af en samlet pris for ydelsen, der udgor moms. 

Regnestykket ser ud som folger: 

Gns. Fortjeneste pr. produkt * momsen indeholdt i den totale pris * 100 = Margen-sats 

Til brug for en konkretisering af ovenstgende forme! kan det oplyses, at 
standardavancen pg en pakkerejse solgt i Danmark erfaringsmmssigt er 10%, 
hvorfor samme belob bor anvendes genereit, for de af danske bureauer 
udbudte rejseydelser set som en helhed. 

For sg vidt anggr den i en totalpris indeholdte momssats udgor denne standard 
20 % af den samlede pris, hvorfor ovenstgende regnestykke kommer til at se 
ud som folger: 

0.10 * 0.20 * 100 = 2 % 

En typisk rejse, solgt af et rejsebureau, vii sgledes baseret pa skabelon 
beregningen skulle pglaegges 2 % moms fra 1. januar 2011. 

Skabelon-losningen har som formal, at lette den administrative byrde for de 
enkelte aktorer indenfor rejsebranchen ved at give dem et simpeit vmrktoj til 
at beregne det efter loven fastsatte momsbelob. 

Det skal understreges, at skabelon losningen blot er en af to 
momsberegningsmgcler og at det i Sverige sgledes ogsg er muiigt, at anvende 
de almindelige momsberegningsregier ved salg af rejser, hvis rejsebureauet 
Onsker dette. 

DRF onsker, som det fremggr en administrativ let momsh3ndtering, da den vii 
gavne branchens konkurrencedygtighed, undiade at pg'Igge fx mindre 
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Bilag 10.3.2 

erhvervsdrivende en unodig stor administrativ byrde og samtidig opng de 
fiskale mg1 og visioner, der er drivkraften bag lovforslaget. 

3. Konkurrenceforvridning til fordel for direkte smIgende flyselskaber ved  
indforelse af moms pa rejsebureauer.  

Flyselskaber er i dag som bekendt ikke nnomspligtige af saig af flytransport der 
udfores til destinationer udenfor Danmark. Det vil flyselskaberne heller ikke 
vaare rigr de nye momsregler indfores for rejsebranchen. Dette vil medfore, at 
de flyselskaber der saalger deres produkter direkte til forbrugeren, vil undgg at 
skulle belgge deres saig(-sgebyrer) med den moms som rejsebureauerne 
skal pgl.mgge fra 1. januar 2011 for saig af nojagtig det samme produkt. 
Dermed skabes der, via momslovgivningen, en konkurrenceforvridning til 
fordel for flyselskabernes direkte saig til deres kunder. En fordel, som pg ingen 
made kan vre lovgivers intention. 

Opmrksomheden skal henledes pg, at DRF allerede i flere omgange har 
pgpeget det konkurrenceforvridende element i nnonnslovgivningens 
speciairegier for flyselskaber, senest ved henvendeise til Konkurrencestyrelsen 
i december 2006 (se vedlagte kopi af en af henvendeiserne til 
Konkurrencestyrelsen om denne problemstilling). DRF's henvendeiser har 
desvrre ikke medfort at Konkurrencestyrelsen er gget ind i sagen. 

DRF forventer, at det endelige lovforslag vil biive tilrettet sgledes at saig af 
flybilletter og/eller pakkerejser via fiyseiskabernes egne saigskanaier vil biive 
pglagt samme momsbelob som saig af tilsvarende ydelser via danske 
rejsebureauer. 

Samtidigt skal der allerede nu gores opmmrksonn pg, at der i god tid inden 1. 
januar 2011 skal aftaies regier for beregning af regier for moms pg flybilletter 
til destinationer udenfor EU, da der ogsg pg dette omrgde kan opstg en 
konkurrenceforvridning til ugunst for rejsebureauerne. Dette vil blandt andet 
vre tilf.mIdet, hvis nogie flyselskaber som inkluderer et stop i en EU lufthavn 
rag vej ud af EU til en destination, kan smIge deres rejser uden moms mens 
andre (rejsebureauer) ikke fgr denne mulighed. Ogsg her skal lovforslaget 
tilrettes, sg det ikke giver flyselskaberne en konkurrence fordel. 

4. Andre nimrtliggende EU-Iandes momsbehandling af rejsebranchen.  

Det er efter DRF's vurdering ogsg konkurrenceforvridende, at visse EU-Iande, 
herunder nmrliggende EU-Iande, har lavere momssatser og dermed kan gore 
det attraktivt, at rejser til danskere smIges fra de pggwIdende lande i stedet 
for Danmark. 

En sgclan uheldig udvikling vil have en lang rkke utilsigtede konsekvenser og 
virkninger for !Ade de erhvervsdrivende, kunderne, men ogsg af ren 
nationalokonomisk karakter - herunder have en direkte indvirkning pg det i 
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nmrvaarende lovforslag forventede provenu, en problemstilling som allerede er 
*eget i dette horingssvar ovenfor under pkt. 1. 

Erhvervsdrivende fra udiandet vil, gennem udbud af deres ydeiser via 
internettet, kunne markedsfore sig med lavere priser end hvad kunderne vil 
kunne finde for tiisvarende produkter hos danske aktorer. 

De dansk etabierede bureauer vil blive palagt at opkrimve moms efter de 
danske satser, der som bekendt horer til de hojeste i EU. Dette vil swtte dem 
i en abenlys darligere konkurrencemssig situation, set i forhoid til de 
europ.miske aktorer, der er etabieret i de lande, der opererer med en markant 
lavere momssats, og som markedsforer sig mod Danmark og dermed de 
samme kunder. 

DRF er af den opfatteise, at en sedan skwvvridning af markedet kan medfore, 
at danske aktorer i rejsebranchen vil fiytte deres aktiviteter til de nrliggende 
EU lande, for pa denne made at kunne konkurrere pa bedre vilkar med de 
andre EU aktorer som beskrevet ovenfor. 

At dette forhoid har en direkte okonomisk konsekvens er evident, da den 
danske stat vil miste den med forsiaget onskede indtaagt for moms, samt den 
pagldende virksomheds generelle skattegrundlag. 

Det skal derfor tiisikres, at indforelse af moms i rejsebranchen ikke medforer 
en "udfiagning" af rejsebureauer til andre (EU-) lande. 

5. Momsregistrering i andre EU-lande.  

Med det regelsmt der I.mgges op til i lovforslaget, er der risiko for, at visse, 
maske Iangt de fleste rejsebureauer skal momsregistreres i andre EU-lande 
end Danmark. Problemet opstar fordi de rejsebureauer, der slger 
enkeitydeiser sasorn indkvarteringsydeiser(for eksempel hoteiovernatninger) 
tvinges til at lade sig registrere i de EU-Iande hvor de indkober ydelsen, hvis 
de vil vmre sikre pa at fa tilbagebetalt den indgaende moms pa disse ydeiser. 

Det kan ikke vaare Iovgivers onske at danske rejsebureauer, hvoraf der aiene i 
Rejsegarantifonden er registreret teat ved 600, alle skal lade sig registrere i de 
af de 27 EU-lande de gor forretning med, blot for at kunne handtere deres 
produkter  korrekt. 

DRF foreslar derfor, at der gives muiighed for, at indgaende moms der onskes 
fratrukket af et rejsebureau som en del af (moms-)handteringen af en 
kundebestilling, kan handteres i det danske momssystem uden krav om at der 
skal udfores "charge back" eller andre grmnseoverskridende aktiviteter af 
rejsebureauet. 

