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Executive Summary 

This master’s thesis provides an in-depth analysis of the recent CJEU ruling in the case of Skandia America 

Corporation, C-7/13. The CJEU stated in Skandia that a transaction from a head office located outside the 

EU to its branch in Sweden would constitute a taxable transaction, if the branch belongs to a national VAT 

group in Sweden. The ruling is a clear modification of the principles from the CJEU’s ruling in FCE Bank, case 

C-210/04, where it was determined that a supply between a head office and its foreign branch cannot 

constitute a supply subject to VAT, since the branch is part of its head office and why they must be viewed 

as a single taxable person together. The CJEU based its ruling on the economic reality, which re vealed that 

the branch was dependent on its head office in terms of its economic activity, meaning that there could not 

be a legal relationship of reciprocal performance between them. 

There is no clear definitions within the VAT Directive in terms of how cross-border establishments should 

be treated for VAT purposes. This has resulted in a reliance on case law. Whilst the question was addressed 

and answered in the case of FCE Bank, it has and does not however provide certainty for cross -border 

establishments as to predicting their VAT treatment. For example, the CJEU’s ruling in DFDS, case C-260/95, 

and Le Crédit Lyonnais, case C-388/11, are likewise cases that posed questions as to how to view and treat 

companies with cross-border establishments for VAT purposes under EU VAT law. In the case of DFDS, the 

CJEU applied the same arguments for its judgement as in the FCE Bank, that is, the VAT treatment of 

interlinked entities must depend on the economic reality. However, in the case of Le Crédit Lyonnais, which  

concerned a head office’s right to include turnover from its foreign branches in the calculation of its pro 

rata deduction rate, the CJEU stated that the principle from the FCE Bank was not applicable. Essentially, 

this meant that in terms of the right to deduction a head office and its foreign branches would not be 

treated as a single taxable person under EU VAT law. This contradicts with the FCE Bank principle. 

In regards to the main case in this thesis, that is Skandia, the questions deriving from the case is whether a 

head office and its branch can continue to be treated as a single taxable person in a situation where the 

branch belongs to a VAT group, or whether the two entities then must be treated as to separate taxable 

persons due to branch being part of a VAT group.  

Article 11 of the VAT Directive states that member states are allowed to treat related legal entities, who are 

established in their territory, as a single taxable person for VAT purposes, that is, a VAT group. Amongst the 

most material effects of using this scheme, is that transactions between members of the group will be 

considered as falling outside the scope of VAT. This means that internal transactions are not charged VAT. 

Therefore, VAT grouping is particularly beneficial for companies who only have a partial right to deduction 

as the amount of irrecoverable input tax can be reduced through VAT grouping. The disregard of VAT within 



 
 

a group is in reality not very different from the disregard of VAT for transactions between a head offi ce and 

its branch (FCE Bank). 

The answer to the questions raised in the case of Skandia is very significant, as Skandia is a part -insurance 

and part-financial company meaning that the company perform VAT exempt activities and as a 

consequence, they are only entitled to a limited right of deduction of input VAT. If claiming, as Skandia did, 

that the FCE Bank principle should continue to apply when the Swedish VAT group only included the branch 

would in reality lead to a situation where supplies between the American head office and its Swedish 

branch are not liable to VAT, while the supplies between the branch and other members of the VAT group 

would not be liable either but this time under Article  11 of the VAT Directive. As the General Advocate, 

Wathelet, stated “this would produce a result that was not desired by the EU legislature, namely that the 

supplies of services in question would not be taxable” (paragraph 76). 

The CJEU was likewise of the view that this should not be possible under EU VAT law. Howeve r, the CJEU’s 

reasoning in its ruling was brief and short, and it remains unclear what articles or legal arguments were 

truly behind the outcome of the case.  
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1. Indledning 

I EU er der udviklet et fælles momssystem, som i dag kaldes ”Momssystemsdirektivet” (forkortet ”MSD”). 

Formålet med et fælles momssystem er at fremme handlen mellem medlemsstaterne inden for EU, hvilket 

er med til at oprette og sikre det indre markeds funktion. Systemet går ud på at behandle beskatningen af 

vare- og ydelsesflowet på en ensartet måde på tværs af medlemslandene, således at merværdiafgiften ikke 

er en konkurrenceforvridende faktor. Merværdiafgiften (”momsen”) er en flerleddet afgift, som skal sikre, 

at det er den endelig forbruger, der forbrugsbeskattes, hvilket betyder, at hvert distributionsled inden den 

endelige forbruger kan opnå fradrag for sin købsmoms1. Momsen skal således være en neutral afgift, som 

ikke må påvirke virksomhederne og forbrugerne i deres beslutninger.  

En grundlæggende betingelse for at momsbelægge en transaktion er, at transaktionen skal være udført af 

en afgiftspligtig person. MSD artikel 9 definerer en afgiftspligtig person som enhver, der selvstændigt og 

uanset stedet udøver økonomisk virksomhed. Umiddelbart er afgrænsningen af det afgiftspligtige subjekt 

ikke særligt komplekst. Dog kan det blive det, når der er tale om transaktioner mellem ikke-uafhængige 

parter, og især når transaktionerne mellem disse ikke-uafhængige parter er grænseoverskridende. En af 

Domstolens helt principielle domme vedrørende denne problematik stammer fra FCE Bank -afgørelsen2, 

som næsten er et årti gammel (2006). Med afgørelsen i FCE Bank-sagen, blev det fastlagt, at man inden for 

EU anser afhængige parter, som et hovedselskab og dennes filial som værende én enkelt afgiftspligtig 

person, selv når de måtte være etableret i hver deres medlemsstat. Da en anden grundlæggende betingelse 

for at momsbelægge en transaktion er, at der mellem parterne skal bestå et gensidigt bebyrdende 

retsforhold jf. MSD artikel 2, stk. 1, vil en leverance inden for samme afgiftspligtige person ikke blive 

momspligtig (intern leverance). 

Som undtagelse til MSD artikel 9 findes en særbestemmelse i MSD artikel 11, som foreskriver, at en 

medlemsstat kan anse flere personer, der er etableret på samme medlemsstat, og som i retlig forstand er 

selvstændige, men finansielt, økonomisk og organisatorisk er nært knyttet til hinanden, som én enkelt 

afgiftspligtig person. Bestemmelsen benævnes i almindelighed som momsgruppeordningen eller 

fællesregistrering. Efter bestemmelsens ordlyd kan en medlemsstat behandle to eller flere personer som 

værende én enkelt afgiftspligtig person i momsmæssig henseende, hvilket blandt andet betyder, at 

leverancer mellem momsgruppens medlemmer anses som interne leverancer, hvorfor de ikke 

momsbelægges. 

                                                                 
1
 Præamblen til  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006, betragtning 30 

2
 Sag C-210/04, FCE Bank 
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Bestemmelsen i MSD artikel 11 er fakultativ, og der er reelt 153 medlemslande ud af de 284 EU 

medlemslande, som har valgt at implementere bestemmelsen i national lov. Der er yderligere fire 

medlemsstater, som har en lignende gruppeordning5. Blandt de 15 medlemsstater er Sverige. I september 

2014, afgav Domstolen sin afgørelse i den længeventet sag om Skandia, sag C-7/13. Sagens tvist handlede 

essentielt om, hvorvidt leverancer mellem et hovedsæde og filial fortsat kunne anses som interne 

leverancer, og dermed være afgiftsfritaget i medfør af FCE Bank-afgørelsen, når filialen indgik i en svensk 

fællesregistrering uden sit hovedselskab, som var etableret i USA. Domstolen mente, at filialens deltagelse i 

en momsgruppe i Sverige bevirkede, at der blev tale om to adskilte afgiftspligtige personer, hvorfor 

transaktionerne mellem hovedselskabet og filialen er momspligtige.  

Domstolens afgørelse har givet anledning til en del spørgsmål, tvivl og usikkerhed for så vidt angår begrebet 

”afgiftspligtig person” samt momspligten på transaktioner mellem ikke -uafhængige parter, som et 

hovedselskab og en filial. En stor del af usikkerheden vedrører spørgsmålet om, hvordan disse to aspekter i 

fremtiden skal behandles, altså hvilken betydning Skandia afgørelsen i virkeligheden kommer til at få inden 

for den europæiske momsret. På nuværende tidspunkt, menes det, at det særligt er momsens princip om 

neutralitet for selskaber inden for samme branche som Skandia, der bliver påvirket af afgørelsen 

fremadrettet6. 

1.1 Problemformulering 

Formålet med nærværende afhandling er at analysere den relative nye afgørelse fra Domstolen i sagen om 

Skandia. Afgørelsen kommer ca. et årti efter, at Domstolen har statueret, at en filial ikke kan adskilles fra sit 

hovedsædes afgiftssubjekt, selvom filialen er etableret i en anden medlemsstat. Dette princip er ikke  blevet 

opretholdt med afgørelsen i Skandia-sagen pga. en fællesregistrering, som filialen var del af i sin 

medlemsstat.   

Det overordnet emne i opgaven tager således udgangspunkt i nedenstående problemstilling:  

Hvad er konsekvenserne af EU Domstolens afgørelse i Skandia-sagen, C-7/13? 

For at kunne afdække ovenstående problemformulering, finder vi det nødvendigt at undersøge en række 

delspørgsmål ud fra en teoretisk og praktisk tilgang: 

                                                                 
3
 Swinkels, J.; ”The Phenomenon of VAT Groups under EU Law and Their VAT-Saving aspects”, International Tax 

Monitor, 2010, s. 36 (note 4) 
4
 Jf. http://europa.eu/about-eu/countries/index_da.htm  

5
 Soares, C. D.; “The Territorial Scope of VAT Grouping Schemes in the Financial Sector”, Intertax, 2014, s. 538 og 540 

6
 Zutt, J.; “VAT on Intercompany Supplies: Why Skandia Is a Big Deal”, Derivatives & Financial Instruments, 2014, s. 278 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_da.htm
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Delspørgsmål I: Hvad afgjorde udfaldet i Skandia sagen, C-7/13, og hvordan afviger 

afgørelsen fra tidligere afgørelser i lignende sager? 

Til besvarelsen af vores overordnede problemformulering, er det relevant at undersøge Domstolens 

afgørelser i andre sager ud over Skandia, som tidligere har behandlet momsmæssige problemstil linger for 

virksomheder med grænseoverskridende erhvervsstruktur. Dette er relevant i forhold til at vurdere, om der 

har været entydighed i Domstolens afgørelser, og for at opnå en bedre forforståelse af Skandia-sagens 

omstændigheder. Besvarelsen til dette delspørgsmål omfatter en analyse af FCE-bank- (C-210/04), DFDS- 

(C-260/95) og Le Crédit Lyonnais-sagen (C-388/11). Analysen vil udelukkende være teoretisk og komparativ 

i forhold til Skandia-sagen for at vurdere, hvordan det fælleseuropæiske regelsæt er blevet fortolket i de 

respektive afgørelser, og hvorvidt der foreligger sammenfald i disse eller ikke.  

Delspørgsmål II: Hvad er gældende praksis og holdninger i Danmark, Sverige, England og 

Norge? 

Efter at have fået forståelse for Skandia-sagen og de andre principielle domme, vil vi undersøge de i 

delspørgsmålet nævnte landes fortolkninger af fællesregistreringsbestemmelsen i MSD artikel 11. Dette 

foretages, eftersom MSD artikel 11 er valgfri, hvilket vil sige, at det ikke er alle medlemslande i EU, hvori 

bestemmelsen er gældende. Derudover er medlemsstater blevet tildelt en vis fortolkningsfrihed med 

hensyn til implementeringen af artikel 11 i national lovgivning. Derfor er der afvigelser mellem 

medlemslandene i forhold til hvad man mener er gældende praksis . For at få et mere internationalt 

perspektiv med, har vi valgt at inddrage Norge som tredjeland i analysen. Delspørgsmålets formål er at 

tydeliggøre, hvordan bestemmelsen om fællesregistrering er iværksat i praksis.  

Delspørgsmål III: Hvilke praktiske muligheder henholdsvis begrænsninger giver dommen 

anledning til fremadrettet? 

Vores sidste delspørgsmål har til formål at opstille forskellige scenarier, som fremadrettet kan opstå, og 

analysere den momsmæssige behandling af grænseoverskridende leverancer inde n for én juridisk enhed på 

baggrund af Skandia-sagens afgørelse. Dette indebærer en konkret funktionel analyse af Skandia-sagens 

rækkevidde og konsekvenser, herunder en undersøgelse af afgørelsens afledte virkninger på de udvalgte 
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lande, da forskellighederne i national praksis og lov ultimativt kan betyde, at Skandia dommen kan have 

forskellige indvirkninger på medlemsstaterne. 

1.2 Afgrænsning 

Afhandlingens analyse vil hovedsagligt være baseret på det fælles europæiske momssystem. Da 

momssystemet er baseret på EU samarbejdet om et indre marked, som er nærmere defineret i traktaterne, 

synes vi det er vigtigt, at læser bliver udstyret med en forståelse af sammenhængen mellem traktaterne og 

det indre marked og momsregelsættet i Europa. Vores redegørelse herom v il dog være begrænset, da 

formålet med afsnittet er at give vores analyse et overordnet perspektiv.  

Endvidere vil opgaven indeholde et redegørende afsnit om neutralitetsprincippet, som er et 

grundlæggende princip for MSD. Neutralitetsprincippet vil blive reflekteret over i vores analyserende afsnit.  

Med hensyn til det komplette regelsæt i MSD, og med udgangspunkt i Skandia afgørelsen, analyserer vi kun 

den direkte ordlyd af bestemmelserne i MSD artikel 9 og 11, da de vedrører begrebet ”afgiftspligtig 

person”. Endvidere afgrænser vi os også til tre sager:  FCE Bank, DFDS og Le Crédit Lyonnais, når det 

kommer til at analysere den gældende retspraksis for juridiske enheder, der er etableret i flere 

medlemsstater og tredjeland. For de grænseoverskridende etableringer har vi i afhandlingen afgrænset os 

til hovedsagligt at behandle filialer og datterselskaber. Vi vil derfor ikke berøre andre former for faste 

forretningssteder i analysen. 

Derudover vil vi analysere de grundlæggende momsbetingelser, og dermed den direkte ordlyd i MSD artikel 

2, stk. 1, da disse er helt essentielle for at forstå momspligten henholdsvis momsfriheden for transaktioner 

mellem afhængige parter. Da det hovedsagligt er tjenesteydelser, der er interessante ved 

grænseoverskridende leverancer, vil varer kun blive behandlet i et meget begrænset omfang.  

Da fradragsretten for forsikrings- og finansielle virksomheder som Skandia påvirkes af en fællesregistrering, 

vil vi analysere Skandia dommens effekt på disse virksomheders fradragsret. Dog vil vi ikke komme ind på 

de konkrete fradragsregler i MSD eller i national lovgivning.  

Yderligere, afgrænser vi os fra at analysere momsfritagelsen for forsikrings- og finansielle virksomheder i 

MSD artikel 135, da hensigten med nærværende afhandling ikke er at undersøge og fordybe os i en konkret 

fritagelsesbestemmelse. 

På grund af artikel 11’s fakultativ karakter, samt en vis fortolkningsfrihed for så vidt angår den nationale 

implementering af bestemmelse, vil vi, som delspørgsmål 2 bevidner om, undersøge visse landenes 

reaktioner til Skandia dommen. Dette er med henblik på at analysere, hvorledes landene fremadrettet vil 
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følge afgørelsens principper, og om deres nationale bestemmelser er forenelige med Skandia afgørelsen. Vi 

har i afhandling afgrænset os til at undersøge fire lande.  Vi afgrænser os til kun at fordybe os i disse 

landenes fællesregistreringsregel, hvilket vil sige, at andre områder i de respektive nationale momslove ikke 

undersøges. Landene er: 

Danmark – sagen har været omdiskuteret i Danmark, og Skandia afgørelsen bekræfter umiddelbart den 

hidtidig danske retspraksis for hvad angår den momsmæssige behandling af et udenlandsk hovedsæde og 

dennes danske filial, som måtte indgå i en dansk fællesregistrering. 

Sverige – der er ingen tvivl om, at den svenske praksis er relevant at analysere i nærværende afhandling, da 

sagen vedrører de svenske skattemyndigheders fortolkning af den europæiske fællesregistreringsregel .  

Storbritannien – medlemsstaten deltog aktivt i forslaget til Skandia-sagens afgørelse, og sagens tvist står 

dem særligt nært på grund af FCE Bank dommen, som er engelsk, og som stillede spørgsmål i tæt 

tilknytning til de præjudicielle spørgsmål i Skandia dommen. Derudover har Storbritannien også udtrykt 

stor uenighed i afgørelsen, samt meddelt, at de umiddelbart ikke ville følge afgørelsens principper. 

Norge – EU er ikke et indelukket fællesskab, og der er en del samhandel med tredjelande. Derfor kunne det 

være interessant at undersøge et tredjelands behandling af en juridisk enhed, som driver økonomisk 

virksomhed på tværs af unionens grænser, og hvordan de fremadrettet vil kunne blive påvirket af 

Domstolens afgørelse i Skandia. 

I den funktionelle analyse vil vi komme til at opstille scenarier med andre medlemslande ud over de 

ovenfor nævnte. Formålet med dette er at undersøge, hvad Skandia afgørelsens rækkevidde er, og hvorvidt 

den har betydning for de lande, som ikke ti llader dannelsen af momsgrupper. Vi har kun i begrænset 

omfang, og hvad der er af betydning for vores opstillet scenarie, undersøgt de inddraget landes 

lovgivninger og retspraksis.  

1.3 Disposition 
Opgaven indledes med en redegørelse af det primære retsgrundlag i EU (kapitel 2), hvilket indebærer, 

traktatgrundlaget, samt konceptet om det indre marked for at give et overordnet aspekt til afhandlingens 

analyse. Dernæst vil vi snæver os ind på momsregelsættet (kapitel 3), og redegøre for det centrale 

momsprincip om neutralitet, samt berøre ordlyden af relevante bestemmelser for afhandlingens 

problemstillinger, hvilket omfatter MSD artikel 2 om leverancer mod vederlag, artikel 9 om afgiftspligtige 

personer og artikel 11 om fællesregistrering (undtagelse til artikel 9).  

Efter disse overordnede kapitler, vil besvarelsen af vores delspørgsmål begynde. Vi starter med 

delspørgsmål 1, som først indebærer en analyse af gældende EU retspraksis for behandlingen af juridiske 
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hhv. afgiftspligtige personer med grænseoverskridende erhvervsstruktur (kapitel 4). Dernæst vil Skandia-

sagen blive analyseret (kapitel 5). De to dele af delspørgsmål 1 (kapitel 4 og 5) vil blive samlet i en teoretisk 

analyse i kapitel 6. 

Efterfølgende vil vi besvare vores delspørgsmål 2, som indbefatter en undersøgelse af gældende praksis for 

fællesregistrering i Danmark, Sverige, Storbritannien og Norge (kapitel 7). Kapitlet vil have en beskrivende 

karakter, men oplysningerne i kapitlet vil blive anvendt i den efterfølgende funktionelle analyse (kapitel 8). 

Dette kapitel har til formål at besvare delspørgsmål 3, hvilket indebærer en dybdegående analyse af de 

konsekvenser Skandia dommen vil give anledning til i EU momspraksis. Besvarelsen til delspørgsmål 3 vil 

klart udgøre den største del af denne afhandling. 

Afslutningsvis vil vi besvare vores overordnede problemformulering ved at konkludere på resultaterne fra 

vores analyse i kapitel 9. 

Afhandlingens disposition er illustreret i nedenstående figur:  
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Figur 1, egen tilvirkning 
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1.4 Metodevalg 

Inden behandlingen af vores emne med henblik på at besvare vores problemstilling, vi l vi i dette afsnit 

gennemgå vores metodiske overvejeler i forhold til afhandlingen. Afsnittet vil afdække den 

metodeteoretiske og praktiske tilgang i vores forsøg på at besvare vores problemformulering. 

Afhandlingens overordnet formål er at besvare konsekvenserne af Domstolens afgørelse i Skandia-sagen og 

de afledte delspørgsmål herom. Da afhandlingen omhandler en juridisk problemstilling udledes og 

analyseres gældende ret med udgangspunkt i retsvidenskabens juridiske metode. Helt elementært vil vores 

videnskabsteoretiske tilgang være knyttet op til retsdogmatikken. Denne metode kendetegnes ved at 

systematisere, beskrive og fortolke gældende ret7. Den retsdogmatiske tilgang består i at løse konkrete 

juriske problemstillinger ved at analysere gældende ret og besvare spørgsmålet ved hjælp af retskilder på 

området.  Tilgangen vil derfor være at indsamle retskildestoffet, og derefter systematisere og beskrive de 

indsamlede retskilder, for tilslut at fortolke retskildestoffet, så det bliver muligt, at få et overblik over, EU-

domstolens rækkevidde og konsekvenser i Skandia afgørelsen.  

Udgangspunktet for udledning af gældende ret sker ved fortolkning af MSD bestemmelser, derudover vil 

Domstolens afgørelser anvendes som fortolkningsbidrag til MSD. Metoden har således både til formål at 

beskrive retten og fortolke selvsamme. Retsdogmatik forstås ved fortolkning af dens anvendelse af 

retskilder, som Domstolen og enhver anden, der er blevet forelagt et juridisk problem, følger. Da et forelagt 

juridisk problem altid besvares ved den juridiske metode vil man, ifølge metoden, nå til samme resultat, da 

vi som undersøgere vil have den samme forforståelse, hvorfor vores forståelseshorisont også vil være den 

samme8.  

Vores afhandling kan principielt struktureres ud fra et deduktiv videns princip9, hvori der udledes logiske 

konsekvenser ud fra en lovmæssighed. Gennem deduktion går vi fra en forhåndsantaget forforståelse  om 

et emne, til at afprøve dens validitet igennem empiri , for til sidst at udlede virkningerne herom. Princippet 

forudsiger et resultat ved at gå fra regel til tilfælde, og deraf følgende resultat10. Vores metode og videns 

produktion illustreres som følge11:  

                                                                 
7
 Nielsen, R & Tvarnø, C. D.; ”Retskilder og Retsteorier”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2011, s. 28-29 

8
 Ibid. s. 31 

9
 Andersen, I; ”Den skinbarlige virkelighed”, Samfundslitteratur, 2009,  s. 35 

10
 Ibid.  

11
 Ibid. s. 25 
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Figur 2, egen tilvirkning 

1.5 Dataindsamling 

Opgavens informationssøgning og dataindsamling vil udelukkende gøre brug af sekundære data, det vil sige 

materialer, som vi ikke selv har udarbejdet, men som er tilgængelig og relevant i forhold til at kunne 

besvare opgavens hovedproblemstilling12. Opgaven består udelukkende af kvalitative data. Den anvendte 

data udgøres af MSD, Domstolens afgørelser samt Generaladvokatens forslag til afgørelser, lærebøger samt 

indhentede artikler fra forskellige tidsskrifter. MSD anvendes som vores primære kilde, hvori Domstolens 

afgørelser og Generaladvokatens forslag til afgørelser anvendes som fortolkningsbidrag til MSD. De 

anvendte lærebøger og tidskrifter vil være vores sekundære kilder. Teori og informationer indhentet fra 

lærebøger og tidsskrifter vurderes til at have en begrænsning i form af subjektivitet fra forfatteren. Til trods 

for dette, vurderes datagrundlaget til at have en høj grad af validitet og gyldighed, da disse forfattere er at 

betragte som pålidelige kilder, eftersom der er tale om individer, der arbejder gennemgribende med 

området. Vi er gennem vores erkendelsesproces bevidste om at anvende materiale, som er relevant og 

tidsvarende til besvarelsen af vores problemformulering samt underspørgsmål.   

                                                                 
12

 Ibid. s 159 

Analyse 
& 

Tolkning 

Problemformulering 

Empiri (retspraksis og 
gældende praksis) 

Konklusion 

Teori  (retsgrundlag) 



Side 12 af 115 
 

1.6 Anvendte forkortelser 
 

DPR  Den italienske momslov, decreto del Presidente della Repubblica n° 633 

EU  Europæiske Union 

GA  Generaladvokaten 

LCL  Le Crédit Lyonnais 

ML  Den danske momslov, Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 om  

  merværdiafgift 

MSD  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006   

  (Momssystemdirektivet) 

MVG  Den svenske momslov, Mervärdesskattelag (1994:200) 

SAC  Skandia America Corporation 

TEU  Traktaten om den Europæiske Union 

TEUF  Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsområde 
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2. Det primære retsgrundlag 

De primære retskilder inden for EU er vores traktatgrundlag, som i dag består af Traktaten om den 

Europæiske Union (TEU13) og Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsområde (TEUF14). Et centralt 

mål i traktaterne er ”det indre marked”, som første gang blev nævnt i Den Europæiske Fælles Akt i 198715. I 

præamblen til den senere vedtaget TEU i 1992 fremgik det, at EU ville indføre en økonomisk og monetære 

union for at opnå økonomisk konvergens mellem deres økonomier. Hermed blev  begrebet for alvor et fast 

element i EU samarbejdet, og var defineret i traktatens artikel 14. Ligeledes fremgår det af præamblen til 

TEUF, at EU vil sikre økonomisk og social fremskridt for deres medlemsstater ved at fjerne de skranker, som 

deler Europa. Det indre marked skulle hermed forstås som et EU uden indre grænser, og med fri 

bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital mellem medlemslandene, og fremgår af TEUF 

artikel 26, stk. 216: 

”Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, 
tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne.”

17
 

Nogle mener, at det ikke er helt tilfældigt, at det indre marked behandles som et af de første 

politikområder i TEUF, da det er hjørnestenen for samarbejdet i EU18.  

Definitionen i TEUF artikel 26, stk. 2 klarlægger det mål, der er fastsat i præamblen, navnligt, at der stræbes 

efter nedbrydningen af indre grænser inden for unionens område,  hvilket muliggøres ved den frie 

bevægelighed af de fire nævnte områder19. Definitionen er nøje formuleret, da et velfungerende indre 

marked forudsætter, at der ingen fiskale hindringer er, som eksempelvis kunne diskriminere importerede 

varer20. Som følge heraf er der indsat en række fiskale bestemmelser, som essentielt udgør 

diskriminationsforbud i TEUF artikel 110-11221. Bestemmelserne indebærer bl.a. direkte forbud mod 

interne afgifter, det vil sige, hvor varer fra andre medlemslande pålægges en højere afgift end den der 

pålægges et tilsvarende substituerende eller konkurrerende produkt, som er produceret ”hjemme” i 

pågældende medlemsstat22. Formålet med forbudsbestemmelserne er at eliminere diskriminering, som kan 

                                                                 
13

 Kaldes også Maastricht-traktaten (1992) 
14

 Kaldes også Lissabon-traktaten (2009) 
15

 Steengaard, H.; ”Fradragsret for merværdiafgift”, Jurist- og Økonomforbundets forlag  2004, s. 57 
16

 Uændret i  forhold ti l  den tidligere TEU art. 14, stk. 2 
17

 Egen fremhævelse 
18

 Daniel, B. T., Elholm, T., Starup, P. og Steinicke, M.; ”Grundlæggende EU-ret, EU efter Lissabontraktaten”, Jurist- og 
Økonomforbundets forlag, 2004, 2. udgave, s. 51 
19

 Steengaard, H.; ”Fradragsret for merværdiafgift”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2004, s. 58-61 
20

 Skal forstås som varer, der importeres fra et andet medlemsland, dvs. grænseoverskridende handler mellem 

medlemsstater og inden for unionens geografiske område. 
21

 Tidligere TEU artikel 90-92 
22

 Jf. TEUF artikel 110 
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være konkurrenceforvridende, hvilket ikke samspiller med det overordnede mål om at oprette og sikre det 

indre markeds funktion. Derfor omfatter forbuddene også afgifter med tilsvarende virkning som told 23. 

2.1 De frie bevægeligheder 

Den frie bevægelighed for de ovenfor nævnte områder er med til at sikre, at det indre marked kan fungere 

på bedste vis. Områderne, og bestemmelserne for dem, behandler meget forskellige forhold, dog har de én 

fællesnævner. Denne er et forbud mod nationalitetsdiskrimination (direkte såvel som indirekte), som er 

forankret i TEUF artikel 1824. Dette hentyder, at førend de frie bevægelser kan finde anvende lse skal der 

være tale om grænseoverskridende aktivitet. De frie bevægeligheder finder således kun anvendelse i de 

situationer, hvor der sker en overskridelse fra en medlemsstat til en anden medlemsstat, og hvor 

grænseoverskridelsen vedrører varer, personer, tjenesteydelser eller kapital25. 

2.1.1 Friheden for varer 
Den frie bevægelighed for varer er reguleret i TEUF artikel 28-30. Ved varer skal det forstås som en fysisk 

genstand, som kan være led i en handelsmæssig transaktion26. Fri bevægelse af varer er en helt 

grundlæggende forudsætning for det indre marked, da en restriktion ville medføre mere favorabel 

behandling af nationalt producerede varer. Man skal have in mente, at det europæiske samarbejde er et 

samarbejde om en toldunion med ydre toldmure, som skal beskytte vores indre marked27. Dette betyder, at 

varer fra tredjeland ikke afgiftsfrit kan føres ind i EU, men varer produceret inden for EU kan frit overføres 

fra et medlemsland til et andet. Fri bevægelse for varer er med til at fremme samhandlen mellem EU 

landene, hvilket bidrager til det indre markeds funktion.  

2.1.2 Friheden for tjenesteydelser 
Den frie bevægelighed for tjenesteydelser reguleres af TEUF artikel 56 og 57. Tjenesteydelser har fået 

større og vigtigere betydning i den europæiske økonomi, da samhandlen mellem medlemslandene i 

stigende grad vedrører udvekslingen af tjenesteydelser. Definitionen på tjenesteydelser i EU-retlig forstand 

findes i TEUF artikel 57, hvori det fremgår, at friheden omfatter alle ydelser, der udføres mod betaling, og 

som ikke er omfattet bestemmelserne for de tre øvrige benævnte friheder i TEUF artikel 26, stk. 2. Friheden 

indebærer i praksis, at en tjenesteyder i medlemsland A har ret til at levere tjenesteydelser i medlemsland 

B på eksakt samme vilkår, som medlemsland B’s egne statsborgere uden at skulle etablere sig i landet. 

                                                                 
23

 Borgsmidt, K.; ”Skatter og afgifter i Det indre marked”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1993, s. 17 og 19 
24

 Daniel, B. T., Elholm, T., Starup, P. og Steinicke, M.; ”Grundlæggende EU-ret, EU efter Lissabontraktaten”, Jurist- og 

Økonomforbundets forlag, 2004, 2. udgave, s. 459 
25

 Ibid. s. 465 
26

 Ibid. s. 473 
27

 Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation; ”Indblik i EU-politik: Told”, Bruxelles, november 
2014, s. 3. Tilgængelig på: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/da/customs_da.pdf 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/da/customs_da.pdf
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Friheden for tjenesteydelser har altså nogle fællestræk med etableringsretten i TEUF artikel 49 (se næste 

afsnit), men de to friheder må ikke forveksles. Den væsentlige forskel mellem TEUF artikel 56 og TEUF 

artikel 49 er, at ved førstnævnte har tjenesteyderen ret til midlertidigt at udøve sin virksomhed i en anden 

medlemsstat, og dermed bibeholde tilknytningen til sin oprindelsesstat28. Artikel 56 betyder i praksis, at 

sælger og køber ikke nødvendigvis bør være etableret i samme medle msstat for at ”handle” sammen. 

2.1.3 Etableringsfriheden  

Etableringsretten udspringer sig egentligt af den frie bevægelse for personer, som i realiteten kan opdeles i 

to friheder, navnlig, 1) arbejdstagerne, og 2) etableringsfriheden. De to friheder er ligeså vigtige som 

frihederne for varer, tjenesteydelser og kapital. Fri bevægelse for arbejdstagere reguleres i TEUF artikel 45, 

mens etableringsfrihedsbestemmelsen er hjemlet i TEUF artikel 49. Førstnævnte er for så vidt angår 

nærværende afhandlings problemformulering ikke relevant, hvorfor vi ikke vil berøre denne yderligere.  

Den frie etableringsret indebærer, at medlemsstaterne har forbud mod at udøve forskelsbehandling 

mellem deres egne statsborgere29 og statsborgere fra en anden medlemsstat. Dette betyder, at 

medlemsstaterne ikke ved national lovgivning kan implementere restriktioner, som ville være til hinder for 

statsborgere fra en anden medlemsstat i at etablere sig på pågældende medlemsstats område, jf. TEUF 

artikel 49. Det fremgår tydeligt af TEUF artikel 49, at etableringsfriheden også omfatter et forbud for 

medlemsstaterne at begrænse statsborgere fra en anden medlemsstat fra at oprette agenturer, filialer eller 

datterselskaber i det pågældende medlemsstats område. Således omfatter den frie etableringsret tillige en 

ret til frit at vælge hvilken etableringsform man vil benytte, og indebærer følgelig, at forbuddet mod 

restriktioner for fri ret til etablering også gælder et forbud mod, at medlemsstater diskriminerer den 

etableredes valgte etableringsform (f. eks. datterselskab og et fast forretningssted). Da der ikke må ske 

forskelsbehandling af et datterselskab og et fast forretningssted, implicerer den frie etableringsret, at et 

datterselskab og et fast forretningssted har lige stor legitimitet henset til skatte- og momsretten.  

Den frie bevægelighed for kapital behandles i TEUF artikel 63 men er ikke relevant i nærværende 

afhandling, hvorfor denne ikke vil blive yderligere behandlet.  

