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3. november 2017 

Høringssvar – Kommissionens forslag til det endelige momssystem – græn-
seoverskridende handel mellem virksomheder 

 

Skatteministeriet har den 6. oktober 2017 sendt Kommissionens pakke af momsforslag i høring, 

som vedrører grænseoverskridende handel mellem virksomheder. 

 

Generelle bemærkninger 

Kommissionens forslag består af en række elementer, der på kortere og længere sigt alle har til 

formål at mindske virksomhedernes administrative byrder, imødegå momssvindel samt at elimi-

nere de konkurrenceforvridende elementer af det eksisterende EU-momssystem. 

 

Det er Kommissionens ambition at skabe, det de kalder det endelige momssystem. 

 

Dansk Erhverv stiller sig generelt positiv over for Kommissionens tiltag, der har til formål at for-

enkle og forbedre det eksisterende momssystem, og som for en stor dels vedkommende består i et 

kludetæppe af særordninger og overgangsregler, der i mange tilfælde fører til alt for komplekse og 

utidssvarende momsregler. 

 

Dansk Erhverv bakker ligeledes op om Kommissionens og EU-medlemslandenes kamp mod den 

momssvindel, der hvert år fører til store tab på tværs af medlemslandenes grænser. 

 

Endelig er det positivt, at Kommissionen går aktivt ind og stiller forslag, der skal mindske den 

konkurrenceforvridende del af de gældende momsregler, der ikke mindst er til ugunst for er-

hvervslivet i et højmomsland som Danmark. 

 

Destinationsprincippet 

Forslagene tager for en stor dels vedkommende afsæt i et principskifte, hvor Kommissionen fore-

slår at gå fra et oprindelsesbeskatningsprincip til et destinationsbeskatningsprincip. Med andre 

ord, vil de nye EU-momsregler som altovervejende hovedregel indebære, at momsen opkræves i 

det land, hvor kunden og ikke leverandøren er bosiddende. 
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Det foreslås, at en leverandør ved levering af varer på tværs af medlemsstaters landegrænser, skal 

opkræve moms af kunden til den sats, der er fastsat i den medlemsstat, som varerne ankommer 

til. Momsen vil skulle angives og betales i den medlemsstat, hvor leverandøren er etableret via en 

one-stop-shop-ordning, som vi kender det i dag, når det gælder salg af elektroniske tjenesteydel-

ser til forbrugere. 

 

Specifikke bemærkninger 

Godkendte afgiftspligtige personer 

Som noget nyt opererer Kommissionen med et hidtil ukendt begreb – nemlig den godkendte af-

giftspligtige person, som i vid udstrækning vil blive omfattet af lempeligere og dermed mindre 

byrdefulde momsregler. 

 

En godkendt afgiftspligtig person tager ifølge Kommissionen udgangspunkt i det eksisterende be-

greb ”autoriseret økonomisk operatør” på toldområdet. Tanken bag denne nyskabelse er, at det 

skal kunne bekræftes, at en bestemt virksomhed i hele verden kan anses for at være en pålidelig 

skattebetaler. 

 

Dansk Erhverv er som udgangspunkt positiv i forhold til indførelsen af muligheden for at opnå 

status som godkendt afgiftspligtig person. 

 

Når dette er sagt, vil det selvsagt være helt afgørende, at denne status skaber øget tillid til disse 

afgiftspligtige personer, således at det ikke utilsigtet ender med i stedet at skabe grobund for øget 

momssvindel. 

 

Sagt på en anden måde skal der ikke kunne herske tvivl om, at der reelt er tale om ”medspillere” 

og ikke ”modspillere” i forhold til medlemslandenes skattemyndigheder. 

 

Udover den helt afgørende troværdighed til godkendelsen er det vigtigt at sikre, at indførelsen af 

denne ordning ikke fører til unødige og ikke-proportionale barrierer for erhvervslivet; men tværti-

mod at den status en godkendt afgiftspligtig person kan opnå fører til færre administrative byr-

der.  

