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L 27 B om værnsregel for
rejsebureauer

Baggrund for L 27B – indførelse af værnsregel for rejsebureauer
.

Baggrund for værnsreglen

Eksempler på konstaterede tilfælde

Eksempler på konstaterede tilfælde
•

Rejsebureauer er omfattet af en særordning, hvor
rejsebureauet skal afregne moms af deres fortjeneste.

•

Skatteforvaltningen har konstateret, at nogle
rejsebureauer reducerer deres momsbetaling via
selskabskonstruktioner. Rejsebureauerne stifter et
datterselskab og lader datterselskabet købe flybilletter fra
et flyselskab for herefter at videresælge flybilletterne til
kunstigt højere priser til rejsebureauet. Dette medfører, at
rejsebureauets omkostninger forøges, og at deres
fortjeneste og dermed også deres momsbetaling
reduceres.

•

Der er tidligere afgivet bindende svar, hvor
selskabskonstruktionerne er blevet anerkendt, men med
baggrund i konkrete kontroller vurderer Skattestyrelsen, at
der er tale om misbrug af reglerne.

•

Lovforslaget indfører en værnsregel, der skal imødegå
misbruget af særordningen ved at regulere
rejsebureauernes beregning af deres momsgrundlag.
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Momsfinte
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Eksempel på handel uden indskudt datterselskab
Flyselskab

Virksomhed

Transportselskabet sælger billetten
momsfrit til rejsebureauet for 4.000
kr.

Forbruger

Forbrugeren betaler 7.000 kr.
Rejsebureauet betaler 600 kr. i moms
(7.000 - 4.000 = 3.000*0,20)

Rejsebureauet sælger en
pakkerejse til en forbruger
for 7.000 kr.

Eksempel - handel med indskudt datterselskab
Flyselskab

Virksomhed D

Transportselskabet sælger billetten
momsfrit til flyformidlingsselskabet
for 4.000 kr.

Forbruger

Virksomhed M

Flyformidlingsselskabet
(sælger billetten momsfrit til
rejsebureauet (moderselskab) for 6.000
kr.

Rejsebureauet sælger
pakkerejsen til en
forbruger til 7.000 kr.

Forbrugeren betaler 7.000
kr. Rejsebureauet betaler
200 kr. i moms (7.000 -6.000
= 1.000*0,20)
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L 27B - løsningsforslag
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Eksempel på efter lovændring
Flyselskab

Virksomhed D

Transportselskabet sælger billetten
momsfrit til flyformidlingsselskabet
for 4.000 kr.

Flyformidlingsselskabet sælger
billetten momsfrit til
rejsebureauet (moderselskab)
for 6.000 kr.

Forbruger

Virksomhed M
Transportselskabets billetpris på
4.000 kr. anvendes ved
rejsebureauets beregning af moms
Rejsebureauet sælger
pakkerejsen til en
forbruger til 7.000 kr.

Forbrugeren betaler 7.000 kr.
Rejsebureauet betaler 600 kr. i
moms, idet momsberegningen sker
ved transportselskabets salgspris på
flybilletten (7.000-4.000 = 3.000*0,20)
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Ændringsforslag til L 27B
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Ændringsforslag til 2. behandlingen:
Ændringsforslaget sikrer, at rejsebureauer, der er interesseforbundet med en virksomhed, der producerer
transportydelsen, kan indregne en pris på transportydelsen i momsgrundlaget, der svarer til normalværdien i denne
situation.
Det vurderes, at der alene vil være få tilfælde, hvor et rejsebureau er interesseforbundet med et flyselskab. Der kan
være flere tilfælde, hvor et rejsebureau er interesseforbundet med et bustransportselskab.
Virkningstidspunkt:
Indførelsen af værnsreglen forudsætter godkendelse i EU. Det forventes, at godkendelsen kan opnås inden for 9
måneder fra lovforslagets vedtagelse, hvorefter reglen kan sættes i kraft.
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