 

                                                                 
28

 Daniel, B. T., Elholm, T., Starup, P. og Steinicke, M.; ”Grundlæggende EU-ret, EU efter Lissabontraktaten”, Jurist- og 
Økonomforbundets forlag, 2004, 2. udgave, s. 646 
29

 Begrebet ’statsborgere’ omfatter både fysiske og juridiske personer  



Side 16 af 115 
 

3. Momssystemdirektivet 

Det europæiske momsregelsæt, også kendt som momssystemdirektivet30, er et naturligt følge af 

traktatgrundlagets målsætning om effektueringen af et indre marked, for så vidt den frie bevægelighed 

inden for fællesskabet, som der blev præsenteret i forrige kapitel. Hjemmelsgrundlaget for harmonisering 

af medlemsstaternes merværdiafgift, er lovfæstet i TEUF artikel 113 (tidl. artikel 93 TEU). Det fremgår af 

ordlyden, at Rådet træffer bestemmelser ”(…) om harmonisering af lovgivningerne vedrørende 

omsætningsafgifter, punktafgifter og andre indirekte skatter, i det omfang en sådan harmonisering er 

nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og funktion og undgå konkurrenceforvridning”31. 

Traktaten hvori bestemmelsen indgår, har den højeste retskildeværdi i EU-retten, hvoraf MSD er udstedt 

med hjemmel i den nævnte bestemmelse, hvorfor momssystemet principielt ikke må stride imod traktatens 

bestemmelser, da den er en sekundær retsakt32. De sekundære retsakter der er implementeret for en 

bedre harmonisering på merværdiafgiftsområdet, er primært sket ved udstedelse af direktiver. Et direktiv 

er en retsakt, som fastsætter et fællesmål, som medlemsstaterne i samarbejde skal opnå33. Direktiver er 

bindende for medlemsstaterne i forhold til at opnå det fælles fastsatte mål, men det er overladt til de 

enkelte medlemsstater, hvordan og ved hvilke midler de vil effektuere i forhold til at opnå målet 34. Derfor 

er det en betingelse for optagelse i EU, at nye ansøgerlande etablerer et momssystem i overensstemmelse 

med MSD, hvor den enkelte medlemsstats økonomiske bidrag til fælleskabet bl.a. skal bestå af det fælles 

beregningsgrundlag for moms. Følgelig fandt man det derfor nødvendigt at harmonisere 

beregningsgrundlaget, for at opnå en retfærdig fordeling af medlemsstaternes økonomiske forpligtelse til 

fælleskabet35. En harmonisering af merværdiafgiften kan være med til at mindske de afgiftsmæssige 

hindringer, som er udledt af forskelligheden mellem medlemsstaternes nationale lovgivninger, og som ikke 

har været indsat med henblik på at diskriminere indførelsen af varer fra andre medlemslande. Derudover 

ville en harmonisering tillige være et middel til at sikre, at afgiften ikke anvendes som substitut for 

importafgift36. Den europæiske momsordning er igennem årene løbende blevet ændret med henblik på 

bl.a., at opnå en yderligere harmonisering mellem medlemsstaterne. Momssystemets udvikling vil blive 

nærmere beskrevet i følgende afsnit. 

                                                                 
30

 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 
31

 Egen fremhævelse 
32 En sekundær retsakt er i  EU-mæssigt forstand enten ”en forordning” eller ”et direktiv” 
33

 Jf. http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_da.htm  
34

 For at skelne mellem de to retsakter er en forordning en retsakt, der er bindende for alle medlemsstater, og det er 

EU som fastlægger hvordan en forordning skal gennemføres. Dette indebærer, at forordningen i sin helhed skal 
implementeres i  national lovgivning, og der er dermed ikke en frihed for medlemsstaterne selv at bestemme, hvordan 
de vil  opnå det i  forordningen defineret mål. 
35

 Dekov, E.; Ensig, J.; ”Moms – Energi – Lønsum”, Karnov Group, 2014, s. 20-21 
36

 Stensgaard, H.; ”Fradragsret for merværdiafgift”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004, s. 58-61 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_da.htm
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3.1 Udviklingen af det fælles merværdiafgiftssystem 

Det første europæiske momsdirektiv ved Rådets direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967. Direktivet 

indeholder ikke konkrete bestemmelser vedrørende et fælles merværdiafgiftssystem. I stedet består 

direktivet af de generelle målsætninger og retningslinjer for et fælles merværdiafgiftssystem, hvorfor det af 

direktivets artikel 3 fremgår, at Rådet udsteder et andet direktiv om momssystems struktur og 

princippernes for dets anvendelse. 

Det andet momsdirektiv blev udstedt og vedtaget ved Rådets direktiv 67/228/EØF af 11. apri l 1967 om 

harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystems 

struktur og de nærmere regler for dets anvendelse. Det fremgår af præamblen til det andet direktiv, at 

direktivet har til formål at virkeliggøre de i første direktiv opstillede mål. I første direktiv var der indeholdt 

en hensigtserklæring, som fremgår af direktivets artikel 2, der tilskrev et grundlæggende princip om 

neutralitet, som vi nærmere vil præsentere i afsnit 3.2. Derfor udgjorde det andet direktiv de konkrete 

bestemmelser for virkeliggørelsen af målsætningen ved første direktiv, og dermed bestemmelserne for 

hvordan et fælles merværdiafgiftssystem burde opbygges.  

Rådets andet direktiv blev ophævet og erstattet ved udstedelse af Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. 

maj 1977 om det fælles merværdiafgiftssystem, som senest trådte i kraft den 1. januar 1978 for 

medlemsstaterne. Behovet for et nyt direktiv bundede bl.a. i, at man ved andet direktivs bestemmelser gav 

medlemsstaterne ”for meget” valgfrihed, hvilket førte til 937 forskellige momssystemer frem for ét 

tilsigtede fællessystem38. Denne valgfrihed bestod bl.a. i, at der i 2. direktivs artikel 10 var hjemlet en fri ret 

for medlemsstaterne at fastsætte afgiftsfritagelser selv. Dette betød, at varer eller tjenesteydelser kunne 

afgiftsfritages i et medlemsland, uden at det blev afgiftsfritaget i et andet medlemsland, hvorfor 

afgiftsfritagelserne indirekte kunne bevirke konkurrencefordrejning eller diskriminering, som ville være i 

uoverensstemmelse med det grundlæggende ønske om et velfungerende fælles marked. Valgfriheden i 

andet direktiv gav derfor anledning til mere dis-harmonisering end harmonisering af medlemsstaterne 

nationale lovgivning. Et hovedformål med 6. direktiv blev derfor at fremvirke yderligere harmonisering af 

medlemsstaternes lovgivning vedrørende de i andet direktivs omtalte merværdiafgiftssystemsområder, 

samt en udvidende harmonisering af ubehandlede momsområder i andet direktiv39. Den yderligere 

harmonisering bestod primært af en konkretisering af de i 2. direktivs rummelig definitioner. 

Afgiftsfritagelserne som medlemslande stort set selv kunne fastlægge efter artikel 10, stk. 3 i 2. direktiv, 
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 9 medlemslande på dagældende tidspunkt: Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, 

Storbritannien og Tyskland, jf. EU-Oplysningen 
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 Stensgaard, H.; ”Fradragsret for merværdiafgift”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004, s. 65 
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 Ibid. 
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blev ophævet ved sjette direktiv. Og i stedet blev der indsat fælles liste for de varer eller tjenesteydelser, 

der var afgiftsfritaget40, som fremgik af direktivets afsnit 10. 

Rådets sjette direktiv var blevet ændret mere end 3041 gange siden dets vedtagelse blev det med virkning 

fra den 1. januar 2007 ophævet af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om de t fælles 

merværdiafgiftssystem. Formålet med ændringen var bl.a. at sammenfatte sjette direktiv og de 

efterfølgende mange ændringsdirektiver, og dermed give et mere overskueligt overblik af de 

fælleseuropæiske momsregler42. 

MSD er det gældende retsgrundlag i dag, hvorfor teorien i nærværende afhandling er baseret på de 

nugældende bestemmelser i MSD43. 

3.2 Neutralitetsprincippet 

Et fundamentalt element i det fælleseuropæiske momssystem er grundprincippet om neutralitet. 

Princippet blev allerede ved det første momsdirektiv i 1967 indført som en generel målsætning og 

retningslinje for et fælles merværdiafgiftssystem i dette direktivs artikel 2, og har ikke ændret sig i dag i 

MSD44. Formålet med neutralitetsprincippet er, at afgiften i videst omfang skal have en neutral indvirkning 

på erhvervsdrivendes og forbrugernes dispositioner ved, at der pålægges en proportional afgift, som er ens 

uanset vare eller ydelse. Det vil med andre ord betyde, at afgiften ikke skal give anledning til, at 

erhvervsdrivende eller forbrugere påvirkes til at handle anderledes end de ellers ville. Neutralitetsbegrebet 

kan grundlæggende opdeles i hhv. intern og ekstern neutralitet, hvis formål er at sikre neutraliteten af 

afgiften i hhv. indlandet og grænseoverskridende handel 45. 

3.2.1 Intern neutralitet 

Ideelt set opnås den interne neutralitet ved, at afgiften ikke influere forbrugerens valg og en virksomheds 

erhvervsstruktur i en medlemsstat. Den interne neutralitet for så vidt angår forbrugervalget opnås ved, at 

momsafgiften er nøjagtig proportional uanset hvilken vare eller ydelse der måtte være tale om46. 

Afgiftsfritagelserne for nærmere definerede subjekter og transaktioner i MSD47 betyder, at den interne 

                                                                 
40

 Ibid. 
41

 Jf. http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_da.htm  
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 Andersen, M.; Pedersen, S. E.; ”Moms 1 – Fradragsret”, Karnov Group, 2011, s. 11-12 
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 Imidlertid skal det nævnes, at der i  forhold ti l  MSD også efterfølgende har været vedtaget ændringsretsakter, som vi 

vil  behandle, såfremt de erstatter de i  MSD nævnte bestemmelser, der måtte være relevante for nærværende 
afhandling. 
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 Bestemmelsen fremgår i  nuværende MSD afsnit I, artikel 1 
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 Eskildsen, C. B.; ”Det momsretlige neutralitetsprincip”, Skat Udland, 2012, s. 3  
46

 Ibid. s. 4 
47

 Jf. MSD artikel 13 og afsnit IX 
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neutralitet ikke er realiseret i fuldt omfang, hvorved et muligt brud på neutraliteten for forbrugervalget 

opstår.  

For så vidt angår erhvervsstrukturen opnås den interne neutralitet ved, at afgiften ikke belaster 

erhvervsdrivende i omsætningskæden, hvorved deres forretningsmæssige dispositioner ikke påvirkes.  

Ideelt set opnås dette, når et afgiftssystem er indrettet således, at der betales den samme proportionale 

afgift (afgiftsbelastningen skal procentvis være den samme), uanset hvor mange handelsled en vare eller 

ydelse passerer. Henset til ordlyden i MSD artikel 1, er en forudsætning hertil, at den erhvervsdrivende får 

ret til fradrag for den moms, der måtte være pålagt fra tidligere led i omsætningskæden, således at afgiften 

i sidste instans bæres af den endelige forbruger48. I forlængelse af dette, findes der i praksis udfordringer 

herom, eftersom momsfritagelserne i MSD kan bevirke, at en person, der bl.a. gennemfører afgiftsfritagne 

transaktioner, vælger at udføre en aktivitet internt fremfor at erhverve varen eller ydelsen fra tredjemand, 

da der ikke opnås fradrag for momsen på disse indkøb49. I det tilfælde, hvor der foretages momsfritagne 

leverancer til en afgiftspligtig person, kan der opstå uønskede kumulative effekter. Et eksempel på de 

kumulative effekter er, når en afgiftspligtig person (A), der indkøber momspligtige transaktioner, ikke kan 

fradrage momsens på disse erhvervelser, da indkøbet skal anvendes i forbindelse med momsfritagne 

transaktioner. Dette kan medføre, at A indregner en “skjult moms” ved prisfastsættelsen udbudt til det 

efterfølgende handelsled varen passerer. Såfremt køberen (B) ikke er den endelige forbruger men 

afgiftspligtige, vil B forsøge at indregne den “skjulte moms”, da B ikke vil kunne fradrage den indregnede 

“skjulte moms” fra A. I en situation hvor den efterfølgende erhverver (C) er en afgiftspligtig person, der 

gennemfører momspligtige transaktioner, vil konsekvensen være, at der betales moms af momsen, og 

dermed den uønskede kumulativ effekt50, hvilket er et brud på princippet om neutralitet.  

3.2.2 Ekstern neutralitet 

Den eksterne neutralitet tilsigter, at afgiften ikke skal påvirke forbrugervalget og erhvervsstrukturen ved 

grænseoverskridende handler51. Den eksterne neutralitet for så vidt angår forbrugervalget opnås ved, at 

afgiften ikke har indflydelse på om forbrugeren køber en vare eller ydelse indenlandsk eller udenlandsk. En 

nødvendig forudsætning hertil er, at merværdiafgiften underlægges samme momsmæssige belastning på 

tværs af alle landegrænser. Dog er det i praksis langt fra tilfældet, da der er forskellige momssatser i de 

respektive medlemsstater, ligesom der for en række ikke-EU-lande, end ikke er et momssystem52. Bruddet 
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 Dekov, E.; Ensig, J.; ”Moms – Energi – Lønsum”, Karnov Group, 2014, s. 22 
49
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på neutraliteten opstår ved, at forbrugeren derved vil have et incitament (hvis muligt) til at vælge den vare 

eller ydelse som momsbelastes lavt eller slet ikke53. 

I forhold til erhvervsstrukturen opnås den eksterne neutralitet så længe, at dens geografiske placering og 

etableringsform ikke påvirkes af virksomhedernes forretningsmæssige dispositioner 54. Brud på 

neutraliteten ses når en virksomhed er etableret i flere medlemsstater, da det nuværende momssystem 

som udgangspunkt hindre muligheden for grænseoverskridende fællesregistreringer55 56. Det medfører bl.a. 

at grupper af virksomheder, som er etableret i flere medlemsstater, ikke kan opnå samme fordele af 

muligheden for fællesregistrering, som grupper af virksomheder, der er etablere t på samme medlemsstats 

område57. 

Til trods for MSD grundlæggende princip om neutralitet indeholder det etablerede momssystem fortsat 

mangel på en fuldstændig harmonisering. Hensigten ved den definitive momsordning er bl.a. en 

harmonisering af medlemsstaternes momssats samt en fordeling af momsindtægterne mellem de enkelte 

medlemsstater. Bruddene i neutraliteten betyder i praksis, at der fortsat er lange udsigter før en 

målsætning om harmoniseret opkrævning og fælles afgiftsgrundlag er fuldt ud effektueret58. 

3.3 Reglernes ordlyd i momssystemdirektivet 

Som nævnt oven for findes det nugældende fælleseuropæiske momsregelsæt i MSD. Derfor vil 

afhandlingens teori være baseret på reglerne i MSD. Reglernes ordlyd er helt grundlæggende for, hvordan 

momsafgiften skal behandles. I praksis afhænger reglernes anvendelse af tre hensyn; 1) dens ordlyd, 2) 

dens kontekst, og 3) dens formål59. I det følgende vil vi behandle de grundlæggende betingelser for 

momspligten, samt fællesregistreringsmuligheden i MSD artikel 11 ud fra deres ordlyde, da disse 

bestemmelser er relevante i forhold til Domstolens afgørelse i Skandia. Hensigten er således at vurdere i 

vores senere analyse af Skandia, om reglerne anvendes efter deres ordlyde i MSD, eller om anvendelsen er 

styret af andre hensyn. 

3.3.1 Momspligtig transaktion (de grundlæggende betingelser) 

For at en transaktion kan betragtes for momspligtig er der grundlæggende fire forhold, som kumulativt sk al 

være opfyldt samtidigt. De fire forhold er som følger60: 
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1. Sælger skal betragtes som en afgiftspligtig person 

2. Der skal være tale om erhvervsmæssig afsætning 

3. Handelsobjektet må ikke være momsfritaget 

4. Der skal være tale om en levering mod vederlag  

 

Det første forhold er begrebet afgiftspligtige personer i medfør af ordlyden i MSD artikel 9. I 

bestemmelsens stk. 1 defineres en afgiftspligtig person som enhver, der selvstændigt og uanset stedet 

udøver økonomisk virksomhed. Formålet eller det økonomiske resultatet af den pågældende virksomhed er 

uden relevans. 

Valget af udtrykket ”enhver” i MSD artikel 9, stk. 1, insinuerer, at alle former for subjekter principielt kan 

anses som afgiftspligtige personer. Dette betyder, at et selskabs valg af retlige form, i en momsmæssig 

henseende, reelt er uden betydning61. Ordlyden i MSD synes ikke, at have en snæver afgrænsning af 

begrebet, da bestemmelserne ikke betinger krav om den afgiftspligtige s retlige struktur, så længe den 

“handler i egenskab heraf” jf. artikel 9, stk. 1. 

Imidlertid indeholder MSD artikel 10 en konkret afgrænsning af en afgiftspligtig person i  udtrykket 

”selvstændig”. Efter denne bestemmelse er lønmodtagere og andre personer i ansættelsesforhold ikke 

omfattet af de herom gældende bestemmelser. Denne gruppe af personer karakteriseres ved at være 

forpligtede over for en arbejdsgiver eller andet retligt forhold, som skaber et arbejdstager-

arbejdsgiverforhold med hensyn til arbejds- og aflønningsvilkår og arbejdsgiverens ansvar. Ved 

bedømmelsen af om der er tale om en selvstændig virksomhed, lægges der vægt på, om man er forpligtet 

over for en arbejdsgiver i form af en skriftlig aftale, og om man modtager løn på baggrund af denne aftale62.  

I MSD artikel 9, stk. 1 er det konkretiseret, at ”økonomisk virksomhed” skal forstås som alle former for 

erhvervsmæssig virksomhed som producent, handlende eller tjenesteydelser, herunder minedrift og 

landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Udtrykket økonomisk 

virksomhed skal forstås som brug af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af 

indtægter af en vis varig karakter63. Det fremgår ligeledes af MSD artikel 9, stk. 1 ordlyd, at det økonomiske 

resultat af en selvstændig økonomisk virksomhed er uden betydning, hvilket må formodes at være som 

følge af grundprincippet om neutralitet. Eksempelvis vil en erhvervsdrivende med et negativt resultat i 

modsat fald stilles ringere end erhvervsdrivende med positivt resultat, såfremt man antog, at der kun 
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kunne gives refusion i det tilfælde, at det økonomiske resultatet er positivt, hvilket ville være i strid mod 

neutraliteten. 

Det andet forhold er, at transaktionen skal betragtes som en erhvervsmæssig afsætning. Der forefindes 

ikke en konkret bestemmelse i MSD der betinger, at transaktionen skal være en erhvervsmæssig afsætning, 

men forholdet må antageligvis være implicit knyttet op til MSD bestemmelser64 omkring afgiftspligtig 

person65. Imidlertid er der en beløbsmæssig undtagelse hvor erhvervsdrivende, der udøver økonomisk 

virksomhed med salg af momspligtige varer og ydelser, det vil sige, også tilfælde hvor transaktionen er en 

erhvervsmæssig afsætning, ikke har pligt til at momsregistrere sig, jf. MSD artikel 21266.  

Det tredje forhold for momspligtig transaktion er, at leverancen ikke må være fritaget for momsafgift i 

medfør af særbestemmelserne i MSD afsnit IX. Bestemmelserne oplister en række aktivitetsområder af 

varer og specielydelser, der ikke pålægges afgift. Fritagelsen omfatter dog kun den beskrevne aktivitet, og 

ikke hele den økonomiske enhed, den kan foregå i.  Dette betyder, at den kun kan påberåbes, såfremt 

momsfritagelsen udtrykkeligt er hjemlet i fritagelsesbestemmelserne67. Dermed kan erhvervsdrivende der 

udøver delvis afgiftsfritaget aktivitet, modtage delvis fradragsret for moms af køb vha. selskabets opgørelse 

af dens pro-rata sats68.  

Det sidste forhold som skal være opfyldt er levering mod vederlag, der foretages på en medlemsstats 

område af en afgiftspligtig person i medfør af MSD artikel 2 stk. 1, litra a) og c). Det er naturligvis en 

forudsætning efter Domstolens retspraksis, at der består en direkte forbindelse mellem leverancen og 

vederlaget69, derudover er transaktionen kun momspligtig, hvis der mellem parterne består et retsforhold 

mellem to uafhængige parter70. Ved levering af en vare, forstås som overdragelse af retten til at råde over 

et materielt gode, hvorfor det efter formuleringen i MSD artikel 14, stk. 1 ikke er afgørende, hvorvidt den 

juridiske ejendomsret er overgået til køberen, hvis blot køberen kan disponere over aktivet som ejer71. 

Der har i forbindelse med levering mod vederlag været flere afgørelser der vedrører tvister omkring 

begrebet. En helt principiel afgørelse, er sag C-16/93, Tolsma. Sagen omhandlede en gademusiker, der 

musicerede med et gadeorgel på offentlig vej, og i forbindelse med hans musikfrembringelse anmodede de 
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forbipasserende om penge. Det forekom også, at han henvendte sig på privatadresser og i forretninger for 

at musicere, og derefter bad om penge, uden at han dog kunne gøre krav på et specifik vederlag 72. Der blev 

forelagt Domstolen det præjudicielle spørgsmål hvorvidt en ydelse, som bestod i at frembringe musik på 

offentlig vej, for hvilken de forbipasserende ikke var forpligtet til at give penge til, men som der alligevel 

modtages betaling for, ansås for en tjenesteydelse mod vederlag. I sagen afgjorde Domstolen, at indtægter 

opnået i forbindelse med musikfrembringelse på offentlig vej, ikke kunne anses for at udgøre modværdien 

for en tjenesteydelse, da modydelsen hverken var fastlagt eller kunne fastlægges, ligesom der ikke var krav 

på vederlag, hvorfor betalingen blev anset for at være tilfældigt, og som følge af dette var uden  for 

momsens anvendelsesområde73.  

Figur 3 illustrerer den situation, hvor alle betingelser for en momspligtig transaktion er opfyldte og 

sammenhængen til det grundlæggende neutralitetsprincip. 

 
Figur 3, egen tilvirkning74 
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3.3.2 Fællesregistrering 

I MSD artikel 11 er der som nævnt en relevant bestemmelse for afhandlingens hovedsag Skandia. 

Bestemmelsen indeholder en mulighed for, at medlemsstaterne inden for EU momsområdet kan lade to 

eller flere personer registreres under et momsnummer, og dermed anses for at udgøre én e nkelt 

afgiftspligtig person –denne ordning er kendt som ”fællesregistrering”75. 

MSD artikel 11 anses for at være undtagelsen til artikel 9’s definition på en ”afgiftspligtig person”  (se forrige 

afsnit), idet reglen tillader to eller flere afgiftspligtige personer blive anset som værende én enkelt 

afgiftspligtig person, hvilket bevirker, at personerne i momsretlige anliggender behandles som var de én 

enkelt afgiftspligtig person i medfør af artikel 9. 

Bestemmelsen i artikel 11 lyder som følgende: 

”Efter høring af Det Rådgivende Udvalg vedrørende Merværdiafgift, i det følgende benævnt ’Momsudvalget’, 
kan hver enkelt medlemsstat betragte personer, der er etableret på samme medlemsstats område, og som i 
retlig forstand er selvstændige, men finansielt, økonomisk og organisatorisk er nært knyttet til hinanden, som 
én enkelt afgiftspligtig person. 

En medlemsstat, som gør brug af den i stk. 1 omhandlede mulighed, kan træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at forebygge momssvig eller momsunddragelse ved anvendelsen af denne mulighed. ” 

 

Der er to formål, der ligger til grund for særbestemmelsen i MSD artikel 11. Disse to formål er76: 

1. Administrativ forenkling 

2. Bekæmpelse af misbrug 

 

Den administrative forenkling opnås, idet de virksomheder, som indgår i fællesregistreri ng kun skal 

udarbejde en momsangivelse, da afgiftsmyndighederne betragter dem som værende é n samlet 

afgiftspligtig person. 

Vedrørende bekæmpelse af misbrug (fx opsplitning af en virksomhed i flere afgiftspligtige personer for, at 

de hver især kan drage nytte af en særordning77), udledes dette formål af formuleringen i MSD artikel 11, 

stk. 2: ”for at forebygge momssvig og momsunddragelse”. Stk. 2 giver dermed medlemsstaterne 
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muligheden for at afvise fællesregistreringer, hvis det åbenlyst sker som et middel f or virksomhederne i at 

begå momssvig eller opnå momsomgåelse78. 

3.3.2.1 Betingelserne for fællesregistrering 
Fællesregistreringen er først og fremmest betinget af, at de selvstændige personer, som ønsker at danne en 

momsgruppe, er etableret i samme medlemsstat. Dette skyldes, at artikel 11 er en fakultativ regel, hvilket 

vil sige, at den ikke forpligter medlemsstaterne til at implementere bestemmelsen i national lovgivning, 

men blot giver medlemsstaterne muligheden. Valgfriheden fremgår af ordet ”kan” i artikel 11’s ordlyd, og 

reglen er som følge ikke gældende i alle medlemsstater. Der er i alt 15 medlemsstater79, der tillader 

fællesregistrering i deres nationale lovgivninger. Derudover er der yderligere fire medlemsstater80, som har 

ordninger, som ligner den beskrevet i MSD artikel 11. Eftersom det er helt op til den enkelte medlemsstat 

at implementere reglen eller ej, kan bestemmelsens begrænsning til de enkelte medlemsstaters territorielle 

område godtgøres81. Den betingelse om at der skal være at gøre med ”personer, der er etableret på samme 

medlemsstats område” skal ifølge Kommissionen forstås i henhold til det almindelig etableringsbegreb 82. 

Set i sammenhæng med den territorielle begrænsning, mener Kommissionen, at dette betyder, at det kun 

er den del af en virksomhed, som fysisk er placeret på en medlemsstats område, der kan deltage i en 

momsgruppe i denne medlemsstat83. 

Figur 4 viser en situation, hvor den territorielle begrænsning skal opfattes i overensstemmelse 

Kommissionens fortolkning. Her er det alene personer, der fysisk er etableret i medlemsstat A, der kan 

deltage i fællesregistreringen. Altså er selskab A’s faste forretningssted, efter ordlyden, udelukket i at 

kunne deltage, da denne er etableret i udlandet. 
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Figur 4, egen tilvirkning 

Yderligere gælder et krav, om at de personer som vil indgå i en fællesregistrering finansielt, økonomisk og 

organisatorisk skal stå i nær tilknytning til hinanden. Der er altså her tale om kumulative betingelser, da der 

anvendes ordet ”og” i bestemmelsens formulering. Eftersom begreberne ”fællesregistrering” eller 

”momsgruppe” og betingelserne ikke er nærmere defineret i MSD, er konsekvensen følgelig, at det bliver 

op til de enkelte medlemsstater, som har implementeret reglen, at fastsætte de konkrete betingelser for en 

fællesregistrering84. Denne omstændighed bevirker, at de pågældende medlemsstater må tillægges en vis 

fortolkningsfrihed for hvad angår det nærmere indhold af disse udtryk 85. Dog har Kommissionen meddelt, 

hvordan de mener, at disse tre kumulative betingelser i praksis bør fortolkes86: 

1. Den finansielle tilknytning er opfyldt, når en virksomhed ejer min. 50 procent af en anden 

virksomhed (aktier eller stemmer) eller de er relateret ved en franchisekontrakt.  

2. Den økonomisk tilknytning er opfyldt, når hovedaktiviteten i de deltagende personers virksomhed 

er af samme art, komplementære, eller indbyrdes afhængige eller når medlemmerne udfører 

aktiviteter til helt eller delvist fordel for de andre medlemmerne.  

3. Den organisatoriske tilknytning består, når medlemmerne har fælles eller delvis fælles 

ledelsesstruktur. 

 

En afledt effekt ved at lade det være op til den enkelte medlemsstat at fortolke momsgruppeordningen selv 

bliver, at det enkelte medlemsstat er bemyndiget til også selv at træffe de foranstaltninger, som anses for 

værende nødvendig i forhold til at forebygge og bekæmpe momssvig eller momsunddragelse ved 

fællesregistreringen, jf. MSD artikel 11, stk. 2.  
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3.3.2.2 Fordele og ulemper ved fællesregistrering 

Da MSD artikel 11 giver adgang til at flere selvstændige afgiftspligtige personer kan betragtes som én enkelt 

afgiftspligtig person, udgør den undtagelsen til en ultimativ hovedregel i artikel 9, som fastlægger, at en 

person der driver selvstændig økonomisk virksomhed umiddelbart skal  anses for værende én og kun én 

afgiftspligtig person. Eftersom artikel 11 indebærer hjemmel til fravigelse af hovedbestemmelsen i artikel 9, 

må dette implicere nogle hensigter og fordele ved fællesregistrering.  

Administrativ forenkling 

En af de primære hensigter ved fællesregistreringsreglen er, at den kan lempe den administrative byrde for 

lokale skattemyndigheder87. Dette udløses af, at de virksomheder (personer), der sammen indgår i en 

fællesregistrering, og dermed over for myndighederne kun skal betragtes som en afgiftspligtig person, også 

kun skal udarbejde en momsangivelse. Denne administrativ forenkling for de lokale skattemyndigheder er 

fastslået som værende gældende praksis ved Ampliscientifica-sagen88. 

Interne leverancer i momsgruppen 

Det fremgår som en klar fordel udløst af fællesregistrering, at leverancer mellem momsgruppens 

medlemmer kan ske uden moms. Momsfritagelsen for interne leverancer skyldes de grundlæggende 

principper for moms, jf. afsnit 3.3.1 om momspligtig transaktion. Helt relevant er princippet, der er 

defineret i MSD artikel 2, stk. 1, pkt. a) og c). Et medlem i en fællesregistrering, der leverer varer eller 

tjenesteydelser til et andet medlem i samme fællesregistrering, kan ikke have foretaget en leverance i 

egenskab som en særskilt afgiftspligtig person, da vedkommende sammen med erhververen udgør én og 

samme afgiftspligtig person. Derfor vil sådan en leverance, trods for det foretages mod vederlag, blive 

betragtet som gennemført af momsgruppen og for momsgruppen selv. Som f ølge falder transaktionen 

uden for momsformål89, og er således ikke momspligtige90. 

Positiv indvirkning på cash flow 

Fritagelsen for moms på de interne leverancer, som følge af fællesregistrering, har positiv indvirkning på 

momsgruppens likviditet91. Dette skyldes, at erhvervelser af varer eller tjenesteydelser, som normalt ville 

skulle erhverves eksternt med tillæg af moms, nu erhverves uden moms. Elimineringen af moms kan 

derved have en positiv cash flow indvirkning i form af f. eks. en rentebesparelse. Rent ebesparelsen 
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forekommer, da man på grund af momselimineringen, ikke behøver præ -finansiering af momsen i de 

tilfælde, hvor momsen belaster ens likviditet i det omfang, at der opstår et behov for at finansiere 

momsen92. Derudover kan en fællesregistrering også have positiv likviditetsindvirkning i form af en 

momsbesparelse. Denne momsbesparelse opnås for de medlemmer, der kun udøver delvis momspligtig 

virksomhed, og dermed kun normalt ville have haft delvis ret til momsfradrag. Disse medlemmer kan ved 

indtræden i en momsgruppe internt erhverve varer og ydelser uden tillæg af moms, og derved teknisk set 

opnå fuldt fradrag for momsen på grund af momselimineringen for momsgruppens interne leverancer 93. 

Levering fra og til tredjepart 

Da momsgruppens medlemmer samlet set udgør én enkelt afgiftspligtige person, vil dette indebærer, at 

momsgruppen ved leverancer fra eller til tredjepart, også optræder som én enkelt afgiftspligtig person. 

Dette betyder essentielt, at en levering fra et medlem af fællesregistreringe n, betragtes som værende en 

levering udført af momsgruppen, og ikke af det pågældende medlem isoleret94. Denne betragtning gælder 

ligeledes, hvor tredjepart foretager levering til et medlem fra momsgruppen, og ved importtransaktioner, 

det vil sige, tredjepart anses for at have gennemført en leverance til momsgruppen og ikke det enkelte 

momsgruppemedlem95. 

Rettigheder og forpligtelser for momsgruppens medlemmer overfor hinanden 

Når en momsgruppe dannes, vil de enkelte medlemmers momsmæssige rettigheder og forp ligtelser per 

automatik overgå til momsgruppen. Status som én enkelt afgiftspligtig person indebærer, at det enkelte 

medlem ikke kan have individuelle rettigheder henholdsvis forpligtelser over for det offentlige. 

Momsgruppen skal dermed behandles som enhver anden afgiftspligtig person og er underlagt helt samme 

regler, som gøres gældende for en ”almindelig” afgiftspligtig person, jf. MSD artikel 9. På grund af dette, 

skal momsgruppens momsangivelse indeholde nettobeløbet for gruppen, hvilket vil sige, at medlemmers 

momskrav krediteres mod øvrige medlemmers skyldig moms96. Konsekvensen bliver følgelig, at der over for 

det offentlig er en solidarisk momshæftelse for medlemmerne i forhold til momsgruppens samlet 

momsberegning97. 

Alle aktiviteter inkluderet 
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Et medlem der udøver flere former for virksomhed i den pågældende stat, hvor vedkommende indgår i en 

momsmæssig fællesregistrering, bør ifølge Kommissionen ikke kunne isolere en eller flere af sine aktiviteter 

fra den fællesregistrering medlemmet er en del af98. Essentielt bør dette indbefatte et forbud mod, at en 

afgiftspligtig person deltager i mere en end én fællesregistrering ad gangen, som tillige ville tjene til 

hensigtsmæssig kontrol. I Danmark og Irland deler man imidlertid ikke Kommissionens holdning, hv ilket vil 

sige, at en fællesregistrering ikke som udgangspunkt medfører, at alle selskaber inden for en koncern vil 

blive optaget i en fællesregistrering99. Følgelig tillader de to lande, at et medlem, der udøver flere former 

for virksomheder, kan indgå i flere momsgrupper100. 

