Referat
Jura; Moms

7. maj 2021

Referat fra møde i Momskontaktudvalget d. 19. marts
2021, kl. 9.30-11.00
Eksterne medlemmer:
Mario Fernandez, Danske Advokater
Maria Feldberg, ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Morten Pernø, DTL, Danske Vognmænd
Peter Fenger, Bryggeriforeningen
Ulla Brandt, Dansk Erhverv
Robert Mikelsons, Advokatrådet
Astrid Rugaard, Finans Danmark
Jesper Sebbelin, Danske Shipping- og Havnevirksomheder
Lina Pedersen, Danmarks Statistik
Frederik Boisen Lendal, Danske Rederier
Ida Nynne Daarbak Jensen, AutoBranchen Danmark
Lene Nielsen, DI
Trine Rex Christensen, Landbrug og Fødevarer
Søren Engers Pedersen, Danske Revisorer
Kristian Koktvedgaard, DI
Torsten Schiøler, forsikring og Pension
Asger Engvang, FSR
Kaare Friis Petersen, HORESTA
Mia Amalie Holstein, SMVDanmark
Bente Nøhr, Dansk Energi
Jacob Kunø Christensen, SEGES
Thomas Booker, Danske Advokater
Nicoline Hørsman, Danske Speditører
Interne medlemmer:
Underdirektør for Jura, Jesper Wang-Holm, Formand
Kontorchef, Moms og Lønsum, Mia. E. B. Hansen
Underdirektør, Anne Munksgaard
Specialkonsulent, Punktafgifter og registrering, Mette Crisp
Lars Rendboe Jura, Moms
Maria Junggren, Jura, Moms
Søren Jensen, Jura, Moms
Helle Thomsen Jensen, Projekt og Processer 2
Per Jacobsen, Efterkontrolproces og styring
Susanne Bunk Dybdahl Ahle, Moms og Lønsum
Karin Rasmussen, Jura, Moms
Mikkel Sørvin Conradsen, Design og Digital
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Janni Nordstrøm Kristiansen, projekt og Processer 2
Lene Bjerregaard Kiel, Kampagner og Projekter
Tuba Koc, Jura, Moms
Stine Schmidt, Jura, Moms
Afbud:
Torsten Hasforth, Dansk Energi
Susanne Rasmussen, FDR
Claus Bøgelund Kegel Nielsen, De Samvirkende Købmænd
Lars Loftager Jørgensen, FSR
Kontorchef, Administration Kontrol Opkrævning i Jura, Else Veggerby
Kontorchef, Jura, Afgifter, Aksel Sørensen
Underdirektør, Johnny Schaadt Hansen, Per Jacobsen møder i stedet for
Kontorchef, Jura, Moms, Tinna Bohn Voigt
1. Velkomst
Jesper Wang-Holm bød alle velkommen.
2. Godkendelse af dagsorden
Ingen indkomne bemærkninger.
3. Kort opfølgning fra sidst
1. Status på SKM2016.1.SKAT ctr. Gmina Wroclaw
Opfølgning fra 22/09-20, pkt. 3.1 + 4/2-20, pkt. 3,4 + 3/9-19, pkt.
3,4 + 5/2-19, pkt. 3,6 + 18/9-18, pkt. 3,7
Jesper Wang-Holm oplyste, at Skattestyrelsen fortsat afventer
Skatteministeriets stillingtagen til EU-domstolens dom i sag
276/14 Gmina Wroclaw og dens eventuelle konsekvenser for
dansk praksis. Der er desværre ingen konkret tidshorisont
2. Status på styresignal vedr. momsfritagelse ved transport af udførsel til ikke-EU-land
Opfølgning fra 22/09-20, pkt. 3,2 + 4/2-20, pkt. 3,5 + 3/9-19, pkt.
3,7 + 5/2-19, pkt. 3,10 + 18/9-18, pkt. 8
Jesper Wang-Holm oplyste, at Skattestyrelsen er ved at gennemgå
høringssvar og forventer at kunne offentliggøre styresignalet i løbet af kortere tid
Jesper Sebbelin spurgte i den forbindelse ind til en tidsmæssig
præcisering og Jesper Wang-Holm kunne bekræfte, at tidshorisonten er cirka 1-2 måneder.
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3. Styresignal om momsfradrag ved leasing af biler
Opfølgning fra 22709-20 pkt. 3,3 + 3/9-19, pkt. 3,10 + 5/2-19, pkt.
3,14 + 18/9-18, pkt. 14
Lars Rendboe oplyste, at Skattestyrelsen fortsat forsøger at finde
en løsning, således at der ved salget af disse biler ikke skal betales
moms af registreringsafgiften.
Problematikken er, at en autoforhandler kan bevare den fulde fradragsret ved demovogne, selvom de bruges til ærindekørsel. Dette
lyder som en lempelse, men viste sig at være en slags skærpelse,
fordi man ikke kunne sælge bilen uden moms af registreringsafgiften. Håbet er derfor, at man skal kunne sælge en demobil brugt til
ærindekørsel, uden at betale moms af registreringsafgiften. Man er
fortsat optimistiske om en løsning.
4. Orientering om One Stop Shop pr. 1. januar 2021
Opfølgning fra 22/09-21, pkt. 3,8 + 4/2-20, pkt. 9