6. Momsfrihed for ferieboligudlejere.  
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Danske udlejere af feriehuse, ferielejligheder og lignende produkter i Danmark 
skal ikke betale moms, da de i dag sidestilles med "almindelige udlejere" af 
fast ejendom, i moms terminologien er der tale om "udlejning af fast ejendom 
til boligformgl, som er undtaget jfr. momslovens §13, stk. 1 nr 8.". 
Feriehusudlejerne betaler heller ikke lonsumsafgift, og kan ikke fradrage 
indggende moms pig de regninger de modtager. 

Der er ikke i Lovforslaget taget stilling til eventuel momspligt for rejsebureauer 
der udlejer feriebolig i udlandet. DRF Or ud fra at dette skyldes, at 
rejsebureauer der saelger "leje af ferieboliger i udlandet" ikke skal opkrave 
moms for denne type ydelser, da de som navnt leverer et produkt der allerede 
er fastlagt som varende momsfrit jfr. momsloven § 13, stk 1, nr 8. 

DRF onsker pg ovenstgende baggrund en bekraftelse pS, at rejsebureauer der 
formidler udlejning af feriebolig ikke er omfattet af momspligt, og at denne 
type salg ogsg vil vaere at betragte som moms- og lonsums frie ydelser efter 
loven trader i kraft den 1. januar 2011. 

7. Afregningstidspunkt for moms.  

Det omtales ikke i lovforslaget, hvorngr der skal afregnes moms for de rejser 
der salges. Da fortjenesten for en rejse sjaldent kan opgores inden rejsen er 
gennemfort, og i nogle tilfalde endda forst en godt stykke tid efter at rejsen er 
gennemfort, er det meget vigtigt at der ikke fastlagges et 
momsafregningstidspunkt der ligger tidligere end en solgt rejse er afsluttet. 
Dermed sikres, at der kan fastsIgs et konkret grundlag for det belob der skal 
afregnes og samtidig nedsattes risikoen for, at der skal fremsendes stare 
mangder refusionsanmodninger til Skatteregionerne vedrorende for meget 
indbetalt moms. 

8. Incoming-moms h3ndtering.  

Med udgangspunkt i h3ndtering af salg af sSkaldte "incoming ydelser" dvs salg 
til udlandinge af rejseprodukter som udelukkende eller hovedsagelig skal 
forbruges I Danmark, blev der pr. 1. Januar 2009 indfort moms ved salg af 
rejseprodukter i "B2B"-situationer, dvs hvor salget af det/de pggaldende 
produkter foregSr til et andet rejsebureau og ikke til slutkunden. 

I forbindelse med denne andring blev der ogsg indfort moms pg produkter 
som leveres i forbindelse med krydstogtsankomster, som pglagges 25% 
moms og dermed ikke er konkurrencedygtige i forhold til andre naertliggende 
EU-landes prisleje. Her taenkes bl.a. pS selve hgndteringen af et 
krydstogtsanlaeg, hvor udgiften til de medarbejdere der betjener gasterne fra 
krydstogtsskibene, fremover som udgangspunkt skal pglagges 25% moms, da 
de pggaldende ikke arbejder for krydstogtsselskaberne. 

Det bor pg denne baggrund overvejes, om der, i forbindelse med indforelse af 
moms i rejsebranchen, kan udarbejdes momsregler der muliggor, at leverance 
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af rene personaleserviceydelser til denne type aktiviteter ikke skal 
monnsbelgges selvom der er tale om en "B2B-transaktion". 

Sgfremt der ikke gives mulighed for at reducere eller helt fjerne momspligten 
pg denne type ydelser, risikerer Danmark nemlig, at krydstogtsgmsters 
hovedankomst & afgangshavn - den sgkaldte "home port" - fremover flyttes til 
andre havne i Norden hvor det er billigere at hgndtere den krmvende logistik 
der er forbundet med at vimre "home port". 

Skatteministeren har netop taget stilling til dele af denne problemstilling i 3 
sgkaldte §20-sporgsmg1 (S 1255-57, 2009) men har overset at det problem 
der bringes op af Fr. Collette Brix (DF) ikke kun vedrorer krydstogtsgsternes 
en-dags besoq i Kobenhavn eller andre danske havne, men det langt mere 
indbringende "produkt", nemlig de rejsendes ankomst til Kobenhavn for at 
komme frem til deres krydstogt, og efterfolgende afrejse fra Kobenhavn ngr de 
er fmrdige med deres krydstogt. Det er dermed mange penge og dermed 
arbejdspladser der tabes hvis krydstogtsskibenes "home port" flyttes vmk fra 
Danmark. 

Lovforslaget bor derfor justeres sgledes, at incoming ydelser der fortrinsvis 
leveres i Danmark til udenlandske kunder pgImgges mindst mulig moms. 

9. Rejsebureauers udstedelse af fakturaer 5 68a  

Forslaget til formulering af Momslovens § 68a Igger op til, at et rejsebureau 
har pligt til at opgive det i en opkrwvet totalpris indeholdte momsbelob til sine 
kunder pg rejsebureauets faktura, dog afhwngig af kundens status som 
afgiftspligtig person eller ikke-afgiftspligtig juridisk person. 

DRF finder ikke at det er hensigtsm.mssigt, at de kun i nogle tilfmlde vil vre 
muligt at undlade, at oplyse momsens andel af den totale pris. Dette skyldes, 
at et rejsebureau ved at udspecificere en momsandel samtidigt oplyser sin 
avance. Hvorvidt et rejsebureau onsker at oplyse om sine interne 
forretningsrthmssige forhold, leverandorforhold & -aftaler samt den generelle 
okonomiske konstruktion af sine produkter, bor derfor kunne trmffes af det 
pggmldende rejsebureau, og ikke vmre afhngig af rejsebureauets kunders 
juridiske status (jf. reglerne i Momslovens § 52). 

Yderligere vil kravet om differentiering i forhold til kundernes juridiske status, 
kraeve en urimelig stor indsats fra de enkelte rejsebureauer, der lobende skal 
indhente oplysninger om kundernes status, holde dem opdateret og vurdere 
rigtigheden af disse. 

DRF vil derfor foreslg, at det kun er kunder der defineres som "afgiftspligtige 
juridiske personer", der rent faktisk har en fradragsret for momsen, som kan 
anmode rejsebureauet om at fg det opkrvede momsbelob oplyst. 

7 



IBilag 10.3.2 1 

10. 	Nedsttelse af arbejdsgruppe vedr. indforelse af moms i  
rejsebranchen.  

DRF opfordrer til, at der sg snart loven er vedtaget, nedsmttes en 
arbejdsgruppe med deltagelse af Embedsmmnd, branchereprmsentanter og 
repraesentanter fra som minimum revisorer og advokater, som udarbejder et 
oplaag til momsregler pg omrgclet herunder ogsg indholdet i de 
bekendtgorelser der vedrorer dette emne. 

Hvis der er behov for uddybning af ovenstgende kommentarer kan 
undertegnede kontaktes pg e-mail lars(Thtravelassoc.dk eller pg mobiltelefon 
+45 4045 6814. 

Med venlig hilsen 
Danmarks Rejsebureau Forening 

Lars Thykier 
Direktor 
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Li 	. :it 	K ,3 	F. F., CR A ;.'L: 	C 

Konkurrencestyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 Kobenhavn V 
Aft. Jan Schans Christiansen 

Frederiksberg, den 22. december 2006 

Udtalelse fra Konkurrenceridet i medfer af konkurrencelovens § 2, stk. 5 af 31. maj 
2006 (vedrerende momsreglernes indvirkning pi konkurrencevilkarene pa markedet 
for reparation og vedligehold af tog og rutebusser til passagerbefordring). 

