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1. Abstract 
This thesis concerns the VAT treatment of credit guarantees and other security for money. The 

principle objective of this thesis is to analyze and interpret the scope of the VAT exemption for 

credit guarantees and other security for money in the provision in Article 135(1)(c) of the VAT 

Directive (2006/112/EC) in order to describe the law as it exists – de lege lata.        

The thesis is commenced with an introduction to the EU VAT system, its nature and its inherent 

characteristics, including the complex of problems arising from having VAT exemptions in a VAT 

system with the purpose of setting the proper context for the analysis of the present thesis. In this 

commencing chapter also the aim of the thesis, the subjects covered and the limits to the study are 

outlined.  

This is followed by a chapter concerning the methodological considerations, the sources of the law 

and the principles of interpretation applied by the European Court of Justice. Here the method of 

jurisprudence takes both a Danish national law perspective and an EU law perspective, which is due 

to the supremacy and direct effect of the EU law along with the EU member states’ obligation to 

interpret the national laws in conformity with the EU law. The different aspects of the Danish 

national sources of law and the EU sources of law which are relevant for the present thesis are 

described in the succeeding section. The chapter is concluded with an examination of the principles 

of interpretation applied by the European Court of Justice and includes both the general principles 

of interpretation and the principles of interpretation that particularly relates to the interpretation of 

VAT legislation.   

The next chapter of the thesis concerns the VAT exemption for credit guarantees and other security 

for money. This chapter begins with a description of the history and purpose with the VAT 

exemption for credit guarantees and other security for money, where the exemption can be traced 

back to the adoption of the sixth directive (77/388/EEC), and where the purpose of the VAT 

exemption is found to be avoidance of an increase in the costs of consumer credit and alleviation of 

the difficulties connected with determining the taxable amount in financial transactions. From this, 

the implementation of the VAT exemption provision in the Danish VAT Act is analyzed and it is 

concluded that the provision has been implemented correctly despite linguistic differences. This is 

followed by an analysis of the European Court of Justice’s rulings in the cases C-455/05, Velvet & 

Steel, and C-242/08, Swiss Re, which both concern the provision in Article 135(1)(c) in the VAT 

Directive. Also the ruling in case C-266/01, TIARD, is analyzed despite the fact that this ruling 
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does not concern the interpretation of VAT legislation. The ruling has been considered relevant for 

the aim of the present thesis, because the European Court of Justice in the ruling pronounces a 

definition of a “credit guarantee” in an EU law perspective. This is succeeded by a section of the 

immediate scope of the VAT exemption and covers the scope of the dealings in credit guarantees 

and other security for money, the scope of the negotiation of credit guarantees and other security for 

money and the scope of the management of credit guarantees by the person who is granting the 

credit as lined out in the provision in the Article 135(1)(c). Hereafter other relevant provisions in 

the Danish national legislation are analyzed, where particular the legislation concerning the payroll 

duty is relevant, as this duty only applies to transactions exempt from VAT. This chapter is 

terminated with a short description of the EU Commission’s proposal to amend the VAT Directive 

(COM(2007) 747, final) and proposal for a new regulation (COM(2007) 746, final). 

 In the succeeding chapter the different variations and instruments to secure financial obligations are 

examined and evaluated with the purpose of determining their VAT treatment. Here different 

guarantees, mortgaging, letters of comfort, credit insurances and credit derivatives are analyzed, 

where the relevant transaction is identified as the transaction, where security is provided against 

consideration and not the transaction where the security might be effectuated. If the security is 

provided without consideration, then the transaction falls outside the scope of VAT, and the 

transaction is not subject to VAT nor payroll duty. The result of the analysis is that only guarantees 

for pecuniary obligations fall within the scope of the VAT exemption for credit guarantees and 

other security for money contrary to guarantees originating from supplies of goods and services. 

The same applies for security in the form of mortgaging. It is also found that when it comes to 

letters of comfort, then a distinction needs to be made between those comfort letters, which are 

legally binding and those which are only binding in honor, where only the former falls within the 

scope of the present VAT exemption. Regarding the credit insurances, these seem to both fulfill the 

requirements to fall within the scope of the present VAT exemption and also within the scope of the 

VAT exemption for insurance transactions. Thus, there is an overlap of the application of the two 

different VAT exemptions. Concerning credit derivatives, credit default swaps are analyzed and the 

result hereof is that these do not fall within the scope of the VAT exemption for credit guarantees 

and other security for money. However, these might be exempt according to the provision in Article 

135(1)(f) in the VAT Directive regarding transactions in securities. 
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The continuing chapter is an analysis of the consequences associated with falling inside and outside 

the scope of the VAT exemption, respectively along with the consequences of falling outside the 

scope of VAT. This analysis is based on an example, where a company member, who is regarded as 

a taxable person, receives consideration for joining the company as a member with unlimited 

liability. In this scenario the characteristic of the transaction does not seem straight forward. If the 

transaction is regarded as being VAT exempt security for money, then the consequences are that the 

transaction is not subject to VAT, but to payroll duty. Furthermore the company member will only 

be entitled to partial VAT deductions. If the transaction on the other hand, qualifies as a supply of 

administration and management for consideration, then the transaction is subject to VAT and not to 

payroll duty. Also, the company member will not incur any limitations to the right to deduct input 

VAT arising from this transaction. Lastly, if the transaction qualifies as a consideration only 

obtained in the capacity of being a company member, then the transaction is similar to dividends on 

shares, and the transaction falls outside the scope of VAT, with the result that no VAT or payroll 

duty liability will arise. The chapter is terminated with the qualification of the transaction as falling 

within the last category.  

The next chapter of the thesis contains the conclusion of the thesis, which to a large extent mainly is 

an executive summary of the thesis.   

In the last chapter a broader perspective on the issues relating to the VAT exemption for credit 

guarantees and other security for money is given from both a judicial and economical perspective.   
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2. Indledning og Problemformulering 
Afhandlingens emne er momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse, og nærværende 

afhandling vil således beskæftige sig med dette specifikke område inden for momssystemet. 

Indledningsvist vil afhandlingen dog tage sit afsæt i en generel beskrivelse af merværdiafgiften1 og 

momssystemet samt de problemstillinger, momsfritagelser fører med sig.   

 

2.1 Merværdiafgiften 
I Danmark blev merværdiafgiften (momsen) indført ved lov nr. 102 af 31. marts 1967 med 

ikrafttrædelse 3. juli 1967. Med denne indførelse blev Danmark et af de første lande i verden til at 

indføre en general forbrugsafgift, der beskattede den tilførte merværdi i samtlige led i den 

erhvervsmæssige omsætning.2 Denne indirekte beskatningsform afløste den dagældende lov om 

almindelig omsætningsafgift fra 19623, der var en enkeltledsafgift påført varer i engrosledet med en 

afgiftssats på 9 %.4    

Fra 1. januar 1973 blev Danmark optaget som medlem af EF (det senere EU) ved vedtagelsen af 

tiltrædelsesloven5 i 1972, og i dag er merværdiafgiften i Danmark en del af et EU-harmoniseret 

område med hjemmel i EUF-traktatens6 artikel 113.7   Harmoniseringen af momsområdet er sket 

gennem udstedelse af en række direktiver og forordninger, der har til hensigt at skabe en 

tilnærmelse af EU medlemsstaternes lovgivning.8 Det momssystem, vi kender i dag, er således 

funderet i EU-retten og bygger på en række grundprincipper, der tilsammen udgør momssystemets 

iboende karakteristika9. Disse særlige karakteristika kommer til udtryk allerede i 

Momssystemdirektivets10 artikel 1, hvoraf følgende fremgår; 

 

                                                 
1 Merværdiafgift skal i nærværende afhandling forstås synonymt med moms.  
2 Momsvejledningen 2012-2, afsnit A.4. 
3 Lov nr. 211 af 16. juni 1962. 
4 Jf. § 5 i Lov nr. 211 af 16. juni 1962 (Omsætningsloven). 
5 Lov om Danmarks tiltrædelse af de Europæiske Fællesskaber – Lov nr. 447 af 11. oktober 1972.  
6 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. 
7 Tidligere artikel 93 i EF-traktaten. 
8 Jf. EU-retten s. 703. 
9 Kendetegnet for momssystemets iboende karakteristika er, at disse karakteristika ikke er blevet tilført momssystemet 
gennem retspraksis fra EU-Domstolen, men i stedet er funderet i selve opbygningen af momssystemet. Se nærmere 
Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i forbindelse med Værdipapirer s. 33-42. 
10 Direktiv 2006/112/EF. 
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”1. Dette direktiv fastlægger det fælles merværdiafgiftssystem. 

2. Det fælles merværdiafgiftssystem bygger på det princip, at der på varer og 

ydelser skal anvendes en generel forbrugsafgift, der er nøjagtig proportional 

med varernes og ydelsernes pris, uanset antallet af transaktioner i de 

produktions– og distributionsled, der ligger før beskatningsleddet. 

Ved enhver transaktion svares en merværdiafgift (moms), der beregnes af 

varens eller ydelsens pris med anvendelse af den afgiftssats, som gælder for 

varen eller ydelsen, med fradrag af det afgiftsbeløb, der direkte er blevet 

pålagt de forskellige omkostningselementer. 

Det fælles momssystem anvendes til og med detailhandelsleddet.” 

 

Ud fra ovenstående bestemmelse er momssystemet altså funderet i flere forskellige 

principper, der udgør momssystemets iboende karakteristika, herunder blandt andet 

merværdiprincippet.  

Merværdiprincippet er det princip, der indebærer, at der kun svares afgift af den merværdi, 

der skabes i hvert led. I praksis betyder dette, at der opkræves moms af en leverandørs 

leverancer samtidig med, at leverandøren har mulighed for at fradrage købsmomsen på de 

omkostningselementer, der kan henføres enten direkte eller indirekte til den momspligtige 

leverance, således at det kun er værditilvæksten, det vil sige merværdien, i hvert led, der 

beskattes.11 Dette merværdiprincip hænger sammen med et af de andre fundamentale 

principper, der udtrykker momssystemets iboende karakteristika, nemlig 

neutralitetsprincippet.12  

                                                 
11 Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse med Værdipapirer, s. 40.  
12 Ifølge Eleonor Alhager udgør merværdiafgiftsprincippet en del af det interne neutralitetsprincip, jf. Alhager, Eleonor: 
Mervärdesskatt vid Omstruktureringar, s. 69.   
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Neutralitetsprincippet er det princip, hvorefter skatter og afgifter kun i mindst muligt omfang 

må påvirke de forskellige beslutningstagere.13 Helt generelt tilsiger neutralitetsprincippet 

således, at momssystemet ikke må påvirke hverken omsætningen eller forbrugsvalget, idet 

sammenlignelige transaktioner skal behandles lige.14 Dette princip opdeles ofte i 

retslitteraturen i henholdsvis intern neutralitet og ekstern neutralitet.15 Princippet om intern 

neutralitet er princippet vedrørende neutralitet i forbindelse med nationale aspekter modsat 

princippet om ekstern neutralitet, der er princippet om neutralitet i forbindelse med 

samhandelen mellem forskellige lande.16 Den interne neutralitet vedrører altså både 

behandlingen af transaktioner og behandlingen af afgiftspligtige personer.17 Da denne 

neutralitet netop vedrører den momsmæssige behandling af transaktioner, er det denne form 

for neutralitet, der er relevant for nærværende afhandling, idet momsfritagelser er et bevidst 

brud på denne neutralitet. Et andet eksempel på et bevidst brud på neutralitetsprincippet er 

muligheden for forskellige afgiftssatser landene imellem, hvor netop den eksterne neutralitet 

brydes.   

Udover ovennævnte principper er momssystemet også karakteriseret ved at være en 

transaktionsorienteret afgift, hvilket ligeledes kan udledes af den ovenfor citerede 

bestemmelse. Herved forstås, at der opkræves moms af enhver transaktion, og at den 

momsmæssige behandling af enhver transaktion skal; 

 

 ”… vurderes for sig, og at karakteren af en bestemt transaktion i 

leveringskæden … ikke [kan] ændres af tidligere eller efterfølgende 

begivenheder”18.  

 

                                                 
13 Stensgaard, Henrik: Fradragsret for Merværdiafgift, s. 50.  
14 Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse med Værdipapirer, s. 46.  
15 Se blandt andet Kajus, Julie og Terra, Ben: A Guide to the European VAT Directives, kapitel 7.3, Alhager, Eleonor: 
Mervärdesskatt vid Omstruktureringar, kapitel 2.3.3.2 og Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse 
med Værdipapirer kapitel 2.2. 
16 Kajus, Julie og Terra, Ben: Introduction the European VAT 2011, afsnit 7.3.1. og 7.3.2.  
17 Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse med Værdipapirer, s. 43. 
18 Jf. EU-Domstolens dom af 12. januar 2006 i de forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Optigen m.fl., 
præmis 47.  
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Det betyder altså, at den momsmæssige behandling skal fastsættes på transaktionsniveau, og 

i den forbindelse er uafhængig af, hvilken form for type virksomhed eller juridisk person der 

udfører transaktionen, samt uafhængig af hvilke øvrige transaktioner som den pågældende 

afgiftspligtige person udfører.19  

Udover momssystemets iboende karakteristika, beskrevet ovenfor, er det også relevant at se 

på rækkevidden af momsens anvendelsesområde ved den momsmæssige behandling af 

forskellige transaktioner. Omfanget af momsens anvendelsesområde fremgår af 

Momssystemdirektivets artikel 2, hvorefter momspligtige transaktioner omfatter  

 

”… levering af varer [og ydelser], som mod vederlag foretages på en 

medlemssats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne 

egenskab”.20 

 

Af denne bestemmelse fremgår det, at momsens anvendelsesområde både har en territorial 

afgrænsning og en afgrænsning af selve rækkevidden af anvendelsesområdet. Det territoriale 

anvendelsesområde er afgrænset til levering af varer og ydelser inden for EU 

medlemsstaternes territorium.21 Det ses endvidere ud fra bestemmelsen, at selve 

rækkevidden af momsens anvendelsesområde begrænser sig til transaktioner, der foretages 

af en afgiftspligtig person, der udfører transaktioner mod vederlag, når denne optræder i 

egenskab af at være afgiftspligtig person. Derudover er det selvfølgelig en betingelse, for at 

en transaktion pålægges moms, at den pågældende levering af varer eller ydelser ikke er 

omfattet af en særskilt momsfritagelsesbestemmelse.22       

 

                                                 
19 Jf. blandt andet EU-Domstolens dom af 5. juni 1997 i C-2/95 SDC, præmis 35. 
20 Det følger af samme bestemmelse, at momsens anvendelsesområde ligeledes omfatter EU-erhvervelser og import af 
varer.   
21 Dette territorialområde er nærmere afgrænset i Momssystemdirektivets artikel 5-8, hvorefter der henvises til det 
geografiske område defineret i EU-traktatens artikel 299 (nu artikel 52 i TEU og artikel 355 i TEUF) med visse 
undtagelser.  
22 Pedersen, Søren Engers og Andersen, Merete: Moms 2 – Fritagelser og Lønsumsafgift, s. 13-14.  



Rækkevidden af momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse 

Kandidatafhandling af Monica Frese Hansen 

 

11 
 

2.2 Problemstillinger i forbindelse med momsfritagelser i momssystemet 
Momsfritagelsesbestemmelserne nævnt ovenfor findes i Momssystemdirektivets artikel 131-

135, og disse er implementeret i den danske nationale lovgivning i Momslovens § 13. Der er 

tale om bestemmelser, der momsfritager visse transaktioner fra momspligten på et 

forholdsvist objektivt grundlag ud fra selve arten af transaktionerne.23 Disse momsfritagelser 

omfatter blandt andet transaktioner vedrørende udlejning af fast ejendom til beboelse, 

hospitals- og lægevirksomhed, kunstnerisk virksomhed og visse finansielle transaktioner, og 

disse momsfritagelser er som indikeret ovenfor væsentlige undtagelser til udgangspunktet 

om, at der opkræves moms af en enhver transaktion, der leveres af en afgiftspligtig person 

mod vederlag. 

At operere med særskilte momsfritagelser i momssystemet har dog sine komplikationer og er 

således ikke uden problemer. Først og fremmest giver momsfritagelser anledning til 

afgrænsningsproblemer, da der for hver eneste momsfritagelse skal sondres mellem de 

transaktioner, der falder henholdsvis inden og uden for fritagelsens anvendelsesområde.24 

Derudover giver momsfritagelserne også ofte komplikationer i forbindelse med 

momsfradragsretten, idet virksomheder, der har leverancer omfattet af en momsfritagelse 

oftest skal operere med en delvis momsfradragsret. 25 Desuden betyder det også i Danmark, 

at virksomheden som udgangspunkt bliver omfattet af lønsumsafgiftspligten. Sidst, men ikke 

mindst forårsager momsfritagelser ofte, at der opstår såkaldte kumulative effekter, såfremt 

den momsfritagne transaktion ikke leveres til den endelige forbruger.26 Kumulative effekter, 

også populært betegnet moms på moms,27 er en betegnelse for de effekter, der opstår, når en 

afgiftspligtig person ikke kan fradrage den moms, denne er blevet opkrævet ved indkøb af 

varer og ydelser direkte eller indirekte relateret til den momsfrie leverance, således at den 

opkrævede moms indgår som et omkostningselement og dermed i prisfastsætningen af den 

momsfrie leverance. Dette medfører nemlig, at den skjulte opkrævede momsomkostning 

ikke kan fradrages af aftagerne på trods af, at disse er afgiftspligtige personer, og at denne 

momsomkostning igen vil indgå som et omkostningselement i den afgiftspligtige aftagers 

                                                 
23 Pedersen, Søren Engers og Andersen, Merete: Moms 2 – Fritagelser og Lønsumsafgift, s. 23-24. 
24 Stensgaard, Henrik: Momsfritagelserne – en kritisk analyse af implementering og praksis, s. 1.   
25 Stensgaard, Henrik: Momsfritagelserne – en kritisk analyse af implementering og praksis, s. 1.   
26 Stensgaard, Henrik: Momsfritagelserne – en kritisk analyse af implementering og praksis, s. 1-2. 
27 Stensgaard, Henrik: Momsfritagelserne – en kritisk analyse af implementering og praksis, s. 2. 
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videre transaktioner.28 Konsekvensen af dette bliver, at momsbelastningen af den endelige 

forbruger, bliver højere end det niveau, som momssatsen ellers tilsiger, idet der sker en 

uønsket kumulation af momsen.29 

Selvom der er ulemper forbundet med indførelse af momsfritagelser i momssystemet, er der 

selvfølgelig også fordele herved. En af de væsentligste fordele i den forbindelse er, at varer 

og ydelser kan sælges billigere til den endelige forbruger, og en række af momsfritagelserne 

er netop også begrundet i almennyttige interesser.30 Ved indførslen af de nugældende 

momsfritagelser må det formodes, at lovgiver (direktivgiver) af politiske hensyn har fundet 

fordelene ved fritagelserne mere tungtvejende end ulemperne herved.31  

Momsfritagelsen vedrørende sikkerheds- og garantistillelse, der henfører under 

momsfritagelserne for finansielle transaktioner, er omfattet af de ovennævnte 

problemstillinger, hvoraf netop problemstillingen i forbindelse med afgrænsningen af 

fritagelsesbestemmelsens rækkevidde er fokus for nærværende afhandling.     

 

2.3 Problemformulering og formål  
Emnet for nærværende kandidatafhandling er den momsmæssige behandling af sikkerheds- og 

garantistillelse, herunder forhandlinger herom samt forvaltning af kreditgarantier.  

 

På denne baggrund vil jeg i nærværende afhandling analysere og fortolke på rækkevidden af 

momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse i Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra b samt i 

den korresponderende bestemmelse i Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra c). I min 

analyse vil jeg desuden finde frem til, hvad der forstås ved forpligtelser om sikkerhedsstillelse, 

andre former for sikkerhed og garantier, og under hvilke forhold og omstændigheder sådanne 

forpligtelser opstår.  Jeg vil ligeledes komme ind på, hvad der adskiller indgåelse af forpligtelser om 

sikkerheds- og garantistillelse fra indgåelse af andre typer af forpligtelser, samt hvad der adskiller 

sikkerheds- og garantistillelse fra indgåelse af forsikringsaftaler og fra kreditderivater. Slutteligt vil 

                                                 
28 Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse med Værdipapirer, s. 59-60. 
29 Stensgaard, Henrik: Momsfritagelserne – en kritisk analyse af implementering og praksis, s. 2. 
30 Stensgaard, Henrik: Momsfritagelserne – en kritisk analyse af implementering og praksis, s. 2. 
31 Stensgaard, Henrik: Momsfritagelserne – en kritisk analyse af implementering og praksis, s. 2. 
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jeg udarbejde en konsekvensanalyse af de økonomiske og juridiske aspekter ved, at en transaktion 

er henholdsvis omfattet og ikke-omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse.  

 

Det primære formål med nærværende afhandling er at fremstille gældende ret - de lege lata – i 

forbindelse med de momsretlige problemstillinger, der er i relation til momsfritagelsen af 

sikkerheds- og garantistillelse og dermed afhjælpe den usikkerhed, der skulle ske at være på 

området. Derudover har afhandlingen også til formål at virke som inspiration for virksomheder, der 

opererer inden for finansielle transaktioner med henblik på at undgå eventuelle faldgrupper og 

usikkerheder.   

 

Afhandlingens problemområde kan ved umiddelbart øjekast synes snævert, men dette skal anskues 

og forstås i den samlede kontekst for de problemstillinger af teknisk og politisk karakter, der 

generelt gør sig gældende inden for momsfritagelsesområdet og ikke mindst specifikt gældende for 

aftaler af finansiel karakter. 

   

2.4 Afgrænsning  
Afhandlingen vil begrænse sig til alene at omfatte området for moms og lønsumsafgift. Derudover 

vil nærværende afhandling ligeledes begrænse sig til kun at omfatte momsfritagelsen for 

sikkerheds- og garantistillelse. De øvrige fritagelser for finansielle tjenesteydelser vil således kun 

blive inddraget i det omfang, dette findes relevant.  

 

Litteratur, artikler med videre udgivet efter 15. februar 2013 er ikke medtaget i nærværende 

afhandling. Det samme gælder for afgørelser og domme afsagt efter samme dato.     
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3. Metode, retskilder samt fortolkningsprincipper 
I det følgende vil der blive redegjort for afhandlingens metodetilgang samt for de retskilder og 

fortolkningsprincipper, der har relevans for selve den fortolkning, der vil blive lagt til grund for 

afhandlingens analyse og konklusioner.   

 

3.1 Metode 
Nærværende afhandling har til formål at beskrive, analysere og fortolke gældende ret vedrørende 

momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse. På denne baggrund vil afhandlingen have en 

retsdogmatisk tilgang.  Denne tilgang benyttes til at systematisere, beskrive, analysere og fortolke 

gældende ret – de lege lata – som udtryk for det resultat de øverste domstole vil komme frem til ved 

anvendelse af retskilderne og retsdogmatisk metode.32  

Denne metode følges ved at anvende de eksisterende retskilder som domstolene og enhver anden, 

der bliver forelagt et juridisk problem, følger. For at denne metode kan anses for valid, er det en 

forudsætning, at den juridiske metode anvendes.33 Juridisk metode er defineret som den til enhver 

tid herskende opfattelse af de principper, som man mener bør lede retsudøveren.34 Denne metode 

følges således ved indlevelse i de retlige grundsætninger, som har fundet udtryk i tidens lovgivning 

og retspraksis. 

Da momsområdet er et EU-harmoniseret område, vil afhandlingen såvel have et EU-retligt som et 

nationalretligt perspektiv. Afhandlingen vil tage sit primære udgangspunkt i momsdirektiverne samt 

momsforordningerne udstedt gennem EU som den danske momsret er baseret på samt praksis fra 

EU-Domstolen om fortolkning af disse retsregler. Dette vil være i overensstemmelse med 

afhandlingens metodevalg, idet principperne om EU-rettens forrang og umiddelbare anvendelighed 

samt pligten til EU-konform fortolkning bevirker, at gældende EU-ret i videst muligt omfang også 

er udtryk for gældende national ret.      

