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Referat fra møde i Momskontaktudvalget d. 4. februar 
2020, kl. 9.30-11.00 
 

Eksterne deltagere: 

Claus Bøgelund K. Nielsen, DSK (De Samvirkende Købmænd) 

Morten Pernø, Dansk Transport og Logistik (DTL) 

Bo Sandberg, Dansk Byggeri 

Ida Jensen, AutoBranchen Danmark pva. Eylem Çağrışan Ünüvar 

Lina Pedersen, Danmarks Statistik  

Robert Mikelsons, Advokatrådet 

Lene Nielsen, Dansk Industri 

Mario Fernandez, Danske Advokater pva. Thomas Booker 

Jacob Ravn, Dansk Erhverv pva. Ulla Brandt 

Kasper Svendsen, Finans Danmark 

Astrid Rugaard, Finans Danmark 

Lars Loftager Jørgensen, FSR 

Frederik Boisen Lendal, Danske Rederier  

Bjarne Løf Henriksen, Danske Rederier  

Jacob Kunø Christensen, SEGES 

Trine Rex Christensen, Landbrug & Fødevarer  

Peter Fenger, Bryggeriforeningen 

Jesper Sebbelin, Danske Shipping- og Havnevirksomheder  

Henrik Beck, Danske Speditører pva. Jesper Thybo Larsen 

Lene Honoré, DHL  

Maria Feldberg, ITD  

Søren Engers Pedersen, Foreningen Danske Revisorer  

 

Interne deltagere: 

Underdirektør for Jura, Jesper Wang-Holm  

Underdirektør for Selskab, Anne Munksgaard 

Kontorchef, Jura, Afgifter, Ingrid Hornshøj Jensen  

Kontorchef, Erhverv, Erhvervsprocesser, EP 6 – Punktafgifter og registrering, Lene 

Skov Henningsen 

Lars Emil Bender-Jacobsen pva. kontorchef, Erhverv, Erhvervsprocesser, EP 4 - 

Moms og Lønsum, Mia E. B. Hansen 

Funktionsleder Niels Fischer, Erhverv, Afgifter, Afgifter 4 pva. funktionsleder, Er-

hverv, Større Erhvervsvirksomheder – SEV 11, Jesper Bech Christensen 

Underdirektør, Erhverv, Erhvervsprocesser Jørgen Wissing Jensen 

Referat 
 

Jura; Afgifter 

 

 

 

 20. februar 2020 

 

 

 

  

 



 

 

 Side 2 / 12 

 

Susanne Bunk Dybdahl Ahle, Erhverv, Erhvervsprocesser, EP 4 - Moms og Løn-

sum 

Helle Thomsen Jensen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Forretningsudvikling, 

Digital Forretningsudvikling, Projekt og processer 2 

Per Jacobsen, Større Erhvervsvirksomheder, SEV 5 – Skat og Moms pva. underdi-

rektør, Erhverv, Større Erhvervsvirksomheder, Johnny Schaadt Hansen 

Kontorchef Claus Bruun Johannesen, Toldstyrelsen, Stab, EUTK-toldsystemer 

Betina Schack Adler Kristensen, Jura, Moms 

Karin Rasmussen, Jura, Moms 

Søren Jensen, Jura, Moms 

Lars Rendboe, Jura, Moms 

Charlotte F. Kløigaard, Jura, Afgifter 

 

Afbud/ikke til stede: 

Jesper Thybo Larsen, Danske Speditører  

Alexander L. Nepper, SMVdanmark  

Eylem Çağrışan Ünüvar, AutoBranchen Danmark 

Torsten Schiøler, Forsikring og Pension 

Ulla Brandt, Dansk Erhverv 

Thomas Booker, Danske Advokater  

Bente Nøhr, Dansk Energi 

Kaare Friis Petersen, HORESTA 

Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri 

Randi Christiansen, FSR 

Torsten Hasforth, Dansk Energi 

Kontorchef, Jura, Moms, Tinna Bohn Voigt  

Kontorchef, Erhverv, Erhvervsprocesser, EP 4 - Moms og Lønsum, Mia E. B. Han-

sen  

Funktionsleder, Erhverv, Større Erhvervsvirksomheder – SEV 11, Jesper Bech 

Christensen 

Kontorchef, Jura, Administration Kontrol Opkrævning, Else Veggerby  

Underdirektør, Erhverv, Større Erhvervsvirksomheder, Johnny Schaadt Hansen  

 