Idet Danmarks Rejsebureau Forening er bekendt med, at hr ringsfristen for ovennwvnte 
udtalelse er udskudt til 31. december 2006, skal Foreningen hermed kommentere 
udtalelsen fra Konkurrencestyrelsen som folger: 

I udtalelsen behandles de konkurrencemmssige virkninger af bestemmelsen i momsiovens 
§ 13, stk. 1, nr. 15 (fritagelse af passagerbefordring for moms). Foreningen onsker at gore 
opmEerksom pa, at andre dele af momsiovens § 13, stk. 1 medferer samme form for 
konkurrenceforvridning, idet momsiovens § 13, stk. 1, nr. 16 (fritagelse af rejsebureauer 
for moms) sammenholdt med visse flyselskabers mulighed for at opna momsfrihed 
ligeledes medforer en utilsigtet fordel for flyselskaberne. 

Den nuvmrende regelfortolkning giver nemlig flyselskabeme mulighed for at fradrage 
indgaende moms — ogsa pa indkob der vedrorer sag til slutkunder, mens rejsebureauerne 
som folge af deres momsfrihed ikke kan fradrage indgaende moms pa helt identiske 
ydelser. Denne forskel i momsreglerne for ellers helt identiske virksomheder resulterer i en 
konkurrencefordel for flyselskaberne ved saig af flybilletter pa anslaet ikke under 10% i 
forhold til rejsebureauerne. 

Det er derfor Danmarks Rejsebureau Forenings hab, at denne ubalance urges fjernet i 
forbindelse med den mndring af momsfradragsreglerne, der ma forventes at komme pa 
omradet for reparation af tog og rutebusser til passagerbefordring. 

Safremt der er sporgsmal til ovenstaende, er Konkurrencestyrelsen velkommen til at 
kontakte os. 

Med venlig hilsen 
DA 	REJSEBUREAU FORENING 

ASSOCI1':TION1 OF 	TRAVEL ,1•\.G71 .4TS Al411) TOUR OPERATORS 
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ARID  
Rejstarrangtmr i Danmark 

Skatteministeriet 
Nicolai Eigtveds Gade 28 
1402 Kobenhavn K 

Den 26. marts 2009 

Vedrorende: Lovforslaa om moms og lonsumsafaift 

Indledning 

Vi skal indledningsvis takke for muligheden for, at kommentere udkastet til forsiag til lov 
om mndring af mervmrdiafgiftsloven og lov om afgift af lonsum m.v. Grundet lovforslagets 
indgribende karakter havde vi dog sat pris pg , at horingsfristen havde vmret Imngere end 
en uge. 

Indforelse af moms pg rejsebureauvirksomhed er en radikal aendring af mange grs dansk 
praksis og kommer pg et tidspunkt, hvor den generelle afmatning allerede har sat sine 
dybe spor i rejsebranchen i form af en markant nedgang i eftersporgslen efter ferierejser. 

Hertil kommer, at de rejsende og rejsebranchen fra 1. januar i gr allerede er blevet pglagt 
et passagerspecifikt gebyr til retablering af Rejsegarantifondens formue. Yderligere 
omkostninger for de rejsende i form af indforelse af moms vil isoleret set ikke vmre 
branchens eller forbrugernes interesse. 

Vi er naturiigvis kiar over, at ophmvelsen af momsfritageisen for rejsebureauvirksomhed 
skal ses, som en del af de mange skatte- og afgiftsmndringer i Forgrspakke 2.0. 

Den storste bekymring i rejsebranchen i relation til indforelse af moms pg rejsebureau-
virksomhed er imidlertid de administrative og systemmaessige vanskeligheder, der er 
forbundet med beregning og opkrmvning af moms pg rejser. 

Det er ikke uden grund at andre europmiske lande administrerer margenmomsordningen 
vidt forskelligt. Sporene skra2mmer. 

Nedenfor har vi opregnet en rmkke af de administrative og praktiske implikationer, 
margenmomsordningen indebmrer. De mange vanskeligheder, der i praksis vil vmre med 
introduktionen og administrationen af margenmomsordningen, taler for en alternativ 
momsmodel. Denne vil vi anbefale sidst i redegorelsen. 

C. F. Ricks Vej 17, 2000 Frederiksberg, tlf 40 82 86 77, fax 45 74 45 01, mail: henrikspecht@mail.dk  
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Praktiske, administrative og systemmaessige forhold 

Beregning af moms og den enkelte rejse  
Lovforslaget Igger op til, at momsen beregnes for den enkelte rejse ved salgstidspunktet. 

Den made rejsebranchens omkostninger ofte oppres pg umuliggor imidlertid en sgdan 
beregning. Pg salgstidspunktet er eksempelvis hverken load factoren (belmgningen pg 
flyene), garantisengeudnyttelsen, flybrmndstofpriser og lokale valutakurser m.v. kendt. 

Derfor kan man ikke pg salgstidspunktet beregne den faktiske omkostning for den levering, 
der kommer den rejsende direkte til Bode. Det vil typisk forst vmre muligt efter 
gennemforelsen af en given flyserie eller efter afslutningen af en smson. 

Momsangivelse pa fakturaen  
Det fremggr tillige af lovforslaget, at der for afgiftspligtige personer og ikke-afgiftspligtige, 
juridiske personer stilles krav om, at momsen specificeres pg fakturaen. H. ovenstgende er 
beregning af fortjenstmargen pg salgstidspunktet ikke mulig. 

Vertikal integration  
En rwkke stare rejsearrangorer indggr i Internationale koncerner med egne luftfarts-
selskaber, hotelselskaber og destinationsselskaber m.v. Det forhold, at der er fradrag for 
de faktiske omkostninger til bl.a. sgdanne elementer i rejsen, kan teoretisk set give 
anledning til spekulation omkring prisfastsaattelsen mellem koncernforbundne selskaber. 
Der mg sikres en momsmaassig neutralitet i forholdet mellem de store og smg udbydere. 

Tidspunktet for momsafregnina  
Lovforslaget Iwgger op til, at moms skal afregnes pg salgstidspunktet/betalingstidspunktet. 
Dette er en smrdeles upraktisk opgorelsesmetode, som vii medfore store, administrative 
byrder. Et stort antal rejser annulleres eller aandres efter kobstidspunktet, hvilket 
medforer, at samtlige sgdanne aandringer skal reguleres i forbindelse med opgorelsen og 
indberetning af forfalden moms. 

Selv ved rejsekob uden efterfolgende aandringer vil betaling af depositum ved selve kobet 
og slutbetaling nogen tid inden afrejse nodvendiggore to indberetninger for samme 
rejsekunde. Det forekommer helt unodigt. 
Den foreslget afregningsform vil medfore en ekstra kompleksitet, som vil betyde langt 
mere omfattende kontrolarbejder og administration for SKAT save) som rejsearrangorerne. 

I rejsebranchen er det fast praksis, at regnskaber, indbetalinger til Rejsegarantifonden 
m.v. opgores pg afrejsetidspunktet. Tilsvarende mg gaalde for opgorelse af moms. 
Dvs. at den udggende momsberegning bor baseres pg leveret/effektueret rejser/ydelser og 
ikke pg branchens cash flow. 
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Direkte henforbare leveringer 
Lovforslaget anforer - i overensstemmelse med momssystemdirektivet - at der ved 
beregning af rejsebureauets fortjenstmargen er fradrag for omkostninger for leveringer, 
der kommer den rejsende direkte til gode. 

