Skatteudvalget 2011-12
B 88 Bilag 6
Offentligt

J.nr. 2012-211-0029
Dato: 12. juni 2012

Til
Folketingets Lovsekretariat

Hermed sendes kommentar på bilag 3 til B 88 om Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger.

Thor Möger Pedersen
/Lene Skov Henningsen

Henvendelse:
Hotel og restaurationsbranchens brancheorganisation HORESTA har henvendt sig til skatteudvalget den 4. juni 2012.
HORESTA beder om, at provenuberegningen vedr. momsafløftning af hotelovernatninger
præciseres vedr. tilbageløb.
Endvidere fremfører HORESTA, at danske hoteller har oplevet en fremgang på 10,2 pct. i
de udenlandske hotelovernatninger i 2011. Konsekvensen er øgede eksportindtægter og
vækst i beskæftigelsen. En del af forklaringen på den positive udvikling er den øgede momsafløftning fra 25 pct. til 50 pct., som indgik i Finansloven for 2011. HORESTA mener derfor at regeringen bør tage det fulde skridt og indføre 100 pct. momsafløftning for hotelovernatninger.
Kommentar:
Hertil bemærkes, at som en del af aftalerne om finansloven for 2011 blev momsfradragsretten for hotelovernatninger hævet fra 25 pct. til 50 pct. med virkning fra den 1. januar 2011.
Fradragsretten på 25 pct. for restaurantydelser blev fastholdt. Det umiddelbare provenutab
som følge heraf skønnes til ca. 360 mio. kr. årligt. Efter tilbageløb reduceres dette til ca.
220 mio. kr. årligt.
Det glæder mig, at der har været en positiv udvikling for de danske hoteller vedr. udenlandske overnatninger.
Væksten i overnatninger afhænger, som HORESTA fremfører, af mange faktorer - også
andre faktorer end graden af momsafløftning. Eksempelvis faktorer som valutakursudvikling, indkomstudvikling, og investeringer i hotelproduktet med mere.
Jeg er enig i, at der er behov for at skabe vækst i danske erhverv ved blandt andet at sikre
en bedre konkurrenceevne, men ikke nødvendigvis gennem lempelser af skatter og afgifter
for udvalgte erhverv, som vil kræve modgående skatte- og afgiftsstramninger på andre områder.
Regeringen vil fortsætte med at understøtte den økonomiske vækst og styrke konkurrenceevnen gennem reformer.
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