1. Velkomst  

 

Jesper Wang-Holm bød velkommen samt introducerede de nye medlemmer: 

 

• Jesper Thybo Larsen, Danske Speditører i stedet for Henrik Beck 

(Jesper Thybo Larsen havde dog meldt afbud – Henrik Beck deltog i 

stedet) 

• Trine Rex Christensen, Landbrug & Fødevarer i stedet for Maria Eun 

Elkjær 

• Alexander L. Nepper, SMVdanmark i stedet for Lars Magnus Chri-

stensen (Alexander L. Nepper havde dog meldt afbud) 

• Søren Engers Pedersen, Foreningen Danske Revisorer i stedet for 

Henrik Wilson 

• Frederik Boisen Lendal, Danske Rederier i stedet for Malene Selbo 

 

Jesper Wang-Holm oplyste, at Jess Thiersen, Danske Advokater, er trådt ud 

af kontaktudvalget. 
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Jesper Wang-Holm oplyste endvidere, at Danmarks Skibsmæglerforening 

har skiftet navn til Danske Shipping- og Havnevirksomheder. De er (fortsat) 

repræsenteret af Jesper Sebbelin. 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Ingen indkomne bemærkninger. 

 

3. Kort opfølgning fra sidst  

 

1. Private borgeres afregning af punktafgifter efter køb på udenlandske 

hjemmesider  

Opfølgning fra 3/9-19, pkt. 3,1. 

 

Lene Skov Henningsen oplyste, at det på forrige møde i Momskon-

taktudvalget blev nævnt, at man som led i et kontrolprojekt om uden-

landske virksomheders afregning af danske punktafgifter ved inter-

nethandel (fjernsalg) havde kontakt til visse tyske virksomheder. Det 

blev oplyst på mødet, at der var kontakt mellem de danske myndig-

heder og de tyske virksomheder, som havde fået en svarfrist ultimo 

august 2019.  

 

Forhistorien er, at der har været kontakt på ministerniveau om ud-

veksling af kontroloplysninger og derefter på myndighedsniveau. 

Der har også været en dialog mellem Skattestyrelsen og de tyske 

skattemyndigheder med henblik på udveksling af kontroloplysnin-

ger. Udveksling af kontroloplysninger mellem myndigheder har dog 

indtil videre ikke været videre frugtbar og er for nuværende sat på 

pause. 

 

Derefter har Skattestyrelsen i forbindelse med et igangværende pro-

jekt om momskontrol af internethandel baseret på betalingskortop-

lysninger identificeret oplysninger af betydning for kontrol med af-

regning af punktafgifter. Dette kontrolspor forfølges nu.  

 

Skatteministeren sendte i november 2019 en generel orientering til 

FT vedrørende dette projekt SAU Alm.del – endelig svar på spørgs-

mål 80 (samling 2019/20).   

 

På forrige møde i Momskontaktudvalget blev desuden spurgt til, 

hvilket omfang problemet har efter Skattestyrelsens vurdering. Efter 

Skattestyrelsens vurdering har problemet med privates internetkøb i 

udlandet af afgiftsbelagte varer et mindre omfang på nuværende tids-

punkt (bortset fra danskeres handel i grænsehandelsbutikkerne, som 

er en anden problemstilling).  

 

Kontrolindsatsen har indtil nu især været rettet imod fjernsalg. Skat-

testyrelsen har ikke haft et egentligt kontrolprojekt af fjernkøb.  
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Skattestyrelsen ønsker at øge fokus på såvel fjernsalg som fjernkøb i 

lyset af de kommende afgiftsstigninger, afledt af aftalen om FL20. 

  

Skattestyrelsen er interesseret i dialog om problemstillingen med de 

medlemmer af Momskontaktudvalget, der har særlig interesse i dette 

spørgsmål, samt input til kontrolforanstaltninger.  

 

Skattestyrelsen vil derfor tage initiativ til at invitere de relevante in-

teresseorganisationer til et møde i Skattestyrelsen, hvor problem 

samt forslag til løsninger kan drøftes. 

 

Har interesseorganisationerne kendskab til oplysninger, der kan være 

interessante for det igangværende kontrolprojekt om internethandel, 

kan der tages kontakt til funktionsleder Birgit Hviid i Skattestyrel-

sen. 

