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Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser
Sveriges Tidskrifter noterar med viss fö rvå ning att vi inte finns med bland de
remissinstanser som ombeds yttra sig kring rå dets direktiv 20016/112/EG gä llande
mervä rdesskattesatser. Då frå gan gä llande mö jligheten att tillä mpa en lä gre och teknikneutral moms fö r tidskrifter ä r central fö r branschens framtid, vä ljer vi att ä ndå
inkomma med vå rt yttrande.
Om Sveriges Tidskrifter och den bransch vi representerar
Sveriges Tidskrifter ä r en branschorganisation fö r publicister med utgivningsbevis som
verkar inom ett fö rdjupande ä mnesområ de. Vå r organisation har cirka 350
medlemstidskrifter – så vä l tryckta som digitala. Vå ra medlemstidskrifter vä nder sig
bå de till konsumenter och personer i deras yrkesroller. Under 2017 genomfö rde IRM
(Institutet fö r Reklam- och Mediestatistik ) på vå rt uppdrag en kartlä ggning av
branschens omsä ttning som då uppgick till ca 8 miljarder kronor. Ungefä r hä lften av
denna omsä ttning kommer frå n lä sarna –via prenumerationer och lö snummerkö p av
tryckta och digitala tidskrifter. 35% kommer frå n annonsering i tryckta och digitala
publikationer och 15 % kommer frå n olika event och mä ssor samt e-handel. Vå ra
medlemmar representerar cirka 75% av branschens omsä ttning.
Underlaget till IRMs kartlä ggning av branschens omsä ttning var inte tillrä ckligt
detaljerat fö r att kunna slå fast hur stor del av vå ra lä sarintä kter som kommer frå n
digitalt lä sande. En separat kartlä ggning av de plattformar dä r digitalt lä sande
huvudsakligen sker, pekar på en omsä ttning 2016 på runt 60 miljoner kronor, en
mycket liten del av branschens totala omsä ttning, med andra ord. Tidskrifterna har fram
till idag inte haft samma snabba fö rflyttning av lä sare frå n papper till digitalt som man
sett exempelvis inom dagspressen, men vi fö rvä ntar oss att det digitala lä sandet av
tidskrifter kommer att ö ka kraftigt de kommande å ren.
Vår inställning till förslaget
Kommissionen introducerar fö rslaget att ersä tta den nuvarande ”positiva listan” som
tillå ter vissa varor att å tnjuta en lä gre momssats, med en ”negativ” lista (en s k blacklist)
med varor som ej få r omfattas av de lä gre momssatserna. Sveriges Tidskrifter stä ller sig
positiva till kommissionens fö rslag, givet att tidskrifter oavsett publiceringsform inte
finns med på denna nya ”negativa” lista.
Då Sverige har en av de hö gsta generella momssatserna inom EU idag, torde det heller
inte vara nå got problem att leva upp till kommissionens fö rslag till krav att den
genomsnittliga vä gda momssatsen alltid ska ö verstiga 12 %.
Tidskriftsbranschen ä r må ngfacetterad och innehå ller bå de stö rre fö rlag och små
oberoende aktö rer. Hos må nga ä r resurserna knappa. En framgå ngsrik

digitaliseringsprocess krä ver stora investeringar i bå de teknik och utbildning. Det ä r
mycket viktigt att digitaliseringen inte fö rsvå ras ytterligare genom det hinder som en
hö g och snedvridande moms på digitala tidskrifter innebä r. Sveriges Tidskrifter var
dä rfö r mycket positiva i vå rt remissvar Fi2016/04593/S2 gä llande kommissionens
fö rslag om mervä rdesskatt fö r bö cker, tidningar och tidskrifter. Varje fö rsening av en
lä gre digitalmoms ä r mycket negativ i detta viktiga skede av digitaliseringen. Dä rfö r vill
vi framhå lla att vi som organisation anser att detta fö rslag inte ä r att fö redra framfö r det
fö rslag som vi yttrade oss om i vå rt remissvar Fi2016/04593/S2 gä llande
kommissionens fö rslag om mervä rdesskattesats fö r bö cker tidningar och tidskrifter
(COM2016/758). Besvikelsen i vå r bransch var stor nä r ECOFIN-mö tet i juni 2017 inte
kunde fatta ett enhä lligt beslut i denna frå ga. Det finns ju i Sverige ett brett politiskt
konsensus kring att bö cker tidningar och tidskrifter skall omfattas av en lä gre momssats
oavsett vilken plattform de publiceras på . Den svenska regeringen har också sagt sig stå
beredda att snabbt genomfö ra detta så snart EU-lagstiftningen tillå ter. Detta framkom
med ö nskvä rd tydlighet på DN debatt den 17/1 2017 dä r vå r kultur- och
demokratiminister med finansministern slog fast att ” Digitalmomsen behö ver sä nkas så
snart som mö jligt”. Att frå gan om en teknikneutral moms skulle hamna i det lä ngre
utredningsperspektiv som rå dets direktiv 2006/112/EG skulle innebä ra, ä r inte
ö nskvä rt ä ven om vå r instä llning till fö rslaget som så dant ä r positiv.
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