Fradragsretten for momsgruppen 

Eftersom medlemmerne i en momsgruppe behandles som én enkelt afgiftspligtig person inden for 

momsretten, vil de være underlagt de samme fradragsregler for afgiftspligtige personer efter MSD artikel 9. 

Dette betyder, at fradragsretten for den indgående moms opgøres på baggrund af momsgruppens samlede 

transaktioner med tredjeparter101. Altså betyder det, at fradragsretten for indgående moms afhænger af 

den forholdsmæssig andel af momsgruppens samlede leverancer med tredjemand, der henholdsvis er 

momspligtige og ikke-momspligtige.  

3.4 Sammenfatning 

For at opsummere, beskrev første del af kapitlet, at et fælles europæisk momssystem er en del af unionens 

samarbejde om at oprette et indre marked. Harmonisering af moms m.v. er traktathjemlet, og specificeret i 

MSD, hvilket indbefatter, at der er pligt for medlemsstaterne om at indføre nationale momsbestemmelser, 

som er i overensstemmelse med fælles europæiske momsprincipper jf. MSD.  

Herefter, redegjorde kapitlet for MSD grundlæggende princip om neutralitet. Princippets formål er at have 

en neutral indvirkning på erhvervsdrivendes og forbrugervalget. Vi redegjorde, at neutraliteten kunne 

opdeles i et intern og ekstern perspektiv, som omfattede interne- og grænseoverskridende handler i 

fælleskabet. Den interne og eksterne neutralitet påviste, at der fortsat er lange udsigter før EU reelt opnår 

dens målsætning om fuldstændig harmonisering af det indre marked.  

Dernæst, redegjorde kapitlet for de fire grundlæggende momsbetingelser, som alle skal være opfyldt 

samtidigt for, at en transaktion bliver momspligtig. Den første forudsætning er, at der skal være tale om en 

afgiftspligtig person, efter bestemmelsen i MSD artikel 9 stk. 1. Det er af uden betydning, hvilken 
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virksomhedsform man vælger, da enhver efter ordlyden kan betegnes som afgiftspligtig. Men 

bestemmelsen er afgrænset ift. personer i lønmodtagerforhold eller som er forpligtet over for en 

arbejdsgiver eller andet retligt forhold. Den anden forudsætning er, at der er tale om en erhvervsmæssig 

afsætning, som læner sig implicit op ad forudsætningerne for en afgiftspligtig person. Den tredje 

momsforudsætning er, at transaktionen ikke må være fritaget efter særbestemmelserne i medfør af MSD 

afsnit IX. Det sidste forhold betinger, at der skal være tale om levering mod vederlag i medfør af ordlyden i 

MSD artikel 2 stk. 1. Dette bevirker, at en leverance kun er afgiftspligtig, hvis der reelt eksisterer et 

gensidigt retsforhold mellem parterne, og at der er en direkte forbindelse mellem leverancen og 

vederlaget.  

Den sidste del af kapitlet beskrev MSD fakultative bestemmelse for fællesregistrering. Set fra EU lovgivers 

side er formålet ved fællesregistrering administrativ forenkling og dermed lempet arbejdsbyrde, idet flere 

afgiftspligtige personer behandles som én enkelt afgiftspligtig person, hvorfor lokale skattemyndigheder 

kun skal tage stilling til momsgruppens nettomoms i forhold til momsafregning. De afledte fordele set fra 

de afgiftspligtige personers perspektiv, består primært i den momsfrihed der gives for de interne 

leverancer102, som samtidigt bevirker en positiv likviditet blandt momsgruppens medlemmer. 
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4. Retspraksis for grænseoverskridende etableringer 

På baggrund af vores undersøgelse i forbindelse med nærværende afhandling, har vi konstateret, at 

Domstolen har truffet relevante og interessante afgørelser vedrørende afgiftspligtige personer med en 

grænseoverskridende struktur i sagerne FCE Bank-, DFDS- og LCL-sagerne. Disse sager er særlig relevante i 

forhold til at diskutere afgørelsen i nærværende afhandlings hovedsag, Skandia, som også inkluderer 

aspektet af en grænseoverskridende organisationskonstellation103. Strukturen i kapitlet vil ikke være 

kronologisk104 opbygget. Vi vil derimod inddrage sagerne i den rækkefølge, som vi mener, er mest rationel i 

forhold til at forstå den gældende opfattelse af afgiftspligtige personer med grænseoverskridende 

etableringer.  

4.1 FCE Bank 

FCE Bank var et finansielt selskab beliggende i England med filialer i udlandet. Hovedselskabet varetog for 

sine faste forretningssteders regning konsulentbistand, management, personaleuddannelse, 

databehandling samt levering og administration af applikationssoftware 105. I sagen havde moderselskabet 

leveret ovennævnte ydelser til sit faste forretningssted i Italien, FCE IT, hvorfor de foretog selvfakturering af 

transaktionerne i perioden 1996-1999. Da filialen i Italien gennem årene havde betalt moms af 

transaktionerne, havde de anmodet om momsrefusion for disse leveringer med den begrundelse, at filialen 

ikke havde egen status som juridisk person106. Da de italienske myndigheder ikke besvarede deres 

anmodning, anlagde FCE IT sag ved de italienske domstole, som gav dem medhold, da de fastlog, at der ikke 

var et retsforhold mellem to ikke-uafhængige enheder. De italienske domstole vurderede yderligere, at de 

omkostninger, som moderselskabet havde henført det faste driftssted, ikke udgjorde en modydelse for de 

tjenesteydelser, der var leveret, men blot en fordeling af omkostningerne inden for det samme selskab107. 

Det italienske økonomi- og finansministerium iværksatte derfor en kassationsanke til prøvelse for 

afgørelsen ved den italienske højesteret. Kassationsanken tog udgangspunkt i den italienske momslov, 

decreto del Presidente della Repubblica n° 633 (herefter ”DPR”) og dennes artikel 7, som gjorde gældende, 

at enhver betaling fra et italiensk driftssted til et moderselskab i udlandet skal anses for værende en 

leverance mod vederlag, da det i ministeriets fortolkning af DPR artikel 7 er, at et fast driftssted udgør sin 

egen selvstændig skatte- og afgiftsmæssig person108.  
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På baggrund af tvisten havde den italienske højesteret forelagt Domstolen følgende præjudicielle 

spørgsmål: Det første om, hvorvidt der var tale om et retsforhold mellem moderse lskabet og dets faste 

driftssted efter bestemmelserne i sjette direktivs artikel 2, nr. 1109 og artikel 9. stk. 1110, og det andet om 

henføring af omkostningerne forbundet med tjenesteydelser til filialen kunne anses for at udgøre vederlag 

for levering af tjenesteydelser i sjette direktivs artikel 2’s forstand111.  

Den italienske regering havde som nævnt gjort gældende, at det faste driftssted bør anses som en 

selvstændig afgiftspligtig person i værtsmedlemsstaten. I sjette direktivs artikel 4, stk. 1 fremgik det , at en 

afgiftspligtig person er: ”… enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver en af de i stk. 2 nævnte former 

for økonomisk virksomhed (…) "112. Deres fortolkning af bestemmelserne lænede sig op ad ordet 

”selvstændigt”, hvorfra de konkluderede, at et fast driftssted måtte være en særskilt afgifts- og 

skattemæssig person fra moderselskabet, selvom driftsstedet indgår i samme juridiske person som 

moderselskabet. 

Den portugisiske regering var af samme opfattelse som den italienske regering, men havde på sin side gjort 

opmærksom på, at det faste driftssted rådede over de menneskelige og tekniske ressourcer, som var 

nødvendige for, at selskabet selvstændigt kunne drive økonomisk virksomhed, hvorfor FCE IT måtte anses 

som en selvstændig afgiftspligtig person. Derudover var de af den opfattelse, at moms fortsat var en 

national afgift, som fastsættes efter national lovgivning, hvorfor det bør give grund til, at et fast driftssted 

bør anses, som sin egen afgiftspligtige person, da det er underlagt national momsl ovgivning i én 

medlemsstat, mens det ikke-hjemmehørende moderselskab ikke er. Ud fra disse betragtninger havde den 

portugisiske regering draget den konklusion, at selvom et fast driftssted udgør en integreret del af en og 

samme, udelelige juridiske person, bør det anses for en selvstændig afgiftspligtig person i momsmæssige 

henseender, der er forskellig fra moderselskabet113.  

FCE Banken og de britiske myndigheder påpegede, at en juridisk enhed kun kunne udgøre én afgiftspligtig 

person. Efter deres opfattelse, bliver dette bekræftet i sjette direktivs artikel 4. stk. 4, 2. afsnit114, som 

betragter flere juridiske personer som én afgiftspligtig person, når de indgår i en fællesregistrering 115. 

Denne bestemmelse, mente Storbritannien indirekte betød, at hovedreglen og udgangspunktet måtte 

være, at én juridisk person var én afgiftspligtig person. Yderligere pointerede de, at en godtagelse af den 
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portugisiske regerings argument ville medføre en berøvelse af den effektive virkning af sjette direktivs 

artikel 9, stk. 1116, da man, i så fald, ikke skulle tage stilling til, om hvorvidt leveringsstedet for en 

tjenesteydelse var i det etableret hjemsted eller det faste forretningssted.  

I sin afgørelse indledte Domstolen med at afgrænse rækkevidden af sin afgørelse til udelukkende at 

omhandle transaktioner mellem etableringer med hjemsted inden for EU117. Domstolen påpegede, at det 

fulgte af Domstolens praksis, at en tjenesteydelse kun kunne beskattes, såfremt der mellem parterne 

bestod et retsforhold, der vedrørte en gensidig udveksling af ydelser. Domstolen mente derfor, at der først 

måtte fastlægges om sådant et retsforhold bestod i hovedsagen, og følgeligt måtte det vurderes om FCE IT 

udøvede virksomhed for egen finansiel risiko. Domstolen henviste til Generaladvokatens forslag til 

afgørelsen, præmis 46, hvor det blev bemærket, at filialen imidlertid ikke selv bar den økonomiske risiko 

ved udøvelsen af virksomhed som kreditinstitut, men at det i stedet var moderselskabet i England som 

juridisk person, der bar risikoen, da de bl.a. styrede filialens finansielle soliditet derfra. Domstolen 

understøttede yderligere dette argument i, at FCE IT ikke rådede over sin egen indskudskapital, hvorfor 

hele den økonomiske aktivitet og risikoen heraf var forbundet med FCE Bank, hvilket talte for en egentlig 

afhængighed mellem parterne, hvorfor de skulle betragtes som én afgiftspligtig person. Domstolen fastslog, 

at deres vurdering ikke ændres ved sjette direktivs artikel 9, stk. 1,  da bestemmelsen har til formål at 

udpege den afgiftspligtige person for så vidt angår transaktioner, der foretages mellem en filial og 

tredjemand. Bestemmelsen har derfor kun til formål at regulere tredjemands forhold til en filial og dets 

ikke-hjemmehørende moderselskab, hvorfor den i  forhold til transaktioner mellem et ikke-hjemmehørende 

moderselskabs og dets filialer i en pågældende medlemsstat ingen relevans havde.  

4.2 DFDS 

Sagen omhandlede det danske rederiselskab, DFDS, som havde hovedsæde i København. Hovedsædet 

besad hele aktiekapitalen i datterselskabet, DFDS Ltd., beliggende i Harwich (England) 118. Der blev mellem 

selskaberne indgået en ”agentaftale”, som havde til formål at regulere forholdet mellem dem. I aftalen 

fremgik det, at det engelske selskab var udpeget som genere l salgs- og havneagent for det danske 

moderselskab. Selskabet i England beskæftigede 100 ansatte 119, og dets primære opgave var at varetage 

reservationer for passagerydelser for kunder hjemmehørende i England og Irland. Derudover indeholdte 
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aftalen en række sekundære opgaver, der skulle varetages, hvoraf størstedelen krævede moderselskabets 

forudgående accept, bl.a. når der skulle ansættes ledende medarbejdere 120.  

I 1993 blev det danske selskab bestemt registrerings- og momsbetalingspligt i England, eftersom de britiske 

myndigheder (High Court of Justice) anså det engelske selskab, som værende et fast kontor, hvorfor det 

danske selskab blev momspligtig i England for de ydelser selskabet præsterede i England 121 efter 

dagældende lovgivning, sjette direktivs artikel 26, stk. 2. Artiklen122 var en særbestemmelse for 

rejsebureauer og andre personer der organiserede turistrejser i forhold til den generelle ordning for 

tjenesteydelser123. Bestemmelsen bevirkede, at transaktioner udført af rejsebureauer med henblik på 

gennemførelsen af en rejse, ansås som én enkelt tjenesteydelse præsteret af rejsebureauet over for den 

rejsende, og at denne ydelse skulle pålægges afgift i den medlemsstat, hvor rejsebureauet havde 

hovedsædet eller et fast kontor. Det danske moderselskab anfægtede de britiske myndigheders afgørelse 

ved VAT Tribunal124, da de mente, at det engelske selskab blot skulle betragtes som formidler for det 

danske moderselskab, hvorfor artikel 26 ikke fandt anvendelse på dem 125. VAT Tribunal gav det danske 

selskab medhold i dets argumenter, og præciserede to grunde til deres afgørelse 126: 

1. Hovedsædekriteriet skulle vægtes vigtigere end kriteriet om fast kontor.  

2. De tekniske og menneskelige ressourcer i det engelske selskab måtte betragtes som udtryk for et 

fast kontor for selskabet selv og ikke for moderselskabet. 

 

VAT Tribunal’s undersøgelse af sagen viste yderligere, at det engelske selskab fik adgang til et centralt 

reservationssystem i København, når de modtog en ordreforespørgsel. Udstedelsen af ordrebekræftelsen 

skete i moderselskabets navn og for dennes regning127. Derudover skulle markedsføring og øvrige reklame 

aktiviteter ske i koordinering med moderselskabet, og for dennes regning. Blandt andet pga. disse 

resultater fra undersøgelsen, var de britiske myndigheder ikke enige med VAT Tribunal’s afgørelse, og 

appellerede derfor afgørelsen. Domstolen blev forelagt to præjudicielle spørgsmål, hvoraf det første 

vedrørte, hvorvidt en rejsearrangør med hovedsæde i medlemsstat A (Danmark), i medfør af sjette 
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direktivs artikel 26, skulle anses for afgiftspligtig i medlemsstat B (England) for de ydelser, som 

rejsearrangøren igennem en agent havde præsteret i medlemsstat B. Det andet præjudicielle spørgsmål 

vedrørte, hvornår rejsearrangøren kan antages at have ”etableret hovedsæde for sin  økonomiske 

virksomhed” i medlemsstat B eller dér at have ”et fast kontor, hvorfra tjenesteydelsen præsteres af 

denne?”128. 

Under sagen gjorde den britiske regering gældende, at det engelske selskab skulle anses som et fast 

forretningssted for moderselskabet, da de konkrete omstændigheder ikke talte for en decideret 

selvstændighed for det engelske selskab129. Trods dens juridiske form, havde det engelske selskab mere 

karakter som værende et fast forretningssted. Storbritannien henviste tillige til Berkholz-sagen, C-168/84, 

og det anførte princip om at opkræve moms på dét sted, hvor tjenesteydelsen leveres. Den britiske 

regering argumenterede; idet det engelske selskab skulle anses som en sekundær etablering for 

moderselskabet, var sidstnævnte momspligtig i Storbritannien af de ydelser, der præsteres af det engelske 

selskab130. 

DFDS foreslog Domstolen, at ydelserne der sælges gennem det engelske selskab, er afgiftspligtig i den 

medlemsstat, hvor rejsearrangøren har hovedsæde 131. Efter DFDS’ opfattelse ville dette også være i 

overensstemmelse med Domstolens praksis om at den medlemsstat, hvor et selskab har etableret 

hovedsædet for sin økonomiske virksomhed, har forrang som fiskalt tilknytningsmoment ved opkrævning af 

merværdiafgift af tjenesteydelser i medfør af Berkholz-sagen132. 

I afgørelsen gav Domstolen udtryk for, at det ikke ville være en rationel løsning fra et fiskalt synspunkt, at 

leveringsstedet for de ydelser der sælges til britiske kunder af det engelske selskab var i Danmark, som 

både den britiske regering og Generaladvokaten havde gjort gældende. Det grundlæggende argument for 

sagens udfald var det engelske selskabs selvstændighed. Som GA havde gjort gældende i forslagets præmis 

22, var ”agentaftalen” mellem selskaberne tydelige indikationer på en manglende selvstændighed, til trods 

for dens status som selvstændig juridisk person. Som følge heraf, mente Domstolen, at fortolkningen af 

reglerne skulle ske med hensyn til den økonomiske virkelighed, da en anvendelse af hovedsædekriteriet 

ville medføre konkurrenceforvridning, eftersom nogle medlemsstater, Danmark heriblandt133, havde 
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anvendt muligheden for at momsfritage rejsebureauers ydelser134. Domstolen fastlog derfor, at 

leveringsstedet for de solgte rejseydelser foretaget af det engelske selskab var leveret til de n rejsende i 

Storbritannien, fra et fast kontor i denne stat, hvorfor rejsearrangøren (det danske moderselskab) blev 

afgiftspligtig i Storbritannien i medfør af sjette direktivs artikel 26, stk. 2.  

4.3 Le Crédit Lyonnais 

Le Crédit Lyonnais (herefter ”LCL”) er tilsvarende de to forudgående afgørelser en dom, der har udfordret 

forståelsen og afgrænsningen af en ”afgiftspligtig person”. LCL var et fransk kreditinstitut med hovedsæde i 

Frankrig, og med filialer i andre medlemsstater og tredjeland. LCL havde på grund af dens primære aktivitet 

kun delvis fradragsret, eftersom det gælder, at bankmæssige og finansielle ydelser er afgiftsfritagne ydelser 

i medfør af særordningerne i sjette direktiv og videre i MSD135. Bankens fradragsret skal derfor opgøres ved 

en pro rata-sats beregning, som viser forholdet mellem bankens samlede årlig omsætning og den del af 

omsætningen, som er momspligtig. Ved en regnskabskontrol af regnskabsårene 1988-89, blev LCL bedt om 

at korrigere deres pro rata-satsberegning, da LCL havde medregnet rentebeløb på lånbevillinger til deres 

filialer beliggende i andre medlemslande og tredjeland i deres pro rata-satsopgørelse for hovedsædet i 

Frankrig136. Selskabet blev derfor i 1991-92 efteropkrævet moms og lønsumsafgift på grund af korrektionen 

pålagt af de franske myndigheder137. I 1994 indgav LCL en klage, og beder om fritagelse for 

efteropkrævningen, da LCL mente, at der skulle tages hensyn til de nævnte rentebeløb138. Denne klage blev 

afvist, og de franske myndigheder fastholdte deres efteropkrævning. Endnu en klage indgives i 1996, hvor 

LCL denne gang anmodede om refusion for den moms, selskabet mente, at de havde betalt for meget i 

årene 1988-89, idet de ved fejl ikke havde taget højde for indtægter fra kunder af deres udenlandske filialer 

i beregningen for deres pro rata-fradragssats139. Skattemyndighederne afviste LCL’s klager, hvorfor LCL 

anlagde stævning. LCL’s påstande blev afvist ved flere franske domstole, hvilket førte til, at LCL anlagde sag 

om kassationsanke ved Conseil d’État i 2007140. 

Conseil d’État udsatte sagen for at anmode Domstolen om at træffe en præjudiciel afgørelse vedrørende 

sagens hovedtvist, nemlig, hvorvidt et selskab med hovedsæde i en me dlemsstat i medfør af sjette direktiv, 

som gjaldt på tidspunktet for sagens omstændigheder, pålægger medlemsstaterne at anvende den såkaldte 
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”global pro rata-sats”, hvilket indebærer, at et hovedsæde kan medregne dets udenlandske filialers 

omsætning (og vice versa) i beregningen for hovedsædets delvise fradragsret i den medlemsstat, den er 

hjemmehørende i (første og andet præjudiciel spørgsmål). Conseil d’État bad om afgørelse både for filialer i 

andre medlemslande såvel som de, der måtte være beliggende i tredjeland141. 

De franske domstole afviste LCL’s påstande, da de mente, at de udenlandske filialer selv var momspligtige, 

og ved fastlæggelsen af deres pro rata-fradragssats i dét medlemsland, hvor de var beliggende, selv tog 

højde for deres indtægter, hvorfor LCL som hovedsæde ikke (også) kunne medregne disse indtægter142. For 

filialer beliggende i tredjeland, mente de franske domstole, at disse var underlagt andre regler og 

principper end de fællesskabslige, hvorfor det franske hovedsæde ikke kunne medregne d isse filialers 

omsætning i beregningen for fradragsretten143. 

LCL var af den opfattelse, at eftersom de franske myndigheder oprindeligt afviste, at LCL i Frankrig måtte 

medregne rentebeløb for lånbevillinger til deres filialer, da disse blev anset for værende interne, så måtte 

man ved opgørelsen af hovedsædets fradragsret anvende en ”global pro rata-sats”, hvilket efter selskabets 

opfattelse var i overensstemmelse med sjette direktivs neutralitetsprincip 144. LCL mente tillige, at deres 

synspunkt kunne understøttes af de principper, der blev fastlagt ved afgørelsen i sagen C-210/04, FCE Bank. 

Som følge af dommens afgørelse, mente LCL, at man måtte tage hensyn til de transaktioner, som deres 

udgifter bidrager til, hvilket også omfattede transaktioner, der blev udført af dets udenlandske filialer145. Alt 

andet ville ifølge selskabet være i strid med neutralitetsprincippet, idet fradragsretten kunne risikeres at gå 

tabt. 

Domstolen vurderede i sin afgørelse, at pro rata-fradragsretten i medfør af sjette direktivs artikel 17, stk. 2 

og 5 og artikel 19, stk. 1 skal henhøre under den nationale momslovgivning, hvor virksomheden eller 

transaktionen er skattemæssigt tilknyttet146. Dette begrundede Domstolen i, at de nationale 

momslovgivninger kunne differentiere, idet medlemslandene efter bestemmelsen i sjette direktivs artikel 

17, stk. 5 havde mulighed for at vælge andre metoder for at opgøre den delvise fradragsret på ud over den 

almindelige beregningsmetode i medfør af direktivets artikel 19. På grund af disse forskellige måde r at 

opgøre fradragsretten på, argumenterede Domstolen, at indregningen af filialernes omsætning ville bringe 
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de hensigtsmæssige afgrænsninger af de nationale momslovgivningers anvendelsesområder i fare 147, 

hvorfor momsrefusionsmetoden alene bør afhænge af den afgiftspligtige etableringssted. Her præciserede 

Domstolen, at begrebet “etableringssted” ikke var begrænset til den afgiftspligtiges hovedsæde, men 

ligeledes filialer i andre medlemslande er omfattet begrebet. En filial i en anden medlemsstat anses for  at 

have hjemsted i denne medlemsstat, hvorfor disse ikke kunne kræve tilbagebetaling af moms i den 

medlemsstat, hvor hovedsædet var beliggende148. Yderligere, med henvisning til præamblen i sjette direktiv 

og direktivets bestemmelser, mente Domstolen ikke, at der var grundlag for at et fast forretningssted eller 

en filial uden for EU kan påvirke fradragsordningen for den afgiftspligtige person med hovedsæde i et EU 

medlemsland149. Der var ifølge Domstolens vurdering ikke nogen steder, hverken i præamblen eller i sjette 

direktivs bestemmelser, anført en mulighed for at lade, filialer beliggende i tredjeland påvirke 

fradragsretten for hovedsædet inden for EU. 

I medfør af ordlyden af sjette direktivs nævnte relevante bestemmelser samt præamblen afgjorde 

Domstolen, at LCL ikke kunne medregne omsætningen fra deres filialer, beliggende i andre medlemslande 

eller i tredjeland, ved fastlæggelsen af selskabets pro rata-sats for momsfradrag i Frankrig, hvor 

hovedsædet er etableret150. 

4.4 Sammenfatning 

Nærværende kapitel har gennemgået tre relevante domme, som illustrerer, hvordan MSD reglerne for 

afgiftspligtige personer i praksis anvendes, når der er tale om selskaber med grænseoverskridende struktur. 

Her er FCE Bank-dommen yderst relevant. Dommen er en principiel afgørelse, som er i overensstemmelse 

med udgangspunktet om, at den selskabsretlige kvalifikation skal lægges til grund i skatte - og afgiftsmæssig 

henseende151, hvilket bevirker, at grænseoverskridende transaktioner mellem enheder inden for den 

samme juridiske enhed falder uden for momsanvendelsesområdet. I DFDS-sagen, fraveg man at anvende 

den civilretlige subjektafgrænsning, som betød at et moderselskab og dets datterselskabs juridiske 

selvstændighed ikke blev anerkendt som to særskilte afgiftspligtige personer på grund af en 

realitetsbetragtning af de faktiske omstændigheder, som talte for at de handlede som én og samme 

afgiftspligtig person.  I LCL-dommen, blev det fastlagt, at et hovedsæde og dets filialer i udlandet ikke 

anerkendes som værende én og samme afgiftspligtig person for så vidt angår, hovedsædets pro rata 
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fradragssats, selvom de juridisk kun udgør én enhed. Dommen har været under særlig kritik, da denne 

ifølge eksperter, modsætter sig princippet i FCE Bank-dommen uden tilstrækkelig begrundelse.  

I næste kapitel vil afhandlingens hovedsag, Skandia, C-7/13 blive gennemgået for vi efterfølgende kan lave 

en teoretisk analyse i kapitel 6, som har til formål at undersøge, hvorvidt Skandia-afgørelsen afviger fra den 

tidligere praktisering af MSD begrebet om afgiftspligtige personer, og disses grænseoverskridende struk tur 

eller transaktioner, som statueret i de tre domstolsafgørelser. 
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5. Skandia America Corporation – afhandlingens hovedsag 
Domstolens afgørelse i Skandia, sag C-7/13 var længeventet undervejs. Sagens tvist rejser interessante 

spørgsmål for hvad angår den momsmæssige behandling af transaktioner fra et hovedsæde til dens filial, 

filial til hovedsædet, eller fra filial til filial, når disse ikke er etableret i samme medlemsstat. Med andre ord, 

når der er tale om grænseoverskridende leverancer inden for den samme juridiske enhed. Mange ville tro 

at denne problemstilling allerede blev besvaret ved den principielle afgørelse fra FCE Bank, sag C-210/04. 

Men til forskel indeholder Skandia-sagen aspektet af en fællesregistrering, som gør problemstillingen en del 

mere kompliceret i forhold til FCE Bank-sagen. Tilstedeværelsen af en fællesregistrering i Skandia-sagen kan 

have haft større betydning for sagens udfald end først antaget. 

Sagen stiller dermed også et spørgsmål til hvordan en afgiftspligtige person efter MSD artikel 11’s 

bestemmelse skal forstås, under den situation, hvor det ikke er hele den juridiske enhed, men kun en del af 

det civilretlige subjekt, som indgår i en fællesregistrering.  Kan den juridiske person, det vil sige, et 

udenlandsk moderselskab og dens filial stadigvæk i sådan en situation anses som værende en enkelt 

afgiftspligtig person, som defineret i  MSD artikel 9, hvorfor ydelserne falder uden for 

momsanvendelsesområdet i medfør af FCE Bank-princippet? 

Vi vil i det følgende analysere hvorvidt og hvordan Domstolens afgørelse besvare denne interessante 

problemstilling. 

5.1 Sagens omstændigheder og tvist 

Skandia America Corporation (herefter ”SAC”) var et selskab med hjemsted i Delaware, USA, som udøvede 

sine aktiviteter i Sverige gennem sin svenske filial, Skandia Sverige152. SAC var del af den globale 

forsikringskoncern, Old Mutual, hvis moderselskab var hjemmehørende i Storbritannien. I årene 2007 og 

2008 fungerede SAC som koncernens globale indkøbscenter for it-ydelser, som blev erhvervet ude fra 

koncernen153. Disse it-ydelser blev distribueret videre til andre selskaber og filialer inden for koncernen, 

herunder den svenske filial, uden moms. Den svenske filial havde siden 11. juli 2007 været del af en 

momsmæssig fællesregistrering i Sverige. Den svenske filials opgave for så vidt angår disse ydelser, var at 

forarbejde it-ydelserne til et slutprodukt, it-produktion. Slutproduktet blev efterfølgende af Skandia Sverige 

leveret til selskaber i koncernen såvel inden for som uden for den svenske momsgruppe. Ved hver levering 
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og uanset led i koncernen, blev prisen tillagt en mark-up på 5 procent. Omkostninger af de omtalte it-

ydelser blev delt mellem SAC og den svenske filial ved interne fakturaer154.  

Sagens tvist der lå til grund for den præjudicielle anmodning hos Domstolen vedrørte den svenske filial af 

SAC og de svenske skatte- og afgiftsmyndigheder, Skatteverket, og mere konkret, sidstnævntes afgørelse 

om at momsbelægge leveringer af tjenesteydelser fra SAC til sin svenske filial. De svenske myndigheder  

mente, at den svenske filial skulle betragtes som en afgiftspligtig person sammen med momsgruppens 

øvrige medlemmer. Yderligere mente Skatteverket, at det var SAC, der skulle hæfte for den 

efteropkrævede moms, hvorfor de henførte momsbeløbet til den svenske filial, da de udgjorde SAC’s faste 

forretningssted i Sverige. Umiddelbart synes Skatteverkets afgørelse om at momsbelægge disse ydelser, at 

være i strid med FCE Bank-dommen155, hvorfor sagens tvist rejste spørgsmålet, om hvorvidt princippet fra 

FCE Bank-dommen kan finde anvendelse, når filialen deltager i en momsgruppe i det land, den er etableret 

i156. Den svenske filial anlagde sag om at få skattemyndighedernes afgørelse ophævet ved 

Förvaltningsrätten i Stockholm, da de ikke mente, at der fandtes en retshj emmel til at afgiftsbelægge 

transaktioner mellem et hovedsæde og det filial, eller at anse filialen som momspligtig sideløbende med 

det forhold, at den indgår i en lokal momsgruppe 157. Den svenske domstol bad følgelig Domstolen om at 

tage stilling til sagen ved dens formulerede præjudicielle spørgsmål 158: 

1) Udgør levering af eksternt erhvervede tjenesteydelser fra et foretagendes hoved[forretningssted] i et 

tredjeland til dets filial i en medlemsstat, med en allokering af omkostningerne ved erhvervelsen til filialen, 
afgiftspligtige transaktioner, såfremt filialen indgår i en momsgruppe i medlemsstaten? 
 

2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal hoved[forretningsstedet] i tredjelandet da anses for 
en afgiftspligtig person, som ikke er etableret i medlemsstaten som omhandlet i direktivets artikel 196, med 
den følge, at erhververen skal betale moms af transaktionerne? 
 

Som nævnt ovenfor, rejser disse spørgsmål, særligt spørgsmål 1, da spørgsmål 2 er subsidiært, tvivl om 

hvorvidt princippet, som blev formuleret i FCE Bank-dommens præmis 37, at en filial og dets 

hovedforretningsæde, den henhører under, udgør en og samme afgiftspligtige person, samt om nævnte 

doms præmis 41, at tjenesteydelser fra hovedsædet til en filial uden juridisk selvstændighed, ikke skal 

anses som afgiftspligtige på grund af de omkostninger, der henføres til filialen i forbindelse med de nævnte 

leveringer, kan gøres gældende, når den omhandlede filial af et selskab, som er etableret i tredjeland, 

indgår i en momsgruppe i den medlemsstat, som den er etableret i.  
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I forlængelse med denne tvivl bad Domstolen de indlægsgivende procesdeltagere 159 om at besvare 

følgende spørgsmål160: 

”(…) hvorvidt – henset til retspraksis i FCE Bank-sagen (…) – filialen af et selskab fra et tredjeland, der er 
etableret i en medlemsstat, kan betragtes som en »person, der er etableret på samme medlemsstats 
område«, i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i momsdirektivets artikel 11. «” 

SAC og den tyske regeringer delte den opfattelse, at en filial uafhængigt af sit hovedsæde kan deltage i en 

momsgruppe. Den tyske regering gjorde gældende, at formuleringen ”personer, der er etableret på samme 

medlemsstats område [som momsgruppen]” i MSD artikel 11 tillige omfatter udenlandske afgiftspligtige 

personers faste forretningssteder beliggende i en medlemsstat161, da et fast forretningssted i henhold til 

den tyske opfattelse medfører, at en person kan betragtes som ”etableret” i den pågældende medlemsstat. 

Derudover mener både SAC og den tyske regering, at FCE Bank-princippet om, at hovedsædet sammen 

med sin filial (udenlandsk eller ej) udgør en samlet virksomhed og afgiftspligtig person, s tadigvæk er 

gældende i den situation, hvor filialen deltager i en momsgruppe.  

SAC argumenterede endvidere mod den kunstige opdeling af dets hovedsæde og dets svenske filial, som 

Skatteverket havde impliceret med deres afgørelse, at den svenske filial ikke har haft en tilstrækkelig 

autonomi til hverken at kunne handle for egen regning og ansvar, hvorfor det var hovedsædet, SAC, der bar 

de økonomiske risici i forbindelse med den udøvede aktivitet af Skandia Sverige. Disse omstændigheder 

læner sig tæt op ad de, som gjorde sig gældende under FCE Bank-dommen, hvorfor SAC henviser til 

dommens præmis 36-40, og dermed ikke mener, at filialen skal anses for momspligtige af de omkostninger, 

der er henført til dem fra hovedsædet i forbindelse med de tidligere nævnte eksternt erhvervede it-ydelser. 

