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1402 København K 
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20. februar 2017 

 

Høringssvar – Kommissionens forslag om en midlertidig generel ordning 

for omvendt betalingspligt ved levering af varer og ydelser over en bestemt 
værdi 

 

Skatteministeriet har den 23. januar 2017 sendt Kommissionens forslag til ændring af momssy-

stemdirektivet i høring. 

 

Forslaget lægger op til en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt 

ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi. 

 

Baggrunden for Kommissionens forslag er, at det ved analyser af størrelsen af det såkaldte moms-

gab på tværs af samtlige medlemslande har vist sig, at momsgabet er betragteligt større i visse 

lande.  

 

Derudover har to specifikke medlemslande, Tjekkiet og Østrig, ansøgt Kommissionen om tilladel-

se til at indføre en midlertidig national omvendt betalingspligt for moms. 

 

Disse forhold har fået Kommissionen til at udarbejde nærværende forslag om muligheden for en 

midlertidig generel og national omvendt betalingspligt. 

 

Forslaget lægger op til, at medlemslande kan ansøge Kommissionen om tilladelse til midlertidigt 

at indføre en national omvendt betalingspligt for moms ved levering af varer og ydelser til en faktu-

raværdi over 10.000 EURO. 

 

Ansøgerlandene skal opfylde nedenstående kriterier: 

• Et momsgab på mere end 5 procentpoint over EU's medianmomsgab 

• Over 25% af momsgabet skyldes momskarruselsvig 

• Godtgørelse af at andre kontrolforanstaltninger ikke er tilstrækkelige. 

 

Derudover lægges der op til, at nabolande til de lande, der får tilladelse til at indføre den midlertidige 

ordning med omvendt betalingspligt, ligeledes kan ansøge Kommissionen om tilladelse til at indføre 

ordningen under disse betingelser: 
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• De grænser op til lande der har indført det 

• Alvorlig risiko for overførsel af svig til deres område 

• Kontrolforanstaltninger ikke er tilstrækkelige. 

 

Hele ordningen er midlertidig indtil 30. juni 2022, og Kommissionen får en sikkerhedsklausul, hvor de 

kan tilbagekalde tilladelserne til ordningerne. 

 

Bemærkninger 

Dansk Erhverv bemærker indledningsvist, at vi bakker op om kampen mod momssvig, herunder be-

kæmpelsen af momskarruseller og andre former for momssvindel. 

 

En mindskelse af momsgabet på EU-plan vil gavne samtlige medlemslande, hvorfor det er afgørende, 

at der samarbejdes tæt medlemslandene imellem, også når det gælder bekæmpelse af momssvindel. 

 

Dansk Erhverv forholder sig imidlertid skeptiske over for Kommissionens forslag om at tillade midler-

tidig indførsel af national omvendt betalingspligt for moms af flere årsager. 

 

Indførelse af en generel national omvendt betalingspligt strider først og fremmest grundlæggende mod 

grundprincipperne i momssystemet, der bl.a. bygger på principper som neutralitet og proportionalitet.  

 

En omvendt betalingspligt afviger desuden fra momsens natur, der har karakter af en merværdiafgift, 

der opkræves gennem alle led i værdikæden for til sidst at blive opkrævet af det endelige forbrugsled. 

 

De forventede effekter af ordningen er tvivlsomme, ikke mindst fordi der må forventes at blive udviklet 

nye svindelformer, der erstatter de momskarruseller og andre typer vi kender i dag. Hastigheden i ud-

viklingen af svindelformer overstiger ofte den tid, det tager at ændre eller tilpasse den relevante lov-

givning. 

 

De administrative byrder og omkostninger for virksomhederne i de lande, der får tilladelse til at indfø-

re den nationale omvendte betalingspligt, vil blive øgede, da en sådan grundlæggende ændring af det 

eksisterende momssystem vil kræve tilpasning af it-systemer, forretningsgange og øvrige procedurer.  

 

Det samme vil i øvrigt gøre sig gældende, når den midlertidige ordning udløber, og virksomhederne 

skal korrigere tilbage til deres oprindelige administrative momshåndtering. 

 

Et andet aspekt, der taler imod en vedtagelse af Kommissionens forslag er, at det er givet, at en del na-

bolande må forventes at føle sig nødsagede til også at ansøge Kommissionen om at indføre den natio-

nale omvendte betalingspligt, hvilket i sidste ende kan føre til et stærkt splittet indre marked i moms-

mæssig henseende. 

 

Konsekvenserne af en vedtagelse af den midlertidige ordning for indførelse af national omvendt 

betalingspligt er ukendte, ligesom ordningen strider mod det endelige og robuste momssystem, 

som Kommissionen arbejder på. 

Dansk Erhverv støtter som sagt kampen om at mindske momsgabet på tværs af alle medlemslande, 

men vi mener, at dette i stedet bør ske ved, at skattemyndighederne i medlemslandene styrker deres 

samarbejde, bliver bedre til at målrette og udnytte de digitale muligheder i kontrolindsatsen, og at 
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Kommissionen assisterer de lande, der har de største udfordringer med momssvindel med den række 

af særlige tiltag Kommissionen har udviklet til bekæmpelse af momssvindel.  

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Erhverv 

 

 

Ulla Brandt    

Fagchef for moms, regnskab og revision 