 

Et andet aspekt, som Dansk Erhverv gerne vil henlede Skatteministeriets opmærksomhed på er, 

at Kommissionen lægger op til, at hele ordningen om godkendte afgiftspligtige personer forud-

sættes at hvile på det eksisterende VIES-system. 

 

VIES-systemet lider imidlertid af en lang række mangler og uhensigtsmæssigheder allerede i dag, 

hvorfor Dansk Erhverv stiller sig tvivlende over for den praktiske gennemførelse af denne del af 

Kommissionens forslag. 

 

Således har Dansk Erhverv ved flere lejligheder også over for Skatteministeriet gjort opmærksom 

på de mangler, der er ved VIES-systemet i dag, særligt når det gælder forskellen i tilgængelighe-

den og ikke mindst antallet og kvaliteten af de oplysninger, som virksomhederne kan finde via 

VIES-systemet. 
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En af de helt store svagheder ved VIES-systemet består i, at systemet ikke er et EU-system, men 

blot en portal, der linker til de enkelte medlemslandes underliggende systemer, hvorfor VIES-sy-

stemet populært sagt aldrig bliver bedre end det, de enkelte medlemslande stiller til rådighed af 

informationer. 

 

Det kan derfor godt give anledning til forbehold, at Kommissionen vælger at bygge videre på et i 

forvejen mindre velfungerende system, ikke mindst set i lyset af at det er virksomhederne og ikke 

skattemyndighederne, der ender med flere administrative byrder og i sidste ende måske også risi-

kerer at ende med nægtelse af momsfradrag eller andre sanktioner. 

 

Det kan i forvejen diskuteres, om ikke EU med VIES-systemet i forvejen pålægger virksomheder 

inden for EU unødige administrative byrder, da de forhold, som virksomhederne skal dokumen-

tere via VIES-systemet, ikke altid foreligger i form af pålidelig og troværdig information. 

 

Nye krav ved EU-varehandler 

På foranledning af Rådet lægger Kommissionen i gennemførelsesforordningen op til, at der stilles 

yderligere eller skærpede krav til momsafregningen ved EU-varehandler mellem to virksomheder. 

 

Således lægges der op til, at en EU-varehandel alene er fritaget for moms, såfremt både sælger og 

køber er godkendte afgiftspligtige personer, og at sælger er i besiddelse af mindst to beviser, der 

ikke er indbyrdes modstridende, og som bekræfter transporten eller forsendelsen af varerne til 

den anden medlemsstat. 

 

Det ene af disse beviser består i, at køberen af varerne skal forsyne sælger med en skriftlig erklæ-

ring om vareforsendelsen/-transporten senest den 10. dag i måneden efter leveringen. 

 

Dansk Erhverv finder umiddelbart denne nye 10-dages frist temmelig kort, og det kan ikke afvi-

ses, at fristen kan give anledning til problemer i praksis.  

 

Særligt i de tilfælde, hvor erhververen er en offentlig institution, eller i andre tilfælde hvor erklæ-

ringerne eller dokumentationen beror på en tredjemand, vil kunne give anledning til forsinkelser, 

som hverken sælger eller køber er herre over.  

 

Dansk Erhverv opfordrer på denne baggrund Skatteministeriet til nøje at overveje den praktiske 

overholdelse og gennemførlighed at dette forslag. 

 

Konsignationslagre 

Kommissionen lægger op til en forenklet EU-konform momsmæssig behandling af varehandler 

mellem momsregistrerede virksomheder i to forskellige medlemslande, der involverer konsignati-

onslagre. 

 

I dag behandles sådanne transaktioner forskelligt inden for EU, hvorfor Dansk Erhverv støtter 

Kommissionens forslag om en både ensartet og ikke mindst forenklet momsmæssig håndtering af 

leverancer til og fra konsignationslagre. 
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Kædetransaktioner 

Også når det gælder de såkaldte kædetransaktioner, foreslås der én enkelt fremfor flere forskellige 

momsmæssige håndteringer af disse transaktioner, hvilket Dansk Erhverv bakker op om. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af nærværende høringssvar. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Erhverv 

 

 

Ulla Brandt    

Fagchef for moms, regnskab og revision 

 

 