 

2. Status for implementering af ændring til momssystemdirektivets be-

handling af vouchere 

Opfølgning fra 3/9-19, pkt. 3,3.  

 

Karin Rasmussen oplyste, at der er offentliggjort 4 bindende svar 

omkring momshåndteringen af vouchere, hvor det ene vedrører de 

gamle regler. 

Det drejer sig om følgende: SKM2019.428.SR, SKM2019.474.SR, 

SKM2019.614.SR og SKM2019.496.SR (gamle regler). 

 

Karin Rasmussen oplyste endvidere, at Skattestyrelsen fortsat afven-

ter guidelines fra Momskomiteen. 

 

Samtidig opfordrede Karin Rasmussen til indsendelse af anmodning 

om bindende svar, hvis der fortsat opleves uklarheder grundet mang-

lende guidelines. 

 

Besluttet, at punktet udgår fremadrettet. 

 

3. Status på SKM2016.1.SKAT ctr. Gmina Wroclaw  

Opfølgning fra 3/9-19, pkt. 3,4. 

 

Karin Rasmussen oplyste, at Departementet fortsat analyserer konse-

kvenser og indflydelse på dansk ret. Tidshorisonten er ukendt. 

 

4. Status på styresignal vedr. momsfritagelse vedr. skibe og disses faste 

udstyr - C-33/16 A Oy 

Opfølgning fra 3/9-19, pkt. 3,6. 

 

Søren Jensen oplyste, at styresignal SKM2019.628.SKTST blev ud-

sendt d. 16. december 2019. Styresignalet er indarbejdet i Den juridi-

ske vejledning 2020-1. 
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Jesper Sebbelin noterede sig, at der i styresignalet er tale om en præ-

cisering samt administrativ lempelse vedrørende skibsbrændstof i 

forhold til det oprindelige udkast. Han noterede sig endvidere, at for-

hold vedrørende lastning og lodsning fremgår klart af styresignalet. 

 

Jesper Sebbelin oplyste, at ovenstående er meldt ud i baglandet, samt 

at der er tilfredshed med præciseringerne. 

 

Bjarne Løf Henriksen tilsluttede sig ovenstående. 

 

5. Status på styresignal vedr. momsfritagelse ved transport af udførsel 

til ikke-EU-land  

Opfølgning fra 3/9-19, pkt. 3,7. 

 

Søren Jensen oplyste, at udkast til styresignal blev sendt i høring i 

juli 2018. Jura har holdt møder med brancherepræsentanter d. 13. de-

cember 2018 og d. 10. januar 2019.  

 

Emnet har været diskuteret i Momskomiteen den 12. april 2019. 

Kommissionen arbejder på en guideline med henblik på ensartet 

praksis i EU. Skattestyrelsen vil orientere Momskontaktudvalget, når 

der foreligger en offentliggjort guideline. 

 

Jesper Sebbelin oplyste, at der er holdt bilaterale møder med Skatte-

styrelsen om omsætningsled, værdikæder mv. I den forbindelse er 

der gjort opmærksom på, at fritagelsen gerne skulle dække hele om-

sætningsleddet.  

 

Søren Jensen oplyste, at alle indkomne synspunkter mv. er givet vi-

dere til Kommissionen samt indgår i styrelsens eget videre arbejde. 

 

6. Status vedr. udkast til styresignal om afgrænsning af momsfritagne 

investeringsforeninger 

Opfølgning fra 3/9-19, pkt. 3,8. 

 

Besvarelsen blev slået sammen med punkt. 3,7. 

 

Betina Schack Adler Kristensen oplyste, at styresignal 

SKM2019.548.SKTST blev offentliggjort d. 7. november 2019. Fi-

nans Danmark har efter offentliggørelsen indsendt spørgsmål, som er 

under behandling. 

 

Per Jacobsen supplerede, at sagsbehandlingen så småt er gået i gang. 

Der er pt. igangsat sagsbehandling i ca. 25 aftagesager samt ca. 300 

leverandørsager. Sagsbehandlingen vil foregå ”etapevis” således, at 

der for hver enkelt etape i sagsbehandlingen kun indkaldes det mate-

riale, der er nødvendigt for at tage stilling til det konkrete forhold. 
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7. Status på ATP-styresignaler  

Opfølgning fra 3/9-19, pkt. 3,9. 

 

Se ovenfor. 

 

8. Styresignal om momsfradrag ved leasing af biler 

Opfølgning fra 3/9-19, pkt. 3,10.  