Ifølge SAC’s opfattelse skal hverken ydelser mellem dets amerikanske hovedsæde og den svenskefilial, eller 

ydelser mellem filialen og andre medlemmer af momsgruppen, momsbelægges 162. 

Den britiske regering mente, at Domstolens princip fra FCE Bank-dommen bør udstrækkes til den 

foreliggende sags omstændigheder. Følgelig mente de ikke, at SAC’s ydelser til den svenske filial er 

omfattet afgiftspligten i MSD. I modsætning til SAC og Tyskland, er den britiske regering ikke af den 

opfattelse, at filialen alene er i stand til at deltage i en svensk momsgruppe, og regeringen støtter sig på 

deres fortolkning af ordlyden i MSD artikel 11, og gjorde heraf gældende, at udtrykket ”personer, der er 

etableret”, som anvendt i MSD artikel 11, skal fortolkes som en juridisk person under ét. Dette vil sige, at 
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filialen er en del af hovedsædet, hvorfor ”personen” i foreliggende sag og i medfør af artikel 11 må være 

SAC. Det er dermed SAC, der igennem sin filial er etableret i Sverige, og ikke filialen  som sådan163. 

Skatteverket og Kommissionen modargumenterede, idet de ikke var enige med de øvrige parters 

fortolkninger af MSD artikel 9 og 11. Ifølge Skatteverket og Kommissionen er virkningen af filialens 

optagelse i momsgruppen, at filialen ikke længere kan være del af samme afgiftspligtig person som 

hovedsædet, da filialen i medfør af MSD artikel 11 i stedet skal anses som en del af momsgruppen og 

dennes status som en afgiftspligtige person, der omfatter alle gruppens registrerede medlemmer. Hverken 

Skatteverket eller Kommissionen bestrider FCE Bank-princippet, men ingen af dem mener, at princippet kan 

gælde i foreliggende sag, idét det kun er filialen som er optaget i momsgruppen, da hovedsædet ikke er 

hjemmehørende i Sverige, hvorfor den territorielle begrænsning i MSD artikel 11 bevirker, at det 

udelukkende er filialen, som er etableret i Sverige, og dermed for så vidt angår SAC koncernen, kan indgå i 

den svenske momsgruppe. Med henvisning til en anden tidligere Domstols afgørelse, navnligt 

Ampliscientifica, sag C-162/07, hvori det blev fastlagt, at gennemførelse af momsgruppeordningen i MSD 

artikel 11, bevirker, at personerne, som indgår i en fællesregistrering, ophører med at blive betragtet som 

selvstændige momspligtige person, for i stedet at blive betragtet som én enkelt afgiftspligtig person, anser 

Skatteverket og Kommissionen, at denne dom er med til at begrunde, at filialens optagelse i momsgruppen 

fører til den omstændighed, at ydelserne mellem SAC og filialen, skal anses for leveret til momsgrup pen og 

ikke filialen alene, hvorfor der bliver tale om levering af ydelser mellem to afgiftspligtige personer (altså 

SAC og momsgruppen inkl. filialen), og dermed udgør leveringerne afgiftspligtige transaktioner.  

Kommissionen havde allerede i sin meddelelse til Rådet og Parlamentet164 redegjort, at det er deres 

opfattelse, at faste forretningssteder i udlandet, som tilhører virksomheder med hjemsted i en 

medlemsstat, hvori momsgruppeordningen er indført, er udelukket for at deltage i en fællesregistrering i 

den stat, hvor hovedforretningsstedet har hjemsted, da det udenlandske faste forretningssted ikke fysisk er 

etableret på den pågældende medlemsstats område165. Modsætningsvis, gælder det ifølge Kommissionen, 

at faste forretningssteder etableret af udenlandske juridiske enheder på samme medlemsstats område som 

momsgruppen, alene og uafhængigt af sit hovedforretningssted kan deltage i en momsgruppe. 

Kommissionen begrunder deres opfattelse i den valgfrihed, der eksisterer for medlemsstaterne med 

hensyn til momsgruppeordningen, hvorfor denne ordning ikke bør have virkning i en anden medlemsstat 

ud over den stat, hvori ordningen er indført. På baggrund af denne argumentation mener Kommissionen 
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ikke, som Skatteverket i øvrigt er enig med, at den svenske filials deltagelse i momsgruppe er i strid med 

FCE Bank-dommen. 

5.2 Domstolens afgørelse 

Indledningsvist valgte Domstolen at påpege dens ubestridte praksis, at tjenesteydelser kun beskattes, når 

der mellem yder og modtager af ydelsen består et retsforhold, som fordrer en gensidig udveksling af 

ydelser166. I lighed med FCE Bank-dommen syntes Domstolen derfor, at den svenske filials selvstændighed 

burde undersøges nærmere. Ved denne nærmere analyse af sagens faktuelle forhold, mente Domstolen, at 

det utvivlsomt forholdte sig sådan, at filialen ikke selv bærer den økonomiske risiko ved udøvelsen af dens 

virksomhed i Sverige. Filialens aktiver er en del af SAC’s formue, og det er SAC , der bærer risiciene for 

udøvelsen af aktiviteterne i Sverige, hvilket blandt andet bekræftes af den omstændighed, at filialen ikke 

selv råder over en egenkapital167. Disse overvejelser lagde op til en dom tilsvarende den man vidnede i FCE 

Bank-sagen. Dog tilsluttede Domstolen sig Skatteverket og Kommissionens synspunkter i forhold til de 

virkninger, der kommer af at filialen er del af en momsgruppe. Domstolen støttede sig ligesom den svenske 

regering og Kommissionen sig på Ampliscientifica-sagen, som fastlagde, at en ligestilling af gruppens 

medlemmer som en afgiftspligtig person, bevirker, at gruppens medlemmer ikke vedbliver med 

selvstændigt at blive anset som afgiftspligtige personer. En tjenesteydelse der leveres af tredjemand til et 

medlem i fællesregistrering anses dermed at være leveret til gruppen, og ikke medlemmet isoleret set. 

Domstolen mener derfor, at SAC’s leveringer af tjenesteydelser til sin filial, som er medlem af 

momsgruppen, ikke skal anses for være leveret til dette medlem, altså filialen, men i stedet betragtes det 

som været leveret til momsgruppen. Dette bevirkede, at leveringerne af de omtalte ydelser blev 

momspligtige efter MSD artikel 2, stk. 1, litra c)168. Det påhviler dermed momsgruppen i henhold til MSD 

artikel 56, 193 og 196 at betale den skyldige moms på grund af en omvendt betalingspligt for de i sagens 

omhandlede ydelser, jf. litra c) og k) i MSD artikel 56. 
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6. Teoretisk analyse 
I de følgende afsnit vil vi foretage en teoretisk analyse, som fokuserer på at identificere Domstolens 

praktiserede principper ved de ovenfor behandlede afgørelser. Derfor vil vi  først analysere FCE Bank-, 

DFDS- og LCL-sagerne, for dernæst at foretage en komparativ analyse i forhold til Skandia med henblik på at 

undersøge, hvorledes sagen afviger eller opretholder principperne fra de tre førnævnte domme. Endvidere 

vil vi også løbende diskutere de fremførte juridiske argumenter, som lå til grund for Domstolens afgørelse i 

Skandia-sagen, da afgørelsen stiller spørgsmål til hvordan en afgiftspligtige person efter MSD artikel 11’s 

bestemmelse skal forstås, når den overlapper med MSD artikel 9, idet man pga. en territorial begrænsning 

momsmæssigt opdeler et hovedsæde og dets filial, selvom de juridisk udgør et retssubjekt, og følgelig 

beskatter transaktioner mellem dem. 

6.1 Et hovedsæde og en udenlandsk filial udgør sammen én enkelt afgiftspligtig person  
Med FCE Bank-afgørelsen blev det afgjort, at ydelser fra et hovedsæde til en udenlandsk filial ikke er 

momspligtige, da forudsætningen om et gensidigt retsbebyrdende forhold ikke kan eksistere mellem to 

enheder inden for samme juridiske person, hvorfor transaktionerne mellem sådanne to enheder falder 

uden for momsanvendelsesområdet jf. de grundlæggende momsbetingelser. 

FCE Bank-dommen giver anledning til vurdere i hvilket omfang, Domstolens afgørelse kan generaliseres. 

Det forhold, at Domstolen indledte med eksplicit at afgrænse rækkevidden af afgørelsen til kun at besvare 

scenarier, hvor faste forretningssteder var etableret inden for fællesskabet, synes umiddel bart 

besynderligt, eftersom konklusionen, såfremt en af enhederne måtte have hjemsted i et tredjeland, havde 

været den samme169, hvorved afgørelsen kunne have lagt til grund for en større rækkevidde af fremtidige 

tvists. Det synes at være utvivlsomt fra dommen, at transaktioner mellem enheder inden for samme 

juridiske enhed ikke betragtes som leveringer mod vederlag, da det med afgørelsen principielt er blevet 

fastlagt, at én juridisk enhed udgør én afgiftspligtig person.  

Derudover er det værd at pointere, at moderselskabet i England var del af en fællesregistrering i England170, 

hvilket Domstolen ikke overvejede i sagens afgørelse171. Såfremt Domstolen havde taget stilling til denne 

væsentlige omstændighed, havde Skandia-tvisten højst sandsynligt allerede været løst her. Det faktum, at 

FCE Bank er en del af en fællesregistrering, giver nemlig anledning til flere tvivlsspørgsmål. Netop, hvorvidt 

filialen så indirekte indgik i fællesregistreringen i England, selvom den er etableret i en anden medlemsstat, 

eftersom det i afgørelsen blev fastlagt, at parterne anses som én enkelt afgiftspligtig person, da de sammen 
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udgør én juridisk enhed. Dette forhold skulle naturligvis ses i lyset af sjette direktivs artikel 4, stk. 2, 2. afsnit 

omkring fællesregistreringsordningen, der ligesom den nugældende MSD artikel 11 er begrænset til at 

omfatte personer ”… der er etableret her i landet (…) ”172. Det forhold, at der i hovedsagen er blevet 

fastlagt, at adskillige momenter taler mod en reel selvstændighed af filialen i Italien, findes det svært at 

fremstille parterne som to adskilte afgiftspligtige enheder, hvilket Domstolen ved det første præjudicielle 

spørgsmål også afkræftede. Domstolen havde af uransagelige årsager valgt ikke at tage stilling til denne 

væsentlige omstændighed ved fastlæggelsen af afgørelsen. 

Uden en stillingstagen til moderselskabets deltagelse i en fællesregistrering i England, tager vi med os fra 

FCE Bank-dommen, at et fast forretningssted hhv. filial i momsretlige henseender som udgangspunkt skal 

anses som værende en udvidelse af moderselskabet afgiftspligtige person, hvilket ikke kan lede to særskilte 

afgiftspligtige personer.  

I mellemtiden er det i momsretten ikke kun et fast forretningssted, som kan behandles som en udvidelse af 

hovedsædets afgiftspligtige person. I DFDS-sagen var det ubestridt, at der ud fra et civilretligt synspunkt 

forelå et moderselskab (DFDS A/S) og et datterselskab (DFDS Ltd.), som hver især udgjorde to selvstændige 

juridiske enheder. Domstolens praksis med hensyn til, at den civilretlige afgrænsning af et retssubjekt 

lægges til grund, når en afgiftspligtig person skal afgrænses blev udtrykkeligt statueret ved FCE Bank173. Dog 

viste Domstolen med DFDS-afgørelsen, at den civilretlig subjektafgrænsning kan fraviges uden hjemmel i en 

specifik bestemmelse i momsdirektivet, men med den begrundelse, at  den momsretlige 

subjektafgrænsningen skal ske med hensyn til de faktiske omstændighed – hvilket vil sige en 

realitetsbetragtning174. På baggrund af en realitetsbetragtning, eller mere specifikt en 

selvstændighedsbetragtning, talte datterselskabets manglende selvstændighed jf. den underliggende  

kontrakt mellem de to selskaber, for at det engelske selskab ikke kunne anses for at drive  selvstændig 

virksomhed, og således kunne der ikke være tale om en afgiftspligtig person som ellers defineret i sjette 

direktivs artikel 4, stk. 1. Selvstændighedsanalysen betød, at den civilretlig selvstændighed skulle fraviges 

for hvad angår de momsrelaterede spørgsmål. Det engelske datterselskab skulle derfor anses for værende 

et fast forretningssted etableret i England i stedet. Med dommen blev det fastgjort, at ordet ”selvstændigt” 

i sjette direktivs artikel 4, stk. 1175 ikke må forveksles med en juridisk selvstændighed uden en konkret 

stillingstagen til de reelle omstændigheder. Det faktum, at der forelå væsentlige 

kompetencebegrænsninger for det engelske datterselskab kombineret med de reelle økonomiske forhold 
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betød, at selskaberne i momsretligt henseende skulle anses som værende én og samme afgiftspligtig 

person. Sagens afgørelse påviser, at det i visse situationer er nødvendigt at fravige den civilretlig 

subjektafgrænsning for at påse momsdirektivets formål.  

I forlængelse heraf kan det være relevant at sondre mellem et fast forretningssted og et datterselskab, da 

momsdirektivets bestemmelser ved praksis anvendelse udleder forskellige behandlinger af disse.  

6.2 Faste forretningssteder vs. Datterselskaber  

Der findes egentlig ikke en klar og entydig definition på hvad et ”fast forretningssted” indebærer. I 

momsmæssig henseende foreligger et fast forretningssted, såfremt en del af virksomheden har en 

permanent eller vedvarende tilknytning til  en anden medlemsstat end den, hvor hjemstedet for den 

økonomiske virksomhed176 er hjemmehørende/etableret177. Permanent eller vedvarende tilknytning skal i 

denne forbindelse forstås som, at der er tilstrækkelig menneskelige og tekniske ressourcer til en permanent 

udøvelse af virksomheden. Denne formelle forståelse blev statueret ved afgørelsen i sagen C-168/84, 

Berkholz178. I skatteretten findes et lignende definitionsproblem, som har betydning for hvilket land, dvs. 

domicil eller kildestaten, beskatningsretten skal tilgå ved selskabers fortjenester i udlandet. I skatteretten 

læner man sig op ad definitionen på et ”fast driftssted” i OECD’s modeloverenskomsts artikel 5. Den 

momsmæssig forståelse af begrebet ”fast forretningssted” ligner i høj grad den som fremgår af OECD’s 

modeloverenskomst.  

I medfør af FCE Bank-afgørelsen, bevirker etableringen af et fast forretningssted i en anden medlemsstat 

end den, hvor hovedsædet er etableret, at hovedsædeselskabet er én (enkelt) afgiftspligtig person 

etableret i flere medlemsstater. 

Et selskab etableret i én medlemsstat, som ønsker at udvide sin økonomiske virksomhed til en anden 

medlemsstat, er ikke begrænset i medfør af etableringsfrihed i TEUF 49 til at gøre dette igennem et fast 

forretningssted, men kan vælge at etablere sig via et datterselskab. En etablering af et datterselskab vil dog 

til forskel for et fast forretningssted bevirke, at datterselskabet ikke anses som en udvidelse af 
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moderselskabets afgiftspligtige person179. Dermed bliver der tale om to selvstændige afgiftspligtige 

personer, som gør, at alle transaktioner mellem moder- og datterselskaberne bliver afgiftspligtige.  

Men som DFDS-sagen viser, forudsætter behandlingen af to selvstændige afgiftspligtige personer, at der 

reelt i datterselskabet er tale om en selvstændig udøvelse af den erhvervsøkonomiske aktivitet, hvilket bl.a. 

vil sige, at virksomheden drives for egen finansiel risiko180. 

Sondringen mellem et fast forretningssted og et datterselskab, som begge er etableret i en anden 

medlemsstat, end hjemstaten for moderselskabet, bevirker, at der forskelsbehandles mellem de  interne 

leverancer181 der finder sted mellem moderselskabet og hhv. det faste forretningssted og datterselskab.  

Mens forudgående har belyst, at et udenlandsk fast forretningssted bør behandles som del af hovedsædet 

pga. en indbyrdes afhængighed, som betyder, at der ikke mellem de to kan eksistere et gensidigt 

bebyrdende retsforhold, hvorfor de falder uden for momsanvendelsesområdet, har Domstolen ikke 

opretholdt dette rationelle synspunkt, når det kom til en afgiftspligtig persons fradragsret jf. LCL-sagen. 

6.3 En selvstændig filial? 

LCL-afgørelsen modsætter sig afgørelserne fra FCE Bank og DFDS, da Domstolens særlige afgrænsning af 

det momsretlige subjekt hverken kunne begrundes i den civilretlige subjektafgrænsning eller en umiddelbar 

hensynstagen til en realitets-/selvstændighedsbetragtning. Dette er en smule ironisk taget i betragtning, at 

LCL støttede sin argumentation på FCE Bank-princippet om, at et hovedsæde og dets filialer skulle anses for 

værende én og samme afgiftspligtige person182. LCL spørgsmålet vedrørte, hvorvidt hovedsædet i Frankrig 

sammen med sin filialer i andre medlemsstater og i tredjeland kan anses for værende en og samme 

afgiftspligtige person. Spørgsmålet om filialer i tredjeland stadigvæk kunne indgå i den samme 

afgiftspligtige person inden for EU var ikke blevet behandlet i FCE Bank-sagen183. Den første del af 

spørgsmålet skulle man dog ellers umiddelbart mene var blevet besvaret i FCE Bank. Men da det kom til 

hovedspørgsmålet om LCL ved deres beregning for pro rata-satsen for fradrag kunne medregne deres 

filialers omsætning, blev den praksis, der ellers var statueret ved FCE Bank-sagen, brudt184.  
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Det var i LCL-sagen tidligere blevet gjort gældende fra de franske myndigheders side af, at selskabet og dets 

udenlandske filialer betragtes for værende en og samme afgiftspligtige person. Da LCL så gjorde denne 

betragtning gældende for så vidt angik deres pro rata fradragssats mente myndighederne ikke, at 

hovedsædet kunne gøre dette. Domstolen besluttede at185: ” (…) ordlyden af sjette direktivs artikel 17, 

stk. 2 og 5, samt artikel 19, stk. 1, ikke i sig selv skaber grundlag for at antage, at et selskab, hvis 

hovedsæde er beliggende i en medlemsstat, ved fastsættelsen af den pro rata-sats for momsfradraget, som 

finder anvendelse på dette selskab, kan medregne omsætningen i sine filialer, der er beliggende i andre 

medlemsstater. ” Domstolen anerkendte, at fradragsordningen i medfør af sjette direktivs artikel 17 samt 

artikel 19 for den delvise fradragsret186 var helt centralt for momsordningen, og burde ikke begrænses for 

at sikre neutralitetsprincippet i forhold til virksomheder, der drev momspligtig aktiviteter (helt eller delvist). 

Såfremt en afgiftspligtig person drev momspligtig og momsfri virksomhed, skulle deres fradragsret 

begrænses efter bestemmelsen i sjette direktivs artikel 17, stk. 5. I mellemtiden fandtes der i sjette 

direktivs artikel 17, stk. 5, tredje afsnit tillige nogle metoder, som medlemsstaterne kunne vælge. 

Domstolen mente derfor, at fradragsretten skulle ske i overensstemmelse med sjette direktiv, men at 

beregningen for pro rata-fradragssatsen henhørte under national lovgivning, eftersom disse kunne 

differentiere på grund af de i artikel 17, stk. 5 valgmuligheder. LCL var derfor underlagt lige så mange 

nationale fradragsordninger, som selskabet var etableret i, hvorfor Domstolen argumenterede, at de 

nationale momslovgivningers anvendelsesområde ville blive bragt i fare, hvis hovedsædet fik lov til at 

medregne deres udenlandske filialers omsætning187. Generaladvokaten havde endda i sit forslag postuleret, 

at en tilladelse til at medregne filialernes omsætning for hovedsædet ikke ville kunne sikre en bedre 

overholdelse af neutralitetsprincippet end i det tilfælde, hvor hvert faste forretningssted/filial skulle 

fastlægge en særskilt pro rata-sats underlagt den nationale lovgivning i den medlemsstat, de er etableret 

i188.  

Dog kan man mene, at GA’s synspunkter samt Domstolens afgørelse mangler en saglig argumentation taget 

i betragtning af pro rats-sats bestemmelsens ordlyd i artikel 17, stk. 5, andet afsnit: ”Pro rata-satsen 

beregnes for samtlige transaktioner, som udføres af den afgiftspligtige i overensstemmelse med artikel 

19.”189. I det tilfælde som gjorde sig gældende under LCL-sagen, hvor hovedsædet foretog centrale indkøb, 

som også gik filialerne til gode, så burde de ved en pro rata-sats beregning tage højde for deres filialers 

omsætning og særligt den del som er momspligtig, for ellers ville de miste en del af fradragsretten for deres 
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indgående moms på de centraliserede indkøb, der måtte bidrage til filialernes momspligtige aktivitet, 

hvilket er i strid med fradragsmekanismen og dermed neutralitetsprincippet. Dette synes også at være i 

overensstemmelse med princippet fra FCE Bank-dommen190. Eftersom LCL og dets filialer er én og samme 

afgiftspligtige person betyder dette, at leverancer af de centraliseret fælles indkøb ikke momsbelægges i 

medfør af FCE Bank-dommen. Følgelig kan LCL filialerne ikke opnå en delvis fradragsret eller få godtgjort 

refusion for disse indkøbs bidrag til filialernes momspligtig aktivitet, eftersom disse leverancer fra 

hovedsædet sker momsfrit. Trods for, at FCE Bank-dommen fremstår som begrænset til at gælde for 

hovedsæder med filialer inden for unionen på grund af Domstolens formulering i afgørelsen, kan denne 

formulering ikke uden videre bevirke en begrænsning i forhold til LCL’s filialer i tredjeland. Efter det 

anvendte ord i sjette direktivs artikel 19, som er ”samtlige” bør der ikke være forskel på filialer inden for 

eller uden for unionen191. 

En del eksperter på området har kritiseret Domstolens afgørelse i LCL-sagen, eftersom den utvivlsomt 

bryder den linje Domstolen har haft for at afgrænse det momsretlige subjekt192. Fravigelser fra den 

civilretlige subjektafgrænsning bør være hjemlet i en decideret særbestemmelse i momsdirektivet eller 

med anlæggelse i en realitets- eller misbrugsbetragtning193. Da LCL-dommen ikke kan begrundes i disse 

muligheder, bevirker dommen som følge, at der forekommer usikkerhed på området for så vidt angår 

selskaber med grænseoverskridende filialstruktur og deres ”afgiftspligtige person”. 

Skandia-afgørelsen udfordrer i lighed med LCL det i FCE Bank-afgørelsens statuerede princip. Det er dermed 

endnu en afgørelse i rækken, hvor Domstolen ikke har givet sikkerhed for lignende tvister i fremtid en.  

6.4 Opdelingen af et hovedsæde og dets ikke-selvstændige filial pga. en lokal 

fællesregistrering 
I Skandia-sagen kunne man på samme vis som i FCE Bank-sagen konstatere, at SAC’s svenske filial  ikke 

besad en reel selvstændighed over for hovedselskabet. Derfor er det vanskeligt, at fremstille parterne som 

to adskilte afgiftspligtige enheder, hvilket Domstolen også tidligere har udtrykt man ikke kan, jf. FCE Bank-

princippet194. Det er egentligt ærgerligt, at Domstolen ikke tog stilling til fællesregistreringen i FCE Bank-

sagen, idet at argumentationen i Skandia centrer sig om det forhold, at filialen indgår i en svensk 
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momsgruppe. Dette fokus antyder, at den afgørende forskel mellem de to dommes udfald er filialens 

fællesregistrering. 

Der synes dog i sagen at være uregelmæssigheder i forhold til at ville behandle filialen som værende en del 

af momsgruppe, og evnen til dermed at se fuldstændig bort fra dens tilknytning til hovedsædet og dennes 

afgiftspligtige person. Eksempelvis er dette tydeligt ved Skatteverkets efteropkrævning af moms for sagens 

omhandlede ydelser, som de henvendte til SAC’s svenske filial , da de mente, at SAC skulle hæfte for 

momsen195. Hvis de svenske myndigheder var af den opfattelse, at Skandia Sverige var en del af 

momsgruppens afgiftspligtige person, så ville et krav rettet mod filialen i teorien ikke kunne henvendes til 

filialen alene, eftersom filialen og momsgruppen tilsammen udgør en afgiftspligtig person. I så fald var de 

svenske myndigheder nødt til at henvende efteropkrævningen til momsgruppen. Enhver anden behandling 

ville netop være i strid med MSD artikel 11 og Ampliscientifica-sagen196, som Skatteverket ellers anvender 

som begrundelse for at momsbelægge SAC’s leverancer til den svenske filial. Skatteverkets argumentation 

og efteropkrævning af moms er modsigende, da de gerne vil anse SAC og filialen som to særskilte 

afgiftspligtige personer, men når det komme til momshæftelsen, vil de behandle SAC og filialen som den 

samme afgiftspligtige person. I Domstolens afgørelse fremgår det også klart, at det er momsgruppen og 

ikke filialen alene, som er betalingspligtige for momsen på leverancerne fra SAC til filialen 197. 

Et interessant spørgsmål afledt af sagens omstændigheder er egentlig om en filial kan deltage uafhængigt 

af sit hovedsæde. I denne forbindelse beder Domstolen procesdeltagerne om at tage stilling til dette under 

den mundtlige forhandling, men det stillede spørgsmål må anses for værende utilstrækkeligt formuleret, da 

Domstolen spørger som oven for nævnt ”… hvorvidt – henset til retspraksis i FCE Bank-sagen (…) – filialen af 

et selskab fra et tredjeland, der er etableret i en medlemsstat, kan betragtes som en »person, der er 

etableret på samme medlemsstats område«, i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i momsdirektivets 

artikel 11. «”198. Grunden til denne formulering kan anses for værende utilstrækkelig repræsentativ i 

forhold til MSD artikel 11 er, at den netop udelader det efterfølgende komma, som er formuleret ”og som i 

retlig forstand er selvstændige”. Anvendelsen af ordet ”og” indikerer, at betingelsen om retlig 

selvstændighed ligeledes og samtidigt skal være opfyldt med den territorielle begrænsning, som Domstolen 

kun havde valgt at vægte. Som følge af formuleringen signalerede Domstolen antageligvi s, at de allerede 

havde en forudsætning om, at filialen i retlig forstand på en eller anden måde var selvstændig i forhold til 

de øvrige medlemmer i momsgruppen. Denne forudsætning er højst sandsynligt begrundet i, at SAC 
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utvivlsomt er retligt selvstændig – og i medfør af tidligere praksis, FCE Bank-sagen, anser Domstolen et 

hovedsæde og en udenlandsk filial sammen at udgøre en juridisk enhed, og dermed et selvstændigt 

retssubjekt. I mellemtiden giver udeladelsen af denne eksplicitte betingelse i Domstolens  stillet spørgsmål 

anledning til en kløft i forhold til procesdeltagernes svar herom. Ser man eksempelvis på den tyske 

regerings indlæg, er deres argumentation udtrykkeligt begrænset til formuleringen ”personer, der er 

etableret på samme medlemsstats område”, idet den tyske regering kun argumenterer for, hvorfor SAC kan 

betragtes som værende etableret i Sverige. Der er enighed blandt samtlige procesdeltagere om, at SAC 

igennem sin filial kan anses for at være etableret i Sverige. Men som nævnt, er det mindst lige så relevant 

at vurdere, hvorvidt filialen, som er den del af SAC, der er etableret i Sverige, er retligt selvstændig eller 

ikke jf. MSD artikel 11’s ordlyd. Det forhold at den svenske etablering udgøres af en filial medfører som 

udgangspunkt, at den alene ikke har juridisk selvstændighed pga. den civilretlige subjektafgrænsning. 

Endog har Domstolens praksis påvist, at dette ikke nødvendigvis er til hinder for, at en filial i momsretlige 

anliggender kan anses for retligt selvstændig. Her tænkes der he lt specifikt på DFDS-sagens afgørelse og 

Domstolens argumentation heri.  

Ved DFDS-sagens afgørelse bestrides det ikke, at sagens omhandlede danske moderselskab og engelske 

datterselskab juridisk set var to selvstændige retssubjekter, men på baggrund af en selvstændighedsanalyse 

som gik ud på en vurdering af den økonomiske virkelighed og datterselskabets forhandlingskraft over for 

moderselskabet, argumenterede Domstolen, at man kunne se ”igennem” datterselskabet, og at nævnte 

nærmere skulle betragtes som moderselskabets hjælpeorgan fremfor et juridisk uafhængigt retssubjekt199. 

Modsætningsvis kan det antages, at i det tilfælde hvor en filial reelt udøver en selvstændig økonomisk 

risiko (dvs. for egen økonomiske risici) og har en faktisk forhandlingskraft over for sit hovedsæde, så ville 

det i teorien kunne lade sig gøre, at filialen kunne betragtes som værende ”retligt selvstændigt” i 

momsmæssig henseende og dermed efter MSD artikel 11. Denne teoretiske overvejelse synes også at være 

i linje med den anvendte argumentation i FCE Bank-dommen, hvor udgangspunktet pga. de italienske 

myndigheders opfattelse var, at filialen i Italien skulle anses for værende adskilt fra sit moderselskab i 

England i forhold til dens status som afgiftspligtig person200. Den civilretlig subjektafgrænsning blev ikke 

uden videre lagt til grund for Domstolens afgørelse, i og med Domstolen valgte at foretage en tilsvarende 

selvstændighedsanalyse som i DFDS-sagen, og pga. denne analyse konkluderede man, at filialen pga. sin 

afhængighed af moderselskabet ikke kunne anses som at udgøre et selvstændigt skatte- og afgiftssubjekt. 

Med argumentationen i FCE Bank-afgørelsen indikerede Domstolen endnu en gang, at 
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selvstændighedsbegrebet i momsretlige henseender bør underlægges en konkret vurdering af  de 

forelæggende omstændigheder, som egentlig også foretages i Skandia-sagen. 

Den britiske regering rejste et yderst interessant punkt i sit indlæg. I vores optik tog Storbritannien i 

modsætning til de øvrige procesdeltagere et skridt tilbage, og kiggede på Skatteverkets oprindelig 

godkendelse af filialens registrering i den svenske momsgruppe. Igen forholder medlemsstaten sig kun til 

Domstolens formulering i sit stillet spørgsmål, det vil sige, ”personer, der er etableret (…)”, men i 

bemærkelsesværdig kontrast til de øvrige procesdeltagere fokuserede den britiske regering ikke på 

begrebet ”etableret” men i stedet på begrebet ”personer”. Den britiske regering mente ikke, at filialen 

kunne indgå i fællesregistreringen uafhængigt af SAC, idet de argumenterede, at ”personer” som anvendt i 

artikel 11’s ordlyd skulle fortolkes som en juridisk person under ét. Da filialen er en del af hovedsædet, 

indebar dette, at det var SAC og ikke filialen, som deltog i fællesregistreringen. Det var dog faktum, at SAC 

var etableret i Delaware, USA, men Storbritannien redegjorde herfor –at SAC igennem sin svenske filial 

kunne deltage i momsgruppen, idet dens etableringsstatus var opfyldt derigennem. Det britiske synspunkt 

tilføjede et friskt pust ind i argumentation, i og med det er vores vurdering ud fra deres formulering i deres 

argumentation, at de ikke mener, at formuleringen ”personer, der er etableret (…)” skal anses for værende 

en enkelt betingelse, men nærmere for to betingelser, det vil sige 1) ”personer”, og 2) ”etableret”.  

Generaladvokaten Wathelet rejste i sine bemærkninger til sagen en del interessante pointer, som 

Domstolen valgte at negligere fuldstændigt i sin afgørelse, men som vi mener bør fremhæves her, da 

afgørelsen som nævnt rejser en del diskussionsspørgsmål.  

I sit forslag udtrykker GA, at den væsentligste vurdering for sagen, der burde tages var, hvorvidt den 

svenske filial uafhængigt af SAC, kan deltage i en momsgruppe i den medlemsstat, hvori den er etableret. 

GA lægger i denne forbindelse hovedvægt på den direkte ordlyd af MSD artikel 11. I forhold til MSD artikel 

9, mener GA, at der er en væsentlig forskel mellem de to ordlyde og disses personkredser. I artikel 9 

anvendes begrebet ”enhver”, mens der i artikel 11 anvendes ”personer”, hvilket indebærer, at det 

personelle anvendelsesområde er snævrere i artikel 11201. Ved anvendelse af begrebet ”personer”, mener 

GA, at denne er afgrænset i forhold til sin sædvanlig betydning inden for juraen, hvilket vil sige et 

retssubjekt i form af en fysisk eller juridisk person. Dermed er GA enig med det anførte britiske argument i 

forslagets præmis 31, om at den grundlæggende forudsætning for, at en person skal kunne deltage i en 

momsgruppe er, at denne er en særskilt person, hvilket en filial ikke anses for at være.  
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Ifølge GA kan et hovedforretningssted og dets filial, i og med de sammen er en juridisk person, ikke begge 

være momspligtige personer. Med henvisning til præmis 56 i forslaget til FCE Bank -sagen, hvor 

Storbritannien gjorde gældende, at sjette direktivs artikel 4, stk. 4, 2. afsnit (nugældende MSD artikel 11) 

pga. sin direkte ordlyd modsætningsvis skal fortolkes, at én juridisk person kun kan udgøre én enkelt 

afgiftspligtig person, gør GA gældende, at man ikke kan opsplitte en afgiftspligtig person. GA konkluderede, 

at det ville være i overensstemmelse med FCE Bank-dommen, at en filial ikke kan optages uafhængigt af det 

(hoved)selskab, den er en del af202. Henset til sine bemærkninger postulerede GA, at de svenske 

myndigheders afgørelse om at godkende filialens optagelse i momsgruppen uafhængigt af SAC er ulovlig i 

medfør af MSD artikel 11, og mener at sagen skal løses ved en af følgende fire fremsatte muligheder 203: 

a) Afgørelsen om filialens optagelse i momsgruppen forkastes 

b) Konform fortolkning af afgørelsen om filialens optagelse i momsgruppen 

c) Hverken Skandia America Corporation eller virksomhedens filial deltager i momsgruppen 

d) Skatteverkets afgørelse om at lægge moms på levering af ydelser fra SAC til selskabets svenske filial 

er begrundet i hensynet til bekæmpelse af momsunddragelse (MSD artikel 11, stk. 2) 

 

I sin redegørelse fra præmis 61-79 argumenterede GA, at ydelserne under alle omstændigheder 

momsbelægges, da han ikke mener, at det fra lovgivers side var hensigten, at en sådan 

erhvervskonstellation skulle kunne gøre de omhandlede ydelser momsfrie204.  

