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2018-01-15 Skatte- och tullavdelningen 

Att. Lars Mattisson 

Finansdepartementet 

103 33 Stockholm 

 

Via e-post till: 

fi.registrator@regeringskansliet.se 

Promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar 

Bankföreningen har fått rubricerade promemoria på remiss. Föreningen tillstyrker 

föreslagna ändringar med anledning av direktiv 2016/1065/EU. Vi besvarar remissen 

via Näringslivets skattedelegation NSD men lämnar följande kompletterande 

synpunkter.  

Allmänna synpunkter 

Syftet med regleringen av vouchrar är att slå fast hur dessa ska hanteras 

mervärdesskatterättsligt, i synnerhet frågan om när mervärdesskatt ska tas ut vid 

transaktioner med vouchrar. Hanteringen har varit olikformig inom EU och har skapat 

problem vid gränsöverskridande transaktioner (s. 8) Regeringen bedömer dock att 

förslagen till stora delar inte medför någon skillnad i beskattning i förhållande till 

nuvarande tillämpning (s. 18).        

  

Bankföreningen kan konstatera att det har varit en mycket lång process inom EU 

innan ett nytt direktiv om mervärdesskatt och vouchrar slutligen antogs i rådet. 

Direktivet som antogs blev mindre omfattande än EU-kommissionens förslag genom 

att behandlingen av rabattvouchrar lyftes ut ur förslaget. 

 

Under den långa tid som frågan om vouchrar och mervärdesskatt har diskuterats 

inom EU har marknaden och formerna för att använda vouchrar hunnit förändras. De 

mest typiska formerna för voucher såsom presentkort, lunchkuponger och rabatt-

kuponger, utges numera oftast på plastkort eller via annan elektronik. Nya sätt att 

handla varor på inom e-handeln gör att produkterna i högre grad tillhandahålls helt 

och hållet på elektronisk väg. Finansdepartementet säger i sin konsekvensanalys att 

det saknas offentlig statistik som är specifik för marknaden för vouchrar i Sverige 

med undantag för kontantkort för telefonabonnemang, där Post- och telestyrelsen 

publicerar viss statistik.     

 



 

 

 

 

 

Föreningen anser att just det faktum att det saknas statistik för användningen av 

vouchrar samt det faktum att marknaden för ”traditionella” vouchrar såsom 

lunchkuponger enligt regeringens konsekvensanalys bedöms ha minskat avsevärt 

talar för att närmare undersöka vilka produkter som faktiskt finns på marknaden 

numera och hur dessa är utformade. På så vis skulle man kunna åstadkomma en 

modern och ändamålsenlig lagstiftning. Såsom lagförslaget ser ut just nu känns det 

som om detta är baserat på den bild av marknaden för vouchrar som fanns för minst 

10 år sedan. Det hänvisas till vouchrar inom verksamhet som biografverksamhet, 

samt verksamheter för streaming av film och musiktjänster men att vouchrar bedöms 

utgöra en mindre del av denna marknad (s. 19). Det är samtidigt så att exempelvis 

banker numera kan erbjuda olika slags premium tjänster t.ex. vissa livsstilstjänster 

och inleder samarbeten med aktörer vars verksamhet även kan innefatta bruk av 

vouchrar.  

 

Regeringen genomför EU-direktivet med mycket begränsad ansats och det finns en 

risk för att den nya lagstiftningen öppnar upp en rad frågeställningar som förarbetena 

inte ger något svar på. Föreningen anser att lagstiftningen skulle vinna på om fler 

typiska exempel på vanliga typer av erbjudanden och marknadsföring med vouchrar 

kunde belysas och sättas in i sammanhanget. Promemorian är kortfattad rörande 

olika exempel på vouchrar. Vi kan, utöver de exempel som NSD hämtat från 

promemorian (telefonkort och gymkort), peka på följande produkter som finns på 

marknaden: 

• Medlemskap i olika affärskedjor (apotek, sportaffärer, klädaffärer, 

bokhandlare) eller i hotellkedjor och som innebär att man tjänar bonuspoäng 

vid varje köp vilka senare kan användas för köp av produkter m.m. i dessa 

affärskedjor. 