Mia E. B. Hansen oplyste at registreringsløsningen på OSM2
idriftsættes den 1. april, og at angivelses- og betalingsløsningen
idriftsættes 1. juli. Ved brug af en power point præsentation gennemgik hun kort kommunikationsstrategien samt den minimumsløsning, der vil blive idriftsat.
Projektet forventes endeligt afsluttet i 2022
Hun oplyste desuden, at der fortsat vil være behov for yderligere
videreudvikling af den samlede løsning efter EU-fristerne. Visse
dele af løsningen, som skal fungere automatisk på sigt, vil
imidlertid blive håndteret ved manuelle sagsgange i Skatteforvaltningen for at understøtte de nye EU-regler. De manuelle processer
vil blive tilrettelagt, så de i videst muligt omfang begrænser byrderne for virksomhederne.
Jacob Kunø ønskede at få oplyst, om det bliver muligt at få adgang
til en testversion inden den 1. juli?
Mikkel Servin oplyste at man på nuværende tidspunkt ikke kan
svare på dette, men at man arbejder med brugertest. Man har haft
dialoger ude i forskellige forummer, og det er ikke planen, at der
bliver et testmiljø for alle. Det blev aftalt, at Jacob og Mikkel vil
udveksle kontaktoplysninger, så man kan finde ud af noget i fælles
skab.
Susanne Bunk tilføjede, at det eventuelt kunne være en fordel at
lægge skærmbillede ud, for at gøre det nemmere for folk. Hertil
kunne det være en hjælp, hvis det blev tydeliggjort, hvilke data det
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er vigtig, at virksomhederne videregiver, også selvom dette
fremgår af gennemførelsesforordningen.
Hertil svarede Helle Thomsen, at der vil blive lagt en vejledning ud
omkring, hvilken data der skal med i angivelse.
Se vedhæftede plancher.
5. Moms ved byggeri/ibrugtagning (investeringsgode ejendomme)
Opfølgning fra 22/09-20 pkt. 3,9 + 4/2-20, pkt. 11
Karin Rasmussen oplyste, at styresignalet blev sendt i høring d. 21.
december 2020. Fristen udløb d. 1. februar 2021 og man er ved at
bearbejde høringssvarene.
Man arbejder på at kunne offentlige styresignalet så hurtigt som
muligt.
6. Opfølgning på henvendelse fra DI, Lene Nielsen, vedr. holdingselskabers fradragsret
Opfølgning fra 22/09-20 pkt. 5.
Per Jacobsen oplyste, at behandlingen af sagerne om holdingselskabers fradragsret er forsinket, det skyldes blandt andet sagernes
kompleksitet, og at sagerne bliver mere omfattende.
Sagernes omdrejningspunkt er alle fradrag for moms af enten udgifter i forbindelse med opkøb af datterselskaber, generalomkostninger eller begge dele. På trods heraf er de meget forskelligartede
og kan ikke behandles efter en fast skabelon.
Det drøftes ofte med rådgiverne, hvorvidt indirekte momspligtig
levering og fakturering kan anses for at opfylde betingelsen i styresignalet om, at der skal være leveret og faktureret noget momspligtigt til datterselskabet/-selskaberne. Dette er der dog taget stilling
til i SKM2018.521.SKTST, så her bygger uenigheden på, at rådgiverne er uenige i selve styresignalet.
Vi oplever generelt et godt samarbejde med de rådgivere, vi korresponderer med. Vi oplever dog samtidig, at det til tider kan være
svært for rådgiverne at fremskaffe den dokumentation vi anmoder
om – fx et fakturaeksempel eller lignende – som ligger (efterhånden) mange år tilbage i tid. Der er ikke uenighed om, at det er selskabernes ansvar at dokumentere, at betingelserne er opfyldt, men
det kan være svært for dem at fremfinde. Det skal bemærkes, at det
er vores opfattelse, at der er stor velvilje fra rådgiverne i forhold til
at fremfinde det vi efterspørger.
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At der er tale om sager som berører perioder, der ligger langt tilbage i tid, betyder samtidig at selskabsstrukturen ofte har ændret
sig i mellemtiden, hvilket gør, at sagerne kan blive mere omfattende. Det samme gør sig gældende for ændringer i momsregistreringer og afregningsperioder.
Der er pt. 31 uafsluttede sager, som Skattestyrelsen bestræber sig