GA’s argumentation taler i særdeleshed for, at uanset hvad medlemsstaternes eller Domstolens 

fortolkninger af de relevante begreber ”person”, ”personer, der er etableret… ” eller ”retlig selvstændig” vil 

fortolkninger pga. sagens konkrete omstændigheder kunne fordrejes i den retning af, at ydelser bliver 

momspligtige. Med dette signalerer GA, at det er nødvendigt at modvirke den mulighed i at opnå 

momsfrihed på baggrund af den uforenelighed, der tilsyneladende eksisterer mell em artikel 11 og 9, når 

den afgiftspligtige er etableret i flere medlemsstater eller tredjeland igennem en filialstruktur.  

Domstolens formulering i afgørelsens præmis 32; ”(…) at levering af tjenesteydelser fra en hovedetablering 

med hjemsted i et tredjeland til dens filial i en medlemsstat udgør afgiftspligtige transaktioner, når filialen 

indgår i en momsgruppe”205 støtter Kommissionens ”opdelingsteori”206, hvilket vil sige det synspunkt, at et 

hovedsæde og dens udenlandske filial kan opdeles i to særskilte afgiftspligtige person. I lighed med LCL-
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sagen foretages der en opdeling af et hovedsæde og dets ude nlandske filialer, når medlemsstaternes 

nationale momsregler skal tilgodeses. I virkeligheden kan man ikke lade være med at tænke, hvorvidt disse 

to afgørelser, som klart gør afgrænsningen af det momsretlige subjekt uforudsigeligt fremadrettet, skyldes 

den prioriterede interesse i at sikre momsbeskatning den ene eller den anden vej, fremfor at beskytte 

neutralitetsprincippet207. 

I vores optik er GA’s argument for, at man ikke bør kunne opdele et hovedsæde og dets filial i 

overensstemmelse med det grundlæggende momsbegrebet ”afgiftspligtig person”. Det forhold, at filialen 

er en integreret del af hovedsædet, ændres ikke idet moment, hvor filialen indgår i en fælles registrering, 

fordi filialen bliver ikke mindre afhængig af sit hovedsæde pga. denne nye omstændi gheder (og 

modsætningsvis, ej mere økonomisk afhængig af momsgruppen). Hvis man accepterer, som Storbritannien 

gør, at det er hele den juridiske enhed (SAC og Skandia Sverige), der indgår i den svenske fællesregistrering, 

vil en momspålægning kunne hjemles i MSD artikel 11, stk. 2. Dette kan nemlig begrundes i, at momsfrie 

leverancer fra hovedsædet til filialen, som samtidigt er momsfrie med filialens leverancer til momsgruppen, 

er kontroversielt i og med, at det fører til en situation med nul -beskatning208. Den letteste og mindst 

”skadende” løsning ville have været, at man havde lagt MSD artikel 11, stk. 2 til grund for momspligten på 

de omhandlede ydelser. En sådan argumentation kunne have været mere overbevisende og givet anledning 

til færre tvivlsspørgsmål. 

Et af tvivlsspørgsmålene som er afledt af afgørelsen, er den svaghed, at sagens argumentationen mangler 

en diskussion, om hvorvidt momsbetingelserne overhovedet er opfyldt. Der fokuseres i stedet kun på 

begrebet ”afgiftspligtig person”, og momspligten følger af,  at Domstolen fastlægger, at SAC momsmæssigt 

er adskilt fra filialen pga. filialens deltagelse i den svenske momsgruppe. Dermed anses leverancen for at 

være sket mellem to afgiftspligtige personer, hvorfor pligten til at betale moms indtræder209. 

6.5 Sammenfatning 

Domstolens afgørelser i FCE Bank- og DFDS-sagerne har vist, at praksis følger en konkret analyse af den 

forelæggende økonomiske virkelighed. Dette var praksis uanset, om analysen gav anledning til en favorabel 

behandling for virksomhederne (FCE Bank). Den senere afgørelse fra LCL-sagen har været under en del 

kritik, da der ikke synes at være belæg for at behandle et hovedsæde og dets udenlandske filialer som 

særskilte afgiftspligtige personer, når det udelukkende drejer sig om fradragsretten. Afledt heraf, 
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forekommer en del forvirring, idet LCL for hvad angår de interne transaktioner samtidigt behandles som én 

enkelt afgiftspligtig person. Skandia-afgørelsen er ligeledes ikke en dom, som giver en entydighed i 

Domstolens praksis. De praktiske konsekvenser af Skandia-dommen vil blive analyseret i kapitel 8, da vi 

først vil gennemgå gældende praksis for momsgruppeordningen i udvalgte lande i kapitel 7, da dette senere 

skal anvendes til den funktionelle analyse. 
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7. Gældende praksis for MSD art. 11 

Dette kapitel vil behandle afhandlingens andet delspørgsmål, navnlig, hvorledes gældende praksis og 

holdninger af MSD artikel 11 er i de udvalgte lande; Danmark, Sverige, Storbritannien og Norge. En entydig 

fortolkning og implementering i national lovgivning for den frivillige momsgruppeordning er svær at 

gennemføre på grund af en manglende klarhed omkring begrebets anvendelse i MSD. Forskelligheden i de 

medlemsstater, der har valgt at implementere bestemmelsen, førte til Kommissionens meddelelse i 2009 til 

Rådet og Parlamentet210, hvilket kan anses for værende et forsøg på at vejlede medlemsstaterne mod en 

konform og ensartet implementering og praksis af MSD artikel 11. Særligt fra Kommissionens side af, har 

der været fokus på begrebet ”personer” og ”etableret” i bestemmelsens ordlyd211, som ikke alle 

medlemsstater er enige i hvordan skal fortolkes i artikel 11’s kontekst. I mellemtiden gælder det fortsat, og 

støttet af forskellige afgørelser212 EU Domstolen har truffet, at der eksisterer stor uenighed for hvad angår 

den praktiske anvendelse af MSD artikel 11. Delspørgsmålets formål er derfor at tydeliggøre, hvordan 

bestemmelsen om fællesregistrering er fastlagt i praksis som følge af den fortolkningsfrihed , som 

bestemmelsen har, for dermed at kunne sammenligne de udvalgte lande. Netop den forskelligartede 

fortolkning af landene medfører blandet indvirkninger af Skandia-dommen for det enkelte land, som den 

funktionelle analyse i det efterfølgende kapitel vil behandle. 

7.1 Den danske fortolkning 

Danmark er et af de 15 medlemsstater, som har valgt at effektuere den fakultative momsgruppeordning i 

national lovgivning. Bestemmelsen er lovhjemlet i ML § 47, stk. 4. Efter den danske momslov kan en 

fællesregistrering reelt foretages i to tilfælde213. Det første er en fællesregistrering mellem selskaber, der 

udelukkende driver momspligtig virksomhed jf. ML § 47, stk. 4, 1. pkt. Efter bestemmelsen kan de 

afgiftspligtige, som udelukkende driver momsregistreringspligtig virksomhed, indgå i fællesregistrering, 

uden at der følgeligt stilles krav om en indbyrdes relation mellem dem, hvilket afviger fra MSD artikel 11’s 

ordlyd, qua sætningen ”… men finansielt, økonomisk og organisatorisk er nært knyttet til hinanden (…)”214. 

Det er utvivlsomt, at der henset til ML § 47, stk. 4, 1. pkt.’s ordlyd, afstedkommer, at helt uafhængige 
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selskaber vil kunne fællesregistreres, hvilket næppe kan betragtes som hensigten med ordningen. Den 

anden mulighed i dansk lov er en fællesregistrering mellem selskaber med momspligtige aktiviteter og 

personer med ikke-momspligtige aktiviteter eller uden økonomiske aktiviteter jf. ML § 47, stk. 4, 2. pkt. 

Betingelsen for sådan en fællesregistrering er, at den ene person gennem direkte eller indirekte besiddelse 

af samtlige aktier m.v. ejer den eller de andre personer, der inddrages under fællesregistrering. 

Bestemmelsen lægger alene udtrykkeligt vægt på det finansielle aspekt, og undlader at benævne de 

økonomiske og organisatoriske tilknytningskriterier, selvom det af MSD artikel 11 ordlyd ubestridt må 

formodes, at alle tre tilknytningskriterier skal være tilstede pga. anvendelse af ordet ”og”. Fælles for begge 

muligheder er betingelsen om, at de deltagende personer er etableret i Danmark jf. ML § 47, stk. 4, 4. pkt. I 

dansk retspraksis følger begrebet ”etableret” den almindelig EU-retlig fortolkning, hvorfra et datterselskab, 

filial el.lign. af et udenlandsk hovedselskab kan betragtes som etableret i landet. En filial af en udenlandsk 

person ville derfor kunne indgå i en dansk fællesregistrering215.  

7.2 Den svenske fortolkning 

Sverige har ligeledes valgt at inkorporere MSD artikel 11. Implementeringen findes i den svenske momslovs, 

Mervärdiskattelag (1994:200), afsnit 6a kap. Mervärdesskattegrupper (herefter ”MVG”) §§ 1-7. I MVG § 2 

er momsgruppebestemmelsen begrænset til finans- og forsikringssektoren. Med dette er den svenske 

indførsel af ordningen strengere afgrænset og fortolket end hensigten med MSD artikel 11, hvis formål og 

direkte formulering formodningsvist gør ordningen åben for alle former virksomheder i den medlemsstat, 

som implementerer MSD artikel 11. Dog forekommer en undtagelse til branchebegrænsningen i MVG § 2, 

stk. 2, at afgiftspligtige personer, som har til hovedformål at levere varer eller tjenesteydelser til de 

erhvervsdrivende i den finansielle og forsikringsmæssig sektor også kan indgå i en fællesregistrering. Det 

faktum, at der i svensk ret foretages en forskelsbehandling af brancher, er blevet mødt med særlig kritik af 

Kommissionen, hvorfor de anlagde sag mod Sverige med påstand om, at Sverige pga. 

branchebegrænsningen havde tilsidesat sine forpligtelser216. Kommissionen tabte sagen, da Domstolen 

mente, at Sverige havde godtgjort sin strenge fortolkning af MSD artikel 11, idet de begrundede, at 

begrænsningen til finans- og forsikringssektoren var med til at forebygge momssvig og unddragelse, jf. MSD 

artikel 11, stk. 2. I tillæg til branchebegrænsningen, er der i linje med MSD indsat en territorialbegrænsning 

i MVG § 2, afsnit 2, som lyder: ”… i en momsgruppe må der kun indgå en afgiftspligtig persons faste 

forretningssteder i Sverige (…)”217. Hermed kan etableringer i andre medlemsstater end Sverige ikke indgå i 
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fællesregistreringen, da disse ikke fysisk er etableret i Sverige, altså der hvor fællesregistreringen er 

indgået218. Dette gælder også, selvom enhederne på tværs af medlemsstaterne juridisk anses som én enkelt 

afgiftspligtig person, som anført i FCE Bank-dommen219. 

7.3 Den britiske fortolkning 

Storbritannien har tillige valgt at indføre ordningen fra MSD artikel 11 i den britiske momslov, Value Added 

Tax Act 1994. Det er Section 43, 43A-43C og 44 i part III i Chapter 23 af denne lov, som indeholder de 

britiske fællesregistreringsregler. Section 43A bestemmer hvilke betingelser, der skal være opfyldt før en 

fællesregistrering i Storbritannien tillades. I den britiske fortolkning kan to eller flere virksomheder, uanset 

den selskabsretlige form, indgå i en fællesregistrering, når virksomhederne enten har etableret hjemstedet 

for sin økonomiske aktivitet eller et fast forretningssted i Storbritannien, hvilket fremgår af begrebet 

”bodies corporate”220 i subsection 1. Der er i lighed med den irske221 og danske222 momsgruppeordning ikke 

begrænset til afgiftspligtige personer, eftersom ordet ”taxable”223 ikke optræder foran ”bodies corporate”, 

da Storbritannien mener, at så længe momsgruppens deltagere kan godtgøre de finansielle, økonomiske og 

organisatorisk bånd er dette tilstrækkeligt i medfør af MSD artikel 11224. Betingelserne om den finansielle, 

økonomiske og organisatoriske tilknytning nævnes ikke udtrykkeligt i de britiske regler. Dog kan det ud fra 

formuleringen i Section 43A konstateres, at der i britisk lovgivning er stor vægt på det finansielle aspekt 

pga. den hyppige benævnelse af ”control”. Betingelsen om ”control” skal i britisk momsret forstås, som 

forholdet mellem et moderselskab hhv. holding og dets datterselskab(er)225. Med hensyn til 

territorialbegrænsningen i MSD artikel 11, fremgår det eksplicit, at Storbritannien tillader faste 

forretningssteder af udenlandske selskaber deltage i en engelsk fællesregistrering. Dette fremgår af “… if 

each is established or has a fixed establishment in the United Kingdom(…)”226.I medfør af det almindelig 

etableringsbegreb227, vil en ikke-hjemmehørende virksomhed med fast forretningssted i Storbritannien, 

blive betragtet som ”etableret” i landet. Det britiske synspunkt er herom, at det er hele det udenlandske 
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selskab, og ikke kun dennes faste forretningssted i Storbritannien, som er inkluderet i den britiske 

fællesregistrering228. 

7.4 Den norske fællesregistreringsregel 

Norge er ikke et medlemsland i den Europæiske Union, og er dermed ikke underlagt bestemmelserne i 

MSD. Vores europæiske samarbejde og kreationen af vores toldunion, som bl.a. tilsigter den frie 

bevægelighed i det indre marked229, står ikke i vejen for, at unionen og medlemslandene handler med 

tredjeland. I et naturligt følge af globaliseringen er der mange multinationale selskaber hjemmehørende i 

tredjeland, som er etableret i et EU medlemsland. Derfor synes vi, at det mindst ligeså relevant er at 

undersøge, om fællesregistrering just er et EU-momsretligt fænomen, eller om sådan nogle regler også 

findes uden for unionen, og bekræftende fald, hvordan reglerne er opbygget. Norge er et tredjeland, som i 

deres momslov har en fællesregistreringsregel. Reglen fremgår i Lov om merverdiavgift230, og dennes § 2-2, 

3. led. I medfør af bestemmelsens ordlyd kan to eller flere samarbejdende selskaber indgå i en 

fællesregistrering, hvis et af selskaberne ejer min. 85 procent af selskabskapitalen i samtlige deltagende 

selskaber. Betingelsen er ligeledes opfyldt, hvis min. 85 procent af selskabskapitalen i fællesskab er ejet af 

to eller flere af de øvrige selskaber. Medlemmerne skal i medfør af ordlyden være et selskab, hvilket 

indebærer et krav om juridisk kvalifikation som et selskab. Pga. ejerkravet vurderes det, at 

selskabsbegrebet som udgangspunkt må være afgrænset til de almindelige kapitalselskaber defineret i (den 

norske) selskabsloven. I praksis kan reglen strækkes ud over selskabsretten. En filial af et udenlandsk 

selskab kan indgå i en norsk fællesregistrering, når den har afgiftspligtig omsætning, men ejer- og 

samarbejdskravene skal være opfyldt231. Endvidere gælder det, at filialen skal udgøre et fast driftssted, 

hvilket indebære i henhold til norsk praksis, at den skal anses som etableret i Norge232. Et holdingselskab, 

som ikke har nogen omsætning, kan også indgå i fællesregistrering, så længe ejerkravet er opfyldt 233. 

Ejerforholdet er helt essentielt for den norske fællesregistreringsregel, og efter ordlyden skal der være tale 

om et indbyrdes ejerforhold mellem selskaberne. Dette betyder, at såfremt en fysisk person eller en 

organisation, som ikke juridisk betegnes som et selskab, ejer mere end 85 procent af kapitalen i flere 
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selskaber, ville disse selskaber ikke kunne indgå i en norsk fællesregistre ring, idet betingelsen efter den 

direkte ordlyd i § 2-2, 3. led ikke er tilstede234. Denne betingelse om indbyrdes ejerforhold på min. 85 

procent er i norsk praksis blevet fraveget i tilfælde af et udenlandsk moderselskab, der ejer min. 85 procent 

af kapitalen i to norske selskaber –her, kan de norske selskaber undtagelsesvis fællesregistreres, selvom 

hverken den ene eller den anden ejer 85 procent af kapitalen i modparten 235. Efter ordlyden er ejerkravet 

ikke begrænset til et direkte ejerskab. Dette medfører, at et indirekte ejerskab på min. 85 procent også vil 

kunne give adgang til fællesregistrering236. Et sådant tilfælde forudsætter dog fortsat et indbyrdes 

ejerforhold mellem de deltagende selskaber.  

7.5 Sammenfatning 
Danmark, Sverige og Storbritannien er af den delte opfattelse af, at en fællesregistrering er territorielt 

begrænset efter MSD art. 11, pga. ordet ”etableret”237. Ordet er således indført i alle tre landes 

lovgivninger, og der er enighed om, at begrebet skal følge den almindelig EU-retlig definition. Dette 

indebærer, at alle tre lande anerkender, at det ikke kun er datterselskaber, der kan anses for etableret på 

deres territorielle område, men tillige, at et fast forretningssted, som ikke er juridisk selvstændig i forhold 

til sit udenlandske hovedsæde, også anses som etableret på det pågældende medlemsstatsområde. Denne 

delte etableringsfortolkning er forenelig med TEUF artikel 49, eftersom MSD artikel 11 ikke 

forskelsbehandler mellem datterselskaber og faste forretningssteder.  At alle tre medlemsstater 

anerkender, at en filial kan deltage i en national fællesregistrering er ikke ensbetydende med, at de 

praktiske følger er ens blandt medlemslandene. I dansk praksis gælder det, at såfremt en udenlandsk filial 

indgår i en dansk fællesregistrering, vil den ikke længere i dansk momsmæssig praksis anses for at være del 

af sit hovedsæde238. Dette er også svensk praksis. I modsætning hertil, er Storbritannien af den opfattelse, 

at en filials deltagelse i en britisk fællesregistrering bevirker, at dets udenlandske moderselskab også anses 

for værende del af denne fællesregistrering i Storbritannien239. I norsk momsret er det kun selskaber, der 

kan indgå i en norsk fællesregistrering. Selskabsbegrebet er derfor begrænset til de anerkendte subjekter i 

selskabsretten, dvs. anparts- og aktieselskaber. Selvom Norge ikke skal forholde sig til et EU-retligt 

etableringsbegreb, forbyder de dog også grænseoverskridende fællesregistrering. Men i lighed med 

Danmark, Sverige og Storbritannien, tillades en filial af et ikke-hjemmehørende selskab i Norge at indgå i en 

norsk fællesregistrering, den dertilhørende momsmæssige behandling ligner den britiske praksis.   
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I forhold til de eksplicitte krav i MSD om finansielle, økonomiske og organisatoriske bånd mellem 

momsgruppe medlemmer, er det kun Sverige som direkte stiller krav til disse i deres lovgivning. 

Betingelserne er ikke oplistet i den danske og britiske momslov. I Danmark, er det endda muligt for to helt 

uafhængige virksomheder at indgå i fællesregistrering, så længe de begge udelukkende driver momspligtig 

virksomhed240. I Storbritannien og Norge fokuseres der primært på den finansielle tilknytning, hvor kravene 

i Storbritannien er et min. 50 pct. ejerforhold241, mens man i Norge har sat en strengere grænse på 85 pct. 

ejerkrav242. 
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8. Funktionel analyse – rækkevidde og konsekvenser 

Bestemmelserne i MSD er fortolket forskelligt i medlemsstaternes nationale lovgivning. Domstolens 

afgørelser og retspraksis er med til at fortolke og afgrænse MSD bestemmelserne, da der ikke altid 

foreligger en klar definition af anvendelsen herom, jf. heriblandt Skandia-sagen. Da Domstolen er den 

højeste retsinstans i EU, er Domstolens afgørelser bindende for samtlige medlemsstater, hvorfor den 

statuerede praksis ved afgørelserne ikke kan fraviges af medlemsstaterne. Imidlertid er det ikke 

ensbetydende med, at medlemsstaterne ikke kan vælge at fortolke Domstolens afgørelser forskelligt. 

Skandia afgørelsen har affødt forskellige reaktioner fra medlemsstaterne, hvori det er åbenlyst, at der ikke 

er en ensartet fortolkning af dommens rækkevidde og betydning. Dette skyldes primært, at  afgørelsen klart 

giver anledning til flere spørgsmål end svar. Flere sår tvivl om dommen egentlig er anvendelig på 

problemstillinger, der afviger fra sagens faktiske omstændigheder. Medlemslandene  kan vælge, at fortolke 

dommen omstændeligt, da diskussionen i afgørelsen forholdsvis er kort, som hurtigt når frem til afgørelsen, 

og som ikke eksplicit udvider eller afgrænser dens rækkevidde i en række henseender.  

Analysen i nærværende kapitel vil blive opbygget således, at vi starter med at adressere Skandia 

afgørelsens umiddelbare rækkevidde ved at analysere Domstolens formulering. Dette indebærer, at vi 

undersøger, hvorledes afgørelsen også gælder såfremt leverancen var sket fra filialen til hovedsædet, eller 

fra filialen til en anden filial af hovedsædet (afsnit 8.1). Endvidere vil vi undersøge om dommen kun 

omfatter de tilfælde, hvor moderselskabet ikke er etableret inden for unionen (afsnit 8.2), samt om 

ydelsernes art, dét faktum at de var eksternt erhvervet, har haft betydning for Domstolens afgørelse om 

momspligt (afsnit 8.3). 

Analysen vil dernæst rykke videre til at undersøge de sammenstød, der er mellem medlemsstaternes 

forskellige fortolkninger af momsgruppeordningen, og hvorledes Skandia-sagen kunne have givet anledning 

til et andet udfald, såfremt filialen var etableret og indgik i en fællesregistrering i et andet land end Sverige 

(afsnit 8.4). Det er i dette afsnit vi foretager en komparativ analyse af de praktiske virkninger af Skandia 

afgørelsen i de udvalgte lande: Danmark, Sverige, Storbritannien og Norge. Efterfølgende vil vi yderligere 

analysere Skandia afgørelsens konsekvenser for medlemsstater, som ikke anerkende r 

momsgruppeordningen i MSD artikel 11 (afsnit 8.5). 

Der er i teorien en generel holdning, at momsgrupper og den medhørende interne momsfrihed har 

væsentlig betydning for forsikrings- og finansielle virksomheder som Skandia, da disse virksomheder kun 

har delvis fradragsret. Derfor vil det blive analyseret, hvorfor Skandia afgørelsen har væsentlige  

konsekvenser for disse virksomheder, når de er etableret i flere lande (afsnit 8.6). Herefter vil analysen tage 
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et skridt tilbage, og kigge på om etableringsfriheden er kompromitteret ved den territoriale begrænsning i 

momsgruppeordningen (afsnit 8.7). I forbindelse med dette, analyserer vi også, hvorfor der er indsat en 

territoriel begrænsning, og hvorvidt den i praksis er hensigtsmæssig.  

De to sidste afsnit (8.8 og 8.9) vil henholdsvis analysere, hvorfor Domstolen ikke i sin afgørelse anvender 

MSD artikel 11, stk. 2 i sin begrundelse, da dette kunne have gjort Skandia mindre kontroversiel, samt 

hvorledes momsgruppeordningen måske burde fjernes fra MSD, eftersom den har forvoldt en del 

tvivlsspørgsmål for dens anvendelighed, når det kommer til virksomheder med grænseoverskridende 

erhvervsstruktur. 

Der vil i kapitlet være en del opstillede scenarier for bedst muligt, at analysere og vurdere Skandia 

dommens praktiske rækkevidde og konsekvenser i fremtiden. 

8.1 Omfatter Skandia rækkevidden kun leverancer mellem hovedselskab-til-filial? 
Det er efter retspraksis ubestridt, at leverancer mellem et hovedselskab til dets filial, som udgangspunkt er 

uden for momsens anvendelsesområde i medfør af princippet i FCE bank afgørelsen 243.  Undtagelsen til 

dette princip kan tiltræde i de tilfælde, hvor a) filialen fuldt ud udøver selvstændig økonomisk aktivitet, 

eller b) hvis filialen indgår i en fællesregistrering i den medlemsstat, hvori den fysisk er etableret i medfør af 

Skandia-sagen244. Det sidstnævnte tilfælde er illustreret i nedenstående figur. 

 

Figur 5, egen tilvirkning 

I Skandia-sagen fik det faktum, at filialen alene indgik i en fællesregistrering, forrang over det juridiske bånd 

filialen har til dens hovedselskab. I mellem tiden vurderes det ligeså væsentligt at få k largjort, hvorvidt 

dommens afgørelser udstrækker sig til leverancer mellem juridiske enheder, hvis forhold er afvigende fra et 
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hovedselskab-til-filial scenarie245. Eftersom kernen i afgørelsen beror på, at optagelsen af en enhed inden 

for en juridisk person i en momsgruppe bevirker, at enheden sammen med de øvrige medlemmer danner 

en ”ny” afgiftspligtig person246, vurderes det som et naturligt følge, at princippet fra dommen forbliver den 

samme i de omstændigheder som f.eks. leverancer mellem enten 1) filial-til-hovedselskab, hvor 

hovedselskabet indgår i en fællesregistrering eller 2) filial -til-filial, hvor et af filialerne indgår i en 

fællesregistrering, alt andet lige, medføre samme konklusion udledt i Skandia-sagen247, hvilket er illustreret 

i nedenstående figurer.  

 

Figur 6, egen tilvirkning248 

Dermed vurderes det irrelevant, hvilke af de ovennævnte konstellationer der måtte ligge til grund i en 

fremtidig tvist, idet det i alle scenarier vurderes til at bevirke en momspligtig transaktion, eftersom det ud 

fra Skandia afgørelsen medfører, at transaktionerne anses som leveret mellem to afgiftspligtige personer.  
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8.2 Omfatter Skandia rækkevidden kun leverancer fra tredjeland? 
For så vidt angår det territorielle aspekt havde Domstolen ved Skandia dommen formuleret deres svar ved 

første præjudicielle spørgsmål249 med, at levering af tjenesteydelser fra en hovedetablering med hjemsted i 

et tredjeland til dens filial i en medlemsstat udgør afgiftspligtige transaktioner, når filialen indgår i en 

momsgruppe, da hovedselskabet efter sagens omstændigheder havde hjemsted i et tredjeland.  

I mellem tiden, vurderes det dog ligeså relevant at bedømme, hvorvidt Domstolens princip også finder 

anvendelse, når hovedsædet ikke er etableret i tredjeland, det vil sige, om afgørelsens rækk evidde er 

begrænset til kun at omfatte leverancer fra tredjeland-til-medlemsstat. Domstolens afgrænsning til 

tredjeland i afgørelsens præmis 32 kan sandsynligt forklares ved, at sagen omhandlede leverancer fra et 

hovedsæde hjemmehørende i tredjeland. Henset til Domstolens formulering i afgørelsen250, kan nogle 

medlemsstater have en snæver fortolkning af dommens territorielle rækkevidde, således at den kun skal 

finde anvendelse, når der er tale om indgående leverancer fra et moderselskab eller en filial etableret i 

tredjeland. Med denne opfattelse skal Skandia dommen kun anvendes som anti-misbrug værktøj, når et 

ikke-EU hovedsæde har filialer i en EU-momsgruppe251, med fokus på en hensyntagen til medlemsstaternes 

fiskale indtægter som ellers ville gå tabt.  

Som det er fremført i kapitel 5 ”Skandia – afhandlingens hovedsag” og forrige afsnit, er argumenterne i 

sagen med hovedfokus på det retlige forhold mellem et hovedselskab og dens filial og betydningen af en 

fællesregistrering for dette forhold. Det blev på den ene side argumenteret, at når et hovedselskab og dens 

filial sammen udgør én enkelt juridisk enhed, da skal de sammen betragtes som én afgiftspligtig person jf. 

FCE Bank-princippet252. På den anden side, blev der konkluderet, at når filialen er optaget i en 

momsgruppe, danner filialen sammen med de andre medlemmer en ny afgiftspligtig person, hvorved 

hovedselskabet og filialen betragtes som to særskilte afgiftspligtige personer, selvom de i civilretlig forstand 

er en juridisk enhed253. 

Den manglende benævnelse af den konkrete betydning af hovedsædets etablering i tredjeland i sagens 

argumentation indikerer, at der i teorien ikke er noget til hinder for, at princippet også gør sig gældende i 

scenarier, hvor et hovedselskab (eller en filial) er placeret i en anden medlemsstat. Selvom rækkevidden i 

forhold til sådan en udstrækning ikke belyses i dommen, findes dette rimeligt at antage, da ræsonnementet 

forbliver den samme i en situation, hvor der leveres mellem enheder inden for samme juridiske person fra 
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medlemsstat-til-medlemsstat, og den ene part indgår i en national fællesregistrering. Scenariet kan 

illustreres således: 

 

Figur 7, egen tilvirkning254 

Situationen som figur 7 viser differentiere sig egentlig ikke fra figur 5. Dermed er det faktum, at SAC har 

hjemsted i et tredjeland, og filialen er etableret i en medlemsstat reelt uvæsentligt i forhold til en 

momspålægning255, da der i teorien ikke synes at være begrænsninger i dens territoriale rækkevidde, havde 

scenariet været leverancer fra medlemsstat-til-medlemsstat. Konsekvenserne vurderes at være de samme, 

som udledt i Skandia-sagen. 

Det er dog imidlertid tvivlsomt om rækkevidden kan udstrækkes til en situation, hvor hovedselskabet og 

filialen er etableret i samme medlemsstat, hvori de udgør samme juridiske person. Det faktum, at de begge 

er etableret i samme medlemsstat, indebærer, at de kun tildeles ét registreringsnummer jf. MSD artikel 

214, som følge af deres selskabsretlige kvalifikation. Derfor vil begge enheder efter MSD artikel 11’s ordlyd 

de facto indgå i fællesregistreringen, da de anses som én person, der er etableret i samme medlemsstat og 

som i retlig forstand (sammen) er selvstændig256. Dette må bevirke, at den ene enhed ikke kan indgå uden 

den anden, når deres selskabsretlige kvalifikation klassif icerer dem som én og samme juridiske person. På 

det foreliggende grundlag, synes dommen ikke at være relevant i en situation, hvor hovedselskabet og 

filialen er etableret i samme medlemsstat.  

8.3 Betydningen af leverancernes natur 
Et andet aspekt der godt kan savnes i Skandia afgørelsen, er en diskussion om de omhandlede ydelsers 

natur. Denne mangel gjorde sig ligeledes gældende i den meget sammenlignelig dom fra FCE Bank. 

Domstolens argumentation i begge afgørelser har fokuseret på, hvorvidt der kan være tale om to 
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selvstændige afgiftspligtige personer, når der foretages leverancer fra et hovedsæde til dets udenlandske 

filial. Forholdet om afgiftspligtig person er i det større billede blot ét af de fire momsforhold, hvorfor det i 

sig selv ikke er tilstrækkelig, dog nødvendigt, til at medføre momspligt257.  

I FCE Bank-sagen blev det fastslået at, når der er tale om interne servicer som konsulentbistand, 

management, træning og uddannelse og databehandling som blev omkostningsfordelt 258, ville disse ikke 

udgøre afgiftspligtige transaktioner, da den udenlandske filial ikke er en selvstændig juridisk person fra 

hovedsædet, fra hvilken den ikke agerede uafhængigt. FCE Bank-dommen er baseret på en 

selvstændighedsanalyse på baggrund af faktuelle omstændigheder, hvilket betød, at filialen udførte en del 

af moderselskabets økonomiske virksomhed. FCE Bank-dommen er således baseret på filialens status259. 

Det samme er Skandia-afgørelsen vel også. Domstolen vægtede i begge sager forholdet mellem 

hovedsædet og dets filial for at fastlægge, hvorvidt ydelserne var omfattet afgiftspligt, og tog ikke eksplicit i 

betragtning, hvilke ydelser som blev leveret, og hvorvidt ydelsernes natur spillede en rolle for, at 

omkostningsfordelingen kunne betragtes som en leverance. 

I Skandia-sagen indikerede omstændighederne, at hovedsædet i USA fungerede som et passeringsled 260. 

Der var i sagen tale om it-ydelser, som blev erhvervet fra tredjemand, og som skulle udfærdiges til et 

slutprodukt med henblik på at sælge slutproduktet videre.  Dette vil sige, at der var tale om en 

omkostningsfordeling af eksternt erhvervede ydelser fra tredjemand. Til forskel vedrørte den interne 

fakturering i FCE Bank-sagen en omkostningsfordeling af internt generede ydelser, hvilket i realiteten må 

indebære en omkostningsfordeling af de mandetimer, som var afholdt hos hovedkontoret i England til 

fordel for hele virksomheden, hvorfor det fra et direkte beskatningsmæssigt synspunkt er rationelt at 

henføre den andel af udgiften ”oppe” i hovedsædet til filialen261.  

