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Høringssvar – Kommissionens forslag om ændring af momsdirektivet – 

momssatser 

Skatteministeriet har den 29. januar 2018 sendt Kommissionens forslag om en ændring af moms-

direktivet for så vidt angår momssatser i høring. 

 

Forslaget er en del af Kommissionens igangværende, gennemgribende revision af de fælles EU-

regler på momsområdet.   

 

Kommissionens forslag er således en del af den pakke, der skal være med til at gøre EU til ét fæl-

les momsområde, som er både mere tidssvarende, robust og fremtidssikret. 

 

Gennem hele processen har Kommissionen på fornuftig vis haft sit hovedfokus på at lette virk-

somhedernes administrative byrder ved at forenkle momsreglerne, at mindske de konkurrence-

forvridende elementer i den eksisterende momslovgivning og ikke mindst at imødegå og mindske 

svindlen med moms med et øget momsprovenu til sigte. 

 

En højere grad af autonomi 

Med dette forslag ønsker Kommissionen at overlade medlemslandene en højere grad af autonomi 

i form af en større medbestemmelsesret i relation til landenes fastsættelse af nationale standard 

momssatser, herunder differentierede momssatser. 

 

Destinationsprincippet 

Det oprindelige sigte var at få medlemslandenes momssatser til at nærme sig hinanden, men det 

har vist sig umuligt at opnå enighed herom. I erkendelse heraf har Kommissionens strategi i ste-

det været at overgå fra oprindelsesprincippet til destinationsprincippet som princip for momsbe-

skatningsstedet. 
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Ved at overgå til destinationsprincippet sikres det, at de konkurrenceforvridende elementer af 

medlemslandenes mange forskelligartede momssatser ingen rolle spiller, i og med at destinati-

onsprincippet indebærer, at det til enhver tid er momssatsen i kundens og ikke i leverandørens 

land, der er afgørende for momsafregningen. 

 

Forslagets elementer 

Forslaget indebærer, at medlemslandene gives mulighed for, foruden de to nedsatte satser på 

mindst 5% og fritagelsen med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms, 

der tillades i dag, at indføre yderligere en nedsat sats på mellem 5 og 0%. 

 

Den eksisterende positivliste over tilladte varer og ydelser, der kan vedtages differentierede 

momssatser for, lægger Kommissionen i stedet for op til en ”negativliste” over varer og ydelser, 

der ikke kan indføres differentieret moms for. 

 

Medlemslandene vil desuden skulle holde sig inden for en ramme på en vægtet gennemsnitssats, 

som altid overstiger 12%, for de transaktioner, som ikke er fradragsberettigede. 

 

Dansk Erhvervs holdning 

Dansk Erhverv er generelt tilhænger af medlemslandenes ret til og mulighed for at fastsætte nati-

onale momssatser, så længe medlemslandenes autonomi ikke får en negativ effekt på det indre 

marked set fra et momsmæssigt perspektiv. 

 

Dansk Erhverv har stillet sig positiv over for langt de fleste af Kommissionens momstiltag og imø-

deser gennemførelsen af det endelige, fremtidssikrede EU-momssystem. 

 

Imidlertid er det Dansk Erhvervs opfattelse, at dette forslag om i vidt omfang at give medlemslan-

dene frit spil i forhold til at fastsætte differentierede momssatser vil stride direkte imod alle Kom-

missionens øvrige gode takter på momsområdet. 

 

Et af ønskerne bag EU's endelige momssystem har bestået i at forenkle og strømline de i øvrigt 

komplekse EU-momsregler, og ikke mindst at mindske kompleksiteten og dermed de administra-

tive byrder for både de store og mindre virksomheder.  

 

Medlemslandenes indførelse af endnu flere forskellige momssatser vil alt andet lige blot føre til et 

unødvendigt øget komplekst og uigennemsigtigt momssystem, særligt når det gælder det indre 

marked i form af den ønskede handel på tværs af medlemslandenes grænser. 

 

Selvom der kommer til at ske et skifte fra oprindelsesprincippet til destinationsprincippet, vil alle 

virksomheder, der har samhandel med kunder i andre EU-lande end deres eget etableringsland, 

skulle navigere i et helt kludetæppe af mangeartede momssatser for forskellige typer af varer og 

ydelser. 

 

Dansk Erhverv forholder sig dermed overordnet set kritisk til dette forslag fra Kommissionen. 
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Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af nærværende høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Ulla Brandt 

Fagchef for moms, regnskab og revision 