på at få færdigbehandlet til medio 2021.
4. Styresignaler og afgørelser m.v. af særlig interesse
Oversigt over styresignaler siden sidst sendes ud med dagsordenen til de eksterne medlemmer.
Ingen bemærkninger.
5. Opfølgning på henvendelse fra SEGES, Jacob, Kunø Christensen, vedr.
Landsrettens kendelser vedr. ekspropriation af fast ejendom
Jesper Wang-Holm oplyste, at styresignalet er under udarbejdelse og vil
blive sendt i høring hurtigst muligt.
6. Orientering fra Skattestyrelsen vedr. manglende specificering af fakturaer.
Per Jacobsen oplyste, at Ifølge Momsbekendtgørelsens § 58 skal salgsfakturaer være specificeret. Det skal fremgå, hvad fx timerne vedrører, det vil
sige, at det skal fremgå, hvad fx konsulenten eller revisoren har udført, om
det så er ”udarbejdelse af årsregnskab” eller ”rådgivning om x og y”.
Hvis der foretages indkøb til videresalg (købsmoms), skal videresalget desuden fremgå af fakturaerne. Alt for ofte mangler der en beskrivelse af det udførte arbejde og en specifikation af ydelsernes art, omfang, enhedspriser eller
takster, hvilket har betydning ift. fradragsretten for købsmoms m.m. Der er
samtidig et problem med udskrivning af fakturaer uden reelt indhold. Her er
fakturaerne slet ikke forsøgt specificeret, men rummer blot fx et antal timer
til en sats.
Søren Jensen tilføjede hertil, at efter momsbekendtgørelsens § 82 skal registrerede virksomheder til dokumentation af den fradragsberettigede købsmoms kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra Skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra
andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer.
Efter bekendtgørelsens § 58, stk. 1, nr. 5, skal en faktura bl.a. indeholde en
beskrivelse af mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.
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Formålet med bestemmelserne er at gøre det muligt for skatteforvaltningen
at kontrollere, om skyldig moms er betalt, og i givet fald at efterprøve, om
der består en ret til momsfradrag. Arten af de leverede ydelser skal derfor
angives på tilstrækkeligt detaljeret vis.
Overtrædelse af de to bestemmelser kan straffes med bøde efter momsbekendtgørelsens § 133, stk. 1, nr. 2.
Trods overtrædelse af bestemmelserne kan købervirksomheden udøve sin
fradragsret, hvis den på anden vis fremlægger dokumentation for, at der er
ret til fradrag.
Jesper Sebbelin kom med en generel bemærkning om, at en beskrivelse af
en fakturering, som myndighederne kan forstå, kan bestå af en beskrivelse af
både varer osv., men også af varekoder. Hvordan vil Skattestyrelsen differentiere mellem de to ting? Lukkes der op for en endelig tolkning far Skattestyrelens side af?
Per Jacobsen oplyste hertil, at det i beskrivelsen af faktureringen ikke skal
fremgår decideret med tekst, hvordan fakturaen skal opdeles, men ved kontakt til virksomheden skal man kunne finde oplysninger herom. Virksomheden skal altså have gjort sig nogle tanker om, hvordan det skal opdeles.
Søren Jensen tilføjede, at et øget fokus og nærmere omstændigheder omkring
specificeringen af fakturaer findes ved dialog mellem Skattestyrelsen og de
enkelte medlemmer. Det er ærgerligt, at der ikke er offentliggjort praksis på
området, men det er udtryk for, at der ikke endnu har været sager vedr.
problemstillingen. Ved dialog kan man skabe en større klarhed og hvis dette
mislykkedes, kan der måske komme nogle sager ud af det, der kan danne
baggrund for praksis.
7. Orientering fra Skattestyrelsen vedr. Virksomheders manglende indberetning til VIES systemet ved EU-salg.
Per Jacobsen orienterede om, at såfremt virksomhederne ikke indberetter deres EU-salg uden moms til VIES systemet, risikerer de at skulle betale moms
af salget på grund af manglende indberetning. Fritagelsen for moms gælder