Det bør overvejes, om ydelsernes forskellige karakteristika implicit har været en faktor til de to 

sammenlignelig sagers forskellige udfald. I FCE Bank var der tale om udgifter til pure interne servicer, 

hvilket udelukkende gik filialen til gode. I Skandia er der derimod tale om it-ydelser erhvervet fra 

tredjemand af SAC, som pga. dens centraliserede indkøbsfunktion, skulle viderelevere disse til filialen, der 

så skulle anvende de eksternt erhvervede ydelser som produktionsinput til det endelig produkt, it-
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produktion, som endeligt fra filialen af skulle videreleveres til andre Skandia-koncernselskaber i hele 

verdenen, hvoraf nogle indgik i den svenske momsgruppe262. Nedenstående figur viser transaktionen, som 

omtalt i Skandia-sagen: 

 

Figur 9, egen tilvirkning 

Domstolen lægger til grund for sin afgørelse, at ydelserne fra SAC ikke anses som leveret til filialen men til 

momsgruppen, hvori filialen deltager. Hermed betragtes transaktionen som værende sket mellem to 

særskilte afgiftspligtige personer, hhv. SAC og den svenske fællesregistrering: 

 

Figur 10, egen tilvirkning 

Hvorvidt ydelserne er afgiftspligtige transaktioner bør egentligt ikke bedømmes ud fra det forhold, at 

Domstolen mener, at der er sket en transaktion fra en afgiftspl igtig person, SAC, til en anden afgiftspligtig 

person, den svenske fællesregistrering, men i stedet bør momspligten bedømmes i lyset af MSD artikel 2, 

stk. 1, litra c). Såfremt alle betingelserne i denne bestemmelse er opfyldt, kan leverancer fra SAC til Skandia 
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Sverige være afgiftspligtige263, idet Domstolen har dømt dem som to særskilte afgiftspligtige personer. 

Dette vil sige, at alle fremtidige leverancer fra hovedsædet til Skandia Sverige ikke automatisk indebærer en 

afgiftspligt264. Domstolens afgørelse om at afgiftsbelægge de i sagen omhandlede ydelser synes 

udelukkende at være udledt af dét faktum, at hovedsædet og filialen ikke, ifølge Domstolen 265, skal 

betragtes som samme afgiftspligtige person. I FCE Bank-sagen blev det andet præjudicielle spørgsmål266 

ikke besvaret, idet Domstolen anså det ufornødent267, eftersom første spørgsmål blev besvaret med, at 

filialen var del af samme afgiftspligtige person som hovedsædet268, og derfor var det ikke muligt at anse 

nogle transaktioner mellem disse (inden for samme afgiftspligtige person) som afgiftspligtige 

transaktioner269.  

 

Figur 11, egen tilvirkning 

Domstolen tager dermed i FCE Bank-sagen ikke stilling til det væsentlige spørgsmål om, hvorvidt en 

omkostningsallokering efter momsprincipperne ville kunne udgøre en afgiftspligtig transaktion, altså om 

sådan en omkostningsallokering indebærer en levering.  

Under sagens givne omstændigheder bliver det interessante at undersøge, hvorledes en 

omkostningsallokering af pure internt generede ydelser kan indbefatte de i artikel 2, stk. 1, litra c) nævnte 
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betingelser. I medfør af Tolsma-princippet, kan en tjenesteydelse kun udgøre en momspligtige transaktion, 

i det tilfælde hvor der er en direkte sammenhæng mellem leverancen og ve derlag.  

Der er ikke tvivl om, at der i FCE Bank er et vederlagselement (dette består i omkostningsallokeringen). 

Hvorvidt den ”anden side af mønten” ( leverancen) foreligger, er en mere kompliceret diskussion. De 

ydelser som blev leveret fra FCE Bank til dets italienske filial, var i realiteten ikke transaktioner, som filialen 

selv kunne styre. Der var i hovedselskabet en centraliseret funktion, som varetog de forskellige interne 

service funktioner for hele koncernen, og pga. filialens manglende autonomi, blev ydelserne samt den 

dertilhørende omkostningsallokering ”tvunget” på filialen. Set fra FCE Bankens forretningsmæssige 

synspunkt, er lokalt centraliserede funktioner i hovedselskabet økonomisk fordelagtigt p ga. selskabets 

multinationale karakter. Tendensen for at centralisere funktioner i et geografisk sted, som kommer alle 

selskaber, enheder m.v. inden for en koncern til gode er i de seneste år blevet mere og mere udbredt 270. 

Dette indbefatter således også, at brugen af intern omkostningsallokering i stigende grad kan ses i 

multinationale virksomheder. Hvor disse omkostningsallokeringer vedrører interne servicer, er det svært at 

finde momenter, som taler for, at der reelt er tale om en levering til filialen. Eksempelvis er inputtet til at 

producere disse interne ydelser typisk bestående af arbejdstimer. Disse arbejdstimer udgør højst 

sandsynligt interne timer, det vil sige, en del af de generelle lønomkostninger. Interne ydelser til en 

udenlandsk filial, som juridisk er del af hovedsædet, der leverer ydelserne, er en ren omkostningsdeling, 

som foretages fordi det erhvervsmæssigt er det mest økonomiske. Der er forretningsmæssigt ikke tale om 

en frivillig aftale om en gensidigt udveksling af ydelser og vederlag, men snarere en ”tvungen” udveksling 

pga. hovedsædets interesse i at minimere omkostninger, og dermed et afledt vederlag, som er 

sammenhængende i forhold til ydelsen. Denne anskuelse bør også anses som værende i linje med Tolsma-

princippet. 

Som nævnt tidligere og konkluderende fra forrige afsnit, foranlediger det forhold, at hovedsædet og filialen 

skal behandles som to forskellige afgiftspligtige personer, ikke at enhver transaktion mellem de to nævnte 

udgør en afgiftspligtig transaktion. På samme måde er en transaktion mellem to helt almindelige 

afgiftspligtige personer ikke altid omfattet momsanvendelsesområdet271. Betingelsen om et forhold mellem 

to afgiftspligtige personer, som fordrer en gensidig udveksling af ydelser er en nødvendig forudsætning, 

men i sig selv ikke tilstrækkeligt i forhold til at forpligte merværdiafgift. Det er yderligere mindst ligeså 

vigtig, at hovedsædet i forbindelse med sin leverance til filialen skal handle i egenskab af en afgiftspligtig 

person, jf. MSD artikel 2, stk. 1, litra c). Hvorvidt hovedsædet ved sin leverance handler i sådan egenskab, 
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skal vurderes ud fra MSD artikel 9, som bestemmer, at den afgiftspligtige betragtes handlende i denne 

egenskab, når det er aktiviteter i forbindelse med hans økonomiske virksomhed, der udøves.  Det vil sige, at 

leverancerne skal være en del af den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed, hvorfor det til den relevante 

diskussion kan betvivles, at hovedsædets omkostningsallokering af interne servicer kan anses som værende 

del af dennes økonomiske virksomhed. 

Betingelsen i MSD artikel 9 om, at transaktionen skal være del af den afgiftspligtige persons økonomiske 

virksomhed, samt det princip Domstolen statuerer i Skandia afgørelsen giver anledning til at vurdere, 

hvorledes hovedsædets omkostningsallokeringer og disses momspligt skal afhænge af hvilken form for 

omkostningsallokering der er tale om, hhv. allokering 1) og 2) i figur 12.  

 

Figur 12, egen tilvirkning 

Ved allokering 1) er der pga. Domstolens afgørelse i Skandia ingen tvivl om, at transaktio nen fra 

hovedsædet til dets filial i medlemsland B bliver momspligtigt, pga. filialens fællesregistrering.  

Ved allokering 2) kan transaktionen falde uden for momsanvendelsesområdet, idet 

omkostningsallokeringen ikke hidrører fra hovedsædets erhvervsmæssige afsætning, dvs. den økonomiske 

virksomhed i selskabet. Dette kan lade sig gøre, hvis man løser transaktionens momsmæssig stilling ud fra 

den direkte ordlyd i MSD, dvs. MSD artikel 2, stk. 1, litra c) og artikel 9 som vedrører de grundlæggende 

momsbetingelser.  

En praksis hvori det accepteres, at allokering 1) og 2) kan udlede to forskellige momsudfald vil indebære en 

fleksibel fortolkning og udstrækning af Skandia-afgørelsen. Ydermere vil sådan en praksis betyde, at FCE 

Bank-princippet opretholdes. 
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Når det er sagt, kan det konstateres, at Skandia-afgørelsen ikke kommer med et absolut svar for så vidt 

angår momspligten vedrørende alle typer leverancer fra et hovedsæde til dets filial, som indgår i en lokal 

fællesregistrering. Dermed kan Skandia-afgørelsen ikke generaliseres i sådan et omfang, at samtlige 

tjenesteydelser fra hovedsædet til dets udenlandske filial, og som måtte ske ved en omkostningsallokering, 

medfører, at momsbetingelserne er opfyldt272.  

8.3.1 Rækkevidden for varer 

I Skandia afgrænsede Domstolen udtrykkeligt sin afgørelse om afgiftspligt til ydelser273. Det synes imidlertid 

at være mindst ligeså interessant at undersøge, hvorledes den samme konklusion og argumentation finder 

anvendelse i de tilfælde, der er tale om leverancer af varer mellem et hovedsæde og dets udenlandske 

filial, som selvstændigt deltager i en momsgruppe. Domstolens formulering i afgørelsens præmis 31 bunder 

sandsynligt i, at sagens omhandlede leverancer vedrører tjenesteydelser, samt at der i bedømmelsen 

ultimativt fokuseres på forholdet mellem SAC og dets filial, og dennes momsgruppe.  

Trods at leverancernes natur ikke diskuteres i sagens argumentation, burde en levering af varer implicerer 

det samme resultat. Da SAC over for filialen (og momsgruppen) anses som tredjemand, vil en leverance af 

varer eller ydelser i sidste ende bevirke den samme momsmæssige behandling, hvilket vil sige, at varen 

betragtes leveret til momsgruppen og ikke SAC’s filial alene.  

Som vi har redegjort ovenfor274, kan en leverance af en vare forstås som overdragelsen af retten til at råde 

over et materielt gode, jf. MSD artikel 14, stk. 1. Det er således ikke afgørende, hvorvidt den formelle 

ejendomsret og det fysiske gode er overgået til filialen (momsgruppen). Blot det forhold, at filialen k an 

disponere over aktivet som ejer vil medføre, at der er tale om levering af en vare.  

Endvidere kan det argumenteres, at Skandia-dommen har begrænset betydning for leveringer af varer 

mellem et hovedsæde i tredjeland og dets filial i en medlemsstat275. Eksempelvis vil en leverance af et fysisk 

gode fra SAC til filialen i Sverige indebære, at der bliver tale om et importeret gode, idet varens oprindelse 

findes uden for toldunionens grænser. Sådan en import vil medføre momspligt, når varen indføres, det vil 

sige, når varen krydser grænserne for EU’s momsområde 276. Dette vil uanset om SAC og filialen anses for 

samme eller to forskellige afgiftspligtige personer medfører en afgiftspligt.  

                                                                 
272

 Ibid. 
273

 Sag C-7/13, Skandia America Corporation, afgørelsen: præmis 31 og 32 
274

 Henvisning til  afsnit 3.3.1 om momspligtig transaktion 
275

 VAT Committee – CJEU Case law, February 2015; ”CJEU Case C-7/13 Skandia America: VAT Group”, Working paper 

No 845, s. 10 
276

 Andersen, M.; Pedersen, S. E.; Danielsen, Linda-S.; ”Moms 4 – International handel”, Karnov Group, 2014, s. 25 



Side 74 af 115 
 

Derudover findes der i MSD artikel 17 en regel, som foreskriver, at en afgif tspligtig persons overførsel af en 

vare til en anden medlemsstat skal sidestilles med ”levering af varer mod vederlag”, og i samme omfang 

når overførelsen foretages til brug for hans egen virksomhed. Dette må betyde, at en grænseoverskridende 

levering af varer mellem to afgiftspligtige personer, to enheder inden for samme juridiske enhed, eller 

mellem etableringer inden for samme afgiftspligtige person vil indebære en levering mod vederlag 277.  

Skandia-sagen ændrer dermed ikke væsentligt momsbehandlinger af vareleverancer, når hovedsædet og 

filialen alligevel ikke er beliggende i samme medlemsstat. 

8.4 Effekten af forskellige sameksisterende fortolkninger af MSD artikel 11 
Fællesregistreringsbestemmelsen i MSD artikel 11 fortolkes forskelligt i medlemslandene pga. deres 

skønsbeføjelse til at fastsætte de konkrete nationale betingelser, begrænsninger m.v.  278, hvilket kapitel 7 

om gældende praksis for MSD artikel 11 klart påviser. Betingelsen om, at der skal være tale om ”personer, 

der er etableret på samme medlemsstatsområde”279, har henset til medlemsstaternes argumenter i 

forslaget til Skandia afgørelsen på samme måde vist, at der grundlæggende er to territorielle tilgange til 

denne betingelse280. Som det følgende afsnit vil vise, bygger disse to tilgange stærkt på udtrykkene 

”personer” og ”etableret”. 

Den første tilgang, kan anses som den brede territoriale fortolkning281, hvilket følger den gældende praksis 

i Storbritannien, navnlig, at udtrykket ”personer, der er etableret”, som anvendt i MSD artikel 11, skal 

fortolkes som en juridisk person under ét. Dette vil sige, at filialen er en del af hovedsædet, hvorfor  

”personen” i medfør af MSD artikel  11 er hovedsædet, der igennem sin filial er etableret i denne 

medlemsstat, og ikke filialen som sådan282. Følgelig kan medlemsstater med denne fortolkning betragte 

hovedselskaber, der ikke fysisk er etableret i deres medlemsstats område, berettiget til at deltage i en 

fællesregistrering, såfremt denne er juridisk bundet til et medlem af en momsgruppe, der fysisk er 

etableret i den pågældende medlemsstat, dette er illustreret i følgende figur:  

                                                                 
277

 Ibid. 
278

 Soares, C. D.; “The Territorial Scope of VAT Grouping Schemes in the Financial Sector”, Intertax, 2014, s. 544 
279

 Egen fremhævelse 
280

 VAT Committee – CJEU Case law, February 2015; ”CJEU Case C-7/13 Skandia America: VAT Group”, Working paper 

No 845, s. 21 
281

 Ibid. s. 21 
282

 Sag C-7/13, Skandia America Corporation, forslag: præmis 30-32 



Side 75 af 115 
 

 

Figur 13, egen tilvirkning 

Princippet bygger derfor stærkt på integriteten af en juridisk enhed, som understøttes af ordet ”personer” i 

MSD artikel 11, hvorved en filial anses som en del af sit hovedsæde, da den ud fra en 

selvstændighedsbetragtning ikke i sig selv er selvstændig, hvorfor der ikke består et retsforhold mellem to 

uafhængige parter, jf. MSD artikel 2, stk. 1 litra c). 

Den anden tilgang, kan anses som den snævre territoriale fortolkning283, som i modsætning til den 

førnævnte følger den gældende praksis i Danmark og Sverige vedrørende MSD artikel 11. Dette betyder, at 

medlemmer i momsgruppen, er begrænset til alene at omfatte personer, der fysisk er etableret i den 

medlemsstat, hvor momsgruppen er hjemmehørende, uagtet deres juridiske bånd til andre enheder 

etableret i udlandet. Følgeligt bevirker dette, at filialen ikke længere anses for at være en del af sit 

hovedsæde i momsmæssige forstand, hvilket er illustreret i nedenstående figur:  

  

Figur 14, egen tilvirkning 

Denne tilgang følger afgørelsen i Skandia. I modsætning til den første fortolkning knytter dette princip sig 

stærkt på ordet ”etableret” i MSD artikel 11. Der findes ingen retningslinjer for, hvordan begrebet præcist 
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skal fortolkes i MSD. I mellem tiden findes det rimeligt at betragte fortolkningen som foreneligt med 

Kommissionens opfattelse, hvorved formuleringen ”etableret på samme medlemsstats område” i 

bestemmelsen, udelukkende dækker den del af en virksomhed, som fysisk er placeret på en medlemsstats 

område, der tillader momsgrupper284.  

Imidlertid har de danske skattemyndigheder i et bindende svar285 derimod fastlagt, at såfremt et 

hovedforretningssted i Danmark er optaget i en dansk fælleregistrering, og samtidigt har en filial, der er 

etableret uden for fælleskabet, som ikke anses for et fast forretningssted, men efter omstændighederne 

blot kan betragtes som et repræsentationskontor, skal det udenlandske repræsentationskontor betragtes 

som værende del af fællesregistreringen i Danmark. I dette tilfælde accepteres derved en 

grænseoverskridende fællesregistrering. Altså beror en vurdering om grænseoverskridende 

fællesregistrering efter dansk praksis på en realitetsbetragtning af de faktiske omstændigheder.  

Det påpeges ligeledes, at Domstolen i Skandia afgørelsen på intet tidspunkt konkretiserer MSD artikel 11 

territoriale anvendelsesområde, selvom det implicit fra sagen udledes, at et hovedselskab med hjemsted i 

et tredjeland, ikke skal anses som medlem af momsgruppen, der er etableret i Sverige trods for, at 

hovedselskabet juridisk er bundet til dens filial, som indgår i denne momsgruppe 286. Dette forhold er ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at Domstolen underminerer gyldigheden af den brede territoriale 

fortolkning287. Som anført i afsnit 7.2 om gældende praksis i Sverige, fremgår det eksplicit i henhold til den 

svenske momslov § 2, afsnit 2 ”… i en momsgruppe må der kun indgå en afgiftspligtig persons faste 

forretningssteder i Sverige (…) ”288. Det er dermed udtrykkeligt formuleret, at hovedsæder etableret i 

udlandet, ikke kan indgå i momsgruppen, da de ikke fysisk er etableret i Sverige.  

På det foreliggende grundlag, giver Domstolens afgørelse anledning til to fortolkningsmuligheder. På den 

ene side, giver den anledning til at fortolke afgørelsen som, at MSD artikel 11 kun indrømmer én 

fortolkningsmulighed; den snævre territoriale fortolkning, da dette var tilgangen dommen blev afgjort 

efter. På den anden side, kan dommen anses for værende afgjort alene ud fra de nationale  regler i Sverige. 

Med denne betragtning, kan det fortolkes, at den snævre- og brede territoriale fortolkning har samme 

gyldighed289. Således kan det fortolkes, at konklusionen i Skandia generelt har begrænset betydning, og 

dommen alene burde finde anvendelse for de medlemsstater, der ligesom Sverige har samme fortolkning. 
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Det synes dog fortsat uvist om dette gør sig gældende, da sagen ikke har fået betydning endnu for lignende 

sager efter dommens afsigelse. 

Implikationerne ved at se begge tilgange som lige gyldige, kan potentielt medføre, at et hovedselskab og 

dens filial indgår i mere end en fællesregistrering på tværs af flere medlemsstater, hvilket ikke har været 

hensigten fra EU-lovgivers side290. Kommissionen har i deres meddelelse netop anført, at et sådant scenarie 

ville være uforeneligt med MSD grundlæggende principper og umuligt for de national myndigheder at 

administrere, ligesom det ud fra kontrolhensyn vanskeligt kan accepteres291, da det også kan føre til 

uberettigede momsmæssige muligheder292. Dette er eksemplificeret i nedenstående figur: 

 

Figur 15, egen tilvirkning293 

Figur 15 viser et scenarie, hvor selskab A har hjemsted i medlemsstat A, hvori den indgår i en 

fællesregistrering med selskab B, og medlemsstat A har indført den snævre territoriale fortolkning af MSD 

artikel 11. Herudover har selskab A en filial, der er etableret i medlemsstat B. I en situation hvor 

medlemsstat B har indført den brede territoriale fortolkning af MSD artikel 11, vil det bevirke, at selskab A 

med hjemsted i medlemsstat A, også vil kunne betragtes som et medlem af momsgruppen i medlemsstat 

B294. Altså et scenarie hvor der opstår grænseoverskridende fællesregistreringer, hvori selskab A indgår i 

flere fællesregistreringer. En sådan konstellation synes svært at kunne acceptere, da det giver selskab A en 

uberettiget fordel, som kan give anledning til konkurrencefordrejning.  
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Imidlertid har Storbritannien udtrykkeligt meddelt, at afgørelsen ikke vil have generel indvirkning på deres 

nuværende praksis295. De anfører, at principperne i Skandia-dommen udelukkende vil finde anvendelse i en 

situation, hvor et hovedselskab eller en filial i Storbritannien har hhv. en filial eller et hovedselskab i en 

anden medlemsstat, hvoraf sidstnævnte indgår i en momsgruppe i denne medlemsstat, der har 

inkorporeret bestemmelser som Sverige, navnlig bestemmelsen MVG § 2, afsnit 2. Da skal ydelserne 

imellem hovedselskabet og filialen behandles som leveret mellem to afgiftspligtige personer. Den britiske 

regering begrunder deres begrænsede følge med, at Skandia-dommen ikke diskuterer Storbritanniens 

indlæg i sagen og dens forskellige bestemmelser, der navnlig tillader hele den juridiske  enhed at indgå i en 

grænseoverskridende fællesregistrering. Det faktum, at dette ikke diskuteres af Domstolen, insinuerer efter 

deres opfattelse, at deres fortolkning ikke er i strid med MSD artikel 11296. 

For så vidt angår Storbritannien, betyder deres udmelding, at der fortsat kan opstå scenarier, hvor 

leverancer mellem et hovedsæde og dens filial er uden for momsens anvendelsesområde, selvom en 

fællesregistrering er tilstede. Dette vil være muligt, når der leveres fra en enhed i Storbritannien til en 

anden enhed inden for samme juridiske person i en anden medlemsstat, der ikke fortolker MSD artikel 11 

som Sverige. I andre tilfælde, kan leverancer mellem et hovedsæde og dens filial anses som afgiftspligtige, 

når de foregår til eller fra medlemsstater, der har samme fortolkning som Sverige. Det faktum, at der i 

Storbritannien umiddelbart opstår forskellige momsmæssige behandlinger, synes at være i strid med den 

eksterne neutralitet, da det alt andet lige, kan have indflydelse på erhvervsdrivendes erhvervss truktur i 

relation til at påvirke selskabers valg af forretningsmæssige dispositioner. Det forhold, at leverancen 

behandles forskelligt alt afhængig af hvilken medlemsstat der leveres til, bevirker at erhvervsdrivende 

fremadrettet vil have incitament til at etablere sig i medlemsstater, der tillader grænseoverskridende 

fællesregistrering, således at leveringer af tjenesteydelserne kan foretages uden afgiftspligt. Særligt 

erhvervsdrivende der udøver delvis momspligtig aktivitet, vil have væsentlig gavn i at overveje deres 

geografiske placeringer.  

8.4.1 Effekten af MSD artikel 11 og Domstolens afgørelse i Skandia i et kontraherende tredjeland – Norge 

I forhold til Norge modsætter Skandia afgørelsen sig den hidtidige norske praksis, da Norge ikke beskatter 

eksternt erhvervede tjenesteydelser, som fra et udenlandsk hovedselskab leveres til dennes filial 
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beliggende i Norge, hvilket også har været gældende norsk praksis, hvor filialen indgik i en 

fællesregistrering i Norge297. Dette kan illustreres med nedenstående figur: 

 

Figur 16, egen tilvirkning 

Som figur 16 belyser, indgår det udenlandske selskab A’s filial i en fællesregistrering med selskab B i Norge. 

Selskab A’s hovedsæde er etableret i Danmark. Efter dansk praksis vil leverancerne fra hovedsædet i 

Danmark til dens filial i Norge være momspligtige med omvendt betalingspligt, jf. MSD artikel 56 og 196. 

Leverancen anses alene som afgiftspligtig efter dansk praksis, da selskab A’s filial indgår i en 

fællesregistrering i Norge, jf. Skandia afgørelsen. I Norge derimod, betragtes leverancerne fra hovedsædet i 

Danmark som værende leveret inden for samme juridiske enhed, selvom selskab A’s filial og selskab B er 

fællesregistreret, hvorfor leverancen falder uden for det norske momsanvendelsesområde. For Danmark og 

fælleskabets synspunkt, var hensigten med den omvendte betalingspligt, at momsbeskatningen skal ske 

ved det endelig forbrugssted298, men den norske praksis som giver momsfrihed er tværtimod ikke med til at 

sikre en momsbeskatning af det endelig forbrug i Norge. Det er således svært at kontrollere, hvorvidt 

formålene bag fællesskabets bestemmelser bliver opfyldt, når der handles med tredjeland. EU fællesskabet 

er hverken i stand til at styre eller påvirke den nuværende norske praksis.  

De norske myndigheder begrunder deres synspunkt med, at et hovedkontor og en filial er del af samme 

retssubjekt, selv når hovedkontoret ikke er etableret i Norge299. Endvidere har Norge heller ikke anset 
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ydelsernes videre-distribution inden for den norske momsgruppe, hvori den pågældende filial indgår, som 

værende afgiftspligtige300, selvom det er blevet gjort opmærksomt, at konsekvensen af den norske praksis i 

realiteten medfører, at afgiftsfrie køb af tjenesteydelser i udlandet kan benyttes af et andet norsk selskab 

(selskab B) inden for den samme fællesregistrering301. Som nævnt i afsnittet om gældende praksis i Norge302 

er ejerforholdet helt essentielt for den norske fællesregistreringsregel, og efter ordlyden kan to eller flere 

samarbejdende selskaber kun indgå i en fællesregistrering, hvis et af selskaberne ejer min. 85 procent af 

selskabskapitalen i samtlige deltagende selskaber jf. Lov om merverdiavgift § 2-2, 3. led. Når en norsk filial 

af et udenlandsk selskab skal deltage i en norsk fællesregistrering, skal ejerkravet stadigvæk være 

opfyldt303. Det vil eksempelvis sige, at selskab A i Danmark skal eje (datter)selskab B i Norge med minimum 

85 pct. Ejerkravet i den norske momslov kan antageligvis være begrundelsen for, at ovennævnte praksis 

accepteres. Den norske betingelse om ejerforhold må neml ig antages at være til, for at gøre leverancer 

mellem et moderselskab og datterselskab (85 pct.) momsfrie, hvorfor en leverance fra et udenlandsk 

moderselskab med filial i Norge, kan anses for værende en leverance fra et moderselskab til dets 

datterselskab. Dette betyder, at samarbejdende selskaber som indbyrdes har et min. 85 pct. ejerforhold 

ikke stilles ringere, når moderselskabet ikke er beliggende i Norge, end de samarbejdende selskaber, hvor 

moderselskabet er placeret i Norge. 

Selvom EU Domstolens afgørelse i Skandia ikke har direkte indvirkning på den norske praksis, vurderer 

eksperter, at dommen muligvis kan få betydning for praktiseringen af de norske momsregler 304, da de 

norske momsregler har mange ligheder med de europæiske, hvorfor EU praksis kan p åvirke de norske 

momsregler305. 

8.5 Effekten af fællesregistrering i medlemsstater der ikke anerkender MSD artikel 11  

EU Kommissionens argument for at MSD artikel 11 geografiske anvendelsesområde skal begrænses til den 

pågældende medlemsstat, der har valgt at indføre ordningen er, at bestemmelsen er frivillig for 

medlemsstaterne, hvorfor ordningen ikke må få virkninger uden for den pågældende medlemsstat, da en 

anden medlemsstats suverænitet kan blive krænket306. Skandia afgørelsen følger principielt også dette 

synspunkt, men afgørelsen kan stadigvæk medføre bivirkninger af en national fællesregistrering for 

medlemsstater, der ikke selv har indført momsgruppeordningen. Dette vil vi forsøge at behandle i følgende 

                                                                 
300

 Jf. Nyhedsbrev om merværdiafgift, Advokatfirma Thommessen, September 2014, s. 1 
301

 Ibid. s. 2 
302

 Se afsnit 7.4 om den norske fællesregistreringsregel s. 60 
303

 Jf. de norske skatte myndigheder; ”Merverdiavgiftshåndboken”, 3. juni 2014, kapitel 2, afsnit 2-2.4.3. 
304

 Jf. Nyhedsbrev om merværdiafgift, Advokatfirma Thommessen, September 2014, s. 2 
305

 Ibid. s. 1 
306

 Kommissionens meddelelse – KOM(2009) 325 endelig, afsnit 3.3.2.1, s. 7 



Side 81 af 115 
 

to afsnit med to eksempler på henholdsvis bivirkningerne før og efter princippet fra Skandia afgørelsen. 

Eksemplerne tager udgangspunkt i Storbritannien og Frankrig. Storbritannien er valgt i eksemplet, da dansk 

og svensk praksis allerede følger Skandia-dommen, hvorfor bivirkningerne før og efter Skandia ikke giver 

anledning til ændringer. Frankrig er tilfældig valgt, da det er et medlemsland, som ikke accepterer 

fællesregistreringsprincippet.  

8.5.1 Praksis før Skandia-dommen - Levering af tjenesteydelser mellem Storbritannien og Frankrig 

Storbritanniens gældende praksis er, at faste forretningssteder, som befinder sig i udlandet, indgår i en 

fællesregistrering i Storbritannien, hvis de sammen med deres hovedsæde, som er medlem af denne 

engelske fællesregistrering, udgør en selvstændig juridisk enhed. Medl emslandets nuværende praksis kan 

illustreres med følgende figur: 

 

Figur 17, egen tilvirkning 

Tegningen illustrerer et scenarie, hvor både selskab A og selskab B indgår i en fællesregistrering i 

Storbritannien. I mellem tiden har begge selskaber filialer, der fysisk er etableret i Frankrig. Storbritanniens 

nuværende praksis bevirker, at filialerne i Frankrig ”opsluges” i fællesregistreringen i Storbritannien. Som 

følge heraf kan leveringer af tjenesteydelser mellem selskaberne og filialerne på kryds og tværs ske uden en 

momspligt, da der ikke består et retsforhold mellem uafhængige parter, hvorfor leverancerne ikke bliver 

betragtet som levering mod vederlag efter MSD artikel 2, stk. 1 litra c) . Imidlertid har Frankrig ikke 

implementeret MSD artikel 11 i deres nationale momslovgivning, hvorfor momsgruppeordningen som 

udgangspunkt ikke anerkendes, men alligevel får indvirkning i deres medlemsstat, som følge af 

Storbritannien grænseoverskridende fællesregistreringspraksis307. I modsætning til britisk lov, gælder det 

                                                                 
307
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efter fransk praksis, at leveringerne af tjenesteydelser mellem selskab A til filial B, selskab B til filial A og 

filial A til filial B er momspligtige transaktioner, medens leverancerne mellem selskab A til dens filial og 

selskabs B til dens filial fortsat er uden for momsens anvendelsesområde, efter princippet fastlagt i FCE 

Bank. Ikke desto mindre opretholdes princippet om neutralitet med Storbritanniens nuværende praksis, da 

enhederne ej heller kan fradrage den indgående moms, som har bidraget ti l deres indbyrdes leverancer. 

8.5.2 Ny praksis efter Skandia-dommen – Levering af tjenesteydelser mellem Storbritannien og Frankrig 

Såfremt det antages, at Storbritannien fortolker afgørelsen fra Skandia udtømmende, således at 

grænseoverskridende fællesregistreringer ikke længere tillades efter engelsk praksis, vil det bevirke, at 

leverancerne fra selskaberne i Storbritannien til  deres filialer i Frankrig momsbelægges, da førstnævnte 

efter dommens princip sammen udgør en ny afgiftspligtig person adskilt fra filialerne i Frankrig. Dette er 

illustreret i nedenstående figur: 

 

Figur 18, egen tilvirkning 

Ovenstående figur illustrerer den samme konstellation som i figur 18, men med princippet fra dommen for 

øje, hvor selskab A fortsat indgår i en momsgruppe med selskab B i Storbritannien, og disse fortsat har 

filialer etableret i Frankrig. Som nævnt tidligere anerkender Frankrig ikke momsgruppeordningen i deres 

medlemsstat, hvilket kan give anledning til tvivl om Frankrigs standpunkt om princippet statueret i Skandia-

sagen.  

Ifald Frankrig meddeler, at princippet i Skandia-sagen ikke får indvirkning i deres nuværende praksis, da 

fællesregistreringsbestemmelsen ikke nationalt er implementeret, opstår følgende situation:  
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Figur 19, egen tilvirkning 

Selskab A og B som er hjemmehørende i Storbritannien, vil kunne fradrage den indgående moms på de 

udgifter, som har bidraget til de grænseoverskridende leverancer fra selskaberne til filialerne i Frankrig, da 

transaktionerne i sagens natur er afgiftspligtige jf. Skandia afgørelsen. Idet der er tale om 

grænseoverskridende levering af tjenesteydelser til afgiftspligtige personer (filialerne) i scenariet, vil 

momsbeskatningsstedet ske hos filialerne, altså en omvendt betalingspligt, jf. MSD artikel 56 og artikel 196. 

Da Frankrig i eksemplet ikke anerkender princippet i dommen, og filialerne selv skal afregne 

erhvervelsesmoms af ydelserne i Frankrig, kan det implicere, at filialerne ikke er nødsaget til at afregne 

moms i Frankrig på leverancerne fra deres respektive hovedselskab, A og B, eftersom det ud fra Frankrigs 

synspunkt, fortsat anses som interne leverancer inden for samme juridiske enhed. Altså kan der potentielt 

opstå et scenarie, hvor hovedselskaberne hjemme i Storbritannien får fradrag for den indgående moms, 

som har bidraget til de udgående leverancer af tjenesteydelser til deres respektive franske filialer, samtidigt 

med at filialerne vil kunne erhverve disse ydelser uden at skulle afregne erhvervelsesmoms under den 

omvendte betalingspligtsordning, som følge af Frankrigs standpunkt på området. Dette forhold er stridende 

mod neutralitetsprincippet, og næppe hensigten med Domstolens afgørelse i Skandia, men kan potentielt 

være de afledte konsekvenser af afgørelsen. Dog ville en leverance fra selskab B til selskab A’s fi lial i 

Frankrig medfører, at filialen skal afregne erhvervelsesmoms i Frankrig under den omvendte betalingspligt 

jf. MSD artikel 56 og 196. Således vil momspligten på leverancer, som sker på kryds og tværs mellem 

selskaberne A og B til filialerne ikke være i strid med neutralitetsprincippet, men derimod være med til at 

sikre, at det opretholdes set fra fransk perspektiv.  