 

Lars Rendboe oplyste, at der fortsat arbejdes på styresignalet. 

 

9. Mulighed for ny indberetningsmodel  

Opfølgning fra 3/9-19, pkt. 7. 

 

Lars Emil Bender-Jacobsen oplyste, at status er, at der er udvist inte-

resse fra nogle ganske få interessenter. Der er afholdt bilaterale mø-

der med disse i stedet for en fælles workshop, da tilmeldingerne er 

kommet drypvist. Sidste møde med en interessent blev afholdt i ja-

nuar måned. 

 

Besluttet, at punktet udgår fremadrettet. 

 

10. Den nye ferielovs indvirkning på arbejdsgivernes betaling af løn-

sumsafgift 

Opfølgning fra 3/9-19, pkt. 8. 

 

Lars Rendboe oplyste, at udkast til styresignal blev lagt på hørings-

portalen den 31. januar 2020, med høringsfrist den 28. februar 2020.  

 

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at tilgodehavende feriemidler, der 

optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, inklusive 

indekseringen er løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet, og 

som derfor skal medregnes til lønsummen, jf. lønsumsafgiftsbe-

kendtgørelsens § 3, stk. 1. 

 

Der afventes nu høringssvar. 

 

4. Styresignaler og afgørelser m.v. af særlig interesse 

Oversigt over styresignaler siden sidst blev sendt ud med dagsordenen til de 

eksterne medlemmer. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

5. Forventet kontrolindsats med snyd for moms- og punktafgifter i kiosk-

sektoren, slikbutikker, grønthandlere mv. (DSK)  

Claus Bøgelund K. Nielsen redegjorde kort for punktet samt oplyste, at da 

der ikke længere offentliggøres en kontrolplan for det kommende år, ønsker 

DSK oplysninger om den forventede kontrolindsats for snyd med moms- og 

punktafgifter i kiosksektoren, slikbutikker og grønthandlere mv. 
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Besvarelsen blev slået sammen med punkt 6. 

 

Niels Fischer oplyste, at indsatsen (herunder årsværk) overfor punktafgifter 

indenfor ovennævnte brancher er uforandret i 2020. Der er ikke afsat sær-

skilte midler på finansloven til øget kontrol, dog arbejdes der på at få tilført 

ekstra årsværk. 

 

Niels Fischer oplyste endvidere, at der er øget fokus på tobak. For så vidt an-

går stigningen i tobaksafgifter, vil det blive fulgt tæt, hvordan udviklingen på 

området vil være i form af eventuel illegal indførsel af tobaksvarer, eksem-

pelvis i kiosker, ved grænsen, på vandpibecafeer mv. 

 

Peter Fenger spurgte, om resultaterne fra kontrolindsatserne offentliggøres, 

eksempelvis på Skatteministeriets hjemmeside. 

 

Niels Fischer oplyste, at han ville undersøge det nærmere. 

 

Jesper Wang-Holm orienterede kort om baggrunden for, at der ikke længere 

offentliggøres en samlet kontrolplan. 

 

6. Hvordan vil Skattestyrelsen kontrolmæssigt håndtere de markante af-

giftsforhøjelser på tobak fra d. 1. april 2020? (DSK) 

DSK ønskede orientering om, hvorledes Skattestyrelsen kontrolmæssigt vil 

håndtere afgiftsforhøjelserne på tobak pr. 1. april 2020. 

 

Se ovenfor. 

 

7. Drøftelse SKM2019.652.SKTST - ”Moms - faktura - leveringstidspunkt - 

fradrag – genoptagelse” (DI)  

Lene Nielsen redegjorde kort for ønsket om en drøftelse af, hvorvidt lovgiv-

ning (og ikke styresignal) er påkrævet for at imødegå nedenstående udfor-

dringer, som Skattestyrelsen og DI har drøftet telefonisk: 

 

EU-landene kan have forskellige forældelsesregler. Hvis f.eks. Sverige går 

seks år tilbage i tid, og Danmark kun går tre år tilbage, opstår risiko for tre år 

med dobbeltmoms. 

 

a) Vil det kræve en ændring af momslovgivningen at undgå en periode med 

dobbeltmoms? 

 

b) Vil det kræve en ændring af momslovgivningen, hvis en efterregulering af 

momsen skal foretages ad én omgang i stedet for, at alle involverede moms-

perioder skal genåbnes (potentielt op til 36 momsindberetninger inden for en 

3 års frist)? 