nemlig ikke, hvis virksomheden ikke har overholdt forpligtelserne til at indberette til VIES eller hvis indberetningen ikke indeholder de korrekte oplysninger om leveringen. Der er mange muligheder for at få hjælp til at indberette. Eksempelvis kan man på skat.dk/eu-salg-uden-moms finde videoen
Salg af varer til andre EU-lande - hvordan gør jeg med momsen?
Søren Jensen uddybede hertil, at for at bekæmpe momssvig er det med virkning fra 1. januar 2020 i momslovens § 34, stk. 2, fastsat, at fritagelsen i ML
§ 34, stk. 1, nr. 1, ikke finder anvendelse, hvis sælger ikke har liste indberettet EU-salget efter de regler, der er fastsat i og i medfør af ML § 54, stk. 1
(VIES-indberetning), eller hvis den indsendte liste ikke indeholder de korrekte oplysninger om leveringen, medmindre leverandøren behørigt kan begrunde undladelsen over for Skattestyrelsen.
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Det kan fx være, at sælger ved en fejl har indberettet salget i en efterfølgende
periode, eller at beløbet ved en fejl er tastet forkert. Det vil dog altid være en
konkret vurdering, og fejlen skal være behørigt begrundet over for Skattemyndighederne.
Link til vejledning til indberetning: https://skat.dk/skat.aspx?oid=391
8. Orientering fra Skattestyrelsen vedr. længere ventetid på materiale fra
virksomheder
Per Jacobsen orienterede om, at udbetalingskontrollen oplever, at det pt. tager længere tid at få materiale fra virksomhederne og deres rådgivere mv.
Mange virksomheder er optaget af nedlukning, hjemsøgelse af coronahjælpepakker mv., hvilket formentlig er årsagen til, at det tager længere tid at få de
nødvendige materialer fra virksomhederne eller deres revisorer. Forsinkelsen
i fremsendelse af materialer forsinker imidlertid sagsbehandlingen, og hermed går der i sidste ende længere tid, før virksomhederne kan få deres penge
udbetalt.
9. Orientering fra Skattestyrelsen om resultater af brevkampagne i projekt
skyldig moms
Per Jacobsen oplyste, at en brevkampagne i kontrolprojektet Skyldig moms
er gennemført i perioden 15.9. – 6.10.2020. Kampagnen har haft til formål at
øge efterretteligheden blandt momspligtige enkeltmandsvirksomheder, når
det gælder oplysninger om skyldig moms på oplysningsskemaet samt indberetning af manglende moms på momsangivelsen. Brevkampagnens målgruppe har været alle momspligtige enkeltmandsvirksomheder, der formodes
at have lavet fejl vedrørende skyldig moms, og hvor Skattestyrelsen ikke har
mulighed for at gennemføre 1:1-kontrol. Skattestyrelsen har i forlængelse af
projektet fået meget positive tilbagemelding.
Jesper Sebbelin spurgte ind til, om det er et juridisk krav, at virksomheden
skal svare på brevet, og om Skattestyrelsen ved manglende svar, har procedure for at iværksætte en kontrol af virksomheden?
Hertil oplyste Per Jacobsen, at der ikke er krav om, at virksomheden
Svarer på brevet da der er tale om en kampagne. Virksomhederne vil derfor
ikke blive sanktionerede, såfremt de ikke vender tilbage.
Jesper ønskede i den forbindelse uddybet, hvorvidt det er alle virksomheder,
der modtager et brev og Per oplyste, at ikke alle virksomheder får et brev,
men at man fokuserer på risiko og væsentlighed.
Slutteligt spurgte Jesper ind til, om der havde været nogle virksomheder, der
reagerede negativt på at blive kontaktet, hvortil Per svarede, at der ikke har
været nogen, der reagerede negativt, men at der har været en restgruppe, som
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ikke reagerede overhovedet – der vil i sidstnævnte tilfælde blive iværksat en
1:1 kontrol.
Se vedhæftede plancher.
10. Opfølgning på henvendelse fra FSR Danske Revisorer, Lars Loftager
Jørgensen, vedr. status og fremdrift i sagsbehandlingen af tilbagesøgningssagerne i ATP-sagen og Fiscale Eenheid-sagen.
Jesper Wang-Holm oplyste, at der er modtaget 650 anmodninger som pt. er
fordelt på 780 sager. Af disse sager er 384 fordelt til sagsbehandlere – heraf
er 45 aftagersager. 29 sager er afsluttede.
Sagsbehandlingen i 2020 har båret præg af 3 ting:
•