Hverken lovforslaget eller bemaarkningerne til lovforslaget angiver imidlertid, hvilke 
leveringer der er omfattet af formuleringen. Udover fly, hotel og destinationsdrift taler 
meget for at ogsS andre omkostnings arter, som kommer den enkelte rejse til gode er 
omfattet af ordningen. For at reducere en potentiel retsusikkerhed er der behov for, at 
skattemyndighederne ogsS pS dette omrSde udarbejder klare retningsliner for !ovens 
anvendelse. 

Periodeudligning udelukket 
Det er hyppigt forekommende, at rejsebranchen uden for hojssonen smIger rejser med 
lille eller negativ fortjenstmargen. Lovforslaget giver imidlertid ikke mulighed for at 
foretage en smsonbestemt periodeudligning, da opgorelsen skal ske a den enkelte rejse. 

Det forekommer ikke rimeligt, at positiv fortjenstmargen momspSImgges uden at negativ 
fortjenstmargen kan fradrages. Det ville vmre rimeligt, hvis oporelsen kunne ske 
periodevis for at reducere de nmvnte urimeligheder. 

Konstatering 

Som det fremgSr af ovenstSende, vil indforelse af en margenrelateret ordning stille krav 
om betydelige mndringer af rejsebureauernes administrative rutiner og it-systemer. 

Det skonnes helt urimeligt og unodigt. Der er behov for en ordning, som uden indforelse af 
unodige administrative byrder kan tilvejebringe det onskede provenu. 

Anbefaling 

RID opfordrer til, at der indfores en ordning, som er let at forstS og administrere for bSde 
de rejsende og rejsebranchen, og som fortsat kan indbringe staten det onskede provenu pS 
160 mio. kr . 

RID anbefaler, at der indfores en omswtningsbestemt momsordning, hvor beregnings-
grundlaget er en fast procentsats af rejsens pris. 

En Asian ordning har vmret anvendt i en Srrmkke i Sverige. I Sverige udgor momssatsen 
2,6% af rejsens pris. Det er en enkel og let administrerbar ordning. 
Indforelse af en omsmtningsbestemt momsordning vil endvidere betyde, at branchen vil 
vmre i stand til, at angive momssatsen samt specificere momsen pS fakturaerne. 

Hvorvidt satsen skal vmre den samme i Danmark ma bero pA en beregning af, hvilken sats 
af branchens samlede omsaatning, der kan skabe et samlet momsprovenu pS 160 mio. kr . 
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Bestemmelserne i 6. momsdirektiv og momssystemdirektivet er i forvejen en swrordning 
fra hovedreglen om, at der skal beregnes moms af hele rejsens pris. Derfor ser vi ikke 
noget til hindrer for, at Danmark tiltrmder en eksisterende og velfungerende swrordning 
som den svenske. 

Vi hSber herved at have redegjort for branchens synspunkter, og star selvsagt til rSdighed, 
sSfremt Skatteministeriet nu eller p8 et senere tidspunkt matte onske yderligere 
kommentarer eller medvirken fra vor side. 

Med venlig hilsen 
REJSEARRANGORER I DANMARK 

Henrik Specht 
Generalsekret.mr 

Fakta: 

RID reprsenterer rejsearrangoreme: MyTravel, StarTour, Apollo Rejser, Bravo Tours, 
Atlantis Rejser, Travel Booking/Ung Rejs, Arhus Charter, Falk-Lauritsen Rejser, Club La 
Santa og Folkeferie.dk. 

Disse arrangorer sendte i 2008 ca. 1.070.000 personer p.5 ferie med fly ud af Danmark, og 
reprxsenterer saledes ca. 90% af samtlige danske charterrejser. 
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Skatteministaiet 
Mt.: Kaj Ramslev 
Nicole Eigtveds Gade 28 
1402 Kobenhavn K 

Moms pA rejsebureauydelser — opheg vedr. arbejdsgruppe 

Under henvisning til behagelig telefonsamtale den 1. juli 2009 sender Danmarks Rejsebureau For-
ening og Deloitte et oplEeg vedrorende opgaverne i den arbejdsgruppe, Skatteministeren indvilligede 
at nedsEette efter vedtagelsen af lov nr. 520 af 12. juni 2009. 

Baggrund for henvendelsen 
Danmarks Rejsebureau Fonaning (DRF) ser en rEekke uatklarede momsfaglige og forretningsmansige 
udfordringer i dot nye regelsEet og gay derfor i sit horingssvar udtryk for et make om, at der skulle 
nedsEettes en arbejdsgruppe med deltagelse af reprEesentanter for rejsebranchen. Det var DRF's tanke, 
at arbejdsgruppen skulle udarbejde opkeg til et mere detaljeret indhold af de nye momsregler for rej-
sebureaueme. Andre horingsparter, blandt andet FSR, kom med lignende f-orslag under luningsfasen. 

I forbindelse med skatteudvalgets behandling af lovforslaget inviterede Skatteministeren branchen til 
at deltage i en arbejdsgruppe med henblik pi at udarbejde regler for "fakturakrav" og "regnskabsfo-
ring", som or lette at forstA og administrere for bide branchen og myndighederne. Skatteministeren 
naminte i den sammenhEeng ogsk, at dot vil mere naturligt for arbejdsgruppen at se naumere pA, om den 
svenske model kan vaare en inspirationskilde. 

Da dot er uafldaret, om rejsebureauer allerede fm 2010 skal til at oplateve moms af deres rejser, mener 
vi, at arbejdsgruppen her konstitueres hurtigst muligt.  Vi mener ogsa, at dot er hensigtsmansigt for 
branchen og SKAT, hvis Jubqjdsgruppens kommissorium buyer bredere  end blot at fasthegge regler 
for "fakturakrav" og "regnskabsforing", sAledes at ogsit de vtesentligste generelle definitioner og op-
gorelsen af afgiftsgrundlaget efter lovens § 67 c, kan droftes nen -mere. Mir alt kommer til alt er fakta-
raen et spejl af dime problemstillinger. 

Modem af Deloltte Touche Tohmateu 
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Baggrunden for disse opfattelser vil fremga of nedenstiende. 

Momsfaglige problemstillinger 
Lov nr. 520 medforer helt overordnet to meget vwsentlige Eendringer for de danske rejsebureauer, her-

under rejsearrangorer: 

1. Den nuwerc 	de momsfritagelse ophieves 

2. Der indferes et sierligt momssystem i forbindeLse med vise of bureauemes ydelser. 

En konsekvens af lowendringen er sAledes, at rejsebureaueme skal forholde sig til, om dares ydelser 
bliver omfattet af det werlige momssystem, og hvordan afgitsgrundlaget i sa tilfielde skal gores op. En 
anden, og mindst lige sit vigtig konsekvens, er, at bureauet skal forholde sig til, hvilke regler der Fel-
der, nbr deres ydelse IKKE er omfattet af det werlige momssystem. 

Blandt DRF's medlemmer fmdes bureauer, som formentlig alene skal bruge det werlige system — men 
der findes i lige sk stor udstra3kning medlemmer, som aldrig kommer i banning med det werlige 
momssystem. Endelig er der den overvejende gruppe, som i visse situationer kommer i beroring med 
det werlige system, men samtidig pa andre ydelser skal bruge de ahnindelige regler i momsloven. 

Ad 1— momsfritagelsen ophwves  

Den nuvrerende momsfritagelse welder, nar et rejsebureau handler i eget navn overfor den rejsende, og 
til rejsens gennemforelse benytter sig af indkob £a andre afgiftspligtige personer. Momsfrintgelsen 
gEelder ogsA, nar rejsebureaueme optrEeder som formidlere i fremmed navn, forudsat at det er i den 
rejsendes navn (og regning). 