 

                                                 
32 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 28-29.   
33 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 31.   
34 Jf. definition i Juridisk Ordbog af Bo von Eyben 
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3.2 Retskilder 
Da momsområdet er harmoniseret gennem EU-retten, vil der som følger heraf blive benyttet både 

EU-retskilder og nationale retskilder. De retskildemæssige aspekter ved henholdsvis nationale 

retskilder og EU-retskilder vil blive behandlet kortfattet i det følgende afsnit 3.2.1 og 3.2.2. 

 

3.2.1 Nationale retskilder 

I dansk ret findes der forskellige typer af retskilder, der oftest inddeles i 4 hovedgrupper; 

lovgivning, præjudikater, retssædvaner og forholdets natur.35 De forskellige typer af retskilder 

indgår efter en traditionel opfattelse ikke i et hierarki, hvilket vil sige at lovgivning for eksempel 

ikke har forrang for retspraksis.36 Konsekvensen af dette er, at de forskellige typer af retskilder 

anses for at være ligestillet, og at de alle dermed kan være udslagsgivende for afgørelsen af et 

juridisk spørgsmål.37 Alle typer af retskilder kan nemlig indgå i den juridiske argumentation, hvor 

den enkelte retskilde principielt kan være det afgørende moment.38 Når dette er sagt, skal det dog 

nævnes, at der er en tendens til, at de formaliserede retskilder, såsom loven, prioriteres højere end 

de uformaliserede retskilder, og at der således skal en stærk argumentation til for at nå et andet 

fortolkningsresultat end det, der for eksempel fremgår af en klar lovregel.39    

 

Lovgivning 

Inden for denne type af retskilder er der et hierarki, hvorefter den øverst rangerende retskilde er 

Grundloven40. Alle love udleder deres gyldighed fra Grundloven og er derfor rangerende et trin 

lavere i hierarkiet.41 Disse love har til gengæld forrang for bekendtgørelse og administrative 

forskrifter. For denne type af retskilder gælder der altså et princip om, at en trinhøjere norm går 

                                                 
35 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 43. 
36 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 71-72. 
37 Blume, Peter: Retssystemet og Juridisk Metode s. 168. 
38 Blume, Peter: Retssystemet og Juridisk Metode s. 168. 
39 Blume, Peter: Retssystemet og Juridisk Metode s. 168. 
40 Danmarks Riges Grundlov, Lov nr. 169 af 5. juni 1953.  
41Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 71-72. 
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forud for en trinlavere norm – lex superior-princippet –, hvilket betyder at regulering af lavere rang 

er ugyldig såfremt den strider mod regulering af højere rang.42       

I forbindelse med opkrævning af skatter er delegationsforbuddet i Grundlovens § 43 relevant. Ifølge 

delegationsforbuddet må der ikke pålægges, forandres eller ophæves skat uden hjemmel i lov. Da 

moms er en indirekte skat, er denne således omfattet af dette delegationsforbud. Hjemlen til 

opkrævning af moms findes i Momsloven, der er udtømmende.43 Da Momsloven er en 

implementering af Momssystemdirektivet, er denne dog ikke autonom. Momsloven suppleres 

endvidere af et mindre antal bekendtgørelser, hvoraf den væsentligste er Bekendtgørelsen om 

Merværdiafgiftsloven44.  

Af vigtige administrative forskrifter kan nævnes Den Juridiske Vejledning45, SKAT-meddelelser og 

styresignaler, hvilke alle er vigtige kilder til skattemyndighedernes forståelse af momsretten. Det 

skal dog understreges, at disse retskilder ikke er forpligtende for hverken privatpersoner, 

virksomheder, Landsskatteretten eller domstolene.46 Udgangspunktet er dog, at virksomheder og 

privat personer kan støtte ret på disse administrative forskrifter, medmindre disse er i åbenlys strid 

med højere rangerende retskilder.47    

 

Præjudikater 

Denne retskildetype udspringer af retspraksis, og er de regler, der kan udledes af foregående 

retsafgørelser af samme eller tilsvarende spørgsmål.48 Domstolshierarkiet har i den henseende stor 

betydning for retskildeværdien af deres domme, og det er således normalt kun de øverste domstole, 

der tillægges præjudikatværdi.49 I Danmark har vi dog ingen fastsatte regler for, hvilke domstoles 

afgørelser som har præjudikatværdi, hvor længe og for hvem.50  

                                                 
42Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 72 og 223.   
43 Stensgaard, Henrik: Fradrag for Merværdiafgift, s. 22.  
44 BEK nr. 663 af 16. juni 2006. 
45 Den tidligere Momsvejledning er nu indarbejdet i SKATs Juridiske Vejledning.  
46 Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse med Værdipapirer, s. 72.  
47 Stensgaard, Henrik: Fradrag for Merværdiafgift, s. 22-24.   
48 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 165.   
49 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 165-166. 
50 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 169. 
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Et yderligere aspekt, der er afgørende for styrken af en afgørelses præjudikatværdi er, hvorvidt 

afgørelsen er afsagt med dissens. Er en afgørelse afsagt med dissens, vil styrken af denne afgørelses 

præjudikatværdi være mindre end præjudikatværdien af en tilsvarende afgørelse afsagt med 

enstemmighed.51  

Det skal her bemærkes, at udgangspunktet normalt er, at alle domme har præjudikatværdi i 

forvaltningsretten,52 hvorunder skatteretten og dermed også momsretten henhører. 

Forvaltningsmyndighederne, herunder også skattemyndighederne, bør altså i højere grad anerkende 

domme som præjudikater.53      

 

Retssædvaner og forholdets natur 

Retssædvaner er det begreb, man benytter om en handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, 

stadigt og længe ud fra en følelse af retlig forpligtelse.54 Inden for skatteretten spiller retssædvaner 

dog ingen selvstændig rolle som retskilde, og denne type retskilder vil der derfor ikke blive 

redegjort nærmere for i nærværende afhandling.55   

Forholdets natur er en betegnelse for forskellige hensyn og principper, hvoraf nogle er af mere 

ubestemt karakter, og forholdets natur har størst praktisk betydning som samlebetegnelse for de 

hensyn og principper, der indgår i fortolkningen af andre retskilder.56   

 

3.2.2 EU retskilder 

Inden for EU-retten sondres der primært mellem de primære retskilder og de sekundære retskilder. 

De primære retskilder består her af traktaterne, mens de sekundære retskilder består af forordninger, 

direktiver, beslutninger, henstillinger og udtalelser, hvoraf henstillinger og udtalelser dog ikke er 

bindende for EU medlemsstaterne.57 Traktaterne er således højst rangerende i retskildehierarkiet, og 

                                                 
51 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 170.   
52 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 170.   
53 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 170. 
54 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 185.   
55 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 187.  
56 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier s. 191.  
57 Jf. EUF-traktaten artikel 288 (tidligere EF-traktaten artikel 249). 
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de sekundære retskilder skal derfor have deres støtte heri.58 EU-rettens sekundære retskilder kan 

ikke rangordnes.59 Endvidere er domspraksis i form af afgørelser afsagt af EU-Domstolen og Retten 

i Første Instans vigtige retskilder, der er med til at udfylde og fortolke både traktaterne og de 

sekundære retskilder.60  

Traktatgrundlaget for harmonisering af EU medlemsstaternes indirekte skatter, herunder moms, via 

udstedelse af EU-retsregler findes i EUF-traktatens artikel 113. Det følger af samme 

traktatbestemmelse, at udstedelse af direktiver og forordninger vedrørende moms kræver 

enstemmig vedtagelse af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale 

Udvalg. EU-retsakter vedrørende momsområdet består i dag af både direktiver og forordninger. 

Momssystemdirektivet er en sammenskrivning af tidligere udstedte direktiver, og er i dag det 

gældende og en af de væsentligste retskilder inden for momsområdet.61  Et direktiv er dog alene 

bindende for EU medlemsstaterne med hensyn til det tilsigtede mål, og det overlades således til EU 

medlemsstaterne selv at bestemme form og midler for gennemførelse.62 Formålet med et direktiv er 

således ikke at skabe en identisk retsstilling i samtlige EU medlemsstater, men blot en tilnærmet 

retsstilling.63 Udover Momssystemdirektivet er der også udstedt andre direktiver og forordninger 

vedrørende momsområdet. I denne henseende skal det her bemærkes, at forordninger er 

almengyldigt bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver EU medlemsstat.64 

Hensigten med forordninger er således at skabe en identisk retsstilling i samtlige EU 

medlemsstater.65  

I forbindelse med momsområdet har EU-Domstolens præjudicielle afgørelser en yderst væsentlig 

retskildeværdi, idet EU-Domstolen er den øverste autoritative fortolker af momsdirektiverne og 

momsforordningerne.66 Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at EU-Domstolen ikke er bundet 

                                                 
58 Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge: EU-Retten, s. 133. 
59 Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge: EU-Retten, s. 133-135. 
60 Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge: EU-Retten, s. 128.  
61 Jf. præamblen til Momssystemdirektivet. 
62 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth: EU Ret, s. 127.  
63 Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge: EU-Retten, s. 121.  
64 Jf. EUF-traktaten artikel 288.  
65 Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge: EU-Retten, s. 120. 
66 Jf. EUF-traktaten artikel 267. 
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af dens tidligere afgørelser, men at EU-Domstolen i videst mulig omfang forsøger at skabe harmoni 

i forhold til tidligere afsagte domme.67       

 

3.3 Fortolkningsprincipper 
EU-Domstolen er som tidligere anført den øverste autoritative fortolker af momsdirektiverne og 

momsforordningerne. Henset til dette samt formålet med nærværende afhandling, der er at 

fastlægge gældende ret – de lege lata – for området for momsfritagelsen vedrørende sikkerheds- og 

garantistillelse, er det nødvendigt at følge de samme fortolkningsprincipper, som EU-Domstolen 

anvender. I EU-Domstolens tolkning af momsretten benyttes der både generelle EU-retlige 

fortolkningsprincipper og fortolkningsprincipper, der gælder specifikt for tolkningen af momsretten. 

I det følgende vil der blive redegjort for først de generelle EU-retlige fortolkningsprincipper 

efterfulgt af en redegørelse for de særlige fortolkningsprincipper, der gør sig gældende i tolkningen 

af momsretten.    

 

3.3.1 Generelle EU-retlige fortolkningsprincipper 

De generelle EU-retlige fortolkningsprincipper omfatter de principper, der generelt finder 

anvendelse ved fortolkningen af EU-retten, herunder også momsretten. Der er her tale om en række 

forskellige tolkningsprincipper, der varierer meget i forhold til, hvor faste og konkrete de er. Det 

skal allerede her bemærkes, at der antageligt ikke kan opstilles et hierarki over disse forskellige 

princippers gennemslagskraft.68 EU-Domstolens fortolkningsstil tager dog som oftest udgangspunkt 

i en ordlydsfortolkning af de forskellige retsakter.69  

Derudover har EU-Domstolen i sin afgørelse i sag 283/81, CILFIT, opsummeret EU-rettens 

fortolkningsprincipper som følgende; 

 

”Der skal først og fremmest tages hensyn til den omstændighed, at de EF-retlige 

bestemmelser er affattet på flere forskellige sprog, og at alle sproglige versioner er 

                                                 
67 Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse med Værdipapirer, s. 76. 
68 Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse med Værdipapirer, s. 84. 
69Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge: EU-Retten, s. 130.  
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autentiske. Fortolkningen af en EF-retlig bestemmelse kan derfor først ske efter en 

sammenligning af de sproglige versioner. 

 

Det bemærkes dernæst, at der i EF-retten — selv om de sproglige versioner er nøje 

overensstemmende — anvendes en særlig sprogbrug. Det skal i øvrigt understreges, at 

indholdet af de retlige begreber ikke nødvendigvis er det samme i EF-retten som i de 

forskellige nationale retsordener. 

 

Endelig skal de enkelte EF-regler vurderes i deres rette sammenhæng og fortolkes i 

lyset af EF-rettens bestemmelser som helhed, den bagved liggende målsætning og EF-

rettens udviklingstrin på tidspunktet for de pågældende bestemmelsers anvendelse.”70 

 

Det fremgår af den først citerede præmis, at der ved fortolkningen af EU-retsakter skal inddrages 

ordlyden af samtlige autentiske sprogversioner. Såfremt de forskellige sprogversioner peger i 

forskellige retninger, skal der fokuseres på de sprogversioner, der er flest af og som stemmer bedst 

overens med en formålsfortolkning.71  

Det følger endvidere af ovennævnte præmisser, at man ved fortolkningen af EU-retsakter skal være 

opmærksom på, at de termer og begreber, der benyttes i EU-retten, er selvstændige EU-retlige 

begreber, der ikke nødvendigvis har samme betydning, som disse tillægges i EU medlemsstaternes 

nationale ret. Dette fortolkningsprincip skal således hindre, at de samme EU-retsakter tillægges 

forskellige betydninger i de forskellige EU medlemsstater.72 Inden for momsretten har EU-

Domstolen således også flere gange fastslået, at en række momsretlige begreber har en selvstændig 

EU-retlig betydning, hvis indhold ikke kan ændres af EU medlemsstaterne.73      

Af den sidste præmis citeret ovenfor fremgår det, at EU-Domstolen anlægger en udviklings- og 

målsætningsorienteret fortolkningsstil, der skal sikre, at EU-retten fungerer så effektivt som muligt, 

det såkaldte – effect utile-argument.  

                                                 
70 Sag 283/81, CILFIT, præmis 18-20. 
71 Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge: EU-Retten, s. 129-130. 
72 Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge: EU-Retten, s. 130.  
73 Se blandt andet præmis 32 i sag C-185/01, Auto Lease og præmis 63 i sag C-25/03, HE.  
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I tillæg til de ovenfor nævnte principper anlægger EU-Domstolen ofte en formålsfortolkning, 

hvorefter en retsakt fortolkes på baggrund af formålet med den ordning, som den pågældende 

retsakt er en del af.74 I EU-regi kommer formålet med de forskellige retsakter ofte til udtryk i 

præamblerne til de pågældende retsakter, og denne fortolkningsstil skal dermed sikre, at lovgivers 

hensigt følges.75 I forbindelse med fortolkning af Momssystemdirektivet tillægger EU-Domstolen 

selve formålet med Momssystemdirektivet en betydelig vægt.76 I denne forbindelse kan netop 

forarbejder og historikken omkring direktiver og forordninger udstedt af EU være med til at 

bestemme selve formålet med den pågældende retsakt eller bestemmelse og dermed indgå som et 

led i formålsfortolkningen.77 I denne forbindelse skal det også nævnes, at der er set eksempler, hvor 

direktivforslag har understøttet et givent fortolkningsresultat af EU-Domstolen.78 På denne 

baggrund vil Kommissionens forslag til direktiv ”om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles 

merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af forsikringstjenester og finansielle tjenester” 

af 28. november 200779 samt Kommissionens forslag til forordning ”om 

gennemførelsesbestemmelser til direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med 

hensyn til behandlingen af forsikringstjenester og finansielle tjenester” af 28. november 200780 med 

tilhørende arbejdsdokumenter blive behandlet nærmere i nærværende afhandling i kapitel 4.6, på 

trods af at disse forslag som udgangspunkt ikke er styrende for fortolkningen af de nuværende 

momsfritagelsesbestemmelser vedrørende finansielle tjenesteydelser.     

 

3.3.2 De særlige momsretlige fortolkningsprincipper 

Foruden ovenstående fortolkningsprincipper har EU-Domstolen flere gange anført, at fortolkningen 

af de EU-retlige momsbestemmelser skal ske med momssystemets iboende karakteristika in 

mente.81 Momssystemets karakteristika er behandlet nærmere ovenfor i kapitel 2.1. Fortolkningen 

                                                 
74 Se for eksempel præmis 28 og 42 i sag C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, præmis 59 i sag C-169/04 
Abbey National og præmis 31 i sag C-280/04, Jyske Finans samt Nielsen, Ruth og Christina, Tvarnø D.: Retskilder & 
Retsteorier, s. 239.  
75 Ruth og Christina, Tvarnø D.: Retskilder & Retsteorier, s. 239 og Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i 
Forbindelse med Værdipapirer, s. 96.  
76 Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse med Værdipapirer, s. 96. 
77 Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse med Værdipapirer, s. 105.  
78 Som eksempler herpå kan nævnes sag C-293/98, Egeda mod Hoasa, præmis 26 og sag C-104/96, Rabobank, præmis 
25. Se endvidere Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge: EU-Retten, s. 131. 
79 KOM(2007) 747 endelig. 
80 KOM(2007) 746 endelig. 
81 Se blandt andet sag 89/81, Hong-Kong Trade og sag C-317/94, Elida Gibbs. 
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af de EU-retlige momsbestemmelser med hensyn til momssystemets iboende karakteristika kommer 

blandt andet til udtryk ved, at begrebet ”økonomisk virksomhed” skal fortolkes bredt82, idet der er 

tale om en generel afgift, samtidig med at momsfritagelser skal fortolkes indskrænkende. Netop 

fortolkningen af momsfritagelser er særlig relevant for nærværende afhandling, og EU-Domstolen 

har i forbindelse med fortolkning heraf udtalt følgende i sag C-407/07, Stichting Centraal 

Begeleidingsorgan voor de Intercollegiale Toetsing; 

 

”Det følger endvidere af fast retspraksis, at de udtryk, der er anvendt til at beskrive 

fritagelserne i sjette direktivs artikel 13, skal fortolkes strengt, da de er undtagelser 

fra det almindelige princip, hvorefter moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der 

udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person … Fortolkningen af disse ord skal 

imidlertid være forenelig med de formål, der forfølges med fritagelserne, og overholde 

kravene i princippet om afgiftsneutralitet, der er uadskilleligt forbundet med det fælles 

momssystem. Reglen om en streng fortolkning betyder således ikke, at de udtryk, der 

anvendes til at definere de fritagelser, som er fastsat i direktivets artikel 13, skal 

fortolkes således, at de fratages deres virkning ... Domstolens praksis tager ikke sigte 

på at pålægge en fortolkning, som gør de omhandlede fritagelser så godt som 

uanvendelige i praksis ...”83 

 

Ud fra den ovenfor citerede præmis ses det altså, at den indskrænkende fortolkning af 

momsfritagelser skyldes, at der her er tale om en undtagelse til en hovedregel om momspligt og 

dermed et brud på momssystemets neutralitetsprincip. Det ses endvidere, at den indskrænkende 

fortolkning af momsfritagelserne skal være forenelig med selve formålet med momsfritagelsen, og 

at fortolkningen således ikke må være så indskrænkende, at bestemmelserne bliver en nullitet i 

praksis.84   

                                                 
82 Jf. præmis 17 i sag C-186/89, Van Tiem, hvoraf EU-Domstolen fremføre følgende; ”Det bemærkes for det første, at 
der ved det sjette direktivs artikel 4 er givet merværdiafgiften et meget vidt anvendelsesområde, som omfatter alle 
former for økonomisk virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder…” 
83 C- 407/07, Stichting Centraal Begeleidingsorgan voor de Intercollegiale Toetsing, præmis 30. 
84 Jf. i denne retning sag C-8/01, Taksatorringen, præmis 62. 
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I forbindelse med fortolkningen af momsfritagelserne i momssystemet, har EU-Domstolen 

endvidere fremført, at retspraksis vedrørende en bestemt momsfritagelse ikke kan overføres mutatis 

mutandis til en anden fritagelsesbestemmelse, når disse fritagelsesbestemmelser er begrundet i 

forskellige formål.85 Da samtlige fritagelsesbestemmelser vedrørende finansielle tjenesteydelser86 er 

begrundet i samme formål, må de enkelte afgørelser afsagt af EU-Domstolen vedrørende en bestemt 

fritagelse vedrørende finansielle tjenesteydelser kunne overføres mutatis mutandis på de øvrige 

fritagelser af finansielle tjenesteydelser.87 Dette er desuden i overensstemmelse med EU-

Domstolens praksis, hvorefter det blandt andet i sag C-435/05, Volker Ludwig, er blevet statueret, 

at begrebet forhandling i Sjette Momsdirektiv artikel 13, punkt B, litra d), nr. 588 vedrørende 

forhandling af aktie- og adkomstbeviser som defineret i sag C-235/00, CSC Financial Services, kan 

overføres mutatis mutandis til begrebet formidling i Sjette Momsdirektiv artikel 13, punkt B, litra 

d), nr. 189 vedrørende formidling af lån.90 På denne baggrund vil EU-Domstolens afgørelser 

vedrørende fritagelserne for finansielle tjenesteydelser blive anvendt mutatis mutandis i det omfang, 

dette er relevant for nærværende afhandling.    

   

  

                                                 
85 C-89/05, United Utilities plc, præmis 28. 
86 Fritagelsesbestemmelserne i Momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra b)-g) (tidligere 6. Momsdirektiv artikel 
13, punkt B, litra d).  
87 Se desuden kapitel 4.1 for en nærmere redegørelse for formålet med fritagelserne af finansielle tjenesteydelser. 
88 Nu artikel 135, stk. 1, litra f) i Momssystemdirektivet. 
89 Nu artikel 135, stk. 1, litra b) i Momssystemdirektivet. 
90 Det bemærkes her, at begrebet ”formidling” benyttes i den danske, hollandske og tyske sprogversion, hvorimod at 
begrebet ”forhandling” benyttes i den engelske, franske, italienske og spanske sprogversion.  



Rækkevidden af momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse 

Kandidatafhandling af Monica Frese Hansen 

 

24 
 

4. Momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse  
Momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse findes i Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra b. 

Da momsretten som nævnt ovenfor er et EU-harmoniseret område, er det et krav for bestemmelsens 

gyldighed, at denne har hjemmel i EU-retten. Denne hjemmel til bestemmelsen findes i 

Momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra c). Historisk set har vi dog i Danmark undtaget 

finansielle tjenesteydelser i form af sikkerheds- og garantistillelse fra momspligten lige siden 

vedtagelsen af den første danske momslov i 1967, og altså inden Danmarks indtrædelse i EF(nu 

EU) i 1973.91    

 

4.1 Baggrunden for og formålet med fritagelsesbestemmelsen  
Grundet det faktum at momsområdet er et EU-harmoniseret område, skal baggrunden for og 

formålet med nærværende momsfritagelse findes på EU-niveau. Momsfritagelserne i 

Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra b) til g) er alle fritagelser vedrørende finansielle 

ydelser. Bestemmelserne er en videreførelse af fritagelserne i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 1-6 i 

Sjette Momsdirektiv92.  

Omfanget af dokumenter og oplysninger om den historiske baggrund for momsfritagelserne af 

finansielle tjenesteydelser er dog særdeles sparsom, både hvad angår formålet og årsagen til 

fritagelserne. I henhold til Andet Momsdirektiv93 var det overladt til EU medlemsstaterne helt selv i 

samråd med Kommissionen at tage stilling til, hvilke fritagelsesbestemmelser de ville indføre ud fra 

nødvendige hensyn.94 Først ved vedtagelsen af Sjette Momsdirektiv blev der fastsat en egentlig 

liste, over hvilke momsfritagelser der skulle gælde i samtlige EU medlemsstater, jf. artikel 13 i 

Sjette Momsdirektiv. Denne liste omfattede blandt andet forsikringsydelser, visse finansielle 

ydelser, udlejning af fast ejendom, sundhedsydelser samt undervisnings- og uddannelsesydelser, der 

alle er videreført i det nugældende Momssystemdirektiv. Ved indførslen af disse momsfritagelser 

blev der samtidig indført en bestemmelse i direktivet, hvorefter EU medlemsstaterne kunne 

indrømme afgiftspligtige personer mulighed for at lade sig frivilligt momsregistrere for levering af 

                                                 
91 Den fremgår af den første momslov, at finansielle tjenesteydelser ikke var omfattet af momspligten jf. Lov nr. 102 af 
31. marts 1967 § 2, stk. 2, modsætningsvist.   
92 Direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977. 
93 Direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967. 
94 Jf. artikel 10 i Andet Momsdirektiv. 
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finansielle ydelser.95 Denne bestemmelse er ligeledes blevet videreført i Momssystemdirektivet, 

hvor bestemmelsen nu findes i artikel 137, stk. 1, litra a).  

