
 
Momsen sätter käppar i företagshjulet 

Regeringen är tydlig. Ett levande matland ger både jobb och tillväxt i hela 
landet. Svante Spolander, som driver familjeföretaget Kukkolaforsen vid 
Torneälven, märker inte av några förbättringar som hjälper honom att 
driva vidare sitt företag som utvecklar och producerar lokala råvaror.  
– Regelförenkling, sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt moms skulle 
innebära att både branschen och mina anställda får höjd status, säger 
Svante Spolander.  

 
Familjeföretaget Kukkolaforsen driver en turist- och 
konferensanläggning, en bit från Haparanda. 

Svante Spolander är en av delägarna som startat familjeföretaget Kukkolaforsen 
som driver en turist- och konferensanläggning i Norrland, en bit från Haparanda. 
Här har matkultur och blivit en viktig stöttesten för gästerna.  

– Arbetar man hos oss är man inte bara servitör, man är lokal matguide i samma 
roll. Vi brinner för det som regeringen nu satsar på – levande matkultur.  

Men det finns hinder på vägen. Svante Spolander anser att han får lägga alldeles 
för stor kraft på byråkrati, i stället för att göra det han vill – driva företaget 
framåt.  

– Vi behöver mer enhetligt system och fler regelförenklingar. Jag är alltid rädd 
för att jag gör något fel. Straffet kommer i efterhand, speciellt vad gäller moms.  

Sänkt moms viktig 
Just momsen är viktig för företaget. Man röker sik från forsen bredvid och bakar 
sitt eget bröd. Väl tillagad mat kräver resurser. Och tillagad mat som äts på plats 
är dyrare än snabbmat man tar med sig. 25 procent i moms, till skillnad från 
snabbmatens 12 procent.  

– Jag har svårt att se vinsten med det. Jag efterfrågar samma momssats oavsett 
vilken typ av mat som säljs. Nu gynnar man bara snabbmatskulturen. Det följer 
inte alls den linje som regeringen pratar om med ett levande matland, säger 
Svante Spolander.  

Ett annat sätt att få ökade resurser är sänkta arbetsgivaravgifter.  

– Vi skulle göra ett bättre jobb gentemot våra gäster eftersom vi skulle få helt 
andra möjligheter att satsa på vår personal. Nu har vi tio anställda, men ökar till 



ett 30-tal under högsäsong. Att kunna erbjuda en fast anställning skulle innebära 
en ökad kompetensutveckling av våra anställda och yrket skulle få högre status. 
Dessutom skulle de anställda få mer trygghet, förklarar Svante.  

Sätt er in i småföretagarnas vardag!  
Turismen är oerhört viktig att satsa på inför framtiden, speciellt uppe i 
glesbygden. Svante Spolander är orolig för att Sverige kommer att bli 
omsprungna av grannländerna om vi inte vågar satsa mer på turismen och 
matkulturen.  

– Vi krigar med lönsamheten hela tiden. Reglerna måste förenklas för att vi ska 
få möjlighet att utvecklas. Vi vill inte behöva tulla på matkvaliteten eller 
rationalisera bort personal bara för att vi äts upp av byråkrati. Någon måste våga 
ta beslut som gynnar oss småföretag. Sverige är lite gammeldags med regler 
som skapats för stor industri och där man inte särskiljer småföretag från stora 
företag, säger Svante Spolander.  

Han uppmanar politikerna att bli mer insatta i småföretagarnas 
vardagsproblematik kring regler och lagar.  

– Oavsett parti tycker jag att det är få politiker som är insatta i småföretagens 
vardag. Våra frågor diskuteras aldrig i kommunfullmäktige här. Självklart är 
sänkt moms och sänkta arbetsgivaravgifter rikspolitiska frågor. Avståndet dit 
känns långt. Men om de lokala politikerna blir insatta i vår vardag kan de säkert 
driva frågan vidare till beslutsfattarna på nationell nivå. Det är absolut önskvärt, 
säger Svante Spolander.  

Toni kommentar: 

Så här ser buss researrangörernas moms problem ut 

Problematiken är att systemet har  

-en momssats för transporten (6%) 

-en momssats för logidelen exkl frukost (12%) 

-en momssats för frukosten (25%) 

-en momssats för div entréer, teaterbiljetter  (6%) 

-en momssats för övrig mat (25%)   mfl , mfl 

Dessa gäller till momspliktiga kunder, typ företagskunder etc. 



När en arrangör säljer reseupplägg till privatkunder, inom Sverige, ska bussdelen 
beskattas med 6% moms och resterande ska marginalmomsbeskattas med 2,6% (dvs 25% 
moms  av schablon marginalen på 13%). Och då kan arrangören inte lyfta av ingående moms 
på dessa leverantörsfakturor. 

Vid utrikes arrangemang är buss/transportdelen momsfri (=utrikes transport med buss inkl 
färjekostnaden), men resten av paketet beskattas med marginalmoms 2,6% enl ovan. 

Ett problem förutom krånglet med en massa olika momssatser,  är när tex ett företag bokar in 
ett antal platser på tex en teaterresa (dvs man är en grupp i gruppen). Eftersom resan är 
marginalbeskattad, kommer det företaget inte åt att lyfta av hela faktiska momsen, utan enbart 
marginalmomsen. Vilket ibland är lite svårt att förklara för en del av företagskunder. De vill 
ju ha fullt momsavlyft på resor inom Sverige!. 

Och enligt de regler som finns, så kan vi tex inte lyfta halva momsen på hotellfakturan, om 
halva gruppen är ett företag…..  

Med de nya reglerna att varje momssats/belopp ska specificeras på vår faktura, kan en kund 
precis räkna ut egentligen hur mycket arrangören ”tjänar” på resan. Något som vi ju inte 
är intresserade av att skylta med utåt ! 

Momsen och hur den hanteras idag är ett arv från 
s+v+mp som glömt vilket elände man skapade med alla 
undantag utan att ta hänsyn hur det fungerar i 
praktiken och BR har försummat när förslagen var ute 
på  
remiss med att påtala hur det försvåra för en hel 
bransch.  

Få andra företagare har ett motsvarande socialt 
ansvar som bussresearrangörerna! 
Arrangemangen av resorna inom landet är oftast för 
äldre som är ensamma, det är ett fint sätt att med 
turistbussen komma ut från vardagen och under 
trevliga former få träffas. Det försvåras genom 
momsens nuvarande utformning och för många är det 
en omöjlighet att vara med på resan. 

Detta kan jämföras med att man i andra EU länder ger 
socialkontoren ut värdecheckar till pensionärer som 
har en inkomst understigande ett visst belopp värda 
3000 kronor som endast får lösas in under efter och 
försäsongen för resor inom landet. Något att ha med i 
tankarna hur man fyller upp svenska hotell som inte 
kan fylla sina hotell.   



Nya regeringen har ett digert arbete framför sig och 
SHR är på hugget och tydliggör var felen finns, var 
finns BR? 

Hallå BR, känner ni till att ni har några hundra medlemmar som upplever 
momsen som ett stort bekymmer i den dagliga verksamheten? 

 

 