Dette har betydet, at den danske momsfritagelse bliver opfattet som en branchefritagelse, og langt 
stersteparten af DRF's medlemmer har derfor ikke brugt ressourcer pa at beskEeffige sig med moms. 
Selv momslovens almindelige regelscet er derfor  nyt for branchen. 

Vi vedlEegger derfor et diagram, som illustrerer den komplicerede proces, rejsebureauerne efter ophre-
velsen af momsfritagelsen skal gennemga i forbindelse med hvert eneste salg af en rejse,  for de kan 
vselge den rigtige made at beregne moms pa. Vi bar ved opdelingerne inddraget ministeriets redegorel-
se for de forskellige muligheder, jf. lovforslagets punkt 2.2.1. 

Diagrammet lasses "fra toppen mod burden", og momskonsekvenserne or overordnet beskrevet i den 
nederste kasse i hver see. Som det fremgAr, er der en nekke viesentlige (og komplicerede) forhold, 
rejsebureauet skal tage stilling til, inden de mar frem til, hvilket regelsret de skal benytte. 
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Den ferste vigtige sondring er, om bureauet handler i eget navn eller I fremmed navn. Hvis sidstruevn-
te er tilfeldet, kan bureauet ikke komme ind i sterreglerne. Hvorvidt et rejsebureau handler i eget eller 
fremmed navn er en meget vanskelig sondring. 

En tang radce fritidsrejsebureauer saelger i visse tilfielde fierdigpaklcede ture, som er annoncerede i de 
periodiske kataloger. I mange situationer er den rejsende dog interesseret i en anden sammenstetning 
af pakken, og bureauets salgsmedarbejdere setter sig derfor semen med den rejsende og planlegger 
en individuel tur. Det er heft Abentstitende, om bureauet i disse situationer ogsa handler i eget navn, jf. 
by om paldcerejser, eller om bureauet handler som fonnidler i fremmed navn, som indikeret i depar-
tementets bemierkninger om weldende praksis, jf. lovforslagets afsnit 2.2.1. 

EF-domstolen har senest i sag c-200/04 (iSt) udtalt, at dot efter retspraksis er den nationale rats opgave 
at vurdere, out rejsebureauerne handler i eget eller fremmed navn (pnemis 20). Vi mener, at det er 
afgorende for afklaringen af dot nye regelstet, at denne problemstilling bliver en del af opgaven for 
arbejdsgruppen. 

Den anden vigtige sondring opstar, nAr det er konstateret, at et bureau handler i eget navn. Momsloven 
indeholder fiere bestemmelser, som regulerer forhold, hvor man handler i eget navn. Det er derfor 
vigtigt at fl fastslaet betingelserne for, at bureauet kan opretholde numerende praksis og formidle 

enkehydelser i eget navn efter momslovens § 4, stk. 4, og dermed uden at were omfattet af stennom-

sen. l . Det er ligeledes vigtigt at It fastlagt betingelserne for, at bureauet kan arses for kaber/srelger af 
den pitgeldende ydelse, og dermed ogsa handle uden at were omfattet af stermomsen. 

Dette har betydning for de mange i branchen, der blandt andet handler/formidler tlybilletter til private, 
hvor de er i direkte konkurrence med flyselskaberne, som nelger deres egne billetter uden moms. 

EF-domstolen har ganske vist i sag c-163191 (Van Ginkel) udtalt, at stermomsen kan omfatte en-
keltydelser, fordi der kan were f.eks. ridgivning om muligheder inkluderet i formidlingsydelsen 
(pnemis 24). Sagan er imidlertid fire for intemettet blev "allemandseje", og sporgsmalet er, om dom-
stolen vile were kommet from til samme resultat, hvis der havde vteret tale am en internetforraidler, 
hvor der reelt ilcke Cr mulighed for at give radgivning til den rejsende. Sporgsmilet om, hvorvidt et 
bureau k,m were omfattet af momslovens § 4, stk. 4, er sAledes fortsat relevant. Vi mener derfor ogsa, 
at denne problemstilling skal behandles i arbejdsgruppen. 

Den tredje vcesentlige sondring pk. vej mod sermomsen er, am den indkobte ydelse gennemferes inden 
for EU eller uden for EU. Det er i sterdeleshed wesentligt at fit fastlagt praktiske regler for opdeling i 
forbindelse med transport, da transportdelen af en rejse fra Danmark stort set altid bliver gennemfort 

If. felts. momsvejledningen 2009-2, afsnit D.3.3. 
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af en underleverandor, og finder sted bade inden for og uden for EU. Vi mener, at arbejdsgrappen bar 
arbejde pi at finde nogle regler for praktiske opdelinger. 

Ad 2 — samligt momssystem i forbindelse med visse af bureauexnes ydelser 

Med lovtendringen indfinrs santti *g et seerligt momssystem i forbindelse med vine af bureauernes 

ydelser — nemlig nar de handler i eget navn overfor den rejsende, og til rejsens gennemforelse benytter 
sig af indlcob fra andre afgiftspligtige personer. Det sierlige momssystem wider dog ikke i disse situa-
tioner, hvis rejsen gennemfores uden for EU, lige som det sterlige momssystem ikke gelder pi de 
"egne ydelser", der eventuelt indgar i pakken. 

Det er imidlertid forst, nar der er Matted over sondringerne under pkt. 1, at rejsebureauet kan be-
stemme, hvilket regelstet de skal beregne moms efter — og stermomsen er en of to-tre muligheder. 

Det fremgar af lovteksten, at ssermomsen for enkeltydelsen skal beregnes pi baggrund af fortjenstmar-
gen. Ideelt set er on moms pa baggrund af en fortjenstmargen en besnterende orchiing, fordi den sikrer, 
at underleverandorens ydelser momsbehegges i det land, hvor ydelsen udfenes — og at rejsebureauets 
ydelse momsbeltegges i det land, hvor bureauet er hjemmehorende. 

Det er imidlertid vmsentligt at holds sig for oje, at stort set alle andre EU-lande har arbejdet med Fuer-
ordningen for rejsebureauer siden momssystemets indforelse i 1977. I perioden siden da har mange af 
de andre medlemslande valgt at implementere tillempede losninger, fordi det i praktikkens verden har 
vist sig mermest umuligt at himdtere det i ovrigt meget summariske regelstet. Dette skyldes, at udvik-
lingen i rejsebranchen er giet stterkt — og at der i dag sjaaldent vil forekomme "rune" margensituatio-
ner, fordi en del af rejsen fore* uden for EU, nogle af ydelseme er egenproducerede, og margen er 
ukendt langt hen i forlobet. 

EU-kommissionen her fonnentlig af den grund flare gange haft det pi programmet at tandre i reglerne 
— senest med et omfattende forslag fra 2002, der ikke kunne was enighed om, og derfor et mindre 
omfattende forslag fra 2003, der dog ligeledes ikke er opniet enighed om. 

Der er derfor utvivlsomt tale om et regelsmt som er sierdeles vanskeligt at handtere. 

Vi vil opridse nogle af de hovedproblemstillinger, vi pi nuwerende tidspimkt ser i regelswftet vedro-
rende opprelsen af afgiftsgrundlaget — uden at vi dog pi dette tidlige tidspunkt ken sige, at det er en 
udtommende lists: 

• Opgerelse of 4giftsgrundlag ph enkeltydelsen: 
Rejsebureauerne er nodt til at indgi aftaler langt ud i fremtiden med underleverandorer. Dette sker 
enten i form af deciderede kob af et vist antal seeder i fly, vmrelser pi et hotel o.1., eller ved for-
reservationer af et vist antal seeder i fly, werelser pa hotel o.l. 
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I disse tilftelde kender bureauet ikke sin margin, for mesonen er overstiet. 

