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Yttrande över Remiss avseende promemorian ”Utökade möjligheter till
tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt” (Fi2021/04052)
Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen (SRF) har bjudits in att lämna synpunkter
på regeringens promemoria om utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med
inbetalning av skatt och vill härmed inkomma med nedanstående remissvar.
Inledningsvis vill vi påtala att vi i ser positivt till promemorians intention som syftar till
att förbättra företagens likviditet under pågående pandemi. Det är dock några områden
som vi vill belysa.

Sammanfattande ståndpunkter
•
•
•
•

Resebranschen är värst drabbad av pandemin
Resebolagens likviditet är mycket ansträngd
Branschen är fortsatt långt ifrån en återhämtning
SRF föreslår att den uppskjutna skatteinbetalningen skall kunna omvandlas till
ett långfristigt lån.

Den pågående pandemin gör att vi erfar den värsta krisen i modern tid och för företag
inom resebranschen är situationen fortsatt akut. Det akuta läget illustreras av att den
marginella ökningen av bokningar vi såg i september och oktober har i princip hastigt
avstannat. Rapporteringar om en ökad smittspridning tillsammans med att nya
restriktioner införs i många länder leder till att kunder avbokar sina resor och tvekar till
att göra nya bokningar. Inför den innevarande vintersäsongen, oktober till mars, räknade
vi med att kanske kunna komma upp till ca 50% av volymen vintern 18/19. Eftersom
marknaden har tvärstannat ser vi att vi med all sannolikhet inte kommer att nå upp till
detta. Snarare knappt 40%. SRF representerar ca 80 % av svenska resebyråer och
researrangörer sett till omsättningen. SRF:s medlemsföretag hade 2019 en affärsvolym
på ca 50 miljarder kronor och sysselsatte ca 7 000 anställda. Medlemsföretagen hjälper
svenskar med drygt 12 miljoner resor ett normalår.
Vi välkomnar de generella stödpaketen för att rädda arbetstillfällen som regeringen
lanserat under pandemin. Handläggningstiderna för många av stöden har tidvis varit
mycket långa vilket ytterligare har påverkat likviditeten negativt hos företagen. Tyvärr
har i princip samtliga åtgärder nu slutat gälla eller inskränkts vilket leder till allvarliga
konsekvenser för de företag som vi representerar. Resebyråer och researrangörer riskerar
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nu att inte ens kunna behålla de 50 % av sina anställda som är kvar. Vart annat
arbetstillfälle i denna sektor är således redan borta.
Under pandemin har företag kunnat skjuta upp skatteinbetalningarna. Detta har varit ett
välkommet likviditetstillskott inte minst för researrangörer. Då flygbolag dröjt med
återbetalningar av inställda flyg har paketreselagen tvingat arrangörerna att återbetala till
kund. Utöver detta har många arrangörer av resor behövt betala för extraordinära
hemtagningskostnader under pandemins början. Detta i tillägg till att omsättningen har
varit nästintill noll har ju självfallet varit mycket utmanande för våra medlemmar. Detta
påverkar reseföretagens likviditet fortsatt och kommer att så göra under lång tid framöver.
Vi föreslår därför att regeringen även lägger fram förslag till att skatteskulderna kan
omvandlas till ett långfristigt lån på förslagsvis 6 år.

Stockholm som ovan

Didrik von Seth
Generalsekreterare Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) bildades 1937 och företräder idag
merparten av landets resebyråer och researrangörer (drygt 80 % räknat i omsättning). SRF
har nära 300 medlemsföretag med fler än 400 försäljningsställen. Våra medlemmar är både
stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt
renodlade internetresebyråer. Medlemsföretagen sysselsätter runt 7 000 anställda och hade en
affärsvolym på ca 60 miljarder SEK år 2019.
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