 

Søren Jensen oplyste, at det vil kræve en lovændring (og også EU-retlig re-

gulering) at forhindre en mulig dobbeltbeskatning i situationer med med-

lemslande med forskellige forældelsesregler. 
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Søren Jensen oplyste endvidere, at det også vil kræve en lovændring, hvis en 

regulering for flere afgiftsperioder skal kunne foretages samlet for alle perio-

der. 

 

Lene Nielsen spurgte ind til, om Skattestyrelsen ville tage initiativ til lovæn-

dringer. 

 

Jesper Wang-Holm svarede, at tilretning af danske tidsfrister (spørgsmål a) 

efter udenlandske tidsfrister ikke er noget som Skattestyrelsen vil tage initia-

tiv til. Ønsker herom må rettes til Departementet. Derimod ville man godt 

overveje situationen i relation til spørgsmål b. Tidshorisont er dog ukendt. 

 

Spørgsmålet om dobbeltmoms, herunder betydningen af forskelle i forældel-

sesregler, her været diskuteret i EU VAT Forum. EU VAT Forum svarer på 

sæt og vis til momskontaktudvalget. Kommissionen, myndigheder fra med-

lemsstaterne og erhvervsorganisationer mv. mødes om problemer og udfor-

dringer i forbindelse med de fælles momsregler. VAT Forum har nedsat en 

arbejdsgruppe, der har udarbejdet en rapport, der beskriver problemet med 

dobbeltmoms og indeholder forslag til inspiration for andre EU-organers vi-

dere arbejde. 

 

8. Nye harmoniserede EU-regler vedr. dokumentation for varens transport 

ved EU-varehandel (SEGES)  

Jacob Kunø Christensen redegjorde kort for ønsket om en overordnet drøf-

telse af Skattestyrelsens information omkring de nye harmoniserede EU-reg-

ler om dokumentation for varens transport ved EU-varehandel. 

 

De nye harmoniserede regler om dokumentation for varens transport, har 

mange steder været anset som værende deciderede betingelser for momsfrita-

gelse ved EU-varehandel, men skal ikke anses som sådanne. Der er således 

udelukkende tale om harmoniserede EU-regler, som virksomhederne kan 

vælge at anvende. Virksomhederne kan dermed fortsat vælge at anvende de 

hidtidigt gældende nationale regler for dokumentation for varens transport. 

 

Formuleringen omkring det nye regelsæt i Den juridiske vejledning 2019-2, 

afsnit D.A.10.1.1.3 efterlader indtrykket af, at der er tale om deciderede be-

tingelser for momsfritagelse. 

 

Skattestyrelsens informationsmail af 19. december 2019 udtrykker ikke klart, 

at der ikke er tale om deciderede betingelser. 

 

Søren Jensen oplyste, at reglerne blev indarbejdet i Den juridiske vejledning 

2019-2, afsnit D.A.10.1.1. Der er tale om en forordning. På dette tidspunkt 

var Skattestyrelsens dialog med Kommissionen, andre medlemsstaters myn-

digheder og med erhvervslivet om, hvordan de nye regler skulle anvendes i 

praksis, endnu ikke færdig. Af samme årsag valgte Skattestyrelsen af hensyn 

til erhvervslivet at gøre opmærksom på de nye regler i vejledningen ved 

ordret at indarbejde forordningsteksten i vejledningen. Af afsnittet fremgår, 

at der er tale om en harmonisering af reglerne for dokumentationskrav, og at 

der er tale om en formodningsregel. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-forum_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-forum_en
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Det vil sige, at virksomheder i de enkelte EU-lande kan støtte ret på, at trans-

porten af varen til et andet EU-land er tilstrækkeligt dokumenteret, hvis de 

har de ”beviser” for transport, som er nævnt i de nye regler. Myndighederne 

er forpligtede til at anvende formodningsreglen, hvis betingelserne herfor er 

opfyldte. Det er hermed underforstået, at såfremt betingelserne ikke er op-

fyldte, så gælder der noget andet. 

 

Den 26. september 2019, har EU-Kommissionen offentliggjort første udkast 

til guidelines om de nye Quick-fix regler, hvoraf det fremgår, at medlemssta-

terne er forpligtede til at anvende formodningsreglen, såfremt betingelserne 

er opfyldte, men at medlemsstaterne ligeledes kan fastsætte nationale reg-

ler/betingelser. 