I henhold til Kommissionens forslag til Sjette Momsdirektiv er momsfritagelserne vedrørende 

finansielle ydelser blot begrundet i medlemsstaternes fælles interesse uden dyberegående 

forklaring.96 Det bemærkes i den forbindelse, at momsfritagelsen vedrørende sikkerheds- og 

garantistillelse ikke var en del af hverken det oprindelige forslag til Sjette Momsdirektiv97 eller det 

ændrede forslag til Sjette Momsdirektiv98, men at bestemmelsen uden at have været en del af 

lovforarbejderne blev medtaget i den endelige vedtagelse af Sjette Momsdirektiv.  

Den yderst vage begrundelse for momsfritagelsen af finansielle tjenesteydelser i forarbejderne har 

senere hen givet anledning til stor spekulation og tvivl om den egentlige begrundelse og hensigt 

med momsfritagelsen af finansielle ydelser.99 Kommissionen har efterfølgende givet udtryk for, at 

lovgivers hensigt med at momsfritage finansielle ydelser er begrundet i pragmatiske hensyn samt af 

hensynet til ikke at fordyre forbrugerkredit.100 EU-Domstolen har i sine afgørelser vedrørende 

momsfritagelserne for finansielle ydelser endvidere undladt at angive selve formålet med de 

pågældende momsfritagelser indtil 2007, hvor der blevet truffet afgørelse i sag C-455/05, Velvet & 

Steel101. I den pågældende sags præmis 24 angiver EU-Domstolen nemlig for første gang følgende 

begrundelse for momsfritagelsen af finansielle ydelser; 

 

”… formålet med fritagelsen for finansielle transaktioner, således som Kommissionen 

for De Europæiske Fællesskaber har redegjort for i sine skriftlige indlæg, … er at 

afhjælpe de vanskeligheder, der er forbundet med fastsættelsen af afgiftsgrundlaget 

                                                 
95 Jf. Sjette Direktiv artikel 13, punkt C. Muligheden for at vælge afgiftspligt omfatter også udlejning af fast ejendom og 
levering af fast ejendom, jf. samme bestemmelse.  
96 Jf. KOM(73) 950 s. 16. 
97 KOM(73) 950. 
98 KOM(74) 795 endelig. 
99 Se hertil Henkow, Oskar: Financial Activities in European VAT, s. 87-90.  
100 Jf. Kommissionen 2006, Consultation paper on modernising the Value Added Tax obligations for financial services 
and insurance.  
101 Afgørelsen er beskrevet nedenfor i afsnit 4.3.1 
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samt størrelsen af momsfradraget, og at hindre en stigning i omkostningerne til 

forbrugerkredit …” 

 

Ud fra den ovenfor citerede præmis ses det, at fritagelsen er begrundet i både pragmatiske hensyn 

og hensynet til ikke at fordyre forbrugerkredit. Henses der til opbygningen af Sjette Momsdirektiv, 

må det dog formodes, at det er det første hensyn, der er det mest tungtvejende hensyn, idet 

fritagelserne for finansielle ydelser er oplistede under artikel 135 med overskriften ”Andre 

Fritagelser” og ikke under artikel 132 med overskriften ”Fritagelser til fordel for visse former for 

virksomhed af almen interesse”.102 Det kan dog undre, at kun formålet med hensyn til at hindre en 

stigning i forbrugerkreditten er fremhævet som formålet med momsfritagelserne af finansielle 

ydelser i EU-Domstolens senere afgørelse i sag C- 242/08, Swiss Re, hvilket nemlig indikerer en 

modsat vægtning af formålene.103 Henset til opbygningen af Momssystemdirektivet og EU-

Domstolens udtalelser i de to ovenfor nævnte afgørelser må det således kunne konkluderes, at både 

de pragmatiske formål og formålet med hensyn til ikke at fordyre forbrugerkreditten må være lige 

tungtvejende.  

Til at illustrere de pragmatiske problemstillinger i forbindelse med at håndtere finansielle ydelser i 

et momssystem kan nævnes problemstillingen vedrørende bankers formidling af ind- og udlån. I et 

tænkt eksempel kunne det forestilles, at en bank i forbindelse med formidlingsaktiviteten yder 

indlån til sine indskydere mod at betale 3 % i rente og yder udlån til sine låntagere mod at opkræve 

5 % i rente. Rentespændet vil i dette tilfælde være udtryk for bankens reelle omsætning og dermed 

den skabte merværdi fra formidlingsaktiviteten. Da momsen imidlertid er en transaktionsorienteret 

afgift, jf. ovenfor, skal hver transaktion mod vederlag dog vurderes særskilt, hvilket vil indebære at 

henholdsvis indlånet og udlånet skal vurderes uafhængigt af hinanden, da der reelt er tale om to 

forskellige transaktioner mod vederlag. Såfremt rentespændet som udtryk for den skabte merværdi 

skal beskattes, vil dette i praksis skulle ske ved, at der skal opkræves moms af de to transaktioner. 

Resultatet heraf ville således blive, at banken skulle opkræve salgsmoms af renter opkrævet fra 

låntagerne og samtidig blive opkrævet købsmoms med ret til fradrag af renterne betalt til 

                                                 
102 Se hertil Henkow, Oskar: Financial Activities in European VAT, s. 90. Det bemærkes i denne forbindelse, at 
momsfritagelserne i Sjette Momsdirektiv var opdelt efter samme overskrifter.  
103 C-242/08, Swiss Re, præmis 49. Afgørelsen er beskrevet nedenfor i afsnit 4.3.2. 
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indskyderne (såfremt indskyderne er afgiftspligtige personer). Ved første øjekast vil netop dette 

konstituere en beskatning af den skabte merværdi; rentespændet. Granskes indlånstransaktionen dog 

nærmere, kan der dog stilles spørgsmål ved, om denne transaktion udelukkende består af en ydelse 

leveret fra indskyderne til banken mod vederlag, som den momsmæssige behandling heraf er et 

udtryk for. Der kan nemlig argumenteres for, at banken også leverer en ydelse til sine indskydere i 

form af sikkerhed og likviditetsadgang samt formidling mellem indskydere og låntagere, og at 

vederlaget herfor implicit er indeholdt i den lave rente. 104  Det vil med andre ord sige, at 

rentespændet ikke udtrykker den reelle skabte merværdi set fra indskydernes side. Da der i det 

tænkte eksempel på indlånssiden kun sker opkrævning af moms på de renter som indskyderne 

modtager fra banken, vil de ydelser i form af formidling, sikkerheds og likviditetsadgang forblive 

ubeskattet. I praksis vil det altså betyde, at der ses bort fra den ydelse, der leveres fra banken til 

indskyderne og den skabte merværdi heraf. Konsekvensen heraf må derfor være, at denne 

beskatningsmetode ikke er korrekt, da banken leverer en ydelse til både låntagere og indskydere.105 

Vederlaget for disse ydelser må derfor ligge implicit i henholdsvis de opkrævede og betalte renter, 

hvorfor en beskatning af ydelserne vil kræve, at renterne splittes op i henholdsvis vederlag for den 

erlagte ydelse beskrevet ovenfor og egentlige renter. Da de opkrævede renter ikke umiddelbart lader 

sig opsplitte, er det forbundet med store problemer at opgøre det faktiske vederlag for ydelserne og 

dermed afgiftsgrundlaget.           

Til at illustrere effekten på forbrugerkreditten, ved at lade momspligten omfatte finansielle 

transaktioner, kan nævnes følgende eksempel. En privat person A, der i sin egenskab af at være 

privatperson ikke er at anse for værende en afgiftspligtig person, køber et tv hos en radio og tv 

forhandler til en pris af 10.000 kr. inklusiv moms. Såfremt A er i stand til at betale kontant, vil 

udgiften til staten ved købet af tv’et udgøre 2.000 kr. svarende til den af forhandleren opkrævede 

salgsmoms. Såfremt A derimod ikke er i stand til at betale de 10.000 kr. kontant, vil A være nødt til 

at optage et lån for at kunne købe tv’et. I den forbindelse optager A et lån, hvor de samlede 

låneomkostninger i form af renter og gebyrer udgør i alt 1.000 kr., og gebyr opkrævet i forbindelse 

med sikkerhedsstillelse ved pant i aktivet udgør 500 kr. Da kreditgivning og sikkerhedsstillelse i 

dag er momsfritaget vil den samlede direkte momsudgift til staten ved købet af tv’et forblive 

uændret, selvom købet finansieres ved et lån. Såfremt finansielle tjenesteydelser derimod var 

momspligtige, ville det indebære, at der skulle opkræves moms af kreditgivningen og 

                                                 
104 Henkow, Oskar: Financial Activitites in European VAT, afsnit 1.3.2 og 2.7.  
105 Henkow, Oskar: Financial Activitites in European VAT, afsnit 1.3.2 og 2.7. 
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sikkerhedsstillelsen. Momsen heraf vil med en momssats på 25 % udgøre 375 kr.106 Merudgiften for 

A ved ikke at være i stand til at købet tv’et kontant er altså udover de opkrævede renter og gebyrer 

forbundet med en meromkostning til staten i form af opkrævning af 375 kr. yderligere i moms. Ved 

at momsfritage finansielle transaktioner er situationen, hvor A er i stand til at betale for tv’et 

kontant, ligestillet momsmæssigt med de situationer, hvor A ikke vil være i stand til at betale tv’et 

kontant og dermed må finansiere købet ad anden vej.    Med andre ord opnår forbrugerne med den 

gældende retstilstand samme afgiftsbelastning, uanset om forbrugeren er rig eller fattig. 

 

4.2 Implementeringen af bestemmelsen  
Momsfritagelsen vedrørende sikkerheds- og garantistillelse findes som sagt i Momsloven § 13, stk. 

1, nr. 11, litra b og fritager følgende; 

 

”Sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandling herom, samt forvaltning af 

kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten.” 

 

Denne lovbestemmelse har som nævnt ovenfor sin hjemmel i Momssystemdirektivet og er en 

implementering af artikel 135, stk. 1, litra c), hvoraf det fremgår, at EU medlemsstaterne skal 

fritage; 

 

”Formidling og indgåelse af forpligtelser om sikkerhedsstillelser og andre former for 

sikkerhed og garantier samt forvaltning af kreditgarantier ved den person, der har 

ydet kreditten.” 

 

                                                 
106 Under forudsætning af, at momsgrundlaget ville blive opgjort til de opkrævede renter og gebyrer.  
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Sammenholdes indholdet af de to ovenstående bestemmelser ses det, at de ikke umiddelbart er i 

overensstemmelse med hinanden, idet direktivbestemmelsen fritager formidling og indgåelse, 

hvorimod den nationale lovbestemmelse fritager forhandling og indgåelse. Formidling og 

forhandling synes ikke umiddelbart at være synonyme begreber ud fra en almindelig 

sprogforståelse107, men henses der til EU-Domstolens afgørelse i sag C-235/00, CSC Financial 

Services, fremgår det af præmis 38, at udtrykket forhandlinger er defineret på samme måde som 

begrebet formiling er defineret på i sag C-453/05, Volker Ludwig, præmis 23. På denne baggrund 

må de to begreber således skulle forstås synonymt som den type af virksomhed;   

 

”… som udøves af en mellemmand, der ikke optræder som part i en kontrakt om et 

finansielt produkt, og som adskiller sig fra de kontraktmæssige ydelser, der typisk 

udføres af parterne i sådanne kontrakter. Formidlingsvirksomhed 

[mellemmandsvirksomhed] er en tjenesteydelse, som udføres over for en kontraktpart, 

og som parten yder vederlag for, idet der er tale om en særskilt 

mellemmandsvirksomhed [formidlingsvirksomhed].”108  

 

Det følger endvidere af disse afgørelser, at formidlingsvirksomhed og forhandlingsvirksomhed 

begge har; 

 

”… til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at [de] to parter indgår en 

kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold”109 

 

På denne baggrund kan det derfor konkluderes, at denne del af direktivbestemmelsen er blevet 

implementeret korrekt i den danske momslov, eftersom forhandling skal forstås synonymt med 

begrebet formidling, når disse begreber optræder i forbindelse med finansielle aktiviteter. Henses 

der endvidere til øvrige autentiske sprogversioner af direktivteksten, benyttes begge begreber 

                                                 
107 I Politikens Dansk Ordbog er formidling defineret som det begreb ”at få i stand ved at virke som mellemmand”, 
mens forhandling er defineret som ”en detaljeret diskussion, som har til formål at nå til en afklaring eller enighed”.  
108 Jf. Sag C-453/05, Volker Ludvig, præmis 23 og sag C- 235/00, CSC Financial Services, præmis 39.  
109 Sag C-453/05, Volker Ludwig, præmis 23.  
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ligeledes inkonsekvent, fx negotiation [engelsk], négociation [fransk], vermittlung [tysk] og 

bemiddeling [hollandsk]. Det bemærkes endvidere, at ordlyden af selve direktivbestemmelsen er 

forskellig fra ordlyden af den oprindelige og korresponderende bestemmelse i Sjette Momsdirektiv, 

hvorefter begreberne indgåelse og forhandling benyttes.110 På baggrund af de ovenfor omtalte EU-

domme må denne ændring af ordlyden anses for at være helt uden materiel betydning.   

Slutteligt skal det bemærkes, at begrebet ”sikkerheds- og garantistillelse” som formuleret i 

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra b må anses for at favne lige så bredt som begrebet ”indgåelser 

af forpligtelser om sikkerhedsstillelser og andre former for sikkerhed og garantier” som udtrykt i 

Momssystemdirektivet ud fra en almindelig sprogforståelse. På denne baggrund kan det derfor 

konkluderes, at artikel 135, stk. 1, litra c) er implementeret korrekt ordlydsmæssigt i den danske 

momslovgivning.    

 

4.3 Sager fra EU-domstolen vedrørende bestemmelsen og andre fortolkningsbidrag  

Det er begrænset, hvad der findes af retspraksis vedrørende fritagelsesbestemmelsen af sikkerheds- 

og garantistillelse, både hvad angår national retspraksis og EU retspraksis. Ses der på administrativ 

praksis i form af bindende afgiftssvar111 og afgørelser fra Landsskatteretten112, er omfanget af 

tolkningsbidrag ligeledes yderst begrænset. Der findes således ingen afgørelser fra EU-Domstolen 

vedrørende selve definitionen af begrebet ”indgåelse af forpligtelser vedrørende sikkerhedsstillelser 

og andre former for sikkerheder og garantier”. De to sager C-455/05, Velvet & Steel, og sag C-

242/08, Swiss Re, fra EU-Domstolen vedrører dog begge, hvorvidt bestemmelsen alene finder 

anvendelse på indgåelse af finansielle forpligtelser, eller om den også finder anvendelse på 

indgåelse af forpligtelser generelt. Det er ordlyden af forskellige autentiske sprogversioner, der har 

givet anledning til denne tvivl.113 EU-Domstolen har dog i sin afgørelse i sag C-266/01, TIARD, 

taget stilling til selve begrebet garantikontrakt, eller om man vil kautionsaftale. Afgørelsen vedrører 

                                                 
110 Jf. Rådets Sjette Direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977, artikel 13, punkt B, litra d), nr. 2.  
111 I henhold til Skatteforvaltningsloven § 21, har borgere og virksomheder mulighed for at anmode 
skattemyndighederne om bindende svar vedrørende den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når 
skattemyndighederne i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet. Bindende svar er i den forbindelse bindende for 
skattemyndighederne i en periode på 5 år.  
112 Landsskatteretten er en administrativ domstol, der organisatorisk er knyttet til Skatteministeriet, hvis hovedopgave 
blandt andet er at afgøre klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser, jf. SFL § 11, stk. 1. Da der er tale om en 
administrativ domstol vil retskildeværdien af afgørelser truffet af Landsskatteretten være af begrænset omfang. Se 
endvidere Pedersen, Jan m.fl.: Skatteretten 4, kapitel 5.  
113 Henkow, Oskar: Financial Activities in European VAT, s. 101. 
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ikke moms, men fortolkningen af Bruxelles-konventionen114. Dommen er alligevel vurderet 

relevant for nærværende afhandling, idet den netop tager stilling til begrebet garantistillelse i en 

EU-retlig kontekst. I henhold til EU-rettens fortolkningsprincipper beskrevet ovenfor, skal der 

selvfølgelig tages forbehold for, at afgørelsen og dermed definitionen af begrebet 

garantikontrakt/kautionsaftale ikke uden videre kan overføres til momsrettens bestemmelser 

vedrørende sikkerheds- og garantistillelse. Med dette forbehold in mente, er det dog svært at 

forestille sig, at EU-Domstolens definition af begrebet garantikontrakt ikke vil kunne overføres i 

nærværende sammenhæng, idet der ikke her synes at være andre hensyn, der skal tilgodeses og som 

dermed kan begrunde en fravigelse. Ovennævnte afgørelser vil alle blive gennemgået i det 

følgende.    

  

4.3.1 Sag C-455/05, Velvet & Steel 

Denne dom vedrører fortolkningen af momsfritagelsen i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 2 i Sjette 

Momsdirektiv (nu artikel 135, stk. 1, litra c) i Momssystemdirektivet) omkring indgåelse af 

forpligtelser. Tvisten i sagen omhandler, hvorvidt ovennævnte fritagelsesbestemmelse kun omfatter 

finansielle forpligtelser, eller om bestemmelsen også omfatter øvrige forpligtelser som for eksempel 

forpligtelser om levering af tjenesteydelser. Især ordlyden af forskellige autentiske sprogversioner 

af den pågældende direktivbestemmelse har været årsag til tvisten, idet der i den for eksempel 

tyske, franske og italienske formulering af bestemmelsen benyttes et udtryk med en generel 

betydning modsat andre sprogversioner, hvor der specifikt henvises til finansielle forpligtelser.115 

Tvisten opstod i forbindelse med salget af en bebygget grund, hvor sælger havde påtaget sig en 

forpligtelse om at gennemføre nødvendigt renoveringsarbejde af de solgte ejendomme. Denne 

forpligtelse blev efterfølgende overdraget til Velvet & Steel, der herefter mod vederlag 

videreoverdrog forpligtelsen til køberne. Det er den momsmæssige behandling af disse 

overdragelser, der var genstand for sagens tvist. Velvet & Steel havde i sagen rejst påstand om, at 

denne overdragelse af forpligtelsen til at renovere en fast ejendom var en transaktion fritaget for 

moms efter bestemmelserne i Sjette Direktiv artikel 13, punkt B, litra d), nr. 2, da der her var tale 

om indgåelse af forpligtelser, idet ingen af de påtagede forpligtelser blev opfyldt.116 De tyske 

                                                 
114 Bruxelles-konventionen af 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, 
herunder handelssager. 
115 Jf. Dommens præmis 18. 
116 Jf. Dommens præmis 11. 
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skattemyndigheder havde derimod gjort gældende, at den pågældende transaktion ikke kunne 

fritages efter ovennævnte bestemmelse, da denne alene vedrører indgåelse af finansielle 

forpligtelser, og at indgåelse af forpligtelser om renovering af en fast ejendom ikke er en finansiel 

forpligtelser, men en forpligtelse til naturalopfyldelse.117   

Det bemærkes, at dommen er behandlet uden forslag til afgørelse fra generaladvokaten.118  

Det følger af EU-Domstolens afgørelse i sagen, at begrebet ”indgåelse af forpligtelser” er et 

fællesskabsretligt begreb, der skal fortolkes og anvendes ensartet i samtlige EU medlemsstater, og 

dette i lyset af alle autentiske sprogversioner.119 Endvidere fremgår det af afgørelsen i sagen, at 

Sjette Direktiv ikke indeholder nogen definition af begrebet ”indgåelse af forpligtelser”, og at 

tolkningen af bestemmelsen ikke alene kan ske ud fra selve ordlyden, idet der er sproglige 

afvigelser mellem de forskellige autentiske sprogversioner.120 I EU-Domstolens videre tolkning af 

rækkevidden af begrebet ”indgåelse af forpligtelser” som omhandlet i Sjette Direktivs artikel 13, 

punkt B, litra d), nr. 2 vægtes det, at de øvrige transaktioner omhandlet i samme bestemmelse alene 

vedrører finansielle transaktioner, samt der henses til formålet med den pågældende 

fritagelsesbestemmelse.121 På denne baggrund konkluderer EU-Domstolen, at den pågældende 

fritagelsesbestemmelse ikke finder anvendelse på indgåelse af andre forpligtelser end finansielle 

forpligtelser.122  

I Velvet & Steel fastslår EU-Domstolen altså, at den pågældende fritagelsesbestemmelse alene 

vedrører indgåelse af finansielle forpligtelser om sikkerheds- og garantistillelse. EU-Domstolen 

kommer dog ikke med yderligere tolkningsbidrag til nærværende direktivbestemmelse og undlader 

ligeledes at tage stilling til, hvilke betingelser der skal være opfyldt førend en forpligtelse har 

karakter af at være en finansiel forpligtelse.    

 

                                                 
117 Jf. Dommens præmis 11. 
118 Det følger af artikel 20 i Statutten for den Europæiske Unions Domstol, at såfremt EU-Domstolen finder, at sagen 
ikke rejser nye retsspørgsmål kan den, efter at have hørt generaladvokaten, beslutte at sagen skal bedømmes uden 
generaladvokatens forslag til afgørelse. Det bemærkes endvidere at EU-Domstolen ikke er bundet af generaladvokatens 
forslag til afgørelse jf. Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge: EU-Retten, s. 87.     
119 Jf. Dommens præmis 16. 
120 Jf. Dommens præmis 17 og 20.  
121 Jf. Dommens præmis 21, 22 og 24.  
122 Jf. Dommens præmis 26. 
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4.3.2 Sag C-242/08, Swiss Re   

Denne dom vedrører fortolkningen af en række bestemmelser i Sjette Momsdirektiv, herunder også 

fortolkningen af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 2 vedrørende indgåelse af forpligtelser. Tvisten i 

sagen omhandler den momsmæssige behandling af en transaktion, hvorefter Swiss Re, etableret i 

Tyskland, mod vederlag overdrager en portefølje af genforsikringskontrakter til et andet selskab (S) 

etableret uden for EU (Schweiz). For transaktionens gennemførelse er der indhentet samtykke fra de 

forsikrede, til at erhververen af porteføljen kan overtage den afgiftsfrie genforsikringsvirksomhed 

fra Swiss Re. Tvisten i sagen bestod mellem Swiss Re på den ene side og de tyske 

skattemyndigheder på den anden side, og tvisten nåede i sidste instans til domstolsprøvelse ved 

Bundesfinanzhof. I forbindelse med denne domstolsprøvelse blev der forelagt EU-Domstolen en 

række præjudicielle spørgsmål, herunder blandt andet hvorvidt den pågældende transaktion skal 

anses for; 

 

”… en transaktion, der i det væsentligste består dels af en afgiftsfri indgåelse af 

forpligtelser, dels en afgiftsfri transaktion vedrørende fordringer i henhold til artikel 

13, punkt B, litra, d), nr. 2) og 3), i […] sjette direktiv […]”123 

 

Artikel 13, punkt B, litra d), nr. 2 vedrører fritagelsen for indgåelse af forpligtelser om 

sikkerhedsstillelse, og artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3 vedrører fritagelsen for transaktioner 

vedrørende fordringer.  Ud fra ovenstående præjudicielle spørgsmål bemærkes det indledningsvist, 

at det ønskes oplyst, hvorvidt ovenstående bestemmelser kan anvendes i forening, da det ikke vil 

være tilstrækkeligt, at blot en af de to fritagelsesgrunde foreligger, idet transaktionen indebærer 

både indgåelse af forpligtelser for S ved at påtage sig forsikringsforpligtelsen over for 

forsikringstagerne og overdragelser af Swiss Re’s fordringer i form af ret til at opkræve 

forsikringspræmier af forsikringstagerne til S.  