Side 84 af 115 
 

8.6 Effekten af Skandia for forsikrings- eller finansielle virksomheder 
Skandia’s modificering af den praktiske hovedregel jf. FCE Bank kan stride imod neutralitetsprincippet for 

visse virksomhedstyper308. Hovedelementet for momsneutralitet i MSD er dens fradragsordning, som virker 

optimalt, når der er tale om fuldt momspligtige transaktioner. Men momsundtagelserne, herunder de 

forsikrings- og finansydelser som i Skandia, kan ikke nyde af samme fradragsordning pga. den direkte 

momsfritagelse af deres hovedaktivitet309. Momsafgiften er derfor ikke en neutral afgift men derimod en 

direkte (og indirekte) udgift310. Disse virksomheder må som bekendt i  stedet nøjes med en delvis 

fradragsret, forudsat at de som led i deres virksomhedsaktivitet også udøver momspligtig virksomhed. 

Figuren nedenfor illustrerer hvorfor Skandia praksissen netop for disse virksomheder kan være i strid med 

neutralitetsprincippet. 

 

 

Figur 20, egen tilvirkning 

I den situation som scenarie 1 illustrerer i figur 20, er der tre koncernenheder; et moderselskab, et 

datterselskab, og datterselskabets faste forretningssted, som er etableret i hver deres medlemsstat, 

hvorfor der ikke er mulighed for at fællesregistrere, jf. den territorielle  begrænsning i MSD artikel 11. 

Derfor kan datterselskabet levere ydelser momsfrit til sit faste forretningssted, som er etableret i en anden 
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medlemsstat, da leverancen sker mellem to enheder inden for én og samme juridiske og afgiftspligtige 

person. 

I den situation som scenarie 2 illustrerer i figur 20, er moderselskabet og datterselskabet etableret i samme 

medlemsstat, hvorfor de har valgt at indgå i en fællesregistrering. Datterselskabet har et fast 

forretningssted i medlemsstat C, hvilket betyder, at de sammen udgør én afgiftspligtig person jf. FCE Bank-

princippet. Men da hovedsædet (datterselskabet) har valgt at lade sig fællesregistrere  med sit 

moderselskab, er hovedsædet blevet del af en anden afgiftspligtig person, hvorfor den i momsmæssige 

henseender har adskilt sig fra sit faste forretningssted, jf. Skandia-afgørelsen. Dette bevirker, at leverancen 

af tjenesteydelser fra hovedsædet (datterselskabet) til det faste forretningssted nu skal behandles som 

momspligtig, da transaktionen sker mellem to særskilte afgiftspligtige personer jf. Skandia-afgørelsen. 

Modificeringen fra scenarie 1 indebærer, at det faste forretningssted pådrager sig en højere omkostning for 

ydelserne. Under den forudsætning, at der er tale om ydelser i form af interne servicer, som beskrevet i FCE 

Bank-sagen311, kan det antages, at der ingen indgående moms i hovedsædet (datterselskabet) har været for 

ydelserne, som leveres til det faste forretningssted. Således bliver det dyrere for det faste forretningssted 

end hvad der er afholdt af lønudgifter oppe i hovedsædet pga. momsen, som pga. det faste 

forretningssteds virksomhed, kun delvist kan fradrages i sidstnævntes etableringsstat, og dermed bliver den 

ikke fradragsberettigede del af momsen en direkte udgift. Dette kan fra det faste forretningssteds 

synspunkt anses som værende brud på neutralitetsprincippet.  

Skandia-sagen er således meget kontroversiel for virksomheder med delvis fradragsret, da placeringen af 

moderselskabet for disse virksomheder pludselig kan få væsentlig betydning for om hovedsædets 

(datterselskabet i eksemplet i figur 20) grænseoverskridende leverancer til dennes faste forretningssted, 

bliver afgiftspligtige eller ikke. 

For virksomheder med delvis fradragsret, kan en fællesregistrering have væsentlig betydning, da disse 

virksomheder naturligvis er interesseret i at minimere deres momsomkostninger312. Når der i en 

fællesregistrering indgår medlemmer, som forinden dannelsen af fællesregistreringen var uden eller med 

begrænset fradragsret for indgående moms, kan dette medføre, at effekten ved fællesregistreringen ikke 

længere er neutral for momsindtægterne313. Effekten opstår, når sådant et medlem efter indtræden i en 

fællesregistrering kan erhverve varer eller ydelser fra et andet medlem uden moms. Derved opnår 
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Side 86 af 115 
 

vedkommende en momsbesparelse, som samtidigt resulterer i en tabt momsindtægt for medlemsstaten. 

Således medfører fællesregistrering en forbedring af konkurrencevilkår for et forsikrings- og finansselskab 

som Skandia, da man pga. ordningen kan organisere ens forretningsaktiviteter mere effektivt og uden at 

blive bebyrdet af ikke fradragsberettiget moms314. Fællesregistrering gør det muligt for momsfritagne 

virksomheder at outsource servicefunktioner til tilknyttede serviceleverandører uden at pådrage ekstra 

omkostninger pga. momsen315. Hvis man inden for en momsgruppe outsourcer servicefunktioner til andre 

medlemmer, så hvert enkelt medlem bliver specialiseret, kan dette give virksomhederne i fællesregistrering 

stordriftslignende fordele og ultimativt reducere produktionsomkostninger generelt. Disse fordele kan 

sammenlignes med ”shared service centre”, som teknisk set er lokalt centraliserede funktioner, der som 

tidligere nævnt316 i stigende grad er blevet populært pga. de tilknyttede økonomiske fordele for 

multinationale virksomheder317. Den stigende tendens til at gøre brug af shared service centre  betyder, at 

der i højere grad sker intern omkostningsallokering både for hvad angår eksternt erhvervede goder og 

ydelser, men ligeledes internt generede udgifter som administration, HR, databehandling, m.v. I 

skattemæssig sammenhæng, skal de interne faktureringer ske på armslængde, og fakturering har ikke de 

store økonomiske konsekvenser, da enhederne inden for den multinationale virksomheder kan fradrage 

den indgående moms318. Men når der er tale om forsikrings- og finansielle virksomheder kan den interne 

fakturering have betydning, da disse kun har begrænset fradragsret, hvilket betyder, at en intern 

fakturering kan betyde en yderlige momsbyrde. Disse momsmæssige byrder kan være en hindring for 

forsikrings- og finansielle virksomheder i at nyde effektiviteten af shared service centre og centraliserede 

funktioner319, særligt når der er tale om grænseoverskridende erhvervsstruktur.  

Fællesregistreringsfordelene for virksomheder med delvis fradragsret svarer i al væsentlighed til de 

økonomiske fordele for multinationale virksomheder med shared service centre r. De økonomiske 

momsfordele for de delvist fradragsberettigede virksomheder anerkendes og accepteres under den 

forudsætning, at der alt afhængigt efter medlemsstaten, er en vis grad af tilknytning mellem de 

fællesregistrerede virksomheder. Samtidigt kan fællesregistrering nu være en hindring for multinationale 

forsikrings- og finansselskaber i at opnå økonomisk effektivitet ved shared service centrer, idet 

fællesregistreringen bevirker en ikke neutral momsafgift.  

                                                                 
314

 Vyncke, K.: “VAT Grouping in the European Union: Purposes, Possibilities and Limitations”, International VAT 
Monitor, 2007, s. 252 
315

 Ibid. s. 254 
316

 Se afsnit 8.3 om leverancernes natur s. 67-74 
317

 Zuidgeest, R.; ”Cross-Border VAT Grouping”, International VAT Monitor, 2010, s. 25 
318

 Ibid.  
319

 Ibid. 



Side 87 af 115 
 

8.6.1 Berettigede fordele og uberettigede fordele 

Der bør i realiteten og i forhold til ”anti-abuse”-foranstaltninger, jf. MSD artikel 11 stk. 2, sondres mellem 

på den ene side, de fællesregistreringsmæssige fordele, der opnås for en gruppe af tilknyttede 

virksomheder, som udover administrativ forenkling også opnår berettigede momsfordele og positiv cash-

flow effekt, og på den anden side, de momsgrupper der kun er opsat på baggrund af spekulation om at 

opnå uberettigede fordele for at spare momsen320. Det er kun sidstnævnte, som bør give anledning til at 

afvise en fællesregistrering321.  

De eksternt erhvervede ydelser i Skandia-sagen blev ikke leveret til filialen med henblik på, at filialen skulle 

viderelevere ydelserne til andre medlemmer i momsgruppen322. Filialen forbrugte selv ydelserne for at 

producere et slutprodukt, som skulle leveres til andre selskaber og enheder i Skandia-koncernen, hvoraf 

nogle indgik i den svenske fællesregistrering323. Såfremt Skandia-sagens omstændigheder havde fundet 

sted i Storbritannien, var SAC’s leverancer til en engelsk filial antageli gvis ikke blevet momspålagt. Dette 

skyldes dels, at Storbritannien anerkender FCE Bank-princippet, selv når der eksisterer en lokal 

fællesregistrering, men derudover skyldes det også, at britisk praksis skelner mellem de momsfordele, der 

kan opstå pga. en sameksistens mellem en fællesregistrering og et medlem, der er etableret i flere 

medlemsstater, og som støtter sig op ad Domstolens afgørelse fra FCE Bank. Se tillige figur 22 neden for på 

s. 89. 

8.6.2 Risiko for misbrug hvis FCE Bank-princippet opretholdes under en lokal fællesregistrering som i Skandia 
De lande som har implementeret MSD artikel 11 har meget forskellige fortolkninger af de finansielle, 

økonomiske og organisatoriske bånd324. I Danmark stiller man ikke eksplicit krav om dette, hvilket 

indebærer, at to fuldstændigt uafhængige momspligtige virksomheder kan lade sig fællesregistrere 325. En 

sådan fleksibilitet afledt af fortolkningsfriheden i MSD artikel 11 kan give anledning til at fællesregistrering 

bliver en måde, hvorpå virksomheder kan spekulere i momsbesparelser ved f.eks. at sælger og køber lade 

sig fællesregistrere for at undgå momsen.  

Et eksempel på dette kan være: en sælger, som er etableret i to medlemsstater, hhv. et selskab A 

(hovedsæde) i medlemsstat A og et fast forretningssted i medlemsstat B. Derudover har sælger en kunde 
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(selskab B) i medlemsstat B. Ydermere, tillader medlemsstat B fællesregistrering. Ydelsen som kunden 

(selskab B) vil købe skal præsteres af hovedsædet i medlemsstat A. I sådan et tilfælde ville sælger og køber 

kunne indgå i en fællesregistrering, men pga. den territorielle begrænsning i MSD artikel 11, vil det altså 

indebære en fællesregistrering mellem det faste forretningssted A og selskab B i medlemsstaten B.  

Hvis man gjorde gældende, at FCE Bank princippet skal opretholdes i sådan en situation, som reelt svarer til 

den situation som lå til grund for tvisten i Skandia, ville der være risici for misbrug af MSD artikel 11 ved, at 

selskaberne anvender fællesregistreringen for at omgå moms. Dette illustreres forneden:  

 

Figur 21, egen tilvirkning 

Som figur 21 belyser, kan det faktum at man fortsat acceptere validiteten af FCE Bank-princippet, når en 

fællesregistrering er tilstede, forårsage et misbrug af medlemsstat B’s fortolkning af MSD artikel  11 (idet 

medlemsstaten ikke stiller skarpe krav til de finansielle, økonomiske og organisatoriske bånd). Som 

udgangspunkt vil leverancen af tjenesteydelser fra selskab A til selskab B være momspligtig med omvendt 

betalingspligt jf. MSD artikel 56 og 196. Men, i og med man gør gældende, at selskab A og dets faste 

forretningssted er samme afgiftspligtige person i medfør af FCE Bank, kan leverancen først ”leveres” til det 

faste forretningssted ved at udstede en fakturering fra selskab A til det faste forretni ngssted. Dernæst kan 

det faste forretningssted levere ydelsen, som oprindeligt var tiltænkt selskab B, videre til selskab B. Disse 

faktureringer kan begge ske uden moms, idet man først anvender FCE Bank-princippet for momsfritagelsen 

mellem faktureringen fra selskab A til dets faste forretningssted, og man efterfølgende anvender 

momsfritagelsen for interne leverancer i medfør af fællesregistreringsprincippet ved faktureringen fra fast 

forretningssted A til kunden, selskab B. 
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Storbritannien er et af de lande, som mener, at FCE Bank-princippet gælder alle grænseoverskridende 

transaktioner mellem et hovedsæde og en filial 326, og gjorde under Skandia-sagen gældende, at en filial 

(SAC’s faste forretningssted) ikke kunne adskilles fra sit hovedsæde, selvom filialen indgik i en 

fællesregistrering327. Storbritannien er dermed af den opfattelse, at FCE Bank-princippet stadigvæk gælder i 

tilfælde af, at en af parterne (hovedsæde eller filial) indgår i en fællesregistrering328. Dette betyder, at man 

efter engelsk praksis accepterer, at selskab A’s leverancer til selskab B falder uden for 

momsanvendelsesområdet pga. en national fællesregistrering mellem selskab A’s faste forretningssted og 

selskab B (som vist oven for i figur 21). Selvom Storbritannien accepterer den konstellation som Skandia 

anvender, og den medhørende momsfrihed for både leverancer mellem hovedsædet og filialen, og filialen 

og momsgruppen, støtter den engelske retspraksis efter MSD artikel 11, stk. 2 ikke en momsfrihed, når 

tjenesteydelser er indkøbt af selskab A udelukkende for at blive leveret til selskab B329: 

 

Figur 22, egen tilvirkning 

Figuren ovenfor, illustrerer den situation, hvor man ikke bestrider FCE Bank-princippet, og fastholder 

synspunktet om, at et hovedsæde og en udenlandsk filial som altoverveje nde udgangspunkt i momsretten 

er én og samme afgiftspligtige person, men at transaktioner mellem de to kan blive momspligtige, når den 

ene indgår i en fællesregistrering, såfremt fællesregistreringen anvendes til at kanalisere øvrige 

momsgruppe medlemmers indkøb i hovedsædets etableringsstat. I forhold til Skandia-sagen ville dette 

have betydet, at argumentet om momspligt skyldes et ønske om at forebygge misbrug af 
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fællesregistreringsmuligheden. Et sådant argument er mindre kontroversielt end Domstolens Skandia 

afgørelse, hvorfor den muligvis ville have været lettere at acceptere.  

Det kan antages, at frygten for det misbrug der kan forekomme, hvis selskab B fik lov til at kanalisere sine 

indkøb i medlemsstat A, lægger til grund for den svenske regel om, at det udelukkende er faste 

forretningssteder af udenlandske hovedselskaber, som kan deltage i en svensk fællesregistrering 330. Dette 

ville betyde, at begrænsningen i den svenske fællesregistreringsregel, som fiktivt opdeler et udenlandsk 

selskab og dennes svenske filial, er en svensk effektuering af MSD artikel 11, stk. 2. I forlængelse heraf, kan 

det igen argumenteres, at Skandia afgørelsen er sket med den bagtanke om at forebygge momssvig og 

undgåelse fremadrettet, hvorfor det synes ærgerligt, at Domstolens argumentation fokuserede på en 

modifikation af den momsretlig subjektafgrænsning pga. MSD artikel 11 i stedet for at hjemle momspligten 

i MSD artikel 11, stk. 2. 

8.6.3 Manglende harmonisering af den delvise fradragsret 
Metoden for at opgøre den delvise fradragsret for virksomheder med blandet aktivitet er ikke harmoniseret 

iblandt medlemsstaterne331, hvilket også har stor betydning for forsikrings- og finansielle virksomheder. I 

Danmark anvender man den direkte pro rata sats metode som foreskrevet i MSD artike l 173-175332, mens 

man i nogle lande som f.eks. Tyskland accepterer en skønsbaseret fradragssats333. I mange andre 

medlemsstater, skal den delvise fradragsret opgøres på baggrund af det faktiske brug 334. Den manglende 

ensartethed for fradragsreglerne i medlemsstaterne kan have ”skadet” neutralitetsprincippet i sådant et 

omfang, at bivirkningerne bliver konkurrenceforvridende, som er i strid med formålene bag MSD335. Derfor 

er der nogle, der postulerer, at momsfritagelserne er ”the cancer of the VAT system”, idet 

neutralitetsprincippet kun fungerer, når det kommer til de fuldt afgiftspligtige virksomheder, men forvolder 

en del problemer og risici for misbrug for de afgiftsfritagne virksomheder336.  

Som forrige afsnit bl.a. har været inde på, og som figur 23 nedenfor uddybende forklarer og illustrerer, er 

det til en vis grad muligt under det nuværende EU system at kanalisere tjenesteydelser til medlemsstater, 

hvor retten til fradrag for indgående moms er relativ høj, for efterfølgende at omdirigere disse uden moms 

til andre forsikrings- og finansielle institutioner i medlemsstater, hvor retten til fradrag er lavere. Dette er 

                                                                 
330

 Jf. Mervärdiskattelag (1994:200), afsnit 6a kap., MVG § 2, afsnit 2  
331

 Amand, C.; ”VAT Grouping, FCE Bank and Force of Attraction – The Internal Market is Leaking”, International VAT 
Monitor, 2007, s. 237-238 
332

 Implementeret i  ML § 38 
333

 Amand, C.; ”VAT Grouping, FCE Bank and Force of Attraction – The Internal Market is Leaking”, International VAT 
Monitor, 2007, s. 238 
334

 Ibid. 
335

 Ibid. s. 237 
336

 Ibid. s. 249 



Side 91 af 115 
 

muligt, når leverancer inden for den samme afgiftspligtige person er momsfrie, og fordi det er særligt svært 

for nationale afgiftsmyndigheder i lande, som kører samme praksis som Storbritannien at kontrollere, 

hvorvidt indkøbene er blevet kanaliseret.  

 

Figur 23, egen tilvirkning 

Som figur 23 oven for viser, kan en filials erhvervelse fra hovedsædet, som ikke momsbelægges anvendes til 

misbrug. Hvis man antager, at medlemsstat A’s regler for at opgøre den delvise fradragsret er mindre 

stringente i forhold til reglerne i medlemsstat B, giver det umiddelbart en højere fradragsret for selskab B i 

medlemsstat A. Selskab B’s fil ial (B) indgår allerede i en fællesregistrering med selskab C i medlemsstat B. 

Selskab C vil gerne erhverve ydelser fra selskab A, som er etableret i samme medlemsstat. Men da 

momsgruppens fradragsret er underlagt medlemsstat B’s regler for den delvise fradragsret, er 

momsgruppens fradragsret en del lavere end selskab B’s. Derfor vil selskaberne omdirigere 

beskatningsstedet til medlemsstat A, og kan gøre dette ved, at selskab A præsterer ydelserne over for 

selskab C, men fakturerer selskab B i stedet for se lskab C for ydelserne. Selskab B er momspligtige i 

medlemsstat A, jf. MSD artikel 56 og 196. En leverance videre til filialen er ikke momspligtig jf. FCE Bank -

princippet, men overordnet set opnår selskaberne B og C en mindre momsudgift, i og med selskab B kan 

fradrage en større andel af erhvervelsesmomsen på fakturaen fra selskab A. Scenariet er dog kun muligt 

under to forudsætninger: 1) når medlemsstat B har en praksis som Storbritannien, og 2) når der er tale om 

serviceydelser, hvor leveringsstedet er købers sted337. Hvor ydelser anses for leveret på sælgers land, er der 
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ikke samme risiko for misbrug, men snarere nok tale om konkurrencevridning, idet der ik ke er ens satser i 

medlemsstaterne, hvorfor køber er motiveret til at købe i det land, hvor der er lavest momssats338. 

Hvis den britiske momsfrihed for leverancer inden for samme juridisk person ikke finder anvendelse i 

ovenstående eksempel, kan den territorielle begrænsning for fællesregistreringer ske i overensstemmelse 

med MSD, idet man undgår misbrug, som er baseret på, at filialen er del af en momsgruppe. Således kan 

misbrug forebygges, hvis leverancerne fra hovedsædet til den udenlandske filialen, som er del af en 

momsgruppe er momspligtige339. Det må netop være grunden til Domstolens afgørelse i Skandia, at man 

ikke ønsker, at virksomheder anvender momsgrupper til misbrug og omgåelse af moms. Derfor må det igen 

nævnes, at det er ærgerligt Domstolen ikke fremhævede MSD artikel  11, stk. 2 i begrundelsen for sin 

afgørelse. 

Selvom man i Danmark og Sverige ikke har direkte bestemmelser for deres praksis for at opdele et 

hovedsæde og en filial, når en af disse indgår i en lokal fællesregistrering, må man antage, at deres opdeling 

er en praktisering af MSD artikel 11, stk. 2.  

Som hele afsnit 8.6 ”Effekten af Skandia for forsikrings- eller finansielle virksomheder” har vist, er der store 

indikationer på, at Domstolen ved sin afgørelse i FCE Bank-sagen ikke overvejede de praktiske 

konsekvenser ved sin dom340. 

8.7 Effekten af den territorielle begrænsning på etableringsfriheden 
Som en del af de forrige afsnit har fremhævet, kan der være en del praktiske uhensigtsmæssigheder med 

det geografiske anvendelsesområde for MSD artikel 11, da det begrænses til den enkelte medlemsstats 

retsområde. Det er derfor nødvendigt at analysere artikel 11’s territorielle begrænsning i forhold til 

etableringsfriheden i TEUF artikel 49341. Den territorielle begrænsning stiller nemlig et yderst interessant og 

relevant spørgsmål i forhold til om den traktathjemlet frihed er overholdt i MSD. Endvi dere bør 

begrænsningen også diskuteres i forhold til TEUF artikel 54, som foreskriver, at et udenlandsk selskab, 

herunder et fast forretningssted, skal behandles lige med personer, der er statsborgere i den pågældende 

medlemsstat. 

Helt generelt betyder den territorielle begrænsning, at personer etableret i forskellige medlemsstater, ikke 

kan opnå samme fordele af fællesregistreringer, som personer etableret i et og samme medlemsland, hvor 
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fællesregistrering tillades. Nogle ville derfor mene, at dette indebærer en forskelsbehandling, hvorfor 

momsgruppeordningen er i strid med TEUF artikel 49.  

De medlemslande, som har indført MSD artikel 11, anses for at have gjort dette korrekt uanset de konkrete 

nationale bestemmelser342. Endvidere anses de nationale momsgruppe bestemmelser som i 

overensstemmelse med MSD, når der i national lov er indført en territoriel begrænsning 343. Forholdet 

mellem MSD artikel 11 og TEUF artikel 49 bør derfor nærmere indebære en analyse i forhold til om EU 

lovgiver ved de sekundære retsakter er begrænset i medfør af TEUF artikel 49 i samme omfang som 

medlemsstaterne er, når disse udarbejder national lov, eller om EU lovgiver er begrænset men tildeles en 

vis skønsbeføjelse344. I medfør af princippet om kompetencetildeling, jf. TEUF artikel 5, stk. 1 og 2 kan EU 

lovgiver kun handle inden for rammerne af de beføjelser, som er tildelt af medlemsstaterne i traktaterne. 

Dette må betyde, at ved den sekundære lovgivning, skal EU lovgiver handle i overensstemmelse med 

traktaterne, og dermed er udgangspunktet, at MSD skal tage hensyn til etableringsfriheden, da denne er 

hjemlet i TEUF artikel 49345. Det er dog kun i de helt exceptionelle tilfælde, at Domstolen er klar til at 

tilsidesætte de sekundære retsakter, hvilket indikerer, at EU lovgiver har en vis grad af skønsfrihed så 

længe, at de sekundære retsakters formål er at forbedre vilkårene for etableringen af det indre marked og 

dennes funktion346. Dog kan den territorielle begrænsning give anledning til at diskutere, hvorvidt EU 

lovgiver ved indførelsen af denne har overskredet sin skønsbeføjelse.  

For at analysere hvorvidt MSD artikel 11 ”kolliderer” med TEUF artikel 49 bør der ud fra førstnævnte tages 

stilling til tre ting347: 1) om begrænsningen348 er i strid med den traktathjemlet frihed for etablering, 2) om 

begrænsningen kan retfærdiggøres, og 3) om begrænsningen er i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet349. 
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MSD artikel 11 forskelsbehandler mellem grupper af tilknyttede virksomheder i samme medlemsstat med 

lignende grupper, som er etableret i andre medlemsstater, hvilket må anses for en begrænsning af 

etableringsfriheden i TEUF artikel 49350.  

 

Figur 24, egen tilvirkning 

I ovenstående figur 24 er det illustreret, at en gruppe af tilknyttede virksomheder, hvorved samtlige 

virksomheder er etableret i medlemsstat A, der vil det være muligt for denne gruppe at lade sige 

fællesregistrere (scenarie 1). I det andet scenarie (scenarie 2), er gruppen af de tilknyttede virksomheder 

både etableret i medlemsstat A og i medlemsstat B. I sådan en situation er gruppen begrænset fra at lade 

sig fællesregistrere, eftersom MSD artikel 11 kun tillades mellem personer, der anses for etableret i samme 

medlemsstat jf. Skandia afgørelsen. Begrænsningen kan i mellem tiden retfærdiggøres uden en direkte 

traktathjemmel til forskelsbehandling, hvis man kigger på det nuværende stadie for harmonisering af EU 

momsen. En sådan en forskelsbehandling skal dog være grundet i en generel EU interesse351. MSD artikel 11 

er en valgfri ordning, som ikke er anvendt af alle medlemslande, hvilket indikerer, at der fortsat er 

medlemslande, som ikke er klar eller ikke synes, at det er nødvendigt at implementere ordningen for at 

opnå de fællesskabslige momsformål. I og med, at harmoniseringsprocessen langt fra er blevet realiseret, 
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hvilket Portugal fremhævede og anvendte som argument for, at momsanliggender skal reguleres under 

national lov i FCE Bank-sagen352, vil en tilladelse eller en obligatorisk regel om grænseoverskridende 

fællesregistreringer på nuværende tidspunkt for de medlemsstater, som har implementeret MSD artikel 11, 

indbefatte en suverænitetskrænkelse for så vidt angår de nationale lovgivninger i medlemsstater, hvor MSD 

artikel 11 ikke er implementeret. Dette skyldes, at en implementering i et medlemsland kan få virkning i et 

andet medlemsland, selvom sidstnævnte ikke har valgt at implementere MSD artikel 11353. Sådan et 

eksempel kunne være når selskab A er etableret i medlemsland A, hvor momsgrupper ikke  er tilladte, men 

samtidigt har et fast forretningssted A i medlemsland B, som tillader fællesregistrering. Eftersom selskab A 

har et fast forretningssted i medlemsland B, kan selskab A anses for etableret i medlemsland B, hvorfor det 

faste forretningssted A og selskab B, som er etableret i medlemsland B, følgelig kan indgå i 

fællesregistrering i medlemsland B. For illustration se figur 13 på s. 75.  

I sådan en situation, vil fællesregistreringen i medlemsland B bevirke, at MSD artikel 11 kan få virkninger i 

medlemsland A, hvis man i medfør af FCE Bank anser filialen og hovedsædet for værende én og samme 

juridiske enhed, selvom medlemsland A ikke har implementeret MSD artikel 11. En suverænitetskrænkelse 

udledt i dette eksempel vil i praksis sandsynligt ikke blive accepteret af det berørte medlemslande354.  

MSD artikel 11’s territorielle begrænsning må være et udtryk for, hvad der reelt er muligt inden for det 

nuværende stadie af harmoniseringsprocessen. Derfor mener nogle, at det ikke bør betragtes således, at 

EU lovgiver har overskredet sin skønsbeføjelse i forhold til TEUF artikel 49 ved at indsætte begrænsningen i 

den frivillige bestemmelse, MSD artikel 11355.  

Restriktionen kan alternativt anses for en af de begrænsninger som gradvist vil blive udfaset i takt med en 

højere grad af harmonisering. 

Trods det forhold at en territoriel begrænsning i MSD artikel 11 virker til at kunne retfærdiggøres, betyder 

det ikke, at den dermed er lovlig. En begrænsning bør nemlig ses i lyset af TEU artikel 5, stk. 1 og 4 

vedrørende proportionalitetsprincippet. TEU artikel 5, stk. 4 lyder følgelig: 

”I medfør af proportionalitetsprincippet går indholdet og formen af Unionens handling ikke videre end 
nødvendigt for at nå målene i traktaterne.”

356
 

Proportionalitetsprincippet indebærer i foreliggende problemstilling, at der bør tages stilling til om 

begrænsningen i MSD er passende i forhold til dens formål, samt om formålet kan opnås ved en mindre 
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restriktiv regel357. Formålet med den territorielle begrænsning er at undgå at suverænitetskrænke de 

nationale momslovgivninger inden for EU pga. valgfriheden i MSD artikel 11. På baggrund af dette, synes 

begrænsningen at være passende. Hvorvidt formålet kunne opnås ved en mindre restriktiv ordning bør ses i 

lyset af, om der findes alternative måder. Her kan der overvejes to muligheder; 1) en obligatorisk regel om 

at tillade grænseoverskridende fællesregistrering for samtlige medlemsstater, eller 2) at fjerne MSD artikel 

11 fuldstændigt. 

Det er utvivlsomt, at en obligatorisk mulighed for fællesregistrering i samtlige medlemsstater ville indebære 

et mindre restriktivt alternativ til den nugældende territorielle begrænsning. Den nuværende fakultative 

karakter af artikel 11 i MSD kan på rimeligt vis antages for, at være begrundet i, at medlemsstaterne ikke 

kan blive enige om et obligatorisk system for momsgruppeordningen pga. det nuværend e 

harmoniseringsstadie358. Derfor kan MSD artikel 11’s nuværende konstellation anses for at være 

proportionel, og dermed ikke i strid med TEUF artikel 49. 

På den anden side, kan man argumentere at MSD artikel 11 ikke er absolut nødvendig359 for at opnå 

momsdirektivets formål om at etablere og promovere det indre markeds oprettelse og funktion360. Derfor 

bør det overvejes, om en mindre restriktiv løsning ville være at fjerne MSD artikel 11 og dermed den 

territorielle begrænsning.  

Endvidere er der nogle, som mener, at den territorielle begrænsning er indsat med det formål at forhindre 

store virksomheder i at udnytte fordelene, hvis disse kun har begrænset fradragsret361. En 

grænseoverskridende fællesregistrering kan nemlig give anledning til konkurrencefordrejning  på 

nuværende tidspunkt, da det ikke er alle medlemsstater, som anerkender fællesregistreringsordningen. Et 

simpelt eksempel på sådan en konkurrencefordrejning er illustreret i figuren nedenfor. Her er 

forsikringsselskab A og B etableret i hver deres medlemsstat, men de er finansielt, økonomisk og 

organisatorisk nært tilknyttet, hvorfor de ønsker at fællesregistrere: 
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Figur 25, egen tilvirkning 

Hvis man antager, at medlemsstat B anerkender grænseoverskridende fællesregistreringer, og dermed 

behandler forsikringsselskab 1 og 2, som værende én enkelt afgiftspligtig person. Medlemsstat A tillader 

ikke momsgrupper i deres nationale lovgivning. Forsikringsselskabet (1) i medlemsstat A erhverver ydelser 

fra en tredjemand, som senere videreleveres til forsikringsselskab 2 i medlemsstat B. Ydelserne er pga. MSD 

artikel 56 momspligtige i medlemsstat B, hvor forsikringsselskab 2 er betalingspligtige herom jf. MSD artikel 

196. Yderligere behandles ydelserne ikke som interne leverancer, dvs. momsfritaget, i medlemsstat A pga. 

dennes nationale lovgivning. I scenariet, ville forsikringsselskabet 2 ikke være momspligtige af leverancen 

fra forsikringsselskab 1, da det under medlemsstat B’s momslov behandles som interne leverancer, i og 

med de anerkender den grænseoverskridende fællesregistrering mellem forsikringsselskaberne. Samtidigt, 

vil forsikringsselskabet (1) i medlemsstat A kunne få fuld fradragsret for momsen på de n indgående 

leverance fra tredjemand, da en leverance til forsikringsselskab 2 under denne medlemsstats lovgivning 

anses som en ”almindelig leverance” mellem to afgiftspligtige personer. Dermed ville forsikringsselskab 2 

samlet set kunne opnå en momsfri leverance fra en tredjemand i medlemsstat A, som indebærer en 

væsentlige konkurrencefordel i forhold til det scenarie, hvor forsikringsselskab 2 erhvervede ydelserne fra 

en uafhængig leverandør i medlemsstat B. Såfremt ydelserne var blevet erhvervet fra en u afhængig 

tredjemand i medlemsstat B, ville sådan en transaktion være en almindelig momspligtig leverance, hvorfor 

forsikringsselskabet (2) ikke kan få fuldt fradrag, men skal nøjes med en delvis fradragsret på 8 pct.  