 

Skattestyrelsen har i løbet af efteråret fået henvendelser vedr. de nye doku-

mentationskrav samt deltaget i et orienteringsmøde vedr. de nye regler hos 

Dansk Industri. Skattestyrelsen har i alle tilfælde gjort opmærksom på, at det 

er frivilligt at anvende de nye regler, og at der alene er tale om en formod-

ningsregel. Såfremt formodningsreglen ikke kan eller ønskes anvendt, falder 

man tilbage på de hidtil gældende regler. Dette er ligeledes oplyst over for 

kollegaer i Skattestyrelsen på de instruktioner, der er afholdt i løbet af efter-

året 2019. 

 

Af Skattestyrelsens nyhedsbrev af 19. december 2019 fremgår, at de nye reg-

ler ”kan” have betydning for virksomhederne, og at ”såfremt du handler efter 

de nye regler, skal du kunne dokumentere transporten”. Det er derfor Skatte-

styrelsens vurdering, at det ikke af nyhedsbrevet fremstår som et uomgænge-

ligt krav eller en betingelse for fritagelsen. 

 

Søren Jensen oplyste afslutningsvist, at teksten om dokumentationskravene i 

Den juridiske vejledning er blevet tilpasset i forbindelse med opdateringen 

2020-1. Emneteksterne på skat.dk blev præciseret medio december. 

 

Jesper Wang-Holm beklagede, hvis Skattestyrelsens udmeldinger om de nye 

regler ikke har været tilstrækkeligt tydelige. Det har ikke været hensigten.  

 

Henrik Beck spurgte, om det mon var en god ide, hvis der blev udsendt 

endnu en præciserende nyhedsmail, da der stadig er uklarhed om ovenstå-

ende. Lene Nielsen tilsluttede sig dette, da DI fortsat modtager spørgsmål til 

reglerne. 

 

Lars Emil Bender-Jacobsen tilsluttede sig ovenstående samt tog forslaget 

med hjem.  

 

9. Orientering vedrørende One Stop Shop pr. 1. januar 2021  

Jørgen Wissing oplyste, at Erhverv er i gang med at udvikle en systemløs-

ning, der skal understøtte udvidelsen af den nuværende Mini One Stop Shop 

til One Stop Shop pr. 1. januar 2021. 
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Jørgen Wissing gav en kort status (se vedhæftede præsentation), samt lagde 

op til et opfølgende møde før sommerferien for de interessenter, der måtte 

have et behov/finde det relevant. 

 

Jesper Sebbelin spurgte, hvad skaleringen er for den forventede mængde eks-

tra-data. 

 

Jørgen Wissing oplyste, at den forventede skalering er faktor 30 i forhold til 

antallet af registrerede virksomheder. 

 

Lene Honoré gjorde opmærksom på, at dato for ikrafttræden falder sammen 

med BrexIt, samt spurgte om der var taget højde for dette rent systemmæs-

sigt. 

 

Susanne Bunk Dybdahl Ahle oplyste, at der er opmærksomhed på dette. 

 

Lina Pedersen, Jesper Sebbelin m.fl. udtrykte ønske om at blive inddraget 

tidligst muligt i forløbet vedrørende udarbejdelsen af det nye system. 

 

Jørgen Wissing lovede at inddrage branchen så tidligt som muligt. 

 

Claus Bøgelund K. Nielsen spurgte, om der forventes problemer med at over-

holde EU's tidsfrist. 

 

Jørgen Wissing oplyste, at tidsplanen er presset, men det forventes at tidsfri-

sten overholdes. 

 

Henrik Beck spurgte, om tidsfristen d. 1/1 2021 kan ændres, hvis tidsplanen 

ikke kan overholdes. 

 

Jørgen Wissing svarede, at tidsfristen næppe kan ændres, da der er tale om 

EU-regler. 

 

Lene Honoré spurgte, om der er statistik på antallet af den forventede øgede 

mængde af pakker, der skal registreres d. 1/1 2021. 

 

Jørgen Wissing oplyste, at det (ifølge PostNord) forventes, at 14-15 millioner 

ekstra pakker vil skulle registreres fra d. 1/1 2021. Hverken Skattestyrelsen 

eller Toldstyrelsen har data på dette område. 