Parterne var i forbindelse med dette spørgsmål af forskellige opfattelser. Swiss Re var af den 

(subsidiære) opfattelse, at såfremt ovennævnte transaktion ikke kunne fritages som værende en 

                                                 
123 Jf. Dommens præmis 21. 
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forsikringstransaktion, så ville transaktionen kunne fritages ved at anvende ovennævnte 

momsfritagelser kumulativt. Dette har de tyske myndigheder imidlertid bestridt, idet de var af den 

opfattelse, at momsfritagelserne kun skal gælde i særlige tilfælde, og at de skal fortolkes 

indskrænkende, hvorfor to fritagelsesbestemmelser ikke kan anvendes kumulativt på samme 

transaktion.      

Generaladvokaten har i sit forslag til sagens afgørelse udtalt, at han er af den opfattelse, at den 

pågældende transaktion ikke kan fritages efter artikel 13, punkt B, litra d), nr. 2 og 3 kumulativt.124 

Dette begrunder generaladvokaten med, at såfremt det var muligt at opdele en transaktion på 

kunstig vis og henføre dens bestanddele til forskellige momsfritagelser, ville dette bringe 

momssystemets funktion i fare.125 Til yderligere støtte for sin opfattelse, fremfører 

generaladvokaten, at momsfritagelserne i Sjette Momsdirektiv artikel 13, punkt B, litra d) alle 

vedrører finans- og banktransaktioner, og at den pågældende transaktion ikke kan henføres til denne 

kategori.126  

EU-Domstolen har i sin afgørelse fremført, at alle de fritagelser, der henhører under artikel 13, 

punkt B, litra d), alle er transaktioner under området for finansielle transaktioner, og dette uanset, at 

de nævnte transaktioner ikke nødvendigvis skal foretages af banker eller finansinstitutter.127 På 

denne baggrund statuerer EU-Domstolen, at en transaktion, der efter sin art ikke er en finansiel 

transaktion som omhandlet i Sjette Momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra d), ikke kan omfattes af 

denne bestemmelses anvendelsesområde, og at en transaktion, der består i overdragelse af en 

portefølje af livsgenforsikringskontrakter, ikke er en transaktion, der efter sin art er en finansiel 

transaktion i henhold til bestemmelsen. 128 Denne fortolkning støtter EU-Domstolen endvidere på, at 

formålet med den pågældende fritagelsesbestemmelse er at hindre en stigning i omkostningerne til 

forbrugerkredit, og at den omhandlende transaktion netop ikke har nogen forbindelse med et sådant 

formål.129  

I det tilfælde at transaktionen efter sin art var en finansiel transaktion, anfører EU-Domstolen 

slutteligt følgende vedrørende muligheden for at anvende ovenstående bestemmelser kumulativt; 

                                                 
124 Forslag til afgørelse fra genrealadvokat P. Mengozzi, fremsat 13. maj 2009, præmis 55.  
125 Forslag til afgørelse fra genrealadvokat P. Mengozzi, fremsat 13. maj 2009, præmis 45. 
126 Forslag til afgørelse fra genrealadvokat P. Mengozzi, fremsat 13. maj 2009, præmis 46. 
127 Jf. Dommens præmis 46. 
128 Jf. Dommens præmis 47 og 48. 
129 Jf. Dommens præmis 49. 
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”Hvad desuden angår fritagelse af den omhandlede transaktion i tilfælde af, at den skulle 

anses for at udgøre en kombination af en indgåelse af forpligtelser i henhold til sjette 

direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 2), og en transaktion vedrørende fordringer i 

henhold til samme artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3), skal det bemærkes, at ifølge 

Domstolens praksis skal hver levering af tjenesteydelser sædvanligvis anses for en 

uafhængig og selvstændig levering, og at leveringen af en ydelse, der i økonomisk henseende 

er en enkelt ydelse, ikke kunstigt må opdeles for ikke at ændre momssystemets 

sammenhæng.” 

 

I Swiss Re er EU-Domstolen enig i generaladvokatens opfattelse og statuerer endnu engang, at 

momsfritagelsen i Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra c) alene omfatter indgåelse af 

finansielle forpligtelser, og at forskellige fritagelsesbestemmelser ikke kan anvendes kumulativt på 

samme transaktion. Desuden undlader EU-Domstolen ligesom i Velvet & Steel at komme med en 

nærmere definition af begrebet indgåelse af finansielle forpligtelser.    

 

4.3.3 Sag C-266/01, TIARD 

Denne afgørelse vedrører som nævnt ovenfor ikke moms, men derimod fortolkningen af Bruxelles-

konventionen. I dommen gives der en nærmere definition af begrebet kautionsaftale/garantikontrakt 

i en EU-retlig kontekst, og da begrebet kautionsaftale bliver defineret i brede generelle vendinger, 

er det almindeligt anerkendt, som redegjort for i afsnit 4.3, at denne definition også bør gøre sig 

gældende indenfor EU’s momsområde, idet artikel 135, stk. 1, litra c) er tilstrækkelig bred til at 

favne alle typer af finansielle forpligtelser vedrørende sikkerheds- og garantistillelse.130Ved 

anvendelse af EU-Domstolens definition af begrebet kautionsaftale i sag C-266/01, TIARD, inden 

for momsområdet vedrørende sikkerheds- og garantistillelse skal det, uanset ovenstående, haves in 

                                                 
130 Se blandt andet Henkow, Oskar: Financial Activities in European VAT, s. 102 og Kajus, Julie og Terra, Ben: 
Commentary – A guide to the Recast VAT Directive, kapitel 9.3.2.2.3. 
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mente, at EU-Domstolen i sin afgørelse i sag C-89/05, United Utilities, udtalte, at retspraksis på et 

område ikke nødvendigvis kan overføres til retspraksis på et andet område, når formålene med de 

forskellige lovbestemmelser ikke er udmøntet i de samme formål.131    

I sagen C-266/01, TIARD anlagde Hoge Raad to præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen, 

hvorefter det ønskedes afklaret, hvorvidt et krav rejst af staten mod PFA i henhold til en privatretlig 

kautionsaftale, som staten har indgået for at opfylde betingelserne i henhold til artikel 6, stk. 1, i 

TIR-konventionen132 og dermed under udøvelse af offentlig myndighed, skal betragtes som en 

borgerlig sag, herunder handelssag som omhandlet i Bruxelles-konventionens artikel 1, samt 

hvorvidt en sag anlagt af staten, hvis genstand er en privatretlig kautionsaftale, betragtes som en sag 

om told som omhandlet i Bruxelles-konventionens artikel 1, når den sagsøgte kan gøre indsigelser 

gældende, der gør det nødvendigt at undersøge og bedømme den toldskyld, som aftalen vedrører.133   

I sagen bemærker EU-Domstolen indledningsvist, at det for at afgøre sagen, først er nødvendigt at 

afgøre, hvilket retsforhold der består mellem parterne i tvisten. På denne baggrund udtaler EU-

Domstolen følgende vedrørende kautionsforpligtelser; 

 

”I henhold til de almindelige principper, der kan udledes af de kontraherende staters 

retssystemer, er en kautionsaftale et trepartsforhold, hvorved kautionisten over for 

kreditor påtager sig at opfylde hoveddebitorens forpligtelser i tilfælde af, at denne 

selv undlader at opfylde dem. 

 

En sådan aftale skaber en ny forpligtelse, for kautionisten, til at indestå for 

opfyldelsen af den hovedforpligtelse, der påhviler skyldneren. Kautionisten træder 

ikke i skyldnerens sted, men indestår blot for betalingen af dennes skyld i 

overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i aftalen eller som følger af loven. 

 

                                                 
131 Jf. sag C-89/05, United Utilities præmis 28. 
132 Toldkonventionen om international godstransport. 
133 Sag C-266/01, TIARD, præmis 14. 
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Den forpligtelse, der derved opstår, er af accessorisk art, dels i den forstand, at 

kreditor alene kan kræve betaling af kautionisten, hvis den skyld, som denne har 

kautioneret for, er forfalden til betaling, dels i den forstand, at kautionistens 

forpligtelse ikke kan omfatte mere end skyldnerens forpligtelser. Denne accessoriske 

karakter indebærer imidlertid ikke, at de retsregler, der gælder for kautionistens 

forpligtelser, skal være helt identiske med de retsregler, der gælder for 

hovedforpligtelsen (jf. bl.a. dom af 23.3.2000, sag C-208/98, Berliner Kindl Brauerei, 

Sml. I, s. 1741).”134 

 

EU-Domstolen når i sine videre bemærkninger frem til, at retsforholdet mellem den hollandske stat 

og PFA ikke er reguleret af TIR-konventionen, idet denne konvention ikke indeholder nogen 

bestemmelser, der angiver rækkevidden af en kautionists forpligtelser, som en stat har stillet som 

betingelse for en beslutning om at autorisere nationale garanterende organisationer. Derudover 

observerer EU-Domstolen, at PFA af egen fri vilje har indgået kautionsaftalen, samt at det står PFA 

frit for når som helst at opsige kautionsaftalen med et varsel på 30 dage.135 På denne baggrund når 

EU-Domstolen frem til;  

 

”… at Bruxelleskonventionens artikel 1, stk. 1, skal fortolkes således, at en sag, der 

anlægges af en kontraherende stat mod et privatretligt retssubjekt om opfyldelsen af 

en privatretlig aftale om kaution, som er indgået med henblik på at gøre det muligt for 

en anden at stille en af staten krævet og defineret sikkerhed, er omfattet af begrebet 

»borgerlige sager, herunder handelssager«, som omhandlet i bestemmelsens første 

punktum under forudsætning af, at retsforholdet mellem kreditor og kautionisten, 

således som det følger af kautionsaftalen, ikke indebærer, at staten udøver beføjelser, 

                                                 
134 Sag C-266/01, TIARD, præmis 27-29. 
135 Sag C-266/01, TIARD, præmis 33. 
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der rækker ud over, hvad der gælder efter de retsregler, som finder anvendelse i 

forholdet mellem borgerne.”136 

 

Vedrørende det andet præjudicielle spørgsmål, når EU-Domstolen frem til, at der ved afgørelsen af 

Bruxelles-konventionens anvendelsesområde alene skal tages hensyn til sagens genstand.137 På 

denne baggrund når EU-Domstolen frem til, at en sag anlagt vedrørende opfyldelse af en 

kautionsaftale, som er indgået for at garantere betalingen af toldskyld ikke skal betragtes som en sag 

om toldskyld, og dette uanset hvorvidt kautionisten kan gøre indsigelser gældende, som gør det 

nødvendigt at undersøge den toldskyld, som sagen vedrører.138   

For så vidt angår nærværende afhandling er det interessante ved denne afgørelse ikke, hvorvidt den 

pågældende kautionsaftale er omfattet af Bruxelles-konventionen, men at EU-Domstolen 

indledningsvist kommer med en definition af en kautionsforpligtelse/garantistillelse i en EU-retlig 

kontekst.  

I henhold til EU-Domstolens udtalelse i sagen er kendetegnet ved en garantistillelse altså, at denne 

består af et trepartsforhold, hvorefter garanten påtager sig at opfylde debitors forpligtelse over for 

kreditor i det tilfælde, at debitor misligholder sin forpligtelse. Garantens forpligtelse er således af 

accessorisk karakter, og garanten indestår i den forbindelse udelukkende for betalingen og træder 

således ikke i debitors sted, og garantens forpligtelser må ikke være mere vidtrækkende end 

debitors.139  

 

 

 

 

                                                 
136 Sag C-266/01, TIARD, præmis 36. 
137 Sag C-266/01, TIARD, præmis 42.  
138 Sag C-266/01, TIARD, præmis 44. 
139 Sag C-266/01, TIARD, præmis 27-29. 
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4.4 Bestemmelsens anvendelsesområde  
Momsfritagelsen i Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra b omfatter tre forskellige typer af ydelser 

vedrørende sikkerheds- og garantistillelse. Efter bestemmelsens ordlyd fritages nemlig; 

- Indgåelse af forpligtelse om sikkerheds- og garantistillelse   

- Forhandlinger om sikkerheds- og garantistillelse 

- Forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten  

 

4.4.1 Indgåelse af forpligtelse om sikkerheds- og garantistillelse   

Ud fra bestemmelsens ordlyd må det formodes, at alle former for sikkerheds- og garantistillelse er 

omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde. Det er altså ikke formen, der er afgørende, men 

hvorvidt transaktionen har karakter af, at der stilles en eller anden form for garanti eller sikkerhed. 

Begrebet sikkerheds- og garantistillelse er dog ikke defineret nærmere i Momssystemdirektivet eller 

i andre relevante EU-retsakter, og EU-Domstolen har som nævnt ovenfor endnu ikke taget stilling 

til begrebet ud fra et momsretligt perspektiv. I EU-retlig kontekst er begrebet garantistillelse dog 

defineret i sag C-266/01, TIARD, og det vil ikke give mening med en anderledes fortolkning heraf 

inden for momsretten, idet der ikke er øvrige hensyn, der skal tilgodeses.  

I al almindelighed benyttes begrebet sikkerheds- og garantistillelse dog ofte om aftaler, hvis formål 

er at afdække en økonomisk risiko. Der er her tale om en fordringshavers risiko, for at skyldneren 

ikke opfylder den pågældende pengefordring med tab til følge for fordringshaveren.140 I den 

forbindelse er de mest generelle sikringsformer pant og kaution uden tvivl omfattet af 

momsfritagelsens anvendelsesområde, idet disse sikringsformer er almindelig accepterede og 

anerkendte sikringsformer. Det må dog ud fra bestemmelsens ordlyd kunne konkluderes, at 

momsfritagelsen ikke alene er begrænset til kun at omfatte indgåelse af forpligtelser om pant og 

kaution, idet fritagelsesbestemmelsen netop ikke specifikt går på disse sikringsformer, men har en 

mere generel ordlyd. Henses der endvidere til de danske skattemyndigheders praksis på området, så 

definerer skattemyndighederne anvendelsesområdet for den pågældende momsfritagelse som de 

transaktioner, hvorefter der stilles en sikkerhed eller garanti, for at en indgået forpligtelse opfyldes 

på nærmere fastsatte vilkår.141 Det bemærkes her, at der altså ligeledes ikke bliver anvendt en 

                                                 
140 Pedersen, Hans Viggo: Kaution s. 11.  
141 Den juridiske vejledning afsnit D.A.5.11.5.2 
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specifik afgrænsning af begrebet. De danske skattemyndigheder oplister ikke-udtømmende desuden 

følgende sikringsformer som omfattet af momsfritagelsens anvendelsesområde; 

- garanti for udbetaling af realkreditlån 

- garanti for ejendomshandel 

- indeståelse og tabsgaranti for realkreditinstitutter 

- betalingsgarantier 

- arbejds- og tilbudsgarantier 

- import- og eksportremburser 

- garantier for toldkreditter 

- indeståelser 

- kautioner 

- endossementsforpligtelser ved rediskontering af veksler, samt 

- afgivelse af vekselaccepter142 

Det bemærkes her, at alle de oplistede sikringsformer har til formål at afdække den ovenfornævnte 

økonomiske risiko. Det bemærkes endvidere, at pantstiftelse ikke er medtaget i oplistningen.143   

På denne baggrund må det derfor kunne konkluderes, at momsfritagelsen vedrørende indgåelse af 

forpligtelser om sikkerheds- og garantistillelse skal fortolkes bredt og omfatter enhver form for 

sikkerheds- og garantistillelse, der har til formål at afdække den økonomiske risiko, for at en 

fordringshaver lider tab i tilfælde af, at debitor ikke opfylder den pågældende pengefordring. Denne 

tolkning er desuden i overensstemmelse med de danske skattemyndigheders tolkning som den 

fremgår af Den Juridiske Vejledning gengivet ovenfor.        

De momsretlige principper vedrørende behandlingen af sammensatte ydelser som statueret af EU-

Domstolen144 indebærer, at en bi-ydelse skal behandles momsmæssigt på samme måde som den 

hovedydelse, den knytter sig til. I nærværende sammenhæng betyder dette, at såfremt der indgår bi-

ydelser i forbindelse med leveringen af ydelser vedrørende sikkerheds- og garantistillelse, så skal 

disse bi-ydelser behandles på samme måde som hovedydelsen og dermed være momsfri.145 For at 

en ydelse har karakter af at være en bi-ydelse, er det dog et krav, at selve ydelsen ikke er et mål i sig 
                                                 
142 Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.11.5.2. 
143 Pantstiftelser er nærmere behandlet i afsnit 5.1.3.  
144 Se blandt andet sag C-349/96, Card Protection Plan. 
145 Dette er i overensstemmelse med skattemyndighedernes praksis, jf. Den Juridiske Vejledning, kapitel D.A.5.11.5.2. 
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selv, men blot et middel til at udnytte hovedydelsen bedst muligt.146 Som eksempler på bi-ydelser til 

sikkerheds- og garantistillelse kan nævnes kreditvurderinger, gennemførelse af sikringsakter, 

udarbejdelse af garantidokumenter og rådgivning i forbindelse med sikkerheds- og garantistillelse, 

idet disse kan anses for at være et middel til bedst muligt at udnytte hovedydelsen, der består i 

sikkerhedsstillelse. For at fritagelsen også kan omfatte disse tjenesteydelser, er det endvidere et 

krav, at disse leveres fra samme leverandør som hovedydelsen, da der ellers vil være tale om to 

særskilte hovedydelser.147   

        

4.4.2 Forhandlinger om sikkerheds- og garantistillelser 

Momsfritagelsen i Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra b fritager også forhandlinger om sikkerheds- 

og garantistillelser. Forhandlingsvirksomhed er i den forbindelse et fællesskabsretligt begreb 

synonymt med formidlingsvirksomhed, der defineres som; 

 

”… en tjenesteydelse, som udføres over for en kontraktpart, og som parten yder 

vederlag for, idet der er tale om en særskilt mellemmandsvirksomhed 

[formidlingsvirksomhed].”148  

 

Formidlere af sikkerheds- og garantistillelse er således også fritaget fra moms efter nærværende 

bestemmelse. Det bemærkes her, at formidlere der handler i eget navn, men for en andens regning, 

uanset denne bestemmelse ville være momsfritaget for deres formidlingsvirksomhed, idet sådanne 

formidlere anses for selv at have modtaget og leveret den pågældende, her momsfrie, ydelse efter 

Momslovens § 4, stk.4149. Momsfritagelsen af formidling/forhandling om sikkerheds- og 

garantistillelse skaber således som udgangspunkt momsmæssig ligestilling mellem de formidlere, 

der handler i eget navn, men for fremmed regning, og de formidlere, der handler i fremmed navn og 

for fremmed regning.150 De afledte konsekvenser af formidling i henholdsvis fremmed og eget navn 

er dog ikke ligestillet, når det kommer til beregningen af virksomhedens eventuelle delvise 

                                                 
146 Sag C-349/96, Card Protection Plan, præmis 30. 
147 Jf. sag 173/88, Henriksen, præmis 16. 
148 Jf. mutatis mutandis sag C-453/05, Volker Ludvig, præmis 23 og sag C- 235/00, CSC Financial Services, præmis 39.  
149 Denne bestemmelse af en implementering af artikel 28 i Momssystemdirektivet. 
150 Se endvidere Kajus, Julie og Terra, Ben: Commentary – A guide to the Recast VAT Directive, kapitel 9.3.2.2. 
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momsfradragsprocent.151 Formidlere der handler i eget navn, men for fremmed regning, skal nemlig 

ved beregningen af den delvise momsfradragsprocent medtage hele salgsprisen for garantistillelsen 

i beregningen, idet de netop anses for selv at have indkøbt og videresolgt den pågældende ydelse. 

Modsat skal de formidlere, der handler i fremmed navn, fremmed regning, alene medtage den 

modtagne provision i beregningen af den delvise momsfradragsprocent. Resultatet heraf er således, 

alt andet lige, at formidlere, der handler i eget navn får en lavere delvis momsfradragsprocent 

sammenlignet med de formidlere, der handler i fremmed navn.   

    

4.4.3 Forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten  

For det første bemærkes det her, at denne del af fritagelsesbestemmelsen er begrænset til kun at 

omfatte forvaltning af kreditgarantier og ikke forvaltning af andre former for sikkerheder og 

garantier. Dette er i overensstemmelse med Momssystemdirektivet, og en sammenligning af de 

forskellige autentiske sprogversioner ændrer ikke herpå.152 For det andet bemærkes det, at det kun 

er forvaltning ved den person, der har ydet kreditten, der er momsfritaget. Det betyder altså, at det 

er en forudsætning for momsfritagelse af forvaltning af kreditgarantier, at denne udføres af den, der 

har ydet kreditten.    

 

4.5 Øvrige bestemmelser relateret til momsfritagelsen for sikkerheds- og 
garantistillelse 

Momsfritagelsen i Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra b har relation til en række forskellige 

bestemmelser i både Momsloven og i Lønsumsafgiftsloven153. Disse bestemmelser omfatter blandt 

andet muligheden for opnåelse af momsfradrag i forbindelse med levering af finansielle 

tjenesteydelser til aftagere uden for EU samt pligten til at afregne lønsumsafgift ved levering af 

disse tjenesteydelser. Derudover findes der en bestemmelse i Momssystemdirektivet, der giver 

medlemsstaterne hjemmel til at implementere regler, der giver afgiftspligtige personer ret til at lade 

sig frivillig registrere for moms for levering af finansielle ydelser.    

                                                 
151 I henhold til Momsloven § 38, stk. 1 kan virksomheder kun fradrage moms af indkøb, der kan relateres til både 
momspligtige og momsfrie aktiviteter, forholdsmæssigt svarende til den momspligtige omsætning i forhold til den totale 
omsætning.    
152 I den svenske sprogversion benyttes ” förvaltning av kreditgarantier”, i den engelske ” management of credit 
guarantees”, i den tyske ” Verwaltung von Kreditsicherheiten” og i den franske ” la gestion de garanties de crédits”.  
153 Lov nr. 466 af 22. maj 2006 om afgift af lønsum mv. 
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Det følger af de almindelige fradragsregler i Momsloven, at der ikke er fradrag for moms af indkøb 

relateret til leveringen af momsfrie ydelser.154 I Momsloven findes der dog undtagelser til dette 

udgangspunkt. I henhold til Momsloven § 37, stk. 7155 indrømmes der nemlig momsfradrag for 

indkøb til brug for en virksomheds leverancer fritaget efter Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10 og nr. 

11, litra a-e, når disse tjenesteydelser leveres til købere etableret uden for EU, eller de pågældende 

tjenesteydelser er knyttet direkte til varer, som udføres til steder uden for EU. Ordlyden af både den 

nationale bestemmelse og den korresponderende bestemmelse i Momssystemdirektivet indikerer, at 

det eneste krav for indrømmelsen af momsfradraget er, at kunden er etableret uden for EU og altså 

uden hensyn til, hvor det faktiske forbrug af tjenesteydelsen finder sted. Med disse bestemmelser 

kan virksomheder altså fradrage den andel af virksomhedens købsmoms, der svarer til forholdet 

mellem indtægter fra kunder etableret uden for EU og de samlede indtægter i løbet af året.156   

Det følger af Lønsumsafgiftsloven, at virksomheder, hvis aktiviteter er omfattet af momsfritagelsen 

i Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11 er omfattet af lønsumsafgiftspligten.157 Ved beregningen af 

lønsumsafgiften findes der i alt 4 forskellige metoder, hvorefter både afgiftsgrundlag og afgiftssats 

varierer, efter hvilken metode der benyttes.158 Finansielle virksomheder, herunder virksomheder, 

der har momsfritagede aktiviteter i form af sikkerheds- og garantistillelse, er pligtige til at afregne 

lønsumsafgift efter metode 2, såfremt salget af finansielle ydelser i virksomheden udgør en 

væsentlig del af virksomhedens samlede omsætning.159 I den forbindelse anses de finansielle 

indtægter normalt for væsentlige, såfremt de udgør mere end 50 % af den samlede omsætning.160   

Det følger af Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 2 og § 5, stk. 2, at afgiftsgrundlaget skal opgøres til 

virksomhedens samlede lønsum, og at afgiftssatsen er 10,9 %161 ved opgørelsen af lønsumsafgiften 

efter metode 2.     

