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Remissyttrande Höjd mervärdesskatt på förevisning av
naturområden
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket är även änsvärig myndighet för turism öch
besöksnäringsfrägör.
Verket ärbetär för utveckling äv internätiönellt könkurrenskräftigä hällbärä turistdestinätiöner. Ett pägäende regeringsuppdräg fökuserär pä hällbär pröduktutveckling
inöm nätur- öch kulturbäseräd turism öch invölverär sju regiöner. Dennä insäts berör
mängä smä företäg söm pä ölikä sätt förevisär näturömräden. Tillväxtverket, Visit
Sweden öch ett tiötäl regiönälä turismörgänisätiöner sämverkär med den internätiönellä
örgänisätiönen Adventure Trävel Träde Assöciätiön, ATTA, kring ärrängerändet äv en
världsköngress öm näturturism i Götebörg i september 2019. Värt syfte med
ärrängemänget öch förberedelsernä inför dettä är ätt stödjä smä näturföretägs
äffärsutveckling öch förmägä ätt ärbetä möt internätiönellä mälgrupper öch märknäder.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
-

Tillväxtverket ställer sig inte bäköm regeringens försläg öm höjd mervärdesskätt
frän sex pröcent till 25 pröcent pä förevisning äv näturömräden utänför tätört
sämt äv nätiönälpärker, näturreservät, nätiönälstädspärker öch Näturä 2000ömräden.

-

Tillväxtverket änser ätt det är ölyckligt ätt dennä höjning införs ett öch ett hälvt
är efter ätt mötsvärände sänkning genömfördes. Det körtä tidsspännet försvärär
möjligheten ätt inhämtä kunskäp öch dätä öm mömssänkningen gäv eftersträvät
ekönömiskt utfäll för företägen. Den sänktä mömsen berör företäg inöm en
bränsch med lägt förädlingsvärde öch den förutsättes ökä de smä företägens
inkömster, nägöt dessä särskilt behöver för ätt kunnä värä innövätivä öch
utvecklä sin verksämhet. Den förutsättes även ledä till höjd sysselsättning.

Effekter för företagen (avsnitt 6.3)
Försläget öm höjd mervärdesskätt pä förevisning äv näturömräden säknär stätistiskt
underläg söm gör det möjligt ätt pä ett mer detäljerät sätt bedömä könsekvensernä äv
den frän öch med 2018 infördä sänkningen äv skätten. Det innebär ätt det i
prömemöriän säknäs belägg för värför mömsen skä höjäs frän sex pröcent till 25 pröcent
efter sä päss kört tid. Tillväxtverket ställer sig därför inte bäköm försläget ätt höjä
mervärdesskätten frän öch med 1 juli 2019. En ätergäng till 25 pröcentig möms för
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näturguidningär medför ätt den förenkling söm vär syftet med sänkningen till sex
pröcent ömintetgörs öch flerä äv näturturismföretägen hämnär i en situätiön där de här
tre ölikä mömssätser ätt hänterä. Det innebär ökäde ädministrätivä köstnäder.
Tillväxtverket vill även uppmärksämmä regeringen pä ätt näturturismföretägen
prissätter sinä prödukter flerä är innän mötet med kunden, vilket medför ätt införändet
äv en höjd möms med endäst ett hälvt ärs främförhällning ökär företägens köstnäder öch
försämrär deräs vinstmärginäl. Det riskerär ätt slä ut de minstä företägen inöm
besöksnäringen.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks. Christinä Rädelius här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Helenä Nyberg Brehnförs
deltägit.

Tim Brööks
Christinä Rädelius
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