Dette skyldes blandt andet, at margen er afluengig af afgangens beltegningsprocent. Hvis der lcun sEel-
ges on rejse, er der stor negativ margen pi rejsan. Hvis alIe rejser melges, er der derimod en positiv 
margen pi afgangen som sidan, men isoleret set en negativ margen pi de forste rejser og en positiv pi 
de sidste rejser. Samtidig kan en god meson med store beliegningsprocenter udlose bonusser eller in-
centives fin underleverimderen (betingede rabatter), som bevhker en storre margen pi de solgte (og 
momsafregnede) rejser. 

Efter vores opfattelse nEevnes det ikke specifikt i direktivteksten,  at der skal opgores en margen for 
hver rejse. Begrebet "enkeltydelsen" i artikel 308 bruges, fordi et rejsebureau i forbindelse med en 
rejse principielt leverer flere ydelser (hotelovernatning, transport, sightseeing), som dog pi grund af 
direktivets artikel 307 betragtes som On enkelt ydelse — enkeltydelsen. Mgiftsgrundlaget for rejsebu-
reauets ydelser, som er on ydelse, skal beregnes som fortjenstmargenen. 

Med en sidan ordlydsfortolkning mener vi, at momsen flcke nodvendigvis  skal beregnes pi hver enkelt 
rejse for sig, men kan oppres periodisk, f.elcs. for hver meson. Dette synspunkt fremgAr i 'wrist og,si 
af udtalelser fra EU's momskomit6 2. 

Vi mener ogsi, at der inden for direktivets almindelige regelmet om momsens forfaldstidspunkt findes 
bestemmelser, som understotter en limning, som vil gore mermomsen lettere at hAndtere for rejsebu-
reaueme, fordi de kan vente med at afregne momsen til stesonen er slut. Det krlever dog en implemen-
tering af direktivets artikel 66, litra c), i den danske momslov. 

Efter denne bestemmelse kan medlemsstaterne fastsla, at momsen for visse ydelser eller for visse ka-
tegorier af afgiftspligtige personer forfalder pi andre tidspunkter, end efter "de almindelige regler". 

Hvis der ikke skal udstedes faktura, kan forfaldstidspunktet for momsen rykkes til en tuermere angivet 
fist fra afgiftspligtens indtheden, som er tidspunktet for leveringen af rejsebureatrydelsen. Samtidig 
skal momsen ifolge arhicel 250 angives i den periode, hvor den forfalder. 

Med andre ord kan Danmark bestemme, at momsen pi rejsebureauydelser forst forfalder, nAr mesonen 
er slut — hvorefter dot forst er pi dette tidspunkt, at bureauet skal opgore og indbetale momsen. 

Dette welder dog alone for si vidt an* rejser solgt til privatpersoner, da der ikke er obligatorisk fak-
turapligt i disse tilfaelde, jf. direktivets artlkel 220 modmetningsvis. 

2  COM (88) 799, side 43 
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• Deposita 
Mir en rejse bestilles, skal der typisk betales et relativt stort depositum. Rejsens pris betales et antal 
dage inden afrejse, og i den forbindelse fragar det betake depositum. 

For sa vidt angfir moms af deposita henviser vi til EF-domstolens dom i sag c-277/05 (Societe thenma-
le d'Eugenie-les-Bains), hvor det fremgar, at deposita ikke er mornspligtige — hvorfor der ikke skal 
betales moms i forbindelse af oplatevningen af disse. 

En belt sterlig situation knytter sig til hjemlen i Pakkerejselovens § 17, stk. 1 nr. I, hvor der indrom-
mos det enkelte bureau en adgang til at faststette at mindste antal deltagere, for et udbudt produkt/rejse 
faktisk gennemfores Opnas dette deltagerantal ikke, kan bureauet vederlagsfrit aflyse, uanset om kun-
deme bar betalt depositum, hele eller dele af produktet. Det skal pointeres, at disse produkter betegnes 
som grupperejser. 

Pa tidspunktet for aflysningen af gruppen vil Here betalinger allerede have fund& sted, men disse vii 
blive refimderet kunden ubeskitret, og det, nu aflyste produkt, kan reek vise sig at have vteret tabsgi-
vende. 

• Opgorelse cil -r‘giftsgrimdlag - fordeltng crisalgspris 
Mange rejsebureauer har i et eller andet omfang egne hotelier, flyselskaber eller andre interne ydelser, 
som ikke skal indgit i beregningen af stmmomsen. Derudover vii en uendelig nelcke af rejseme *mega 
dels inden for EU, dels uden for EU, hvor sidstmevnte andel ikke skal Wei i beregningen af sser-
momsen. 

Salgsprisen pa rejsen er som oftest fastsat som en pris, der diekker alle rejsens elementer. Da der ikke 
er samme fortjenstmargin pa alle elementerne, bliver det vanskeligt at fordele salgsprisen og dermed 
fastkegge, hvor stor en del af rejsens pris der skal beskattes after sterregleme, og hvor stor en del der 
skal beskattes after de almindelige regler i momsloven. 

• Opgorelse of c grg if isgr undlag — a dr ag fo r moms i afgiftsgrundlaget 
I afgiftsgrundlaget for stermomsen reduceres salgsprisen med faktiske omkostninger, der er kommet 
den rejsende til Bode. Disse omkostninger er i stort omfang belagt med (udenlandsk) moms, og derme 
moms ken ogsA fragi afgiflsgrundlaget. 

Nar en omkostning vedrorer en ydelse, der gennemfores bade inden for og uden for EU, er det kun en 
del af den samlede moms, der kan fraga i beregningen af stermotnsen. Fakturaen fra underleverando-
ren vii ikke nodvendigvis were deli op, sit det fremgar, hvor stor en del of ydelsen der er gennemfort 
inden for og uden for EU. 
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I disse situationer Myer det vanskeligt at fordele omicosiningen, hvis ministeriet ikke vil acceptere, at 

rejsebureauerne foretager en skonsmaassig fordeling of omkostningen. 

• Opgorelse of afgiftsgrundlag — tilltegsydelser kobt iiiimme eller pa destinationen 

Kunder, der har kobt og betalt en rejse, har halt frem til afrejse mulighed for at tilkobe yderligere pro-

dukter — enten fra bureauet, eller fra en lokal udbyder, som bureauet bar en samarbejdsaftale med. 

Vi gar ud fra, at &Menne tillcob skal behandles uafluengigt af solve rejsens klassifikation — og cleaned i 

visse tilfielde skal med i beregningen of stermomsen, og i andre tilfielde lkke, alt afhEengig af, hvor den 

tilkohte ydelse finder sted. 

Samtidig er det ogsi I forbindelse med start set alk rejser muligt at kobe tillmgsydelser, nar den rej-

sende er kommet frem til destinationen. 

Vi gar ud fra, at disse ydelser &Ice skal indga i sEermoinsen, eller nogen anden mains i Danmark, selv-

om de bliver leveret af rejsebureauet. Hverken loven eller direktivet sea at indeholde bestemmelser 

om, hvilken moms der skal afregnes i disse tilfielde. 

Overordnet beskrivelse af branchen 
Inden for rejsebranchen fades en vifte af meget forskelligartede forretningsformer, forretningskoncep-

ter og produktportefoljer, og et bureau kan meget vel operere med Here typer i samme juridiske enhed. 