 

I henhold til Momssystemdirektivet artikel 137 indrømmes der blandt andet hjemmel til for EU 

medlemsstaterne at indføre regler, hvorefter afgiftspligtige personer kan lade sig frivillig registrere 

                                                 
154 Dette følger af Momsloven § 37, stk. 1.  
155 Denne bestemmelse er en implementering af Momssystemets artikel 169, stk. 1, litra c), der ikke er fakultativ.  
156 Pedersen, Søren Engers og Andersen, Merete: Moms 4 – International Handel, s. 89. 
157 Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1.  
158 Se blandt andet Den Juridiske Vejledning afsnit D.B.2.1. 
159 Dette følger af Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 2. Se endvidere Den Juridiske Vejledning afsnit D.B.2.1. 
160 Den Juridiske Vejledning afsnit D.B.4.4.2. 
161 Afgiftssatsen vil stige løbende år for år frem til 2021, hvor afgiftsstaten vil være 12,3 %. 
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for moms for levering af finansielle ydelser som omhandlet i Momssystemdirektivets artikel 135, 

stk. 1, litra b)-g). Denne hjemmel er interessant, idet momsfritagelserne i Momssystemdirektivets 

artikel 135, stk. 1, litra b)-g) netop er begrundet i pragmatiske hensyn, idet blandt andet opgørelsen 

af afgiftsgrundlaget er særlig problematisk.162 I henhold til bestemmelsens ordlyd kan EU 

medlemsstaterne begrænse omfanget af denne valgmulighed samt fastsætte de nærmere 

bestemmelser for udøvelsen af denne valgmulighed.163 Danmark samt de fleste andre EU 

medlemsstater har valgt ikke at indføre ovennævnte regler, hvorefter afgiftspligtige personer får 

mulighed for at opkræve moms ved levering af finansielle transaktioner. I den forbindelse er der på 

nuværende tidspunkt kun seks EU medlemsstater, der har valgt at gøre brug denne mulighed i 

Momssystemdirektivet, og der er her tale om Østrig, Frankrig, Tyskland, Belgien, Estland og 

Litauen.164 

Implementeringen af bestemmelsen i de forskellige lande varierer meget, både med hensyn til i 

hvilket omfang muligheden for momsbeskatning gør sig gældende, og med hensyn til hvilke typer 

af finansielle transaktioner der er omfattet af muligheden. Alene i Tyskland, Estland og Litauen 

gælder muligheden for momspligt også sikkerheds- og garantistillelse.165 Denne mulighed bliver 

dog kun benyttet i begrænset omfang, og der er ikke implementeret bestemmelser vedrørende 

opgørelsen af selve momsgrundlaget for disse finansielle transaktioner.166           

 

4.6 Forslag til direktiv og forordning 
Som nævnt i afsnit 3.3.1 har Kommissionen fremsat henholdsvis et direktivforslag og et 

forordningsforslag vedrørende den momsmæssige behandling af finansielle ydelser. Forslagene er 

netop relevante, da der er set eksempler på, at forslag til lovgivning har været benyttet til støtte for 

et givet fortolkningsresultat af EU-Domstolen. På denne baggrund inddrages disse forslag i det 

følgende på trods af, at alt tyder på, at arbejdet med at få forslagene gennemført er blevet sat i bero.    

Kommissionen fremsatte den 28. november 2007 henholdsvis ”Forslag til Rådets Direktiv om 

ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen 

                                                 
162 Formålet med disse fritagelser er beskrevet ovenfor i kapitel 4.1. 
163 Momssystemdirektivets artikel 137, stk. 2.  
164 Nathoeni, Sandhya og Braakman, Ted: Option for Taxation of Financial Services – Is It an Option? 
165 Nathoeni, Sandhya og Braakman, Ted: Option for Taxation of Financial Services – Is It an Option? 
166 Nathoeni, Sandhya og Braakman, Ted: Option for Taxation of Financial Services – Is It an Option? samt Henkow, 
Oskar: Financial Activities in European VAT, s. 335-339.  
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af forsikringstjeneste og finansielle tjenester”167 og ”Forslag til Rådets Forordning om 

gennemførelsesbestemmelser til direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med 

hensyn til behandlingen af forsikringstjeneste og finansielle tjenester”168.  

Formålet med forslagene er at forbedre retssikkerheden for markedsaktørerne samt mindske de 

administrative byrder forbundet med en korrekt anvendelse af bestemmelserne vedrørende 

momsfritagelserne af forsikringsydelser og finansielle ydelser.169 Disse formål søges opfyldt ved at 

indføre definitioner og præciseringer af momsfritagelserne for forsikringsydelser og finansielle 

ydelser og ved at udvide den eksisterende mulighed for at vælge at betale moms ved levering af 

finansielle ydelser samt ved indførelse af såkaldte omkostningsdelingsgrupper (cost-sharing 

groups).170 Ud fra Kommissionens forslag til direktiv og forordning bemærkes det, at disse er et 

forsøg på at implementere EU-Domstolens afgørelser inden for området i EU-retsakterne, hvilket 

harmonerer med Kommissionens ønske om at præcisere bestemmelsernes anvendelsesområde.     

I henhold til forslaget til ændring af Momssystemdirektivet foreslås det, at artikel 135, stk. 1, litra 

a)-g) affattes således; 

 

" [1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:] 

a) forsikring og genforsikring 

b) ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for gæld hidrørende fra ydelsen af lån 

c) transaktioner vedrørende finansielle indskud og kontoføring 

d) omveksling af valuta og tilrådighedsstillelse af kontanter 

e) levering af værdipapirer 

f) formidling som led i de i litra a)-e) nævnte forsikringstransaktioner og 

finansielle transaktioner 

g) forvaltning af investeringsfonde”171 

 

                                                 
167 KOM(2007) 747 endelig. 
168 KOM(2007), 746 endelig.  
169 KOM(2007), 747, endelig, s. 2.  
170 KOM(2007), 747, endelig, s. 2. 
171 Kommissionens forslag til Direktiv af 28. november 2007, artikel 1, stk. 1, litra a).  
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Det foreslås endvidere, at følgende krav til anvendelsen af momsfritagelserne i artikel 135, stk. 1, 

litra a)-e) indsættes i bestemmelsen; 

 

”Fritagelsen i henhold til stk. 1, litra a)-e), finder anvendelse på leveringen af alle 

bestanddele af en forsikringstjeneste eller finansiel tjeneste, forudsat at denne 

bestanddel danner et særskilt hele og bærer de specifikke og væsentlige kendetegn ved 

den tjeneste, der er momsfritaget.”172 

 

Det bemærkes her, at momsfritagelsen vedrørende garanti- og sikkerhedsstillelse foreslås ændret til 

kun at omfatte sikkerhedsstillelse for ”gæld hidrørende fra ydelsen af lån” samt formidling heraf, 

hvilket må anses for en indskrænkning af bestemmelsens nuværende anvendelsesområde. Det følger 

endvidere af direktivforslaget, at ”sikkerhedsstillelse for gæld” skal forstås som ”overtagelse af 

ansvaret for en anden persons gæld”.173 Det bemærkes her, at der ud fra den foreslåede definition 

af ”sikkerhedsstillelse for gæld” lægges op til, at momsfri sikkerhedsstillelse vil kræve et 

trepartsforhold. Det bemærkes endvidere, at formidling af sikkerhedsstillelse foreslås fortsat 

momsfritaget blot i henhold til artikel 135, stk. 1, litra f).    

Derudover foreslås det, at bestemmelsen vedrørende muligheden for, at EU medlemsstaterne kan 

implementere bestemmelser, hvorefter leverandører af finansielle ydelser kan vælge at opkræve 

moms for disse leverancer, udvides til at blive en obligatorisk bestemmelse, således at 

bestemmelsen ikke længere er en fakultativ bestemmelse, der er op til EU medlemsstaterne selv at 

vælge, hvorvidt de vil implementere.174 

Forslaget til forordning indeholder en lang række fortegnelser over de typer af transaktioner, der er 

henholdsvis omfattet af og udelukket fra de momsfritagelser for forsikringsydelser og finansielle 

ydelser, der er defineret i Kommissionens forslag til ændring af Momssystemdirektivet.175 

Afgrænsningen af definitionen af ”sikkerhedsstillelse for gæld” sker i den forbindelse i 

                                                 
172 Kommissionens forslag til Direktiv af 28. november 2007, artikel 1, stk. 1, litra b).  
173 Kommissionens forslag til Direktiv af 28. november 2007, artikel 1, stk. 2. 
174 Kommissionens forslag til Direktiv af 28. november 2007, artikel 1, stk. 4.  
175 KOM(2007), 746 endelig, s. 5.  
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forordningsforslagets artikel 4, hvorefter definitionen heraf mindst dækker credit default swaps og 

toldgarantier, men ikke følgende ydelser; 

 

”a) garantier for reparation eller ombytning af fejlbehæftede varer 

b) overdragelse af aktiver til brug for sikkerhedsstillelse for gæld, der ikke er en følge 

af ydelsen af lån 

c) ydelse af garantier som sikkerhed for manglende lejebetaling eller lejerestance 

d) ydelse af eksportkreditgarantier 

e) overtagelse af forpligtelser af ikke-økonomisk karakter.” 

 

Det bemærkes her, at litra a) og e) allerede på nuværende tidspunkt er udelukket fra den nuværende 

momsfritagelse vedrørende sikkerheds- og garantistillelse ud fra EU-Domstolens dom i sag C-

455/05, Velvet & Steel. Derudover foreslås momsfritagelsen afskåret fra at omfatte pantstiftelse, 

der ikke sker i forbindelse med ydelse af lån, garantistillelser for manglende lejebetalinger samt 

ydelse af eksportkreditgarantier. I den forbindelse må det formodes, at ydelse af 

eksportkreditgarantier i stedet for kan fritages som værende en forsikringsydelse, hvilket også er 

indikeret i Kommissionens baggrundsnotat af 5. marts 2008176.177    

I henhold til kravet om at de finansielle ydelser skal bære de specifikke og væsentlige kendetegn 

ved ”sikkerhedsstillelse for gæld” for at kunne være momsfritaget efter den foreslåede artikel 135, 

stk. 1, litra b) foreslås det, at indretning og overvågning af instrumenter, der benyttes til 

sikkerhedsstillelse for gæld samt kreditgarantiderivater anses for at opfylde disse krav.178 

   

  

                                                 
176 Jf. TAXUD/2414/08. 
177 Se endvidere Terra, Ben og Kajus, Julie: VAT and Financial Services- The Commission’s Paper for Change, s. 75.  
178 Kommissionens forslag til Forordning af 28. november 2007, artikel 16. 
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5. Finansielle aktiviteter i forbindelse med sikkerheds- og garantistillelse og 
rækkevidden af momsfritagelsesbestemmelsens anvendelsesområde 

I dette kapitel vil de forskellige finansielle aktiviteter, der benyttes til sikkerheds- og garantistillelse 

blive beskrevet og analyseret med henblik på at definere og afgrænse rækkevidden af 

momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse. Beskrivelsen af de finansielle aktiviteter vil ske 

ud fra en almindelig dansk sprogforståelse og ud fra en dansk privatretlig begrebsramme. Analysen 

vil tage sit afsæt i de fortolkningsprincipper og praksis, der er beskrevet ovenfor. Kapitlet vil blive 

afsluttet med en opsummering af de særlige kendetegn, der gør sig gældende for de finansielle 

aktiviteter, der netop er omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse.  

 

5.1 Sikkerheds- og garantistillelse  
Udtrykket sikkerheds- og garantistillelse anvendes om forskellige aftaler, hvis formål er sikring 

mod en økonomisk risiko.179 Betydningen af ”sikkerhedsstillelse” som begreb er dog ikke fast 

defineret i retslitteraturen, men benyttes oftest som et samlebegreb, der dækker såvel kaution som 

pantsætning for egen eller tredjemands forpligtelse.180 Udtrykket ”garanti” benyttes derimod oftest 

om kaution, men også om såkaldte garantikontrakter samt selvstændige forpligtelser, som garanten 

påtager sig på lige fod med debitor. 181 I det følgende vil der blive analyseret og redegjort for 

forskellige typer af sikkerheds- og garantistillelse i form af garantier, kautioner, pantsætninger, 

støtteerklæringer, kreditforsikringer og kreditderivater. Det bemærkes allerede her, at alle disse 

sikringsformer som udgangspunkt stiftes ved aftale.182   

 

5.1.1 Garantier 

Begrebet garanti benyttes, som nævnt ovenfor, i almindelighed som overbegreb i forhold til kaution, 

men kan ikke udelukkende henføres til denne type af sikkerhedsstillelse. Kendetegnet for en garanti 

er, at denne består i en indeståelse mod økonomiske følger af fremtidige uønskede begivenheder, 

hvilket ligeledes kendetegner kautioner.183 Udover kautioner dækker begrebet ”garanti” også 

                                                 
179 Pedersen, Hans Viggo Godsk: Kaution, s. 13. 
180 Andersen, Paul Krüger m.fl.: Dansk Privatret, s. 495.  
181 Pedersen, Hans Viggo Godsk: Kaution, s. 13. 
182 Panterettigheder kan dog stiftes både ved aftale, dvs. de viljesbestemte panterettigheder, og ved udlæg fra en 
offentlig myndighed, dvs. retspanterettigheder.    
183 Andersen, Paul Krüger m.fl.: Dansk Privatret, s. 496. 
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garantierklæringer, bankgarantier og garantikontrakter, herunder også såkaldte 

restværdigarantikontrakter. I nærværende afsnit vil garantierklæringer, bankgarantier og 

garantikontrakter udelukkende blive behandlet, og kautioner vil blive behandlet særskilt i det 

efterfølgende afsnit.      

 

Garantierklæringer 

Garantierklæringer kendes inden for køberetten, hvor en garanti er en erklæring fra sælger, om at 

sælger indestår over for køber for et produkts egenskaber eller lignende på mere eller mindre 

objektivt grundlag.184 Som et eksempel kan nævnes en brudgaranti ved køb af porcelæn, hvorefter 

sælger indestår for, at det solgte porcelæn ikke går i stykker inden for en given tidsperiode efter 

købet. Der kan også være tale om en garanti for, at et elektronikprodukt har en fastsat 

minimumslevetid, fx 10 år. Fælles for disse garantierklæringer er, at disse er direkte relateret til 

salget af en bestemt vare eller ydelse, og at såfremt en købt vare eller ydelse viser sig ikke at leve 

op til sælgers garanti, er sælger forpligtet til at erstatte køber herfor.185  

 

Da garantierklæringer af typen beskrevet ovenfor ikke har karakter af at være finansielle 

forpligtelser, er disse ikke omfattet af anvendelsesområdet for momsfritagelsen af sikkerheds- og 

garantistillelse, idet det følger af præmis 26 i EU-Domstolens afgørelse i sag C-455/05, Velvet & 

Steel, at momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse alene finder anvendelse på indgåelse af 

finansielle forpligtelser. Dette støttes endvidere af Kommissionens forslag til forordning186, 

hvorefter garantier for reparation eller ombytning af fejlbehæftede varer samt forpligtelser af ikke-

økonomisk karakter specifikt er undtaget fra anvendelsesområdet af momsfritagelsen af sikkerheds- 

og garantistillelse. Da garantierklæringer af typen beskrevet ovenfor ikke er omfattet af 

anvendelsesområdet for momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse, er transaktionerne heller 

ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten. Desuden bemærkes det, at køber i praksis oftest ikke 

erlægger noget særskilt vederlag, for at sælger påtager sig garantierklæringen, og at denne type 

transaktioner derfor i langt de fleste tilfælde falder udenfor momsens anvendelsesområde.         

 

 

                                                 
184 Andersen, Paul Krüger m.fl.: Dansk Privatret, kapitel 10. 
185 Andersen, Paul Krüger m.fl.: Dansk Privatret, kapitel 10. 
186 KOM(2007), 746, endelig. 
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Bankgarantier 

Bankgarantier er et begreb, der dækker over en række forskelligartede indeståelser, der har det til 

fælles, at det er en bank eller et pengeinstitut, der er sikkerhedsstiller, og at banken eller 

pengeinstituttet skal indfri en pengefordring, såfremt en række nærmere bestemte forhold 

foreligger.187 Indholdsmæssigt kan erklæringer om bankgarantier spænde meget vidt fra at have 

karakter af at være simple kautioner, der er subsidiære i forhold til hovedfordringen, og til at have 

karakter af at være selvstændige skylderklæringer, hvorefter hæftelsen sker på lige fod med 

hovedskyldneren.188 Kendetegnet ved en bankgaranti er således, at denne består i et trepartsforhold, 

hvor en bank eller et pengeinstitut garanterer for debitor over for kreditor.  

De bankgarantier, hvor bankens hæftelse er subsidiær i forhold til debitors forpligtelse, opfylder 

umiddelbart betingelserne for at være en kaution/garantikontrakt i henhold til EU-Domstolens 

definition heraf i sag C-266/01, TIARD, idet der her er tale om et trepartsforhold, hvor banken 

påtager sig at opfylde debitors forpligtelse over for kreditor i tilfælde af debitors misligholdelse, 

samtidig med at bankens forpligtelse er accessorisk til debitors forpligtelse, idet banken alene 

indestår for selve betalingen uden at træde i debitors sted. Denne type bankgarantier er dermed 

sammenlignelige med almindelige kautionsaftaler, idet der her blot er tale om kautionsaftaler, hvor 

kautionisten har karakter af at være enten en bank eller et pengeinstitut. På denne baggrund kan det 

dermed udledes, at denne type af bankgarantier derfor må være omfattet af momsfritagelsen af 

sikkerheds- og garantistillelse. Som en følgevirkning heraf betyder dette samtidigt, at transaktionen 

vil være omfattet af lønsumsafgiftspligten. 

Et eksempel på transaktionsflowet ved sikkerhedsstillelse i form af ovennævnte bankgaranti er 

sammenfaldende med det eksempel, der er illustreret nedenfor i afsnittet under kaution. 

De bankgarantier, hvor bankens hæftelse sker på lige fod med debitors hæftelse, det vil sige hvor 

banken hæfter solidarisk med debitor, synes derimod ikke at kunne omfattes af EU-Domstolens 

definition af en kaution/garanti i sag C-266/01, TIARD, da det kan udledes modsætningsvist af EU-

Domstolens definition, at der ikke er tale om en garantiforpligtelse i det tilfælde, hvor garanten og 

debitor hæfter for forpligtelsen over for kreditor i forening, det vil sige, at bankens forpligtelse ikke 

er accessorisk i forhold til debitors forpligtelse. På trods af, at disse typer af bankgarantier er 

                                                 
187 Jensen, Camilla Hørby m.fl.: Bankjura s. 377. 
188 Jensen, Camilla Hørby m.fl.: Bankjura s. 377. 
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udelukket fra at være en garantistillelse, er dette dog ikke ensbetydende med, at disse også er 

udelukket fra momsfritagelsen vedrørende garanti- og sikkerhedsstillelse, idet denne 

momsfritagelse også omfatter ”… andre former for sikkerhed og garantier…”189. Det karakteristiske 

ved lige netop denne type bankgarantier synes at være, at banken påtager sig mod vederlag fra 

debitor at hæfte for debitors betaling på lige fod med debitor over for debitors kreditor. Det er 

utvivlsomt formålet med denne transaktion at sikre opfyldelsen af debitors betalingsforpligtelse 

over for kreditor, hvorfor transaktionen bør være omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og 

garantistillelse, idet der netop sker en form for sikkerhedsstillelse af kreditors fordring. Endvidere 

fremgår det hverken af direktivteksten i det nugældende Momssystemdirektiv eller i 

Kommissionens forslag ændring af Momssystemdirektivet og forslag til forordning, at 

momsfritagelsen vedrørende sikkerheds- og garantistillelse kun finder anvendelse på 

sikkerhedsstillelse, hvor hæftelsen alene er af subsidiær karakter. På denne baggrund må det dermed 

kunne konkluderes, at også denne type af bankgarantier også er omfattet af 

momsfritagelsesbestemmelsen for sikkerheds- og garantistillelse, og at disse transaktioner som en 

følge heraf ligeledes er omfattet af lønsumsafgiftspligten.        

 

Garantikontrakter 

Begrebet garantikontrakt er som sådan hverken beskrevet eller defineret præcist i dansk privatret, 

men benyttes om det forhold, hvor en person ved en garanti påtager sig en økonomisk risiko som et 

givet foretagende medfører for løftemodtageren.190 Dette kan for eksempel dreje sig om risikoen 

for, at en aktieemission ikke bliver tegnet fuldt ud, at et arrangement giver underskud, eller at 

restværdien for en leasingbil bliver mindre, end hvad der er kalkuleret med ved indgåelsen af 

leasingaftalen. Modsat en kautionsaftale tjener garantikontrakter ikke til formål at sikre opfyldelsen 

af en tredjemands betalingsforpligtelse.191 Garantikontrakter er således karakteriseret ved at være et 

topartsforhold, der har til hensigt at afdække en økonomisk risiko, ved at en af aftaleparterne 

påtager sig en garanti for opfyldelsen af en forpligtelse, der netop ikke er en betalingsforpligtelse.192 

På denne baggrund og henset til EU-Domstolens afgørelse i sag C-455/05, Velvet & Steel, kan det 

                                                 
189 Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra c). 
190 Pedersen, Hans Viggo Godsk: Kaution, s. 14. 
191 Andersen, Paul Krüger m.fl.: Dansk Privatret, s. 496. 
192 Jf. i denne retning Andersen, Paul Krüger m.fl.: Dansk Privatret, s. 496.  
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udledes, at garantikontrakter ikke er omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse, 

idet der her ikke er tale om sikkerhedsstillelse for finansielle forpligtelser eller pengeforpligtelser193. 