Onboarding og oplæring af nye medarbejdere.

•

Corona pandemien og den heraf følgende nedlukning, hvilket har
vanskeliggjort og udskudt indsendelse af det materiale, som Skattestyrelsen har bedt primært pensionskasser om at indsende til brug for
vurderingen af deres pensionsprodukter jf. SKM2019.548 SKTST.

•

Afklaring af juridiske spørgsmål.

Skattestyrelsen har været i dialog med de fleste kravshavere/rådgivere i de
igangsatte sager enten i form af møder eller telefoniske henvendelser fra styrelsen. Flere møder er dog blevet udsat, idet der har været et ønske om fysiske møder i stedet for de tilbudte virtuelle møder. Da det prioriteres højt at
være i en god og konstruktiv dialog med alle involverede har møderne måtte
afvente at fysiske møder var mulige.
Pt. arbejdes der i aftagersagerne med det materiale der er modtaget og kvalificering af pensionsprodukterne. Samtidig arbejder vi i leverandørsagerne
med at få kvalificeret om de modtagne krav er egentlige genoptagelseskrav.
Desuden arbejdes der på at få kortlagt gyldigheden af de mange modtagne
transporter med fuldmagter.
Det er for nuværende ikke muligt at oplyse noget nærmere om sagsbehandlingstiden, men det er forventningen, at flere sager vil kunne afsluttes i 2021
end i 2020.
Vedr. Fiscale Eenheid sagerne.
Jesper Wang-Holm kunne hertil oplyse, at der er modtaget 131 sager. Da
sagsbehandlingen hovedsageligt bygger på de samme fortolkninger som i
ATP-komplekset, vil dette sagskompleks blive prioriteret. Det er derfor pt.
ikke muligt at estimere, hvornår Fiscale Eenheid sagerne vil kunne påbegyndes.
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11. Eventuelt
Næste momskontaktudvalgsmøde afholdes 21. september 2021.
Maria Junggren
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10. maj 2021

Moms One Stop Shop

Moms One Stop Shop
Nye regler per 1. juli 2021 betyder, at virksomheder skal
indberette moms for salg til private i alle EU-lande, de sælger
til.
På den baggrund lanceres Moms One Stop Shop i april.
Virksomhederne kan tilmelde sig ordningen, hvis de vil nøjes
med at indberette moms i ét land.
• Fra den 1. april 2021 vil virksomhederne være i stand til at
registrer sig i Moms One Stop Shop løsningen
• Fra den 1. juli 2021 vil virksomhederne kunne indberette og
betale moms