I lyset af ovenstående eksempel, kan en territorial begrænsning, som anses for værende i strid med 

traktaterne, således retfærdiggøres. Her er den nemlig begrundet i at forhindre konkurrenceforvridning, 

som kan opstå, når der er at gøre med afgiftspligtige med begrænset fradragsret362. Modsætningsvis er der 

nogle, der ville mene, at begrænsningen er disproportional, da de uberettigede fordele kun opstår i de 
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tilfælde, hvor det er afgiftspligtige personer med begrænset fradrag, som indgår i en grænseoverskridende 

fællesregistrering363. En alternativ måde at bekæmpe konkurrencefordele som beskrevet, er i stedet for en 

territorial begrænsning, et momsgruppesystem som gælder på tværs af alle medlemslande, hvor 

momsgrupper bestående af afgiftspligtige med begrænset fradrag kan fradrage den indgående moms ved 

en uniform sats, som er baseret på hele gruppens transaktioner, dvs. en pro rata sats på EU-plan364. 

 

Figur 26, egen tilvirkning 

Hvis forsikringsselskab 1’s egen fradragsret er på 10 pct. mens forsikringsselskab 2’s egen fradragsret er på 

8 pct. kan sidstnævnte opnå en momsbesparelse ved at foretage sine indkøb igennem forsikringsselskab 1 i 

medlemsstat A. Hvis man derimod beregner en fradragsret for gruppens samlede aktiviteter, og forudsat, 

at de to forsikringsselskaber har lige stor omsætning, vil gruppens fradragsret være lige med 9 pct. Dette vil 

betyde, at momsen er neutral for virksomhedens valg af leverandør. Dog er virkeliggørelsen af sådan et 

scenarie betinget af, at alle medlemslandene bliver enige om et f ælles og obligatorisk 

fællesregistreringssystem, hvilket som nævnt oven for, på nuværende tidspunkt ikke virker muligt pga. det 

nuværende harmoniseringsstadie. Endvidere har Domstolen også med sin afgørelse i LCL-sagen365 udtrykt, 

at anvendelsen af en pro rata sats på EU- eller globalt plan ikke er muligt under MSD, da der bør tages 

konkret hensyn til den enkelte medlemsstat fradragsordningen, i og med der er forskelle i 

medlemslandenes fradragsordninger366. 

Den snæver fortolkning af territorialprincippet, som Kommissionen fremfører367, og som Danmark368 og 

Sverige369 praktiserer vedrørende selskaber, der er etableret i flere medlemslande igennem filialer, og hvor 
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f.eks. en af filialerne ønsker at deltage i en fællesregistrering vil bevirke, at filialen adskiller sig fra 

hovedsædets (selskabets) afgiftspligtige person, og bliver en del af en ny afgiftspligtig person, kan også 

anses for netop at ligestille ”udenlandske” statsborgere med den pågældende medlemsstats egne 

statsborgere. En sådan mulighed for det udenlandske selskab at deltage i en fællesregistrering indebærer 

nemlig, at den udenlandske virksomhed, som er etableret i medlemsstaten igennem sin filial, bliver tilbudt 

de samme muligheder for at opnå momsgrupperelaterede fordele, som var selskabet et hjemmehørend e 

selskab i pågældende medlemsstat370. Et sådant synspunkt ville være i linje med TEUF artikel 49. 

Endvidere har Domstolen i den førnævnte sag, LCL371 givet udtryk for: ”... at de afgiftspligtige i 

almindelighed frit kan vælge de organisationsstrukturer og transaktionsformer, som de finder mest 

passende for deres økonomiske aktivitet, og med det formål at begrænse deres afgiftsbyrde” , dermed 

udtrykker Domstolen, at selskaber må acceptere en vis form for forskelsbehandling, da en afgiftspligtige 

person med erhvervsaktivitet i flere medlemsstater er et kompleks, dog udbredt fænomen, som henhører 

under flere nationale lovgivninger, og derfor må respektere disse, hvorfor de ikke i alle henseender kan 

anses som værende én enkelt afgiftspligtig person, selvom de udgør én og samme juridiske enhed372. 

Denne forskelsbehandling afhænger af den valgte etableringsform, hvorfor nogle argumenterer, at sådan 

en forskelsbehandling ikke er en decideret forskelsbehandling af samme situation og subjekter 373, men 

nærmere en tilpasset behandling, i og med at et datterselskab og en filial er så forskellige, at de ikke kan 

blive behandlet ens under medlemsstaternes skatte- og afgiftslove. 

Endvidere er LCL-sagen ekstrem sigende for så vidt angår den generelle holdning til det EU momsmæssi ge 

territorialprincip. LCL’s filialer i andre medlemslande og i tredjeland indgik ikke i fællesregistreringer, og det 

var ubestridt, at LCL og dets udenlandske filialer udgjorde en juridisk enhed, og dermed en afgiftspligtig 

person374. Dog som Domstolen afgjorde, var det ikke tilladt at medregne de udenlandske filialers 

omsætning ved opgørelsen af hovedsædets delvise fradragsret, da Domstolen mente, at dette ville ”… 

bringe (…) den hensigtsmæssige afgrænsning af de nationale momslovgivningers anvendelsesområd e (…) i 

fare (…)”375. Med denne udtalelse fremstår det klart, at begrundelsen for LCL-sagens udfald er en frygt for 

at suverænitetskrænke medlemsstaternes nationale lovgivninger, da et medhold til LCL ville have haft den 
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betydning, at et hovedsædes foretagende i andre medlemsstater samt tredjeland kan få betydning for 

dennes fradragsret i den medlemsstat, hvor hovedsædet er hjemmehørende.  

På samme vis som det argumenteres imod grænseoverskridende fællesregistrering, er momsen fortsat en 

national afgift, som reguleres under medlemslandenes nationale lov376, hvorfor disse skal have forrang (så 

længe at de er udarbejdet inden for momsdirektivet), og ikke bør påvirkes af andre medlemslandes 

lovgivninger.  

8.8 Anvendelse af anti-misbrugsbestemmelser 
Som det benævnes i den teoretiske analyse377 for Domstolens afgørelse i Skandia, kunne den letteste måde 

at løse sagens problemstilling have været, en momspligt begrundet i MSD artikel 11, stk. 2. eftersom 

eksistensen af en fællesregistrering i Skandia-sagen groft sagt er begrundelsen for, at Domstolen gør 

hovedsædets leverancer momspligtige. Fællesregistreringsordningen er en valgfri bestemmelse i MSD 

artikel 11, hvor i stk. 2 af artiklen det fremgår, at ”En medlemsstat, som gør brug af den i stk. 1 omhandlede 

mulighed, kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge momssvig eller momsunddragelse 

ved anvendelsen af denne mulighed. ”378 Denne bestemmelse giver således medlemsstaterne en ret og en 

forpligtelse til at bekæmpe misbrug af momsgruppeordningen. Hvilke metoder der anvendes af den enkelte 

medlemsstat, som har implementeret MSD artikel 11, er ikke defineret nærmere i MSD, hvilket må betyde, 

at der ikke er begrænsninger for de foranstaltninger, der træffes af den enkelte medlemsstat. Det må 

formodes, at formålet med bestemmelsens stk. 2 er, at ingen personer bør kunne opnå en uberettiget 

fordel ved at indgå i en fællesregistrering379, som kan fordreje konkurrencevilkårene eller være i strid med 

afgiftsneutraliteten380.  

Som kapitel 7 om Gældende praksis for MSD artikel 11381 belyser, er der ikke en entydig implementering af 

momsgruppeordning på tværs af de stater, som har implementeret ordningen. Endvidere er det ikke alle af 

disse medlemsstater, som har forudset risiciene for misbrug, og derfor ikke implementeret kon krete 

misbrugsbestemmelser i deres nationale lovgivning382. Nogle lande har dog. Eksempelvis Sverige, som har 

begrænset fællesregistrering til finans- og forsikringssektoren383. I sagen mod Sverige384 argumenterede 
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Sverige, at i mangel af en mere præcis ordlyd i  artikel 11 kan medlemsstaterne frit beslutte, hvilke 

etablerede personer på deres område som kan indgå i en momsgruppe 385. Yderligere argumenterede 

Sverige, at det særligt var hensigtsmæssigt at indføre dannelse af momsgrupper i finanssektoren, da det var 

en sektor, hvori aktiviteterne ofte var opdelt mellem forskellige juridiske person 386. Som det væsentligste 

argument, begrundede Sverige, at branchebegrænsningen var med til at forebygge momssvig og 

unddragelse, som bestemt MSD artikel 11, stk. 2, da finans- og forsikringsvirksomheder er undergivet særlig 

finansinspektion og tilsyn fra det offentliges side 387. På samme måde, som hovedbestemmelsen i MSD 

artikel 11 ikke er implementeret ens i medlemsstaterne, er de foranstaltninger, der bør tages efter MSD 

artikel 11, stk. 2 heller ikke harmoniserede. F.eks. er det kun Finland, som har den samme 

branchebegrænsning for deres fællesregistreringsregel som Sverige388. Domstolen var ikke enig med alle de 

fremførte argumenter fra den svenske regering, men frikendte Sverige med den begrundelse, at 

branchebegrænsningen var indført pga. MSD artikel 11, stk. 2389. Med afgørelsen viser Domstolen, at det er 

medlemsstaternes egen skønsvurdering, og dermed at en forskellighed i implementeringen af MSD artikel 

11, stk. 2 accepteres inden for unionen. På grund af denne forskellighed kan det være vanskeligt at 

acceptere, at Skandia-sagen skulle være afgjort på baggrund af MSD artikel 11, stk. 2 for de lande, som har 

implementeret andre nationale bestemmelser med hjemmel i MSD artikel 11, stk. 2390. 

Der kan således heller ikke fra Skandia-afgørelsen udledes en generel konklusion for afgørelsens indvirkning 

på medlemsstaternes konkrete misbrugsbestemmelser. Skandia-princippet betyder, at uanset hvilke 

misbrugsbestemmelser der anvendes i national lovgivning, vil transaktioner fra et hovedsæde til dets filial, 

som måtte tilhører en momsgruppe, kunne være momspligtige. 

8.9 Ingen fællesregistreringsmulighed(?) 

De 15 medlemslande som har implementeret momsgruppeordningen i MSD artikel 11, er selv ansvarlig for 

hvordan ordningen skal vedtages i national momslov391, hvilket som nævnt, har medført en del 

forskelligheder. Domstolen har accepteret disse forskelligheder så længe, at disse ikke er i direkte strid med 

ordlyden i artikel 11, eller hvis det pågældende medlemsland kan begrunde en eventuel begrænsning eller 
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udvidelse for at sikre ordningens formål392. For at overholde artikel 11’s territorielle begrænsning, skal den 

forstås som de enheder, der fysisk er tilstede i dét medlemsland, hvor fællesregistreringen tillades. På 

denne måde kan man sikre, at momsgruppeordningens anvendelse er begrænset til den pågældende 

medlemsstats retsområde393. 

Men trods for den territorielle begrænsning, og dette værende et middel mod, at ordningen får virkning 

uden for den medlemsstat, som har implementeret artikel 11, kan et andet medlemsland dog stadigvæk 

blive påvirket af tilstedeværelsen af momsgrupper i den førstnævnte medlemsstat394. Eksemplet i figur 19 i 

afsnit 8.5.2 s. 83 illustrerer netop de bivirkninger, som fællesregistreringsordninger kan få i øvrige 

medlemslande. Skandia-sagen demonstrerer utvivlsomt også disse bivirkninger. Der er blandt 

medlemsstaterne en enighed om, at FCE Bank er en principiel afgørelse, som viser, at man inden for EU ikke 

anser interne leverancer som afgiftspligtige, selv hvor moderselskabet og filialen ikke er hjemmehørende i 

samme medlemsstat. Imidlertid viser Skandia-dommen, at dette princip ikke opretholdes under MSD artikel 

11, det vil sige, når enten moderselskabet eller filialen indgår i en fællesregistrering, idet transaktioner pga. 

tilstedeværelsen af en fællesregistrering bliver afgiftspligtige.  

Bivirkningen heraf bliver, at et hovedselskab i en medlemsstat, som ikke har implementeret MSD artikel 11, 

skal momsbelægge sine leveringer af tjenesteydelser til sin filial, som er hjemmehørende i en medlemsstat, 

hvor fællesregistrering tillades, og filialen indgår i sådan en. Dette bevirker, at hovedselskabet kan fradrage 

den indgående afgift pålagt de udgifter, som har bidraget til leverancerne til filialen, idet disse nu er 

momspligtige. Dette følger af fradragsmekanismen i MSD kapitel X, som skal sikre at merværdiafgiften er 

neutral for virksomheder, der udfører momspligtige aktiviteter. Uden en fællesregistrering, ville 

hovedselskabet i medfør af FCE Bank-princippet ikke momsbelægge leverancerne til filialen, hvorfor der 

under ”normale” omstændigheder ikke er fradragsret for den indgående afgift i hovedselskabets 

medlemsland.  

Den argumentation om at den territorielle begrænsning forhindrer, at medlemslande som ikke vil indføre 

momsgruppeordningen bliver påvirket, viser sig ikke at holde, i og med der fortsat vil være indirekte 

virkninger af, at MSD artikel 11 kun er anvendt i nogle EU lande.  
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Nogle mener, at en obligatorisk regel om grænseoverskridende fællesregistrering kan modvirke uønsket 

bivirkninger i de medlemsstater, hvor ordningen endnu ikke er tilvalgt395. Men sådan en regel kan i praksis 

sandsynligvis ikke gennemføres, idet medlemslandene ikke kan blive enige om sådan en ordning, da en del 

medlemslande fortsat ikke ønsker at indføre muligheden for fællesregistrering 396. 

Der er altså både uhensigtsmæssigheder ved den territorielle begrænsning og ved en obligatorisk regel om 

grænseoverskridende fællesregistrering.  

Afgørelsen fra FCE Bank giver anledning til at antage, at en fællesregistrering på tværs af grænser i praksis 

må være mulig –men i teorien er det ikke muligt pga. en eksplicit territoriel begrænsning i MSD artikel 11. 

Derfor har fællesregistrering givet anledning til tvivl for hvad angår en situation, hvor en af momsgruppens 

deltager har et hovedsæde (hhv. en filial), som er etableret uden for medlemsstaten, hvor momsgru ppen er 

etableret.  

Figur 13 i afsnit 8.4 ” Effekten af forskellige sameksisterende fortolkninger af MSD artikel 11” illustrerer den 

situation, hvor det fortolkes, at det er hele den juridiske enhed, som indgår i  fællesregistreringen. Denne 

opfattelse opretholder Domstolens afgørelse i FCE Bank i det tilfælde, hvor en fællesregistrering er tilstede. 

Dette demonstrerer et samspil mellem gældende retspraksis (afgiftspligtige personer med 

grænseoverskridende struktur) og MSD (artikel 11). Det kan nemlig argumenteres, at i den situation, som 

vist i figur 13, i realiteten ikke adskiller sig fra nedenstående illustration af FCE Bank-princippet: 

 

Figur 27, egen tilvirkning 
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Nogle vil mene, at hvis det europæiske momssystem kan håndtere en konstellation som anført under FCE 

Bank-sagen, så bør systemet også kunne klare princippet om grænseoverskridende fællesregistrering, da de 

to koncepter essentielt er det samme397.  

Det praktiske problem bliver dog, spørgsmålet om hvorvidt FCE Bank-princippet generelt kan fastholdes når 

en fællesregistrering er tilstede, hvilket svarer til Skandia-spørgsmålet. Her henvises der til figur 5 s. 64, som 

viser, at det kun var filialen som pga. svensk lov kunne indgå i den svenske momsgruppe. Med Skandia-

afgørelsen, udtrykker Domstolen dermed, at det europæiske momssystem ikke kan håndtere FCE Bank-

princippet og MSD artikel 11 på samme tid. Dette kan anses som et brud på gældende retspraksis, der er 

udledt af en sameksisterende fællesregistrering. 

Der er ingen sikkerhed for hvordan grænseoverskridende selskabers fællesregistrering i et medlemsland i 

fremtiden vil blive behandlet af Domstolen. Dette skyldes, at der ikke fra Domstolens side kan ”garanteres” 

en entydig praksis, bl.a. på grund af de 15 forskellige nationale implementeringer af MSD artikel 11, som på 

et EU-plan ikke kan være kompatible. Følgeligt vil fremtidige tvister højst sandsynligt komme an på, hvilke 

medlemslandes lovgivninger er involveret.  

Fra et objektivt synspunkt er fællesregistrering en unødvendighed i forhold til EU momssystemet, og den 

forårsager derfor en unødvendig kompleksitet i MSD398. Det er en naturlig følge, at virksomheder, som ikke 

eller kun delvist kan fradrage den indgående moms vil udnytte ordningen for at begrænse  eller minimere 

deres momsbyrde, hvorfor ordningen er særligt interessant for bl.a. finansielle virksomheder som 

Skandia399.  

Det kan argumenteres, at ordningen har givet anledning til flere problemstillinger end løsninger. Måske er 

dette indikation på et behov for at opveje ordningens formål og fordele for medlemsstaterne og unionen 

som helhed mod de afledte problemstillinger, som bl.a. Skandia-sagen.  
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9. Konklusion 
Det indre marked, som er hjørnestenen i det europæiske fællesskab, indebærer en række princi pper om, at 

konkurrence inden for toldunions grænser ikke må eller bør kunne fordrejes. Derfor er medlemslandene 

forpligtet til at lave ens regler. MSD er udviklet for at harmonisere momsopkrævningen og skabe 

neutralitet, således at momsen ikke bliver en konkurrenceforvridende faktor, men derimod en faktor som 

er med til at fremme samhandlen mellem medlemsstaterne. På baggrund af den stigende globalisering i de 

mange sidste årtier, har det bevirket, at der er blevet etableret flere multinationale virksomheder. I medfør 

af TEUF artikel 49 og artikel 54, er det fastlagt, at EU medlemsstaterne ikke må udøve en 

forskelsbehandling mellem datterselskaber eller filialer af udenlandske moderselskaber, samt at disse 

sekundære etableringer skal ligestilles med personer, der er statsborgere i medlemsstaterne. Dog findes 

der ikke nogle eksplicitte bestemmelser i MSD, for hvad angår den momsmæssige behandling af et forhold 

mellem et moderselskab og et udenlandsk datterselskab eller filial. Det momsmæssig aspekt er derfor 

blevet løst ud fra retspraksis. 

Vores gennemgang af Domstolens tidligere afgørelser vedrørende virksomheder med grænseoverskridende 

etableringer har vist, at man i EU retspraksis har haft kutyme for at anvende den civilretlige 

subjektafgrænsning for afgrænsningen af det momsretlige subjekt. Den helt principielle og oftest refereret 

dom herom er FCE Bank afgørelsen. I afgørelsen blev det fastlagt, at der mellem enheder inden for samme 

juridiske person, henholdsvis et hovedkontor og en filial, som var etableret i hver deres medlemsstat, ikke 

kunne bestå et gensidigt bebyrdende retsforhold, hvorfor transaktioner mellem sådanne to enheder faldt 

uden for EU momsens anvendelsesområde i medfør af MSD artikel 2, stk. 1, litra c). Argumentationen, som 

afgjorde sagens udfald, var baseret på en selvstændighedsanalyse i forhold til filialen, og Domstolen mente 

ikke, at filialen kunne anses for at udøve en selvstændig virksomhed for egen økonomisk risici, hvorfor der 

ikke var tale om en særskilt afgiftspligtige person i medfør af MSD artikel 9. Efter dommens princip kunne 

man antage, at såfremt der i FCE Bank-sagen havde været tale om et udenlandsk datterselskab, ville sagens 

udfald have været anderledes, i og med et datterselskab formodentligt driver selvstændig virksomhed for 

egen økonomisk risiko (selskabskapitalen). Denne konkrete problemstilling blev adresseret i DFDS -sagen, 

hvori det viste sig, at Domstolen ikke uden videre lægger den civilretlig subjektafgrænsning til grund for de t 

momsretlige subjekt. Den momsmæssige behandling som to selvstændige subjekter forudsætter, at der i 

realiteten skal være tale om økonomisk selvstændighed for den sekundære etablering, og såfremt et 

udenlandsk datterselskab driver virksomhed for moderselskabets økonomiske risiko, vil selvstændigheden 

blot være en juridisk teknikalitet, som i momsmæssige henseender skal ses helt bort fra. Således har 

Domstolen udtrykkeligt hentydet, at EU momsretten vil blive løst ud fra den økonomiske realitet.  



Side 106 af 115 
 

Domstolens praksis blev beklageligvis brudt ved sagen om LCL, hvori Domstolen fremhævede, at for så vidt 

angår fradragsretten, vil et moderselskab sammen med sine udenlandske filialer ikke kunne anses som 

værende én enkelt afgiftspligtig person, trods for filialerne s økonomiske afhængig til moderselskabet. 

Afgørelsen blev begrundet i, at fradragsretten skal henhøre under de respektive medlemsstaters regler, 

som kan være forskellige på grund af en vis valgfrihed i MSD for beregningen af den delvise fradragsret. Det 

var ikke således, at Domstolen decideret foretog en opdeling af hovedselskabet og filialerne i LCL-sagen, 

men Domstolen mente ”blot”, at man måtte respektere medlemsstaternes nationale lovgivninger som 

måtte gælde på deres geografiske område. Dog kan man hævde, at Domstolen foretog en direkte opdeling 

af et udenlandsk hovedsæde og en filial i Skandia-sagen. 

Den teoretiske analyse og delspørgsmål 1 kunne således konkluderes med, at Domstolen tydeligvis har 

ændret sin praksis med LCL og Skandia afgørelserne, som blot kom med et års mellemrum. Domstolen 

afgjorde i Skandia-sagen, at transaktioner mellem to afhængige enheder inden for samme juridisk enhed 

blev momspligtige, fordi at filialen skulle anses som værende adskilt fra sit hovedsæde, idet filialens indgik i 

en svensk fællesregistrering uden sit udenlandske hovedsæde. Den helt afgørende faktor for Domstolens 

afgørelsen, var således filialens deltagelse i den svenske momsgruppe jf. afgørelsens præmis 30. Dette 

betyder altså, at en fællesregistrering kan få helt afgørende betydning for momspligten, henholdsvis 

friheden, for transaktioner mellem et moderselskab og en filial, som er etableret i to forskellige lande.  

For hvad angik afhandlingens andet delspørgsmål kunne det konstateres, at fællesregistreringsregle n er 

hjemlet i MSD artikel 11, og at den indeholder en mulighed for, at flere selvstændige personer kan anses 

som én afgiftspligtige person, forudsat at de er etableret i samme medlemsstats område, samt at der 

iblandt dem er en finansiel, økonomisk og organisatorisk tilknytning. Bestemmelsen er dog valgfri, og der er 

ikke strenge krav til den nationale implementering af ordningen, hvilket har bevirket, at der blandt de 15 

medlemsstater, som har implementeret ordningen, er store og væsentlige forskelligheder.  

Den grundlæggende tanke om, at det europæiske momssystem skal være fælles og harmoniseret er blevet 

afveget på grund af fortolkningsfrihed af MSD artikel 11, som Domstolen har tilladt. Blandt de undersøgte 

medlemslande i nærværende afhandling, har vi kunne konstatere, at Danmark og Sverige i forhold til den 

territorielle begrænsning for momsgrupper har samme praksis, som understøtter Skandia afgørelsen, 

hvorfor Skandia-sagens praktiske betydning for disse to medlemslandes hidtidig retspraksis er relativt  

begrænset. Dette har følgelig været vores rationale for at anvende Storbritannien i langt de fleste 

eksempler i den funktionelle analyse. 

Storbritannien har i forhold til Danmark og Sverige indtil nu haft et helt andet perspektiv på betydningen af 

en fællesregistrering, hvori et medlem har en grænseoverskridende etableringsstruktur. Efter britisk praksis 
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vil en filials deltagelse i en britisk fællesregistrering bevirke, at det udenlandske hovedsæde bliver del af 

denne fællesregistrering i Storbritannien. Således accepterer man en grænseoverskridende 

fællesregistrering, og at transaktioner mellem det udenlandske moderselskab og filialen anses som interne 

leverancer, og dermed bliver momsfritaget, mens transaktioner mellem filialen og øvrige deltagere i den 

engelske momsgruppe tillige også er momsfrie, da de anses for interne leverancer efter 

momsgruppeordningen. Dette strider helt imod Domstolens afgørelse i Skandia, hvorfor man skulle tro, at 

afgørelsen får væsentlige betydning i medlemslande, som har samme praksis som Storbritannien. Dog har 

der været klar udmelding fra britisk side af, at Skandia kun kommer til at få begrænset indvirkning for dem, 

da de kun vil anvende dommens principper, såfremt der kontraheres med en medlemsstat, som har samme 

regler som Sverige.  

Som en del af besvarelsen til afhandlingens delspørgsmål 3 og som vores funktionelle analyse har været 

med til at illustrere, kan det konkluderes, at den fortolkningsfrihed, som er skyld i en decideret 

ikkeeksisterende harmonisering af MSD artikel 11, i realiteten bevirker, at Skandia afgørelsen ikke kan få en 

generel betydning i den europæiske momsret. 

Endvidere, har vi en del gange i både den teoretiske men også den funktionelle analyse forslået, at en 

nemmere acceptabel løsning til Skandia-tvisten kunne have været, at Domstolen havde begrundet 

momspligten for transaktionerne mellem det udenlandske hovedsæde og den svenske filial i MSD artikel 

11, stk. 2, som handler om, at momsgruppeordningen ikke må anvendes af virksomheder til at omgå moms 

eller at opnå uberettiget fordele. Dog kan vi efter vores funktionelle analyse konstatere, at netop på grund 

af den manglende entydig implementering af MSD artikel 11 og dermed også bestemmelsens stk. 2, kan der 

ikke fra Skandia afgørelsen drages en generel konklusion med hensyn til de nationale foranstaltninger, der 

er opsat med hjemmel i MSD artikel 11, stk. 2. Der er nemlig nogle lande, som allerede har implementeret 

konkrete misbrugsbestemmelser, f.eks. Sverige og Storbritannien. Derfor ville en afgørelse med 

begrundelse i MSD artikel 11, stk. 2, betyde at, afgørelsens princip ikke fik indvirkninger i medlemsstater 

med misbrugsbestemmelser, da disse kunne fravige dommen med den argumentation, at deres nationale 

lovgivninger allerede tager højde for eventuelt misbrug. 

Andre betragtninger, som vi har gjort os i forhold til at vurdere afgørelsens konsekvenser, er en overvejelse 

om at fjerne fællesregistreringsbestemmelsen fuldstændigt fra MSD. Bagtanken med denne kontroversielle 

overvejelse er begrundet i, at vi igennem analysen har kunne konstatere, at reglen har givet anledning til en 

del problemstillinger i EU momsretten, som udelukkende skyldes bestemmelsens fortolkningsfrihed. Og på 

grund af den forskellighed, der er i medlemsstaternes nationale momslove, kan man ikke drage en generel 
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konklusion fra Skandia afgørelsen. Den konsekvens dommen måtte have afhænger netop af den enkelte 

medlemsstat egen lovgivning, retspraksis og interesser. 

Analyserne i alle tre delspørgsmål har vist, at man i den europæiske momsret altid starter med at kigge på 

den direkte ordlyd i MSD, og anvender ordlyden direkte, hvis den relevante kontekst i en sag støtter 

formålet med bestemmelsen. Såfremt formålet ikke kan opnås på grund af ordlyden og den foreliggende 

kontekst, har Domstolen vist, at den kan og er villig til at fravige MSD bestemmelsernes direkte ordlyd for 

at sikre, at hensigten med bestemmelserne opnås. Hensigten med bestemmelserne er, at de nationale 

momsregler i medlemsstaterne skal tilgodeses, da de varetager den enkel te medlemsstats interesse, som 

primært er at sikre en momsbeskatning. Det er ikke kun afhandlingens hovedsag, Skandia, som har bevist 

dette. LCL-sagen er et mindst ligeså godt eksempel på, at Domstolen er villig til at fortolke eller bortse 

bestemmelsernes ordlyd hen i den retning, som giver medlemsstaterne det bedst mulig momsmæssig 

resultat, fremfor at sikre neutraliteten for multinationale virksomheder.  

For hvad angår Norge, har Skandia afgørelsen naturligvis ikke en direkte indvirkning, da Norge ikke e r en del 

af EU. Dog tyder vores undersøgelse på, at Norge henter en del inspiration fra den europæiske momsret. 

Dette postuleres, eftersom vi har kunne konstatere en del ligheder mellem norsk momsret og MSD. Norge 

har indtil nu behandlet et udenlandsk moderselskabs leverancer til en filial i Norge som interne leverancer, 

også selvom filialen indgik i en norsk fællesregistrering. Denne praksis må antageligvis været begrundet i, at 

Norge stiller et strengt finansielt ejerkrav på 85 pct., hvilket betyder, at e n filial kun kan indgå i en norsk 

fællesregistrering, såfremt dens udenlandske moderselskab og de andre medlemmer i den norske 

fællesregistrering indbyrdes har et 85 pct. ejerforhold. På den måde kan Norge sikre sig imod, at de interne 

leverancer mellem et udenlandsk moderselskab og en norsk fællesregistrering kun er momsfrie, fordi der 

mellem de parterne er en stærk og reel finansiel tilknytning. Nogle eksperter har dog vurderet, om Norge 

eventuelt kommer til at genoverveje sin hidtidige praksis efter Skandia dommen, men hvorvidt dommen 

kommer til at få indvirkning i tredjeland må tiden vise sig. 

Selvom det på baggrund af vores resultater i den funktionelle analyse er svært at give en generel 

konklusion på, hvad Skandia afgørelsen reelt kommer til at få af konsekvenser på EU medlemsstaterne, er 

der dog nogle generelle aspekter vi kan konkludere os på, for så vidt angår dommens rækkevidde og 

konsekvenser. I de fremtidige tvister, som måtte læne sig meget tæt op af Skandia og en medlemsstat, som 

på samme vis som Sverige ikke accepterer grænseoverskridende fællesregistrering på nogen måder, kan vi 

konkludere, at momspligten for ydelser mellem et udenlandsk hovedsæde og en filial, også må gælde i det 

modsatte scenarie, dvs. såfremt hovedsædet var del af en fællesregistrering uden sin filial. Momspligten 

kan også udstrækkes til det scenarie, hvor der er tale om leverancer mellem to filialer af samme 
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hovedsæde, når den ene af disse indgår i en fællesregistrering. Dette aspekt af dommens rækkevidde er 

analyseret ud fra Domstolens formulering i Skandia afgørelsen. Endvidere, afgrænser Domstolen 

udtrykkeligt Skandia afgørelsen til at gælde tredjeland jf. afgørelsens præmis 32. Dog mener vi ikke, at der 

kan være forskel på en situation, hvor hovedsædet havde været etable ret inden for EU, da den afgørende 

faktor var tilstedeværelsen af en fællesregistrering. Såfremt hovedsædet var etableret i en anden 

medlemsstat, og filialen stadigvæk indgik i en svensk fællesregistrering, vil fællesregistreringen antageligvis 

ikke have fået mindre legitimitet, hvorfor det forudsættes, at den havde haft samme konsekvens, navnlig at 

filialen adskiller sig fra sit hovedsæde med den virkning, at der bliver tale om to selvstændige afgiftspligtige 

personer, hvorfor leverancer mellem hovedsædet og filialen bliver momspligtige jf. MSD artikel 2, stk. 1, 

litra c). 
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10. Perspektivering 
Afhandlingen har behandlet de afledte konsekvenser, som Skandia dommen kan få for de udvalgte 

medlemsstaters praksis vedrørende grænseoverskridende etableringer og fællesregistrering. 

Problemstillingen viste sig at være vanskeligere end først antaget, da vi indledte vores iterative 

undersøgelsesproces. En helt grundlæggende årsag til dette, skyldes valgfriheden af bestemmelsen i MSD 

artikel 11, som har medført, at medlemsstaterne har en vis fortolkningsfrihed, hvilket har foranlediget en 

manglende harmonisering i anvendelsen af bestemmelsen. Implementeringen i national lov er afvigende 

fra medlemsstat til medlemsstat. Således ville en gennemgribende analyse af samtlige medlemsstater, som 

havde indført MSD artikel 11 i national lovgivning antageligvis kunne frembringe vores afhandling 

yderligere værdi. Dette havde givet et større overblik over forskellighederne i de samtlige medlemsstater, 

hvor MSD artikel 11 er indført. Skandia-dommen er bredt diskuteret, da argumentationen op til afgørelsen i 

en række henseender hverken afgrænses eller udvides for så vidt rækkevidden, hvorfor afgørelsen afføder 

flere ubesvarede spørgsmål. Dette giver nogle medlemsstater mulighed for at fortolke dommen 

omstændeligt, hvilket det f.eks. ses i Storbritannien, hvorfor indvirkningen af dommen kun vil have 

begrænset følge. På den anden side, kan andre medlemsstater se afgørelsen som en bekræftelse af deres 

nuværende praksis, hvilket er tilfældet for Danmark og Sverige. Netop den uhomogene fortolkning af 

momsgruppeordningen i de forskellige medlemsstater, afstedkommer en forskelligartet konsekvens, da 

medlemsstaterne også fortolker afgørelsens betydning forskelligt. Derfor havde en analyse af samtlige 

medlemsstater, som havde indført ordningen været optimalt,  således man kunne have behandlet 

dommens faktiske konsekvenser for de enkelte medlemslande. Dette vurderes dog til at være et 

betragteligt større projekt, som nærværende afhandling ikke har kapacitet til. Under alle omstændigheder 

synes der ikke, at være en entydig konklusion eller snarest afklaring på området. Den forskelligartede 

fortolkning kan fremadrettet antyde flere søgsmål mod de respektive lande fra EU Kommissionen, som kan 

være behjælpelig, med henblik på at få en klarere retspraksis på problemstillingen.  

Desuagtet påviser disse betragtninger nogle praktiske udfordringer som, alt andet lige, provokere en større 

dis-harmonisering i EU, hvilket synes at være uforeneligt med formålet af unionens momssystem og det 

indre marked. 
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