Derudover bemærkes det, at da der er tale om en garantikontrakt mellem to parter, hvor løftegiveren 

påtager sig en økonomisk risiko over for løftemodtagen, vil der i praksis formentlig aldrig blive 

opkrævet et vederlag i forbindelse med indgåelsen af en garantikontrakt. Til at illustrere dette kan 

nævnes restværdikontrakter, hvor der ved indgåelse af leasingaftaler på biler ofte indføres en 

restværdiklausul i leasingkontrakten. Denne restværdiklausul indebærer, at leasingtager garanterer 

for leasingbilens restværdi ved udløbet af leasingkontrakten, og såfremt restværdien er mindre end 

den kalkulerede restværdi ved indgåelsen af leasingkontrakten, er leasingtager forpligtet til at 

godtgøre leasinggiver differencen. I forbindelse med indgåelsen af denne restværdikontrakt er det 

således svært at forestille sig, at der vil blive opkrævet et vederlag af leasinggiver, hvorfor 

transaktionen formentlig i alle tilfælde vil falde uden for momsen anvendelsesområde, idet der ikke 

sker nogen levering mod vederlag. I tilfælde af en eventuel effektuering af forpligtelsen, vil denne 

transaktion skulle behandles som en momspligtig regulering af leasingydelserne, idet denne 

regulering hidrører fra leveringen af momspligtige leasingydelser og dermed kan karakteriseres som 

en regulering af de erlagte leasingydelser, og kan således momsmæssigt sammenlignes med bi-

omkostninger eller betingede rabatter med ”omvendt fortegn”, som dermed skal indgå i 

momsgrundlaget for leasingydelserne jf. Momsloven § 27, stk. 2, nr. 2 og § 27, stk. 4.194            

    

5.1.2 Kautioner 

Inden for dansk privatret er kaution karakteriseret ved at være en subsidiær forpligtelse, hvor 

kautionisten forpligter sig til at indfri en finansiel forpligtelse der påhviler hovedmanden, såfremt 

denne misligholder sin betalingsforpligtelse.195 Forpligtelsen er subsidiær, da kautionistens 

                                                 
193 I henhold til den engelske og tyske sprogversion af præmis 26 i Velvet & Steel, omfatter bestemmelsens 
anvendelsesområde kun pengeforpligtelser (”…excludes from the scope of that provision obligations which are non-
pecuniary” og ”…dass der Begriff der „Übernahme von Verbindlichkeiten“ andere als Geldverbindlichkeiten, wie die 
Verpflichtung, eine Immobilie zu renovieren, vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung ausschließt”[min 
fremhævning]).  
194 I henhold til Johansen, Flemming Lind m.fl.: Moms 3 – Momspligtig Værdi, s. 32 er sådanne reguleringer ikke 
momspligtige, da det hævdes, at disse falder uden for momsens anvendelsesområde ud fra det synspunkt, at der er tale 
om en kompensation eftersom, at leasinggiver ikke har leveret nogen ydelse til leasingtager i forbindelse med 
reguleringen. Eftersom reguleringen følger af den indgåede leasingkontrakt, og dermed udgør en del af 
prisfastsætningen af leasingydelserne er det forfatterens holdning, at denne regulering netop sker som vederlag for 
billeasingen og dermed er momspligtig. Alternativt ville parterne kunne have en interesse i at fastsætte minimale 
leasingydelser samtidig med en garanti for en meget høj restværdi således, at momsgrundlaget for leasingkontrakten 
minimeres.      
195 Jensen, Camilla Hørby m.fl.: Bankjura - udvalgte emne, s. 341. 
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forpligtelse tidligst indtræder på det tidspunkt, hvor hovedmanden har misligholdt sin forpligtelse. 

Der er altså tale om en solidarisk hæftelse, men hvor kautionisten hæfter subsidiært i forhold til 

hovedmanden.196 Kautionsforpligtelsen kan endvidere betegnes som værende accessorisk til 

hovedfordringen, idet kautionisten kun er forpligtet til at indfri en forpligtelse i samme omfang som 

hovedmanden. Det vil sige, at der skal bestå en retskraftig fordring mod hovedmanden, for at 

kautionisten kan blive forpligtet.197 At det er hovedmanden, der er den egentlige skyldner indebærer 

endvidere, at kautionisten kan gøre et regreskrav gældende mod hovedmanden i tilfælde af, at 

kautionisten har måtte fyldestgøre kreditor. Kautionisten kan med andre ord siges at hæfte for 

hovedmandens betalingsevne, og ikke for hvorvidt der består en gyldig og retskraftig fordring. 

Kendetegnet ved denne type sikkerhedsstillelse er altså, at sikkerheden er personel og dermed 

afhænger af hovedmandens og kautionistens betalingsevne på forfaldstidspunktet for den 

pågældende fordring. Denne sikkerhedsform anvendes oftest i tilfælde, hvor det ikke er muligt at 

opnå tilstrækkelig med sikkerhed gennem pantstiftelse198 eller lignende, samt for engagementer 

hvor skyldneren er et mindre selskab med begrænset hæftelse199.200     

Sammenholdes ovenstående redegørelse af begrebet kaution og dens særlige karakteristika ud fra et 

dansk privatretligt perspektiv med EU-Domstolens definition af en kautionsaftale/garantikontrakt i 

sag C-266/01, TIARD, bemærkes det, at de to definitioner er sammenfaldende, og at kautioner efter 

dansk privatret har de samme karakteristika som er kendetegnet for kautionsaftaler i henhold til sag 

C-266/01, TIARD. Fælles for begge definitioner er nemlig, at der er tale om accessoriske 

forpligtelser i forbindelse med et trepartsforhold, hvorefter kautionisten påtager sig at opfylde 

debitors betalingsforpligtelse over for kreditor i tilfælde af debitors misligholdelse med hensyn til 

betalingen i det underliggende låneforhold mellem debitor og kreditor. Det særligt karakteristiske i 

begge definitioner er således, at kautionisten alene indestår for selve debitors betaling, og at 

kautionisten dermed hverken træder i debitors sted eller hæfter på lige fod med debitor, idet 

kautionistens forpligtelse tidligst indtræder ved debitors misligholdelse.  

 

                                                 
196 Jensen, Camilla Hørby m.fl.: Bankjura – udvalgte emner, s. 341. 
197 Pedersen, Hans Viggo Godsk: Kaution s. 13 og 22. 
198 Se afsnit 4.2.4. 
199 I sådanne tilfælde vil hovedaktionæren eller hovedanpartshaveren ofte stille kaution for selskabet. 
200 Jensen, Camilla Hørby m.fl.: Bankjura – udvalgte emner, s. 341. 
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Et eksempel på transaktionsflowet ved kaution er illustreret herunder:  

 

 

 

 

 

1. Kreditor yder Debitor (hovedmanden) et lån, mod at der stilles kaution. 

2. Kautionisten stiller kaution til Kreditor for Debitors betalingsforpligtelse i det underliggende 

låneforhold. Debitor skal i den forbindelse løbende betale et vederlag til Kautionisten som 

modydelse, for at Kautionisten stiller garanti for Debitors betaling overfor Kreditor. 

3. I tilfælde af Debitors manglende betalingsevne bliver Kautionisten forpligtet til at indbetale 

det udestående beløb til Kreditor, og Kautionisten overtager i den forbindelse et regreskrav 

mod Debitor.  

Den relevante transaktion i ovenstående transaktionsflow er transaktion nr. 2, som netop er den 

transaktion, hvor der sker sikkerhedsstillelse i form af kaution. Som anført ovenfor opfylder denne 

transaktion kravene til at være en kautionsaftale i henhold til EU-Domstolens afgørelse i sag C-

266/01, TIARD, hvorfor denne transaktion falder inden for anvendelsesområdet af momsfritagelsen 

af sikkerheds- og garantistillelse og dermed er momsfri. Det samme gælder for eventuelle 

formidlinger i forbindelse med indgåelsen af kautionsaftalen. Da disse transaktioner er momsfri 

som værende omfattet af Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, litra b, er transaktionerne omfattet af 

lønsumsafgiftspligten. 

I praksis stilles der dog ofte kaution mellem afhængige parter, det vil sige mellem for eksempel 

koncernforbundne selskaber eller mellem selskaber og hovedaktionærer, hvorfor kautionisten oftest 

ikke opkræver et vederlag af debitor (hovedmanden) for at påtage sig den økonomiske risiko 

forbundet med sikkerhedsstillelsen som illustreret ovenfor. Konsekvensen af, at der ikke erlægges et 

vederlag som modydelse for sikkerhedsstillelsen, er selvfølgelig, at transaktionen falder helt uden 

for momsens anvendelsesområde, idet der ikke sker nogen levering mod vederlag. Eventuelle 

Kreditor Kautionist 

Debitor 
2) Vederlag 

3) Kaution 

1) Lån 
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formidlinger og handlinger vil dog fortsat være momsfritaget, såfremt der i den forbindelse er 

blevet opkrævet et vederlag.  

Det bemærkes endvidere, at kautionistens eventuelle opfyldelse af sin kautionsforpligtelse overfor 

kreditor i transaktion nr. 3 er næste led i transaktionskæden, og at denne transaktion ikke kan 

karakteriseres som momsfri sikkerheds- og garantistillelse. Denne transaktion er karakteriseret ved, 

at kautionisten indfrier debitors betalingsforpligtelse over for kreditor, mod at kautionisten 

indtræder i kravet over for debitor. For kreditors synspunkt er der således her tale om, at vederlaget 

for transaktion nr. 2 betales af kautionisten i stedet for af debitor i forbindelse med debitors 

manglende betalingsevne eller vilje. Ligeledes modtager kautionisten ingen leverance ved at betale 

det pågældende vederlag til kreditor. Da der således i transaktion nr. 3 ikke sker nogen levering i 

denne transaktion er betingelsen om, at der skal være levering mod vederlag førend momsen kan 

finde anvendelse ikke opfyldt, og transaktionen falder dermed uden for momsens 

anvendelsesområde. Denne transaktion kan sammenlignes med udbetalingen af en forsikringssum 

eller kompensation, og konsekvensen af dette er derfor, at der ikke skal svares moms af vederlaget 

betalt af kautionisten til kreditor.             

    

5.1.3 Pantsætninger  

Inden for dansk privatret er panteret karakteriseret som værende udtryk for den sikkerhed en 

panthaver(kreditor) har til at søge sig fyldestgjort i et pantsat aktiv, såfremt debitor mangler evne 

eller vilje til at indfri kreditors pengefordring.201 Kendetegnet ved denne type sikkerhed er, at denne 

er en reel sikkerhed i et aktiv, der ikke afhænger af debitors eller pantsætters betalingsevne eller -

vilje. Panteret kan stiftes med sikkerhed i fast ejendom, løsøre eller fordringer.202 Inden for 

panteretten skelnes der navnlig mellem underpant og håndpant, hvor underpant er den type 

pantsætning, hvor det pantsatte aktiv forbliver i pantsætterens besiddelse modsat håndpant, hvor 

pantsætter berøves adgangen til at disponere over det pantsatte aktiv.203 Håndpant benyttes kun ved 

pantsætning af løsøre. Ved pantsætninger kan pantet enten stilles af debitor selv eller af 

tredjemand.204  

                                                 
201 Pedersen, Hans Viggo Godsk: Kaution, s. 11.  
202 Andersen, Paul Krüger m.fl.: Dansk Privatret, kapitel 18.  
203 Von Eyben, Bo: Juridisk Ordbog, s. 169 og 354.   
204 Andersen, Paul Krüger m.fl.: Dansk Privatret, s. 450. 
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Et eksempel på transaktionsflowet ved pantsætning er illustreret herunder.  

 

 

  

 

 

 

1. Kreditor yder et lån til Debitor, mod at der stilles sikkerhed til Kreditor 

2. Til sikkerhed for lånet underpantsætter Debitor (eller tredjemand) et aktiv til kreditor 

3. I tilfælde af Debitors manglende betalingsevne kan Kreditor realisere det pantsatte aktiv 

gennem tvangsauktion 

 

Den relevante transaktion i nærværende sammenhæng er transaktion nummer to, der er selve 

sikkerhedsstillelsen. Denne transaktion er som udgangspunkt kendetegnet ved, at debitor eller 

tredjemand forpligter sig til at lade et nærmere bestemt aktiv realisere/sælge til kreditors 

fyldestgørelse i tilfælde af debitors manglende betalingsevne på forfaldstidspunktet. Ud fra disse 

karakteristika kan det således udledes, at denne type sikkerhedsstillelse ikke er omfattet af begrebet 

garantistillelse som defineret i EU-Domstolens afgørelse i sag C-266/01, TIARD. Dette beror på det 

faktum, at der ikke er tale om et trepartsforhold, hvorefter garanten har påtaget sig at opfylde 

debitors forpligtelse overfor kreditor i tilfælde af debitors misligholdelse af sin betalingsforpligtelse. 

Der er nemlig kun tale om et trepartsforhold i det tilfælde, hvor der er stiftet tredjemandspant, og i 

dette tilfælde har tredjemand ikke forpligtet sig til at opfylde debitors forpligtelse, men alene til at 

lade et aktiv realisere/sælge gennem tvangsauktion til kreditors fyldestgørelse, hvorfor hverken 

debitor eller tredjemands pantsættelse har karakter af at være en garantistillelse som defineret i sag 

C-266/01,TIARD. Da momsfritagelsen omfatter både garantistillelser og øvrige sikkerhedsstillelser 

for finansielle forpligtelser er det ikke udelukket, at pantsætninger alligevel kan være momsfritaget 

efter Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra b som værende en sikkerhedsstillelse. I den forbindelse er 

det først og fremmest et krav, at der er tale om en sikkerhedsstillelse vedrørende finansielle 

forpligtelser, hvilket følger af EU-Domstolens afgørelser i sag C-455/05, Velvet & Steel. Dette krav 

Kreditor Debitor 

Aktiv 

1) Lån 

2) Pantstiftelse 

3) Realisation 
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er dog uden videre opfyldt, idet pant som udgangspunkt stiftes som sikkerhed for pengefordringer. 

Henses der endvidere til Den Juridiske Vejledning, hvorefter momsfritagelsen omfatter de 

transaktioner, hvorefter der stilles en garanti for at indgåede forpligtelser opfyldes på nærmere 

fastsatte vilkår sammenholdt med det faktum, at pantstiftelse er en almindelig og anerkendt 

sikringsform, kan det på ovenstående baggrund konkluderes, at anvendelsesområdet for 

momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse også omfatter pantstiftelser. Endvidere til støtte 

for denne fortolkning kan nævnes Kommissionens forslag til forordning205, hvoraf det fremgår, at 

”overdragelsen af aktiver til brug for sikkerhedsstillelse for gæld, der ikke er en følge af ydelsen af 

lån” ikke er omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse, hvoraf det 

modsætningsvist kan sluttes, at pantstiftelse i forbindelse med ydelse af lån netop må være omfattet 

af bestemmelsens anvendelsesområde. Da pantstiftelse er omfattet af nærværende bestemmelses 

anvendelsesområde og dermed er momsfri, kan det ligeledes konkluderes, at transaktioner 

vedrørende pantstiftelse er omfattet af lønsumsafgiftspligten.               

Det bemærkes i denne forbindelse, at det er vederlaget for selve pantstiftelsen, der er omfattet af 

momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse, og at vederlaget i den forbindelse kan bestå af 

en præmie, et gebyr, en provision eller lignende. Et eventuelt salg af det pantsatte aktiv på 

tvangsauktion er næste led i transaktionskæden, og dette led kan ikke karakteriseres som værende 

en transaktion i form af sikkerhedsstillelse. Denne transaktion skal derimod behandles særskilt som 

et salg af et aktiv. Den momsmæssige behandling af denne transaktion afhænger af det 

underliggende aktiv. I denne forbindelse bemærkes det dog, at i henhold til Momssystemdirektivets 

artikel 394, har Danmark valgt at opretholde visse foranstaltninger, der ellers ikke er hjemlet i EU-

lovgivningen, hvorefter banker og pengeinstitutter kan sælge aktiver overtaget som ufyldestgjort 

panthaver uden opkrævning af moms.206 Det følger endvidere af Skatteministeriets styresignal af 5. 

december 2012 (vedrørende salg af varer, der er overtaget på grund af misligholdelse af finansielle 

kontrakter eller som ufyldestgjort panthaver), at denne fritagelse kun gælder salg af aktiver, der af 

køber skal benyttes til udelukkende momsfradragsberettiget formål.207 Der er tale om en dansk 

afvigelse i henhold til Momssystemdirektivet, der forklarer den særdeles afvigende håndtering af 

disse salg i henhold til momssystemet, hvor der ellers ikke skeles til senere led i transaktionskæden, 

eller til typen af virksomhed der leverer den pågældende leverance.   

                                                 
205 KOM(2007) 746, endelig.  
206 SKM2012.712.SKAT. 
207 SKM2012.712.SKAT. 
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5.1.4 Støtteerklæringer 

Støtteerklæringer skal i henhold til den Juridiske Ordbog forstås som erklæringer; 

 

 ”… hvis formål er at skabe tillid i forbindelse med lån- eller kreditgivning til en anden uden 

afgiveren direkte påtager sig en forpligtelse i form af kaution eller garanti for dette låne- 

eller kreditforhold”. 208    

 

Støtteerklæringer afgives oftest inden for koncernforhold, hvor et moderselskab understøtter et 

datterselskabs kreditoptagelse uden direkte at stille sikkerhed eller kaution ved at afgive en 

støtteerklæring til kreditor.209 I praksis ses det endvidere af og til, at støtteerklæringer også afgives 

af et selskabs hovedaktionær eller lignende. 

Sådanne støtteerklæringer kan dog variere meget med hensyn til indhold, spændende fra 

formuleringer af ren beroligende karakter på den ene side til erklæringer med mere præcise og 

direkte forpligtelser på den anden side.210 Domspraksis inden for området af støtteerklæringer er 

dog særdeles sparsomt, men i henhold til den seneste dom afsagt af Højesteret på området er 

retsstillingen, således at det er selve indholdet af erklæringens tekst, der er afgørende for 

retsvirkningen af støtteerklæringen, samt at en støtteerklæring skal indeholde et klart tilsagn fra 

afgiveren af erklæringen, om at denne vil betale på samme vilkår, som hvis der i stedet var indgået 

en kautionsforpligtelse eller en garanti, førend at der er tale om en juridisk hæftelse for afgiveren.211   

 

Indholdet og retsvirkningen af støtteerklæringer, hvori ordlyden af erklæringen giver et klart tilsagn 

fra erklæringsgiver om at ville indfri debitors betalingsforpligtelse til kreditor i tilfælde af debitors 

manglende betalingsevne eller vilje, må sidestilles med en kautionsforpligtelse, idet der her er tale 

om en klar juridisk hæftelse for erklæringsgiver. I sådanne tilfælde vil støtteerklæringerne opfylde 

EU-Domstolens definition af en kautionsforpligtelse i sag C-266/01, TIARD, idet både betingelsen 

om, at der skal bestå et trepartsforhold, samt betingelsen om at tredjemands forpligtelse alene er 

                                                 
208 Von Eyben, Bo: Juridisk Ordbog, s. 326.  
209 Pedersen, Hans Viggo Godsk: Kaution, s. 131. 
210 Pedersen, Hans Viggo Godsk: Kaution, s. 131. 
211 Jf. Højesterets Dom af 27. juni 2011, sag 374/2008. Se endvidere Pedersen, Hans Viggo Godsk: Kaution, s. 134-140.  
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accessorisk i forhold til debitors betalingsforpligtelser, er opfyldt. Denne type støtteerklæringer må 

derfor anses som værende omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse samt af 

lønsumsafgiftspligten.   

 

Støtteerklæringer, hvis indhold og ordlyd derimod alene er af moralsk forpligtende karakter for 

erklæringsgiver, indeholder intet løfte eller juridisk forpligtelse for erklæringsgiver om, at denne 

indestår for debitors betalingsforpligtelse. Ved disse støtteerklæringer opnår kreditor dermed ingen 

sikkerhed eller garanti for sin finansielle fordring mod debitor, men opnår alene et tilsagn fra 

erklæringsgiver om, at denne i større eller mindre omfang har til hensigt at støtte debitor med 

hensyn til likviditet eller lignende. Henset til kravet om indskrænkende fortolkning af 

momsfritagelsers anvendelsesområde, idet disse er brud på momssystemets neutralitetsprincip, samt 

det faktum, at der ved denne type støtteerklæringer ikke opnås hverken reel sikkerhed eller garanti 

for betalingen af en finansiel fordring, må konsekvensen heraf være, at denne type støtteerklæringer 

falder uden for anvendelsesområdet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse. På denne 

baggrund kan det dermed udledes, at denne type støtteerklæringer er momspligtige og dermed ikke 

omfattet af lønsumsafgiftspligten.    

 

Det bemærkes endvidere, at støtteerklæringer i praksis ofte afgives, uden at erklæringsgiver 

modtager et vederlag fra debitor, idet disse oftest afgives til støtte for parter, der for erklæringsgiver 

er at anse som en afhængig part, dvs. for eksempel mellem koncernselskaber. Da det er et 

ufravigeligt krav for momsens anvendelsesområde, at der er tale om en transaktion, hvorefter der 

sker en levering mod vederlag, vil afgivelsen af støtteerklæringer i langt de fleste tilfælde falde helt 

uden for momsens anvendelsesområde, da der i praksis oftest ikke vil være tale om levering mod 

vederlag. Ikke desto mindre er skelnen mellem de støtteerklæringer, der falder henholdsvis uden og 

inden for momsfritagelsens anvendelsesområde relevant i forbindelse med eventuelle forhandlinger 

om støtteerklæringerne. I den forbindelse vil alene forhandlinger om og formidling af de 

støtteerklæringer, der er juridisk bindende, som var der stillet garanti eller kaution, være 

momsfritaget. Vedrørende eventuelle forhandlinger om eller formidling af støtteerklæringer, der af 

den ene eller anden årsag bryder sammen og dermed ikke udmunder i en støtteerklæring, må det 

kunne udledes, at disse støtteerklæringer ligeledes vil være momsfritaget, såfremt hensigten med 

forhandlingerne var, at disse skulle udmunde i en støtteerklæring med juridisk bindende virkning 

for afgiveren.               
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5.1.5 Kreditforsikringer 

Kreditforsikringer er et forsikringsprodukt, der er karakteriseret ved, at et forsikringsselskab stiller 

sikkerhed, for at kreditor ikke lider tab ved en udestående fordring som følge af debitors 

misligholdelse med hensyn til betaling.212 Kreditforsikringer minder i høj grad om garantistillelse 

og kaution.213  Inden for dansk privatret kan kreditforsikringer traditionelt opdeles i fire grupper, 

nemlig debitorforsikringer, lånekreditforsikringer214, garantistillelse i henhold til AB 92 og øvrige 

garantier.215 Alene debitorforsikring og lånekreditforsikringer er fundet relevant for nærværende 

afhandling, og disse typer af kreditforsikringer vil blive gennemgået og analyseret i det følgende.  

 

Debitorforsikringer 

Debitorforsikringer er karakteriseret som værende en forsikring, som kreditor tegner mod tab på 

virksomhedens debitorer, og som dækker debitorernes manglende betaling for leverede 

kontraktmæssige varer og ydelser på kredit som følge af misligholdelse vedrørende betaling.216 Der 

er således tale om en forsikring, der tegnes af kreditor, og hvor kreditor selv er den sikrede.  

Et eksempel på transaktionsflowet i en debitorforsikring er illustreret nedenfor.  

 

 

 

      

 

 

1. Kreditor leverer varer til Debitor på kredit 

                                                 
212 Kier, Susanne: Garanti- og Kreditforsikring, s. 54.  
213 Oskar, Henkow: Financial Activities in European VAT, s.103 og Kier, Susanne: Garanti- og Kreditforsikring, s. 54. 
214 Der er her tale om finansielle garantier, der af forsikringsbranchen undertiden også benævnes som lånegarantier, 
pantebrevsgarantier, vekselgarantier, forsikringsgarantier osv.  
215 Kier, Susanne: Garanti- og Kreditforsikring, s. 54. 
216 Kier, Susanne: Garanti- og Kreditforsikring, s. 55. 