Vejledning og kampagnekoncept - Moms One Stop Shop

Side 1
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Registrering af
virksomhed i EUordningen

Registrering af virksomhed i EU-ordning

Vejledning og kampagnekoncept - Moms One Stop Shop
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Mikkel Sørvin Kristiansen
Lene Bjerregaard Kiel

Vejledning og
kampagnekoncept
Moms One Stop Shop

10. maj 2021

Forventet tidsplan

Kommunikation og vejledning

Egne kanaler

Pressemeddelelse
(ordning åben)

Netværkskommunikation

Ny vejledning om
registrering /onboarding
skat.dk

Generel vejledning – skat.dk

Overgangstekst vedr. kommende ny løsning og regler – skat.dk

Standardbreve i ordningen

Brev til OSM
virksomheder om
hvordan de overflyttes til
den nye ordning

Oplysningsbrev til
virksomheder, der
allerede benytter
ordningen
Jan

Feb

Annoncering

Dec

Pressemeddelelse
(regler i kraft)

Marts

System klar til
April
registrering
1. April 2021

Maj

1. Runde (ordning åben)
Banner og nyhedsbrev

System klar til
Juli
indberetning
1. Juli 2021

Juni

Aug

2. Runde (regler i kraft)
Banner og nyhedsbrev
Google Ads (søgning)
TOLDST kampagne
Egne kanaler

Vejledning og kampagnekoncept - Moms One Stop Shop

Eksterne kanaler
Side 8

Ekstern annoncering - kampagne
Kampagnen leder målgruppen til skat.dk
Banner 1. runde

Vejledning og kampagnekoncept - Moms One Stop Shop

Banner 2. runde
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Vejledning i breve, på skat.dk mm.

Vejledning og kampagnekoncept - Moms One Stop Shop
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Opsamling

Vejledning og kampagnekoncept - Moms One Stop Shop
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Opsamling
Registreringsløsningen idriftsættes 1. april, og angivelses- og
betalingsløsningen idriftsættes 1. juli.
Der vil i overensstemmelse med den oprindelige projektplan
være behov for yderligere videreudvikling af den samlede
løsning efter EU-fristerne.
Projektet forventes endeligt afsluttet i 2022

Vejledning og kampagnekoncept - Moms One Stop Shop
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SEV 6 – Skat og moms

Skyldig moms
Præsentation af Kontrolkommunikation for
Momskontaktudvalget marts 2021

11. Marts 2021

Executive Summary
Baggrund
Virksomheder skal på oplysningsskemaet oplyse den skyldige moms, der
fremgår af deres årsregnskab. Nogle får ikke gjort dette.
Med skyldig moms oplyst, giver det SKTST mulighed for at beregne, om
virksomheder mangler at indberette en del af momsen. Beregningerne viser,
at nogle mangler at indberette en del af momsen.
Pga. knappe kontrolressourcer kan SKTST ikke lave 1:1 kontrol på alle de
virksomheder, der formodes at have lavet en fejl.

91,0 mio. kr. er
oplyst i
oplysningsskema

Formål
SKTST har ved brug af Kontrolkommunikation ønsket at øge
efterretteligheden. Der er sendt brev til to målgrupper for at få dem til hhv.:
• At oplyse den skyldige moms på oplysningsskemaet
• At indberette manglende moms på momsangivelsen
Væsentligste resultater
• Der er blevet oplyst 91,0 mio. kr. på oplysningsskemaet, hvilket er 59
pct. af det manglende beløb. Dermed har 2.070 virksomheder oplyst.
Det er 58 pct. af målgruppen.
•

Der er indberettet 50,4 mio. kr. moms, hvilket er 28 pct. af det
udestående beløb. Dermed har 1.052 virksomheder indberettet.
Det er 40 pct. af målgruppen

50,4 mio. kr. er
momsindbrettet

51 pct. af
brevmodtagerne
har oplyst eller
indberettet