Alle forretningsformer, -koncepter og produktportefoljer vil have deres egne szerprEeg og momsmiessi-

ge udfordringer, som det er essentielt at tage op pa nuvierende tidspunkt. 

Vi har for overblikkets skyld foretaget en grovopdeling af de meat markante forretningstyper for at 

sikre bedst muligt overbill( over de udfordringer, som branchen star overfor. Vi forbeholder os retten 

til, pa et senere tidspunkt under arbejdsgruppens arbejde, at tage de yderligere detailpnegede problem-

stillinger op, der gar sig gzeldende for enkelte eller et fatal af medlemmerne, da disse bedre egner sig 

til at sidan forum from for mervierende beskrivelse. Samtidig ma det forventes, at der i processen op-

star nye behov for afklaring, da zendringen af momsloven medforer omstilling af indarbejdede forret-

ningsgange og -koncepter. 

Branchens aktorer kan deles ind i folgende hovedgrupper: 

Incoming:  De rejsebureauer der arrangerer ophold, konferencer med videre for bade udkendinge og 

herboende. Ophold m.v. fmder sted i Danmark, Norden, Baltlicum og Rusland, og der er tale om salg 

til sivel andre rejsebureauer, som direkte til den rejsende. 
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Forretningsrejsebureauer:  Disse bureauer kaldes ogsi Travel Management Companies (TMC), fordi de 
ogsi tilbyder ridgivning for det danske erhvervsliv, herunder en bred vine af administrative og analy-

tiske opgaver vedrerende kundens rejseaktivitet. Segmentet adskiller sig vamentligt fra traditionelle 
rejsebureauer, der udbyder ferierejser ved at have fokus pi fuld service management for dares hinder. 

Forrelningsrejsebunmueme bar via Landsskatteretft fiat enduing pi en del af dares udesthender, 

men sterligt afgrtensningerne eget/fremmed navn og formidling i eget navn giver stadig anledning til 
dreftelser. 

Leisurebureauer:  Samlebetegnelse for alle de bureauer, der ikke falder inden for en af de overladen& 
"kasser", og som er specia1iseret i ferierejser til destinationer i Danmark, Europa og resten af verden. 

Disse bureauer kan herefter underopdeles i to produktkategorier: 

1: Pre-pakkede/fterdigpakkede rejser, der udbydes til offentligheden via interne fortrykte kataloger 
eller anden markedsforing. Der er tale om standardiserede produkter, der er en del af bureauets 
produlctportefolje i en given periode eller meson. Der er tale om en fast kapacitet, som bureauet ri-
der over gennem aftaler med underleveranderer (fit hotelier og flyselskaber), og der vil ofte ikke 
were muligheder for de heft store tilvaig af ekstra ydelser gennem bureauet, men tilkob af enkelte 
ydelser pA destinationen kan komme pA tale. 

2: Skrieddersyede/individuelt fremstillede rejser, der udarbejdes/sammenstettes af bureauet ud fra den 
enkelte kundes specifikke maker til produlctet. Bureauet handler enten pA baggrund af allerede ind-
giede One aftaler med underleveranderer, kontalcter underleveranderer pA den pigteldende desti-
nation for tilbud, eller tager direkte kontakt til specifikke underleveranderer pi kundens anfordring. 

Priser og margener pA disse produkter vil derfor afInenge af, hvad der ion bestilles pA tidspunktet, 
hvad kunden or villig til at betale samt de ressourcer, der lsegges i produktionen og derfor skal indkal-
kuleres i den samlede pris. 

Kundeme er sAvel erhvervsdrivende som privatpersoner med hovedviegten pA sidstruevnte kategori. 

Disse bureauer har typisk ingen kendskab til moms, da de p.t. er omfattet af den danske momsfritagel-
se. 

Sserligt om manglende overgangsregel 
Det fremgAr af lovens ilcraftinedelsesbestemmelser, at loven trteder i kraft 1. januar 2011. PA baggrund 
af en iltke-offentliggjort kendelse fra Landsskatteretten af 14. april 2009 (j.nr. 09-00326) er der tvivl 
om, hvordan ikrafttnedelsesbestemmelsen skal bases. Gadder loven kun pA rejser, der er solgt efter 1. 



Med v 

Lars Aytrier 
Direkter, DRF 
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januar 2011, eller gadder den ogsti pA rejser solgt for 1. januar 2011, nAr rejsen er gennemfeit efter 1. 

januar 20117 

I sidstnievnte tilfwlde skal rejseburauerne allerede til at opkneve moms fra medio 2010, hvis &Ice 
momsafregningstidspunktet udskydes til aresonen er forbi. 

Forventninger dl resultat af arbejdsgrappens arbejde og musket deadline 

Danmarks Rejsebureau Forening forventer, at resultatet af arbejdsgruppens indsats er nogle ldare rat-
ningslinjer, der er til at hAndtere administrativt. PA grand af branehens mange forskellige koncepter og 
aktiviteter er der behov for en nekke losninger, som bureauerne kan welge imellem. 

Da bureauerne allerede omkring jul 2009 skal til at 1,Tgge budgetter, sammensiette rejser og tryldce 
kataloger for siesoner, der stnelcker sig hid i 2011, er det et stort make, at resultatet af arbejdsgruppens 
arbejde Jigger klar senest 1. januar 2010. 

Dette forudsietter efter vores opfattelse, at gruppen konstitueres snarest muligt, Lig at der fasthegges en 
modenekkefelge med forventninger til delmAl. 

Afshnning 

Som det fremgAr af ovenstAende, er "falcturering" og "regnskabsfering" relativt smi problemer, hvis 
disse begreber tolkes maven. Regler om fakturering og regnskabsforing er imidlertid resultatet 
hvordan aktiviteten er momsmiessigt behandlet som Aden. Vi forventer derfor, at kommissoriet for 
arbejdsgruppen bliver meget bredt, sh. det afspejler den nievnte neklce af problemstillinger og giver 
bureaueme og myndighederne mulighed for at agere i overensstemmelse med reglerne. 

Vi stir til disposition, hvis ministeriet har beinterkninger eller maker at t uddybet noget af ovensta-
ende. Vi ser samtidig frem til at konstruktivt samarbejde med ministeriet i arbejdsgruppens regi. Givet 
det voksende tidspres ander vi os at kontakte departementet i rum fremtid for at drefte forventninger-
ne til det videre forleb. 

TIMADanrsimlis Itejsebursou ForenigiVTAl2001110033-Opleg depiatemenletcloac 
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Other supplies, for example, restaurant meals (outside the conference hours), theatre 
tickets or excursions will also be margin scheme supplies, if supplied as part of the 
conference package with accommodation and/or passenger transport. 

7.14 How are organised shoots accounted 
for within the TOMS? 
If you organise a shooting event (including clay pigeons) by putting together a 
number of elements, for example, the right to use the land, host services, beaters, 
clays, etc, your supply of the event will be an in-house supply. 

If you organise a shoot as above, but create a package that includes one or more 
margin scheme supplies, for example, passenger transport or accommodation, your 
supply of the shooting event only will be an in-house supply, whilst the passenger 
transport and/or accommodation will be margin scheme supplies. 

However, if you simply buy-in and sell on the right to participate in a shoot organised 
by someone else, this will be a normal (non-TOMS) VAT supply, unless it is provided 
in a package with one or more of the supplies in paragraph 2.9. 

In some circumstances, shoots are not organised in the course or furtherance of a 
business, and are therefore outside the scope of VAT. If you are unsure about 
whether your shoot is outside the scope of VAT please contact the Helpline. 