Kreditor 

Forsikringsselskab 

Debitor 
1) Levering af varer på kredit 

2) Forsikringspræmie 
3) Forsikringssum 
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2. Kreditor tegner en forsikring til at dække risikoen for Debitors manglende betalingsevne ved 

et Forsikringsselskab mod at betale en forsikringspræmie til Forsikringsselskabet 

3. I tilfælde af Debitors manglende betalingsevne dækker Forsikringsselskabet Kreditors tab i 

henhold til forsikringsaftalen og indtræder i et regreskrav mod Debitor.217  

 

Den relevante transaktion i ovenstående tilfælde er transaktion nr. to, da det er denne transaktion, 

der giver kreditor sikkerhed for sin fordring mod debitor. Denne transaktion er kendetegnet ved, at 

kreditor indgår en aftale med en tredjepart (et forsikringsselskab) om, at denne mod betaling af en 

præmie påtager sig risikoen for debitors manglende betalingsevne. Det bemærkes her, at 

forsikringsaftalen alene angår kreditor og forsikringsselskabet, og at forsikringsselskabets 

forpligtelse i den forbindelse er accessorisk i forhold til debitors betalingsforpligtelse. På denne 

baggrund kan det udledes, at debitorforsikringer adskiller sig fra garanti- og kautionsforpligtelser 

som defineret i EU-Domstolens afgørelse i sag C-266/01, TIARD, på trods af der er tale om en 

accessorisk forpligtelse, idet kravet om, at der skal bestå et trepartsforhold ikke er opfyldt mellem 

parterne i en debitorforsikring. Derudover adskiller debitorforsikringer sig fra garanti- og 

kautionsforpligtelser ved, at disse er kendetegnet ved, at det er kreditor selv, der betaler for samt 

drager nytte af en debitorforsikring modsat garanti- og kautionsforpligtelser, hvor det typisk er 

debitor, der betaler for sikkerhedsstillelsen, mens det er kreditor, der drager nytte heraf. Det faktum 

at debitorforsikringer ikke kan karakteriseres som værende en garanti- eller kautionsforpligtelse 

udelukker dog ikke nødvendigvis debitorforsikringer fra at være omfattet af anvendelsesområdet for 

momsfritagelsesbestemmelsen vedrørende sikkerheds- og garantistillelse. Der kan nemlig 

argumenteres for, at transaktionen netop har karakter af at være en sikkerhedsstillelse for en 

finansiel fordring eller som minimum en transaktion, der er sammenlignelig hermed. I henhold til 

neutralitetsprincippet og EU-Domstolens retspraksis skal sammenlignelige transaktioner nemlig 

behandles identisk med hensyn til transaktionernes momsbehandling, hvilket blandt andet fremgår 

af EU-Domstolens afgørelse i sag C-363/05, Claverhouse, hvoraf følgende fremgår; 

 

                                                 
217 For nærmere uddybning af forsikringsselskabernes regres mod skadevolder (debitor) se Kier, Susanne: Garanti- og 
Kreditforsikring, s. 210-214.  
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”Hvad … angår princippet om afgiftsneutralitet i det fælles momssystem skal det 

bemærkes, at dette princip er til hinder for, at erhvervsdrivende, som udfører de 

samme transaktioner, behandles forskelligt i henseende til betaling af moms. Ifølge 

princippet er det imidlertid ikke nødvendigt, at der er tale om identiske transaktioner. 

Det fremgår nemlig af fast retspraksis, at princippet er til hinder for, at 

sammenlignelige tjenesteydelser, som konkurrerer indbyrdes, behandles forskelligt 

med hensyn til momsen  

 

Princippet om afgiftsmæssig neutralitet omfatter princippet om fjernelse af 

konkurrencefordrejninger, der skyldes forskelsbehandling i momsmæssig henseende. 

Der foreligger således fordrejninger, når det konstateres, at ydelserne er i 

konkurrence med hinanden og behandles forskelligt med hensyn til momsen. Det er i 

denne forbindelse uden betydning, om der er tale om væsentlige fordrejninger eller 

ej.”218      

 

Det bemærkes endvidere, at debitorforsikringer opfylder EU-Domstolens definition af at være en 

forsikringstransaktion, der er fritaget for moms efter Momsloven § 13, stk. 1, nr. 10219. I henhold til 

EU-Domstolen defineres en forsikringstransaktion som værende en transaktion, der efter almindelig 

opfattelse er kendetegnet ved, at forsikringsgiveren påtager sig mod betaling af en præmie og i 

tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden til den forsikrede at betale den ydelse, der er blevet 

aftalt ved kontraktens indgåelse. 220  

Henset til momssystemets neutralitetsprincip, hvorefter identiske eller sammenlignelige 

transaktioner skal behandles identisk samt det faktum, at en debitorforsikring netop er en sikkerhed, 

for at kreditor modtager sin betaling, kan det konkluderes, at en debitorforsikring er omfattet af 

anvendelsesområdet for momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse. Det kan i samme 

forbindelse endvidere konkluderes, at der er et vist overlap mellem fritagelsesbestemmelsen 

vedrørende garanti- og sikkerhedsstillelse og fritagelsesbestemmelsen vedrørende 

forsikringstransaktioner, da debitorforsikringer opfylder betingelserne for at være omfattet af begge 

                                                 
218 Præmis 46-47. 
219 Denne bestemmelse er en implementering af Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a).  
220 Se sag C-349/96, Card Protection Plan, præmis 17.  
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momsfritagelsesbestemmelser. Som følge af momsfritagelsen af transaktionen som værende enten 

en sikkerhedsstillelse eller en forsikring, er transaktionen omfattet af lønsumsafgiftspligten.       

Ligesom ved bankgarantier og kautioner skal det understreges, at i tilfælde af effektueringen af den 

accessoriske forpligtelse, her udbetalingen af forsikringssummen, er der tale om en transaktion, der 

falder uden for momsen anvendelsesområde, idet betingelsen om, at der skal være tale en levering 

mod vederlag ikke er til stede ved udbetalingen af en eventuel forsikringssum.221    

  

Lånekreditforsikringer 

Lånekreditforsikringer er karakteriseret som værende en finansiel garanti, der dækker debitors 

misligholdelse i et låneengagement.222 Til forskel fra debitorforsikringer vedrører kontraktforholdet 

mellem debitor og kreditor ikke levering af varer og ydelser, men derimod et låneengagement af 

finansiel karakter. I lånekreditforsikringer er forsikringstager debitor selv, hvor et forsikringsselskab 

stiller sikkerhed for debitors retsmæssige tilbagebetaling af låneengagementet, det vil sige at den 

sikrede er kreditor i låneforholdet.  

Et eksempel på transaktionsflowet i en lånekreditforsikring er illustreret nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

1. Kreditor yder et lån til Debitor 

                                                 
221 Se i denne retning: Johansen, Flemming Lind; Pedersen, Niels Henrik og Pedersen, Søren Engers: Moms 3 – 
Momspligtig Værdi, s. 31-32.  
222 Kier, Susanne: Garanti- og Kreditforsikring, s. 56-57. 
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2. Til sikkerhed for lånet tegner Debitor en kreditforsikring ved et Forsikringsselskab, 

hvorefter Forsikringsselskabet stiller garanti for Debitors betaling over for Kreditor mod at 

opkræve en forsikringspræmie ved Debitor.223  

3. I tilfælde af Debitors manglende betalingsevne dækker forsikringsselskabet Kreditors tab i 

henhold til forsikringsaftalen og indtræder i et regreskrav mod Debitor.224  

 

Ligesom ved debitorforsikringerne er den relevante transaktion i forbindelse med sikkerheds- og 

garantistillelse transaktion nr. to, da det er denne transaktion, der har til formål at sikre kreditors 

finansielle fordring mod debitor. Her bemærkes det for det første, at der er tale om et trepartsforhold 

i forbindelse med sikkerhedsstillelsen, idet det er debitor, der indgår aftalen med 

forsikringsselskabet, hvorefter forsikringsselskabet påtager sig risikoen for debitors manglende 

betalingsevne over for kreditor. For det andet bemærkes det, at forsikringsselskabet ved indgåelse af 

lånekreditforsikringen med debitor har påtaget sig over for kreditor at opfylde debitors forpligtelse i 

tilfælde af debitors manglende betalingsevne eller vilje. Ud fra disse to forhold, der netop 

karakteriserer lånekreditforsikringer, ses det, at transaktionen er sammenlignelig med transaktioner 

vedrørende garanti- og kautionsforpligtelser som defineret af EU-Domstolen i sag C-266/01, 

TIARD. På denne baggrund kan det således konkluderes, at kreditforsikringer af typen 

lånekreditforsikringer i det væsentligste er sammenfaldende med garanti- og kautionsforpligtelser. 

Det der umiddelbart lader til at adskille forpligtelser om garanti, kaution og lånekreditforsikringer 

fra hinanden er måden, hvorpå garanten/kautionisten/forsikringsselskabet opkræver et eventuelt 

vederlag af debitor for at påtage sig den økonomiske risiko. Henses der til EU-Domstolens 

definition af en kautionsforpligtelse i sag C-266/01, TIARD, indgår debitors eventuelle vederlag til 

garanten/kautionisten dog ikke i definitionen, og det må heraf formodes, at dette forhold er uden 

betydning for afgrænsningen af garanti- og kautionsforpligtelser.  

Ud fra ovenstående betragtninger kan det således konkluderes, at lånekreditforsikringer er 

transaktioner, der i momsretlig forstand opfylder betingelserne for at være en transaktion 

vedrørende sikkerheds- og garantistillelse og dermed er omfattet af nærværende momsfritagelses 

anvendelsesområde og dermed også er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Ligesom med 

                                                 
223 Forsikringsselskabet vil oftest kræve sikkerhedsstillelse af Debitor for at påtage sig risikoen for Debitors manglende 
betalingsevne, se endvidere Kier, Susanne: Garanti- og Kreditforsikring, s. 56-57.  
224 For nærmere uddybning af forsikringsselskabernes regres mod skadevolder (debitor) se Kier, Susanne: Garanti- og 
kreditforsikring, s. 210-214.  
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debitorforsikringer bemærkes det ligeledes i den forbindelse, at der er et overlap mellem 

momsfritagelsesbestemmelsen vedrørende sikkerheds- og garantistillelse og 

momsfritagelsesbestemmelsen vedrørende forsikringstransaktioner, idet lånekreditforsikringer 

ligeledes vil være fritaget efter Momsloven § 13, stk. 1, nr. 10 som værende en 

forsikringstransaktion i henhold til EU-Domstolens definition af en forsikringstransaktion gengivet 

ovenfor.  

Slutteligt skal det som ovenfor nævnes, at der ligeledes ved effektueringen af forsikringsselskabets 

forpligtelse over for kreditor vil være tale om en transaktion, der falder uden for momsens 

anvendelsesområde.    

 

5.1.6 Kreditderivater  

Kreditderivater225 i form af credit default swaps (CDS) er en form for garanti på en obligation eller 

et lån og minder i høj grad om kaution og garantistillelse på samme måde som kreditforsikringer 

gør det.226 En CDS-kontrakt er defineret som en aftale mellem to parter om at handle med 

kreditrisiko på et referenceaktiv udstedt af en tredjepart, referencen. Dette referenceaktiv er typisk 

en obligation eller et lån. Kontrakten fungerer på den måde, at den ene part i aftalen for en fastsat 

periode køber beskyttelse imod en såkaldt kredithændelse, der her skal forstås som den hændelse, at 

referencen går konkurs eller misligholder sine forpligtelser. Den anden part i aftalen modtager 

løbende en fast betaling fra modparten, mod at der ydes kompensation til modparten, såfremt en 

kredithændelse indtræffer.227 Det der adskiller en CDS fra almindelige garantier og 

kreditforsikringer er, at disse handles på et standardiseret og likvidt marked, og at disse kan handles 

uden adgang til selve referenceaktivet.228 Det primære og oprindelige formål med CDS er 

afdækning og styring af kreditrisiko, men i dag bliver CDS også benyttet til at konstruere andre 

kreditprodukter229 og til at tage positioner i kreditrisiko (spekulation).230 

                                                 
225 I den finansielle sektor defineres et derivat som værende et finansielt produkt eller instrument, hvis værdi er afledt af 
andre (finansielle) aktiver, jf. Brealey, Richard A. m.fl.: Principles of Corporate Finance, s. 680.  
226 Jensen, Annemette Skak: Kreditderivater – Credit Default Swaps, s. 1-3.  
227 Jensen, Annemette Skak: Kreditderivater – Credit Default Swaps, s. 2. 
228 Jensen, Annemette Skak: Kreditderivater – Credit Default Swaps, s. 3. 
229 Som eksempel på kreditprodukter, hvori CDS indgår i opbygningen kan nævnes MBS(Mortgage-backed securities) 
og CDO (Collateralized debt obligations).  
230 Jensen, Annemette Skak: Kreditderivater – Credit Default Swaps, s. 4. 
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Ud fra ovenstående definition af CDS-kontrakter bemærkes det, at disse stort set har samme 

karakteristika som en lånekreditforsikring, beskrevet ovenfor, men at disse adskiller sig væsentligt 

herfra på to punkter. For det første er der tale om et finansielt standardiseret produkt, der handles på 

et likvidt marked, og for det andet kan CDS-kontrakter handles uden adgang til det underliggende 

referenceaktiv. Det betyder altså, at det ikke er en forudsætning for indgåelse af en CDS-kontrakt, at 

køber nødvendigvis er kreditor i det underliggende låneengagement, og at der dermed ikke er krav 

om, at der lides et økonomisk tab for få krav på kontraktens udbetaling. Konsekvensen af dette er, at 

den pålydende værdi af udestående CDS-kontrakter på et referenceaktiv ofte overstiger selve 

referencegælden.231             

På ovenstående baggrund bemærkes det først og fremmest, at EU-Domstolens definition af 

kaution/garantistillelse i sag C-266/01, TIARD, er indskrænket fra at kunne omfatte derivater i form 

af CDS-kontrakter på trods af, at disse kan benyttes til at risikoafdække den samme risiko som 

garantikontrakter, og at formålet med CDS-kontrakter dermed kan være sammenfaldende med 

formålet med garantikontrakter.232 Dette skyldes, at betingelsen om, at der skal bestå et 

trepartsforhold ikke er opfyldt, idet en CDS-kontrakt som udgangspunkt er en kontrakt mellem to 

aftaleparter, som er uafhængige af det underliggende referenceaktiv, og at udstederen af 

obligationen (debitor) derfor ikke er involveret i CDS-kontrakten, hvorfor der altså ikke består det 

nødvendige trepartsforhold.233 Da momsfritagelsesbestemmelsen imidlertid ikke er begrænset til 

kun at omfatte kaution og garantistillelse, men også omfatter sikkerhedsstillelse generelt, kan det 

ikke udelukkes, at CDS-kontrakter ikke er momsfritaget efter nærværende bestemmelse blot fordi, 

kontrakterne ikke opfylder betingelserne for at være en kaution/garanti. Ud fra konstruktionen og 

definitionen af en CDS-kontrakt kan det ikke bestrides, at disse kontrakter kan benyttes til at 

afdække risikoen for, at debitor misligholder sin betalingsforpligtelse i et låneforhold, og at dette 

rent faktisk også sker i praksis. Dette faktum er med til at indikere samt trække i retning af, at disse 

kontrakter bør være omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse, da kontrakterne 

netop er med til at give sikkerhed for et underliggende finansielt låneengagement. I vurderingen af, 

                                                 
231 Jensen, Annemette Skak: Kreditderivater – Credit Default Swaps, s. 5. 
232 Oskar Henkow nævner endvidere renteloft og put-optioner som værende derivater, der benyttes til at afdække den 
samme risiko som garantikontrakter, jf. Henkow, Oskar: Financial Activities in European VAT, s. 102-103. Hvorvidt 
der er tale om den samme risikoafdækning kan dog diskuteres ud fra EU-Domstolens definition af en garantikontrakt i 
sag C-266/01 TIARD, hvorefter det er risikoen for debitors manglende betalingsevne, der afdækkes. Hverken renteloft 
eller put-optioner afdækker denne risiko, men afdækker derimod henholdsvis risikoen for væsentlige rentestigninger og 
risikoen for faldende salgspriser i det underliggende aktiv.  
233 Jensen, Annemette Skak: Kreditderivater – Credit Default Swaps, s. 1. 
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hvorvidt CDS-kontrakter er omfattet af momsfritagelsen, kan der dog ikke ses bort fra det faktum, 

at CDS-kontrakter også kan benyttes til at tage positioner i kreditrisiko (spekulation), idet der ikke 

er noget krav om ejerskab af det underliggende referenceaktiv, samt at de benyttes til opbygningen 

af andre derivater såsom for eksempel MBOs og CDOs.  

Ud fra disse betragtninger kan det således udledes, at anvendelsen af CDS-kontrakter ikke er 

begrænset udelukkende til sikringen af det underliggende låneforhold, men at der ved disse 

kontrakter er tale om noget andet og mere end traditionel sikkerhedsstillelse.     

Henses der til Kommissionens forslag til ændring af Momssystemdirektivet samt 

forordningsforslaget beskrevet ovenfor i kapitel 4.6, er disse umiddelbart til støtte for, at CDS-

kontrakter bør være omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse. Det følger dog 

ligeledes af Kommissionens forslag, at det kun er ”… sikkerhedsstillelse for gæld hidrørende fra 

ydelsen af lån”, der er omfattet af momsfritagelsen, hvoraf det kan udledes, at det må være et krav, 

at erhververen af en CDS-kontrakt er part i det underliggende obligations- eller låneforhold førend 

ovenstående betingelse for momsfritagelse er opfyldt. Dette vil imidlertid føre til, at behandlingen 

af en CDS-kontrakt afhænger af de øvrige transaktioner i værdikæden, og resultatet heraf vil således 

blive, at den pågældende transaktion bestående i indgåelse af en CDS-kontrakt ikke kan vurderes 

særskilt. Dette forekommer særdeles problematisk taget momsens transaktionsorienterede karakter i 

betragtning, hvorefter enhver transaktion skal vurderes for sig, og at karakteren af en transaktion 

dermed ikke kan ændres af tidligere eller efterfølgende led i værdikæden.234 På denne baggrund 

virker det en anelse uigennemtænkt, at Kommissionen i deres forslag har lagt op til at momsfritage 

CDS under sikkerhedsstillelse for gæld og ikke under momsfritagelsen for levering af værdipapirer, 

hvor for eksempel optioner, futures, gældsderivater og renteswaps er medtaget.235            

Ud fra ovenstående betragtninger, hvor CDS-kontrakter netop har et bredere anvendelsesområde 

end traditionelle sikkerheds- og garantistillelse, samt det faktum at de kan benyttes til helt andre 

formål end garantistillelse må konklusionen blive, at disse CDS-kontrakter falder uden for 

definitionen af sikkerheds- og garantistillelse, idet der anlægges en indskrænkende fortolkning af 

begrebet. At Kommissionen i sit forslag til Direktiv positivt oplister CDS som værende omfattet af 

definitionen af ”sikkerhedsstillelse for gæld”, kan ikke ændre på denne konklusion, idet CDS-

                                                 
234 Det følger af den ovenfor citerede præmis 47 i EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-354/03, C-355/03 og 
C-484/03, Optigen m.fl. 
235 Se Kommissionens forslag til Forordning af 28. november 2007, artikel 20, nr. 1-3.  
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kontrakter kan indgås uafhængigt af, hvorvidt aftaleparterne er part i det underliggende obligations- 

eller låneengagement.  

 

I denne henseende skal det desuden bemærkes, at transaktioner i forbindelse med CDS-kontrakter 

(formentlig) vil være omfattet værdipapirbegrebet i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, 

stk. 1, litra f)236 og dermed alligevel være momsfritaget. Dette ud fra betragtningen om, at der er 

tale om et derivat, hvor det underliggende aktiv er et værdipapir, og opfyldelsen af kontrakten sker 

ved kontantafregning.237 Det skal dog understreges, at rækkevidden af begrebet værdipapirer eller 

en fællesskabsretlig definition heraf endnu ikke er blevet afklaret af EU-Domstolen.            

Det kan endvidere konkluderes, at der ikke er et overlap mellem momsfritagelsesbestemmelserne i 

Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra c) og f), da CDS-kontrakter alene vil kunne 

momsfritages efter artikel 135, stk. 1, litra f).   

 

5.2 Kendetegnene for sikkerheds- og garantistillelse omfattet af momsfritagelsens 
anvendelsesområde  

De forskellige former for sikkerheds- og garantistillelse, beskrevet ovenfor, der falder inden for 

momsfritagelsens anvendelsesområde er alle kendetegnet ved at være viljesbestemte sikringsformer, 

der stiftes gennem aftale. De er endvidere kendetegnet ved alle at vedrøre finansielle forpligtelser, 

der her skal forstås som pengefordringer, der følger af ydelsen af kredit eller lån. Derudover er de 

former for sikkerhedsstillelse, der er omfattet af momsfritagelsen karakteriseret ved, at kreditors 

risiko for at lide et økonomisk tab, som følge af debitors manglende betalingsevne eller vilje, 

reduceres. I den forbindelse er det endvidere afgørende, at transaktionstypen er begrænset til dette 

formål alene, hvilket er årsagen til, at CDS-kontrakter ikke kan omfattes af nærværende 

momsfritagelses anvendelsesområde, og en følge af at anvendelsesområdet for momsfritagelser skal 

fortolkes indskrænkende. Henset til disse karakteristika bemærkes det desuden, at momsfritagelsen 

er bred og finder anvendelse, uanset hvem der stiller sikkerheden, betaler for sikkerheden, og uanset 

hvad sikkerheden består i.  

 
                                                 
236 Bestemmelsen er implementeret i Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.   
237 Jf. i denne retning Jepsen, Anders Strandet: Moms og Aktiviteter i Forbindelse med Værdipapirer, s. 372-392. 
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Resultatet af analysen foretaget ovenfor kan opsummeres som angivet i skemaet nedenfor: 

 

Form for sikkerhedsstillelse/garanti Omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og 

garantistillelse? 

Garantierklæring vedr. leverede varer og ydelser Nej 

Bankgaranti Ja 

Garantikontrakter Nej 

Kaution Ja 

Pantstiftelse Ja 

Debitorforsikring Ja 

Lånekreditforsikring Ja 

Støtteerklæring (juridisk bindende) Ja 

Støtteerklæring (ikke juridisk bindende) Nej 

Credit Default Swaps Nej 
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6. Konsekvensanalyse af at være omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- 
og garantistillelse 

I dette kapitel vil der blive foretaget en konsekvensanalyse af transaktioner, der falder henholdsvis 

inden og uden for anvendelsesområdet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse samt af 

de transaktioner, der falder helt uden for momsens anvendelsesområde.  

Denne analyse vil tage sit afsæt i et konkret eksempel, hvor transaktionen ikke uden videre lader sig 

karakterisere som værende enten momspligtig, momsfri eller uden for momsens 

anvendelsesområde. Kapitlet vil blive afsluttet med en analyse af, hvorledes transaktionen bør 

karakteriseres ud fra analyserne og delkonklusionerne i kapitel 5.  

 

6.1 Transaktioner i forbindelse med indtrædelse som komplementar i et 
kommanditselskab    

Eksemplet som konsekvensanalysen vil tage udgangspunkt i, er det eksempel, hvor et selskab 

modtager et vederlag for at indtræde som hæftende komplementar i et kommanditselskab.  

Et kommanditselskab består af to typer af selskabsdeltagere, nemlig komplementaren, der hæfter 

personligt og direkte for selskabets forpligtelser, og kommanditisten, der hæfter begrænset med 

kommanditanpartens pålydende.238 Disse selskabsdeltagere kan være både fysiske såvel som 

juridiske personer.239 I nærværende eksempel ønsker en gruppe selskaber at stifte et 

kommanditselskab, og de ønsker alle i den forbindelse at indtræde som kommanditister på grund af 

den personlige og ubegrænsede hæftelse forbundet med at indtræde som komplementar. Da det er et 

direkte krav for stiftelsen af et kommanditselskab, at der er en komplementar, påtager et af 

selskaberne sig at indtræde som komplementar med den hæftelse, som dette indebærer, mod at 

denne kompenseres herfor. På denne baggrund indgås der en aftale, hvorefter et af selskaberne 

indtræder som komplementar i kommanditselskabet, mod at det pågældende selskab løbende 

modtager et vederlag fra kommanditselskabet for netop at indtræde som personligt hæftende 

komplementar. Det er denne transaktion, der er genstand for nærværende analyse.   

 

 

                                                 
238 Munck, Noe og Kristensen, Lars Hedegaard: Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, s. 163. 
239 Munck, Noe og Kristensen, Lars Hedegaard: Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, s. 164. 
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Transaktionen kan illustreres således: 

 

 

    

  

 

 

I forbindelse med at karakterisere denne transaktion med henblik på at fastsætte den momsmæssige 

behandling heraf, er der umiddelbart tre forskellige transaktionstyper, der kan komme i spil.  