 

Lene Honoré spurgte, om Skattestyrelsen har haft kontakt med eks. kurér-

branchen vedrørende ovenstående. 

 

Susanne Bunk Dybdahl Ahle oplyste, at der ikke har været kontakt med ku-

rérbranchen.  

 

Besluttet, at Susanne Bunk Dybdahl Ahle, Helle Thomsen Jensen samt Lene 

Honoré tager en uddybende snak efter mødet.  

 

https://www.sktst.dk/media/4374/20200204-praesentation-for-momskontaktudvalget-osm2.pdf
https://www.sktst.dk/media/4374/20200204-praesentation-for-momskontaktudvalget-osm2.pdf
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10. Indberetning af skyldig moms i rubrik 638  

Per Jacobsen orienterede kort om reglerne, herunder oplyste at erhvervsdri-

vende skal give oplysning om skyldig/tilgodehavende moms til Skattestyrel-

sen (rubrik 638). Skattestyrelsen oplever ofte fejl i denne indberetning, og 

har siden 2018 haft et projekt, som efterprøver indberetningen. De typiske 

fejl i indberetninger er f.eks. indberetning af overskud, nettoomsætning, sam-

let skyld på skattekontoen m.fl. 

 

Per Jacobsen oplyste endvidere, at der er udarbejdet en vejledning til udfyl-

delsen, som det måske var værd at markedsføre igen. 

 

Lars Loftager Jørgensen foreslog, at punktet blev taget op på næste Skatte-

kontaktudvalgsmøde, da det også berører skattemæssige indberetninger. 

 

Besluttet, at punktet overgår til Skattekontaktudvalget med henblik på drøf-

telse på førstkommende møde.  

 

11. Moms ved byggeri/ibrugtagning (investeringsgode ejendomme)  

Per Jacobsen gennemgik kort momsproblematikken omkring berigtigelsen af 

den i byggefasen fratrukne moms på ibrugtagningstidspunktet af ejendom-

men (ved udgangen af regnskabsåret, hvor ejendomsbyggeriet fremstår fær-

digopført/klar til ibrugtagning). Reglerne vedr. momsregulering med 1/10 pr. 

år, hvis ejendommens anvendelse (salg/udlejning) herefter ændres mere end 

10 pct. i forhold til anvendelse ved ibrugtagne investeringsgodet, jf. momslo-

vens regler i §§ 43 og 44 blev kort skitseret. 

 

Per Jacobsen oplyste, at der også her opleves mange fejl i indberetningerne. 

 

Lars Loftager Jørgensen spurgte ind til problematikken vedrørende ændring 

af forventet anvendelse (eksempelvis fra salg til leje) inden ibrugtagning. 

Spørgsmålet er, hvad man skal gøre med de allerede foretagne momsfradrag. 

 

Per Jacobsen supplerede, at der er en god håndfuld situationer, hvor SKTST 

drøfter den korrekte behandling af problemstillingen. 

 

Jesper Wang-Holm oplyste, at der er et styresignal under udarbejdelse, der 

forhåbentlig præciserer ovenstående. 

 

Jacob Kunø Christensen henledte opmærksomheden på de nye udtagnings-

regler, som det kommende styresignal bør tage stilling til. 

 

Skattestyrelsen skal for en god ordens skyld oplyse, at Skatterådet i 

SKM2019.574.SR har taget stilling til de momsmæssige konsekvenser af, at 

en ejendom blev opført med henblik på salg, derefter blev forsøgt solgt, men 

derefter endelig blev udlejet. 

 

12. Frivillig momsregistrering ved erhvervsmæssig udlejning  

Per Jacobsen skitserede kort reglerne vedr. frivillig momsregistrering ved er-
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hvervsmæssig udlejning, da Skattestyrelsen oplever fejl i forbindelse med re-

gistreringen.  Det er særligt manglende opmærksomhed på kravene til at 

være frivillig momsregistreret for erhvervsmæssigt udlejning, idet Skattesty-

relsen ofte konstaterer, at virksomhederne og deres rådgivere lader virksom-

hederne registrere sig for opførelse af bygninger for egen regning, men når 

de faktuelt bygger med henblik på erhvervsmæssig udlejning, skal de være 

momsregistret herfor. 

 

13. Eventuelt 

Næste møde afholdes d. 22. september 2020, kl. 9.30 – 11.00. 

 

 

Charlotte F. Kløigaard 

 