8. Market Value calculation (Annual adjustment) 
This section has the force of law and is referred to in paragraphs 2.6, 2.13, 2.14, 
5.2, 5.5 and 7.5. 

Only use this section if you have packages or parts of 
packages being apportioned by the market value of the in-
house element of the package. On completion of all the 
steps M1-M5 you must then follow the steps in the cost-
based calculation in section 9, taking forward the figures 
from this section as instructed. 

Step Boxes requiring 'raw data' entry are in white, boxes which 
'process' that data are in grey. 

Calculate the value of sales of margin scheme packages 

M1 Total the VAT-inclusive selling prices of all your designated travel 
services and margin scheme packages supplied during the 
financial year including any that are not 'market value' packages. 

Working out the market value 
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M2 Total the VAT inclusive market value of the standard-rated in-
house supplies at M1: carry forward this figure to step 21 of 
section 9 

M3 Total the VAT inclusive market value of the zero-rated and 
outside the scope in-house travel services at Ml: carry forward 
this figure to step 26 of section 9 

M4 Total the VAT inclusive market value of the in-house supplies at 
step M2 + step M3 

Working out selling value of designated travel services and 
non-market value in-house supplies 

M5 Deduct the total at step M4 from the total at step Ml: carry 
forward this figure to step 1 of section 9 

9. Cost-based calculation (Annual Adjustment) 
This section has the force of law and is referred to in paragraphs 2.6, 5.2, 5.10, 
6.1, 6.4, 6.8, 6.9, 7.5, 7.7 and 7.8. 

This section applies to packages being apportioned by 
reference to the costs of the in-house element of the 
package, and imports the figures calculated by the market 
value method in section 8, where that method is used for all 
or some of the travel packages. Do not include values 
already entered in section 8 unless explicitly instructed. 

Step 

Working out the total sales of margin scheme packages 

1 Bring forward the total calculated at step M5 of section 8. If 
section 8 is not used then enter the VAT-inclusive selling prices 
of your designated travel services and margin scheme packages 
supplied during the financial year. 

Working out the purchase prices of margin scheme supplies 

2 Total the VAT-inclusive purchase prices of the standard-rated 
designated travel services included in the total at step 1. 

3 Total the VAT-inclusive purchase prices of the non standard-
rated designated travel services (supplies enjoyed outside the 
EC) included in the total at step 1. 
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Working out the direct costs of in-house supplies. Steps 4 to 
7 can be ignored where a market value is applied to all in-
house supplies under section 8 

4 Total the VAT-exclusive direct costs to you of the standard-rated 
in-house supplies included in step 1. Add a percentage of that 
amount equivalent to the standard rate of VAT. 

5 Total the VAT-exclusive direct costs to you of the zero-rated in-
house supplies included in step 1. 

6 Total the VAT-inclusive direct costs to you of the exempt in-house 
supplies included in step 1. Deduct any input tax that you are 
entitled to recover on these costs. 

7 Total the direct costs to you of the in-house supplies included in 
step 1 that are supplied outside the UK, exclusive of any VAT 
incurred on these costs that you are entitled to recover. Add to 
the total an uplift equivalent to the percentage VAT rate 
applicable to such supplies if you have accounted for VAT on 
these supplies to the VAT authorities in another Member State. 

Working out the 'costs' of agency supplies 

8 Total the VAT-inclusive amounts paid by you to your principals in 
respect of the agency supplies included in step 1 for which the 
consideration you receive is standard-rated. 

9 Total the VAT-inclusive amounts paid by you to your principals in 
respect of the agency supplies included in step 1 for which the 
consideration you receive is not standard-rated. 

Working out the total margin 

10 Add the totals of costs at steps 2 to 9 inclusive 

11 Calculate the total margin for all the supplies included in step 1 by 
deducting the total at step 10 from the total at step 1. 

Apportioning the margin 

12 Calculate the margin for the standard-rated designated travel 
services by applying the following formula: 

total at step 2 	x 	total at step 11 

total at step10 
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13 Calculate the margin for the zero-rated designated travel services 
by applying the following formula: 

total at step 3 	x 	total at step 11 

total at step 10 

Steps 14 to 17 can be ignored where a market value is 
applied to all in-house supplies under section 8 

14 Calculate the margin for the standard-rated in-house supplies by 
applying the following formula: 

total at step 4 	x 	total at step 11 

total at step 10 

15 Calculate the margin for the zero-rated in-house supplies by 
applying the following formula: 

total at ste • 5 	x 	total at step 11 

total at step10 

16 Calculate the margin for the exempt in-house supplies by 
applying the following formula: 

total at step 6 	x 	total at step 11 

total at step 10 

17 Calculate the margin for the in-house supplies made outside the 
UK by applying the following formula: 

total at step 7 	x 	total at step 11 

total at step10 

18 Calculate the consideration for the standard-rated agency 
supplies by applying the following formula: 

total at ste • 8 	x 	total at step 11 

total at step 10 

19 Calculate the consideration for the non-standard-rated agency 
supplies by applying the following formula: 

total at step 9 	x 	total at step 11 

total at step 10 
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Working out your output tax 

20 Calculate the output VAT due on the designated travel services 
by applying the following formula: 

total at step 12 x the VAT fraction 

21 Calculate the output VAT due on the standard-rated in-house 
supplies by applying the following formula: 

(total at step 4 + total at step 14 + total calculated at step M2 of 
section 0)x the VAT fraction. 

22 Calculate the output VAT due on the standard-rated agency 
supplies by applying the following formula: 

total at step 18 x the VAT fraction 

Working out sales values 

23 Calculate the VAT-exclusive value of the standard-rated 
designated travel services by deducting the total at step 20 from 
the total at step 12. 

24 Note the value of the zero-rated designated travel services at 
step 13 

25 Calculate the VAT-exclusive value of your standard-rated in-
house supplies by applying the following formula: 

(total at step 4 + total at step 14 + total calculated at step M2 of 
section 0)- total at step 21 

26 Calculate the value of the zero-rated supplies made within the 
scheme by applying the following formula: 

(total at step 5 + total at step 15 + total calculated at step M3 of 
section 0) 

27 Calculate the value of your exempt in-house supplies made by 
applying the following formula: 

total at step 6 	+ total at step 16 

28 Calculate the value of your in-house supplies which are supplied 
outside the UK by applying the following formula: 

total at step 7 + total at step 17 
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29 Calculate the total VAT exclusive value of the supplies: 

total of steps 23 to 28. Include this total in box 6 of your VAT 
return. 

Working out the annual adjustment 

30 Calculate the total output VAT due on your designated travel 
services and margin scheme packages by adding the totals at 
steps 20 to 22 inclusive. 

31 Total the provisional output VAT which has been accounted for 
during the financial year on the supplies included in the total at 
step 1. 

32 Deduct the total at step 31 from the total at step 30. Include the 
resulting total in box 1 of your VAT return, either as a payable 
amount where the amount is positive or as a deductible amount 
where the amount is negative. 

10. Accounting for VAT on the provisional value 
of designated travel services and margin 
scheme packages 
This section has the force of law and is referred to in paragraphs 1.2, 2.6, 5.10, 
6.4, 6.9, 7.5 and 7.7. 

Step 

Working out the provisional percentage 

1 Calculate the VAT-inclusive amount of your standard-rated supplies of 
designated travel services and margin scheme packages for the 
preceding financial year by adding the totals from steps 4, 12, 14 and 18 
of section 9, together with the total M2 in the market value calculation in 
section 8. 
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