1. En transaktion der kan karakteriseres som værende momsfri sikkerheds- og garantistillelse 

2. En transaktion der kan karakteriseres som værende en momspligtig ydelse af forvaltning 

samt påtagelse af øvrige forpligtelser  

3.  En transaktion der falder uden for momsen anvendelsesområde, da vederlaget ikke kan 

karakteriseres som værende en modydelse til en leveret ydelse 

 

Såfremt transaktionen kan karakteriseres som værende en momsfri sikkerhedsstillelse, vil 

konsekvensen heraf være, at der ikke skal opkræves moms af vederlaget, samt at der ikke vil være 

ret til momsfradrag for momsen på de udgifter, der direkte eller indirekte kan henføres til 

transaktionen.240 Endvidere vil det betyde, at komplementaren bliver lønsumsafgiftspligtig. Hvilken 

metode komplementaren skal beregne og betale lønsumsafgift efter afhænger af, hvilke øvrige 

aktiviteter der udføres i selskabet.  

Kan transaktionen derimod karakteriseres som værende en ydelse, der består i forvaltning, 

administration og påtagelse af forpligtelser vil konsekvensen være, at der er tale om en momspligtig 

leverance, og at der skal opkræves og betales moms af vederlaget. Endvidere vil det betyde, at der 

                                                 
240 Fradragsbegrænsningen følger af Momslovens § 37, stk. 1. 

K/S 

Komplementar 
Kommanditister 

Kommanditister 

Kommanditister 
Vederlag 

Ubegrænset hæftelse
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er ret til fuldt momsfradrag for momsen på de udgifter, der direkte eller indirekte kan henføres til 

transaktionen.241   

I tilfælde af at transaktionen hverken kan karakteriseres som værende momsfri sikkerhedsstillelse 

eller momspligtig forvaltning og administration, men derimod kan karakteriseres som værende en 

udbetaling, der ikke kan karakteriseres som værende en modydelse til en leverance, er 

konsekvensen, at transaktionen hverken er omfattet af momspligten eller lønsumsafgiftspligten. 

Derudover vil det også betyde, at der vil kunne ske begrænsning af retten til momsfradrag for de 

udgifter, der skønsmæssigt kan henføres til transaktionen, såfremt denne ikke kan anses som en 

biaktivitet.242      

 

Analyse af selve transaktionen 

For at kunne afgøre den momsmæssige behandling af ovenstående transaktion, er det afgørende at 

vurdere, hvilke kendetegn der i det væsentligste gør sig gældende for selve transaktionen.  I den 

forbindelse bemærkes det indledningsvist, at komplementarens personlige og direkte hæftelse for 

kommanditselskabets forpligtelser følger af selskabslovene, og stiftes ved aftale, der ofte nedfældes 

i en selskabskontrakt eller i vedtægter.243 Hæftelsen opstår således ikke som et direkte tilsagn fra 

komplementaren til kreditor og vedrører således ikke alene finansielle forpligtelser, men også 

kommanditselskabets forpligtelser generelt. Derudover bemærkes det, at det vederlag, der modtages 

fra kommanditselskabet alene modtages som følge af selskabets egenskab af at være komplementar.  

Henses der til analysen af rækkevidden af anvendelsesområdet af momsfritagelsen for sikkerheds- 

og garantistillelse i kapitel 5 erindres det, at nærværende momsfritagelse alene finder anvendelse på 

sikkerhedsstillelse i forbindelse med finansielle forpligtelser, og at formålet med transaktionen er at 

reducere kreditors risiko for at opnå tab som følge af debitors manglende betalingsevne eller vilje. 

Desuden erindres det, at momsfritagelser skal fortolkes indskrænkende, og at momsen er en 

transaktionsorienteret afgift, hvor hver transaktion skal vurderes for sig og uafhængigt af tidligere 

og senere led i værdikæden. 

                                                 
241 Retten til fuldt momsfradrag findes i Momslovens § 37, stk. 1. 
242 Denne fradragsbegrænsning er hjemlet i Momslovens § 38, stk. 2. 
243 Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder § 2, stk. 2 samt Munck, Noe og Kristensen, Lars Hedegaard: 
Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, s. 166.  
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På ovenstående baggrund synes det at kunne udledes, at den pågældende transaktion falder uden for 

anvendelsesområdet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse, da komplementarens 

hæftelse ikke alene er begrænset til kommanditselskabets finansielle forpligtelser, men derudover 

også vedrører kommanditselskabets forpligtelser generelt. Endvidere til støtte for denne konklusion 

bemærkes det, at såfremt kommanditselskabet ikke har nogen kreditorer hidrørende fra optagelse af 

lån eller kredit, sker der ingen sikkerhedsstillelse af finansielle forpligtelser, hvorfor transaktionen 

aldrig kan være omfattet af momsfritagelsens anvendelsesområde i disse situationer. Med momsens 

transaktionsorienterede karakter in mente, kan den momsmæssige behandling af nærværende 

transaktion, dog ikke afhænge af hvorvidt selskabet i tidligere led har stiftet kreditorer eller ej. 

Samtlige af disse forhold fører derfor til den konklusion, at nærværende transaktion ikke har 

karakter af at være momsfri sikkerhedsstillelse og dermed ikke er omfattet af Momslovens § 13, stk. 

1, nr. 11, litra b.  

Med hensyn til hvorvidt transaktionen kan karakteriseres som værende en transaktion, der falder 

uden for momsens anvendelsesområde, er det afgørende her, om selskabets deltagelse i 

kommanditselskabet som komplementar kan anses som værende en modydelse til vederlaget. I 

denne forbindelse kan der argumenteres for, at nærværende transaktion er sammenlignelig med 

oppebørsel af udbytte, der specifikt af EU-Domstolen er dømt uden for momsens 

anvendelsesområde.244I henhold til EU-Domstolen udgør udbytte nemlig ikke modydelsen for en 

økonomisk virksomhed og falder dermed uden for momsens anvendelsesområde, da udbytte alene 

er et resultat af besiddelsen af kapitalinteresser.245 Det væsentligste argument, for at nærværende 

transaktion kan sammenlignes med modtagelsen af udbytte er, at vederlaget netop oppebæres som 

følge af selskabsdeltagerens karakter af at være komplementar i kommanditselskabet. Da man netop 

som komplementar hæfter ubegrænset med hele sin formue, kan det ikke bestrides, at en 

komplementar har kapitalinteresser i det pågældende kommanditselskab. Ud fra disse betragtninger 

kan vederlaget sammenlignes med indtrædelse i et selskab, hvor der er aftalt en fast udbyttepolitik 

blandt samtlige selskabsdeltagere, hvorfor nærværende transaktion kan anses for at være en form 

for udbytte modtaget af komplementaren, der netop reflekterer komplementarens risikoprofil.  

Den anden mulighed er at anse transaktionen for en momspligtig transaktion i form af levering af 

forvaltning samt påtagelse af forpligtelser mod vederlag. I denne forbindelse erindres dog EU-

                                                 
244 Se sag C-60/90, Polysar samt C-142/99, Floridienne og Berginvest. 
245 C-142/99, Floridienne og Berginvest, præmis 21.  
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Domstolens afgørelser i sag C-60/90, Polysar og C-142/99, Floridienne og Berginvest, hvorefter 

udøvelse af administrative og forvaltningsmæssige beføjelser ikke udgør en leverance, når disse 

rettigheder udøves alene i egenskab af at være selskabsdeltager.246 Det samme bør gøre sig 

gældende for forpligtelser, der udøves alene i egenskab af at være selskabsdeltager. På denne 

baggrund kan det således udledes, at vederlaget i nærværende transaktion ikke kan anses for at være 

et vederlag for levering af forvaltning, administration og påtagelse af forpligtelser da udøvelsen af 

disse rettigheder og forpligtelser alene følger af selskabsdeltagerens status som værende 

komplementar. Konsekvensen af dette er således, at nærværende transaktion ikke kan anses for at 

være en momspligtig leverance.  

Ud fra ovenstående momsmæssige overvejelser bliver resultatet af analysen af den transaktion, hvor 

et selskab modtager løbende vederlag fra et kommanditselskab for at indtræde som komplementar i 

det pågældende kommanditselskab, at det er en transaktion, der falder uden for momsens 

anvendelsesområde. Dette resultat er nået ud fra det faktum, at nærværende transaktion i det 

væsentligste er kendetegnet ved at kunne sammenlignes med oppebørsel af udbytter i 

kapitalselskaber. Konsekvensen af dette er således, at der hverken skal betales moms eller 

lønsumsafgift af denne transaktion.     

               

       

                                                 
246 C-60/90, Polysar, præmis 14 samt C-142/99, Floridienne og Berginvest, præmis 17. 
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7. Konklusion  

Nærværende afhandling har behandlet momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse. Sigtet 

har først og fremmest været at beskrive, analysere og afgrænse rækkevidden af anvendelsesområdet 

for momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse. 

Den relevante bestemmelse for momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse findes i 

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra b, og den korresponderende bestemmelse hertil i 

Momssystemdirektivet findes i artikel 135, stk. 1, litra c). Ordlydsmæssigt er direktivbestemmelsen 

implementeret korrekt i den danske momslov på trods af sproglige forskelle. De sproglige forskelle 

består i den forbindelse i, at direktivbestemmelsen fritager formidling og indgåelse af sikkerheds- 

og garantistillelse, hvorimod den danske lovbestemmelse fritager forhandlinger og indgåelser af 

sikkerheds- og garantistillelse. De to begreber, formidling og forhandling, er dog defineret på 

samme måde af EU-Domstolen inden for området af finansielle momsfritagelser, hvorfor det kan 

konkluderes, at den danske bestemmelse korrekt implementerer direktivbestemmelsen, da de to 

begreber skal forstås synonymt. I henhold til både den danske momslov og til 

Momssystemdirektivet er der tale om en bestemmelse, der favner bredt og dermed umiddelbart 

omfatter alle former for forpligtelser om sikkerheds- og garantistillelse, så længe disse forpligtelser 

vedrører finansielle forpligtelser. På trods af det umiddelbare brede anvendelsesområde for 

momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse er det fast EU-retspraksis, at momsfritagelser skal 

fortolkes indskrænkende, hvorfor nærværende momsfritagelse, ligesom de fleste andre 

momsfritagelser, giver anledning til afgrænsningsproblemer.  

Den grundlæggende forudsætning for anvendelsen af momsfritagelsen for sikkerheds- og 

garantistillelse er, at der er tale om sikkerheds- eller garantistillelse for finansielle forpligtelser. I 

denne forbindelse skal finansielle forpligtelser forstås som betalings- eller pengeforpligtelser 

hidrørende fra optagelse af lån, kreditgivning, udstedelse af obligationer mv. modsat forpligtelser, 

der for eksempel hidrører fra levering af varer og ydelser. Der findes i det nuværende 

Momssystemdirektiv samt i henhold til EU-retspraksis ikke holdepunkter for, at momsfritagelsen 

alene finder anvendelse på sikkerheds- og garantistillelse, der alene sker i forbindelse med optagelse 

af lån eller kredit, og det kan således konkluderes, at anvendelsesområdet for momsfritagelsen for 

sikkerheds- og garantistillelse også omfatter sikkerheds- og garantistillelse for allerede eksisterende 

lån og kreditter. 
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Sikkerheds- og garantistillelse af finansielle forpligtelser skal forstås som indgåelse af forpligtelser 

om sikkerheds- og garantistillelse, hvorefter kreditors risiko for at lide et økonomisk tab som følge 

af debitors manglende betalingsevne eller vilje i forbindelse med kreditors ydelse af lån eller kredit, 

reduceres. Det afgørende i den forbindelse er, at det væsentligste kendetegn ved sikkerhedsstillelsen 

er, at transaktionen alene har dette sigte. Det er altså målet, der er afgørende og ikke midlet. Det 

betyder, at en lang række af forskellige sikringsformer er omfattet af anvendelsesområdet for 

momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse, herunder pantstiftelse, kaution, bankgarantier, 

debitorforsikringer, lånekreditforsikringer og juridiske bindende støtteerklæringer. Almindelige 

garantikontrakter og garantierklæringer falder derimod uden for anvendelsesområdet for 

momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse, idet der her ikke er tale om indgåelse af 

finansielle forpligtelser om sikkerheds- og garantistillelse, men forpligtelser vedrørende 

kontraktmæssigt leverede varer og ydelser. Det samme gør sig gældende for kreditderivater på trods 

af, at disse har karakter af at være finansielle forpligtelser, da formålet og anvendelsesområdet for 

kreditderivater er mere vidtrækkende, end hvad nærværende momsfritagelse tillader henset til en 

indskrænkende fortolkning, navnlig fordi transaktioner med kreditderivater også forekommer 

mellem parter, der ikke er part i det underliggende låne- eller obligationsforhold, hvilket vil sige at 

målet og hensigten med kreditderivater ikke er begrænset til sikring af det underliggende låne- eller 

obligationsforhold. 

Transaktioner om sikkerheds- og garantistillelse for finansielle forpligtelser opstår i de tilfælde, 

hvor kreditor ønsker at afdække risikoen for debitors manglende betalingsevne eller vilje. Dette 

ønske afhænger til dels af kreditors risikoprofil og af debitors kreditværdighed. Desuden kan 

sikkerhedsstillelse være medvirkende til, at debitor kan optage lån og kredit på mere gunstige vilkår 

end ellers. For at disse transaktioner vedrørende sikkerheds- og garantistillelse for finansielle 

forpligtelser kan momsfritages, er det en betingelse, at der opkræves et vederlag for selve 

sikkerhedsstillelsen. Dette vederlag kan bestå i en provision, et gebyr, en præmie eller lignende. I 

forbindelse med indgåelse af sikkerhedsstillelse i form af støtteerklæringer, kaution og 

tredjemandspant kan sikkerhedsstiller oftest karakteriseres som værende en afhængig part til 

debitor, og i disse tilfælde opkræves der sjældent et vederlag for sikkerhedsstillelsen. I disse 

tilfælde, hvor der ikke bliver opkrævet noget vederlag for sikkerhedsstillelsen, sker der ingen 

levering mod vederlag, og transaktionen falder uden for momsens anvendelsesområde.  
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Ud fra analysen af debitorforsikringer og lånekreditforsikringer i kapitel 5, kan det endvidere 

konkluderes, at der eksisterer et vist overlap mellem momsfritagelsen af sikkerheds- og 

garantistillelse og momsfritagelsen af forsikringstransaktioner. Dette beror på, at kreditforsikringer 

opfylder de væsentligste karakteristika for både at være en forsikringstransaktion som defineret af 

EU-Domstolen og for at være sikkerhedsstillelse omfattet af Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra b.         

Det kan desuden ligeledes ud fra analysen foretaget i kapitel 5 konkluderes, at der ikke i momsretlig 

henseende eksisterer et overlap mellem sikkerheds- og garantistillelse for finansielle forpligtelser og 

kreditderivater. Det er således udelukket at momsfritage kreditderivater efter 

momsfritagelsesbestemmelsen vedrørende sikkerheds- og garantistillelse. Kreditderivater vil dog 

formentlig alligevel være momsfritaget efter momsfritagelsesbestemmelsen vedrørende 

værdipapirer i Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, og dermed er retsstillingen ved indgåelse af 

kreditderivater, den samme som ved indgåelse af transaktioner vedrørende sikkerheds- og 

garantistillelse. Bestemmelsen vedrørende momsfritagelse af transaktioner i forbindelse med 

værdipapirer er dog ikke analyseret og fortolket nærmere i nærværende afhandling.  

Konsekvensen ved at en transaktion er omfattet af anvendelsesområdet for momsfritagelsen af 

sikkerheds- og garantistillelse er, at der ikke skal opkræves og betales moms af selve vederlaget for 

transaktionen. Det betyder endvidere, at leverandøren, her sikkerhedsstiller, ikke har ret til 

momsfradrag for de udgifter, der direkte eller indirekte kan henføres til transaktioner om 

sikkerhedsstillelse medmindre aftageren, dvs. kreditor eller debitor afhængig af hvem der indgår 

aftalen med sikkerhedsstiller, er etableret uden for EU. Sidst men ikke mindst, er den afledte 

konsekvens ved at være omfattet af momsfritagelsen for sikkerheds- og garantistillelse, at 

sikkerhedsstiller bliver omfattet af lønsumsafgiftspligten. Hvilken metode der skal beregnes og 

betales lønsumsafgift efter, afhænger i den forbindelse af sikkerhedsstillers øvrige aktiviteter.      

Konsekvensen af at en transaktion derimod ikke er omfattet af anvendelsesområdet for 

momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse, idet der er tale om sikkerhed eller garanti for 

kontraktmæssigt leverede varer eller ydelser er, at transaktionen er momspligtig. Det betyder, at der 

skal opkræves og betales moms af vederlaget, samt at der vil være ret til momsfradrag på de 

udgifter, der direkte eller indirekte kan henføres til disse transaktioner. Endvidere vil disse 

transaktioner ikke være omfattet af lønsumsafgiftspligten.  
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Transaktioner vedrørende sikkerheds- og garantistillelse, hvor der ikke erlægges noget vederlag, er 

derimod transaktioner, der falder uden for momsens anvendelsesområde. Det samme gælder for 

transaktioner, hvor et selskab indtræder som komplementar i et kommanditselskab, mod at 

kommanditselskabet løbende erlægger et vederlag til selskabet. Konsekvensen af at disse 

transaktioner falder uden for momsens anvendelsesområde er, at transaktionerne hverken er 

momspligtige eller lønsumsafgiftspligtige. Afhængig af omfanget af aktiviteter, der falder 

henholdsvis uden og inden for momsens anvendelsesområde, kan der ske en begrænsning i retten til 

momsfradrag for de udgifter, der skønsmæssigt kan henføres til de transaktioner, der falder uden for 

momsens anvendelsesområde.  

Effektueringen af en garanti eller sikkerhedsstillelse for finansielle forpligtelser er transaktioner, 

hvor der ikke sker nogen levering, hvorfor selve effektueringen falder uden for momsens 

anvendelsesområde på samme måde som udbetalingen af en forsikringssum eller kompensation.                      
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8. Perspektivering  
Momsfritagelsen vedrørende sikkerheds- og garantistillelse behandlet i nærværende afhandling, er 

en momsfritagelse, der henhører under momsfritagelserne for finansielle transaktioner. At 

bestemmelsen henhører under momsfritagelserne for finansielle transaktioner betyder, at denne kun 

kan finde anvendelse, såfremt der er tale om sikkerheds- og garantistillelse af finansielle 

forpligtelser. Dette er statueret af EU-Domstolen ved flere lejligheder.  I praksis betyder det, at det 

ikke er tilstrækkeligt kun at henholde sig til og vurdere ordlyden af den enkelte bestemmelse, men 

at denne også skal fortolkes og vurderes i den sammenhæng, hvori den indgår i 

Momssystemdirektivet. Da momsen er en transaktionsorienteret afgift, skal hver transaktion dog 

vurderes for sig, og det er således selve transaktionen og den økonomiske realitet bag transaktionen, 

der er afgørende for momsbehandlingen af den pågældende transaktion. Det er således uden 

betydning, at en transaktion kaldes en garanti eller en sikkerhed, såfremt den bagvedliggende 

økonomiske realitet er en anden. Denne realitetsbetragtning er ligeledes blevet statueret af EU-

Domstolen op til flere gange, blandt andet i sag C-185/01, Auto Lease247.  

Ovenstående forhold er imidlertid ofte overset af den finansielle sektor, hvor de fleste banker og 

forsikringsselskaber uden videre formoder, at de opererer inden for et momsfrit område vedrørende 

finansielle aktiviteter eller forsikringsaktiviteter uden egentlig at have taget stilling til de forskellige 

transaktioners karakteristika. Dette bevidner EU-Domstolens afgørelse i både sag C-242/08, Swiss 

Re, og i sag C-44/11, Deutsche Bank. Disse sager har begge været øjenåbnere for den finansielle 

sektor, eftersom EU-Domstolen ud fra transaktionernes karakteristika vurderede, at der var tale om 

momspligtige transaktioner, på trods af at disse transaktioner udførtes af banker og 

forsikringsselskaber. Ses der netop på antallet af sager ved EU-Domstolen vedrørende finansielle 

transaktioner, vidner dette om, at disse momsfritagelser giver anledning til flere og flere 

fortolkningsproblemer. Her synes en af de væsentligste kilder til problematikken at være selve 

afgrænsningen af, hvornår momsfritagelserne finder anvendelse.    

En af forklaringerne på ovenstående tendens med større og større usikkerhed på området for 

momsfritagelserne kan skyldes det faktum, at de momsfritagelser for finansielle transaktioner, som 

vi kender i dag har eksisteret lige siden deres indførsel i 1970’erne. Da der er tale om 

momsfritagelser, vil der selvfølgelig altid være afgrænsningsproblemer forbundet hermed, men 

disse synes at være væsentlig øget i takt med, at samfundet har udviklet sig, siden vedtagelsen af 

                                                 
247 Sagens præmis 35-36. 
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disse momsfritagelser. Det samfund, som vi kender i dag, er ikke længere det samfund, der 

eksisterede i 1970’erne ved vedtagelsen af de nuværende momsfritagelser for finansielle 

transaktioner, hvilket de mange afgørelser fra EU-Domstolen netop bevidner. Ses der på lovgivers 

initiativer til fornyelse af momslovgivningen, synes disse blot at være lovfæstelser af, hvad EU-

Domstolen allerede har statueret og dermed allerede er gældende ret. Dette synes blandt andet at 

være tilfældet med Kommissionens forslag til direktiv og forordning vedrørende finansielle 

transaktioner, men det synes også at være tilfældet på andre områder. Her kan nævnes som 

eksempel definitionen af, hvad der skal forstås ved henholdsvis en virksomheds hjemsted og faste 

forretningssted i Momsforordningen248, som er lig de definitioner, som EU-Domstolen allerede har 

statueret i for eksempel sag C-73/06, Planzer Luxembourg, og sag C-260/95, DFDS. Denne 

manglende nytænkning og tilpasning af momssystemet til vores samfund, der er et samfund i 

konstant udvikling, har således resulteret i, at der kan opnås en forskellig momsbehandling af 

forskellige transaktioner, der ellers har det samme formål. Dette gælder netop også for 

momsbehandlingen af forskellige garantier og sikkerhedsstillelser. At der opnås en forskellig 

momsbehandling af sikkerheds- og garantistillelser på trods af, at formålet er det samme, synes dog 

uforeneligt med momsfritagelsens formål, der netop er ikke at fordyre forbrugerkreditten. Det må 

derfor formodes, at dette ikke var lovgivers hensigt ved vedtagelsen af momsfritagelsen for 

sikkerheds- og garantistillelse.  

Kommissionens forslag til direktiv og forordning vedrørende finansielle transaktioner synes ikke at 

komme disse afgræsningsproblemer til livs, hvorfor det må formodes, at disse fortsat vil blive ved 

med at eksistere på trods af Kommissionens initiativer, da disse hverken er nytænkende eller 

proaktive i forbindelse med afværgelsen af de forskellige afgrænsningsproblemer, som 

momsfritagelser netop giver anledning til. Retsstillingen på området må således formodes at 

forblive uklar og forbundet med vanskelige afgrænsningsproblemer, indtil lovgiver begynder at 

påtage sig en mere aktiv rolle i forbindelse med fornyelsen af momslovgivningen.  Dette er den 

overordnede juridiske og lovgivningsmæssige side af sagen.  

Som konkluderet i forrige kapitel er den økonomiske side af sagen, at banker, pengeinstitutter og 

øvrige operatører inden for området af sikkerhedsstillelse har mulighed for at vælge momspligtig 

garantistillelse frem for momsfri garantistillelse og dermed få øget deres momsfradragsret og 

reduceret deres lønsumsafgift. På denne baggrund bør disse markedsdeltagere derfor forsøge, at 

                                                 
248 Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 
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foretage momspligtig sikkerhedsstillelse, når disse er sigtet mod momspligtige virksomheder, der 

alligevel vil have momsfradrag for den pålagte moms. Herved undgås ligeledes de kumulative 

effekter som momsfritagelserne ligeledes er forbundet med. Det bemærkes afslutningsvist, at 

råderummet herfor dog vil være noget begrænset.          
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