• Kort som laddas med pengar vilket kan användas för köp av olika varor och 

tjänster (SF filmkort, lokaltrafikkort)    

• Användning av betalkort eller kreditkort i ett finansiellt institut med ett 

bonussystem kopplat till användningen som innebär att man tjänar poäng 

varje gång man betalar med kortet. När man tjänat en viss poäng får man en 

voucher på ett visst belopp som kan användas för betalning av produkter hos 

vissa anslutna företag. 

• Tecknande av betal- eller kreditkort hos visst finansiellt institut som berättigar 

till reducerat pris vid inköp av vissa varor och tjänster eller som berättigar till 

visst försäkringsskydd eller nyttjande av andra premiumtjänster. 

• Lunchkuponger som numera ges ut på kort kopplade till kortföretag och som 

kan brukas för inköp av mer än endast lunchmåltider. 

 

Vidare skulle lagstiftningen vinna på att gränsdragningen mot rabattvouchrar, vilka 

inte omfattas av lagstiftningen, blev tydlig.   



 

 

 

 

 

Definition av vouchrar och andra betalinstrument 

En voucher är enligt definitionen i lagförslaget (1 kap. 20 – 21 §§ ML) ett instrument 

för vilket det finns en skyldighet att godta det som ersättning helt eller delvis för 

leverans av varor och tillhandahållande av tjänster. Ett krav för att uppfylla 

definitionen är att det måste framgå på vouchern eller i de allmänna villkoren vad 

som ska tillhandahållas i utbyte mot vouchern. I lagförslaget definieras också 

enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar.  

 

Vouchers torde, som framhålls ovan, förekomma i olika former; som kuponger på 

papper, som ett plastkort eller helt och hållet i elektronisk form (t.ex. rabattkoder som 

knappas in på nätbutikens hemsida). Bankföreningen anser att det i lagtexten skulle 

kunna förtydligas att en voucher är ett instrument ”i pappersform eller i elektronisk 

form”. Se t.ex. definitionen av faktura i 1 kap. 17 § ML. Såsom lagtexten är utformad 

fås intrycket att instrumentet kan vara fysiskt (jfr. 1 kap. 20 §, andra meningen) men 

är mindre tydligt avseende instrument i elektronisk form.   

 

Den föreslagna definitionen av voucher i 1 kap. 20 § ML är vid och torde vid sidan av 

vanliga papperskuponger kunna innefatta olika former av kort som bärare av rätten 

att kunna använda instrumentet för betalning.1 Vi tror att lagstiftningen skulle vinna 

på om skillnaden mellan en voucher och betalinstrument i allmänhet kunde 

preciseras, exempelvis genom att förtydliga innebörden av kravet att det som ska 

levereras eller de potentiella säljarna av varorna eller tjänsterna måste anges 

antingen på instrumentet eller i tillhörande dokumentation eller i villkoren för 

användning av instrumentet. Uppfyller exempelvis Lokaltrafikens så kallade 

Accesskort, vilket kan användas som betalning för tunnelbana, spårvagn och buss, 

definitionen av en voucher? Vidare anges i definitionen av en enfunktionsvoucher att 

mervärdesskattebeloppet ska vara känt när den utfärdas samt att det är känt var 

varorna eller tjänsterna som den avser ska anses äga rum. Definitionen blir därmed 

mycket snäv och det vore därför välkommet om några exempel på dylika vouchrar 

kunde framgå av lagstiftningen. Kan exempelvis ovannämnda Accesskort anses 

utgöra en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher?  

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Ulrika Hansson 

 

                                                
1 Som intressant jämförelse vill vi peka på definitionen av betaltjänst i 1 kap. 2 § lagen 
(2010:751) om betaltjänster. 


