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1 English Summary 

This master thesis deals with the special VAT scheme for travel agents. Travel agents have 

some challenges using the usual VAT rules, as the delivered services often are delivered in 

different countries and consists of a number of different services e.g. transportation, 

accommodation , dining etc..  The special VAT scheme was applicable in Denmark from 

January 1, 2011. Before that time, travel agents in Denmark was not subject to VAT but 

had to pay payroll tax. My analysis will be based on the rules from the European VAT 

directive, judgments of the European Court of Justice, the Danish VAT legislation and 

Danish case law. 

 

The special VAT scheme for travel agents is established in the European VAT directive 

articles 306 to 310. Travel agents and tour operators can use the special scheme, if they 

deal directly with the traveler in their own name and use the supplies and services of other 

taxable persons in the provision of travel arrangements. 

 

In Denmark the rules is stated in the VAT law article 67 to 68a and is a direct 

incorporation of the rules in the European VAT directive. The definition of a travel agent 

has to be in accordance with the European definition, both before and after the introduction 

of the special VAT scheme. My analysis shows, that some inconsistencies has appeared 

before the introduction of the special VAT scheme where the Danish law and case law 

extended the concept of a travel agent. From January 1, 2011 the Danish definition 

corresponds better with the European definition.  

 

If a travel agent is within the scope of the special scheme, the statement of sales tax 

payable is based on the company’s margin. The margin is a calculation of the difference 

between the total amount paid by the traveler before VAT and the actual cost of the 

purchased services including VAT. The place of taxation is the travel agents country of 

establishment no matter in which country the journey takes place. Therefore it is attractive 

for travel agents to meet the definition in the special VAT scheme, since using the special 

VAT scheme removes some obstacles that would have appeared, if the usual VAT rules 

should be used.  
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2 Indledning 

Danmark indførte pr. 1. januar 2011 den såkaldte momssærordning for rejsebureauer. 

Hidtil har rejsebureauer været omfattet af lønsumsafgift, men skal fra den nævnte dato 

opkræve margenmoms af rejser indenfor EU. Jeg har derfor valgt, at min 

kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet skal beskæftige sig med dette emne, da det 

er meget aktuelt og kun lidt beskrevet i litteraturen. Desuden har jeg fra mit arbejde som 

revisor hos et mindre revisionsfirma oplevet nogle mindre rejsebureauer, som med de nye 

regler har oplevet store udfordringer med at anvende reglerne i praksis. 

 

Det grundlæggende, inden man kan opgøre momsgrundlag i sin virksomhed, er at fastslå, 

om virksomheden i det hele taget er at betegne som et rejsebureau. Jeg ved fra praksis, at 

der kan være betydelige omkostninger forbundet med at være omfattet af særordningen for 

rejsebureauer i modsætning til som tidligere at være omfattet af lønsumsafgift. Derfor vil 

virksomhederne også selv være meget interesserede i, at enten opfylde betingelserne eller 

ikke. Mit udgangspunkt i opgaven vil derfor være at definere, hvad et rejsebureau er. Da 

momssærordningen for rejsebureauer er baseret på momssystemdirektivet fra EU vil den 

grundlæggende definition derfor skulle findes i afgørelser fra EU-domstolen. Dernæst vil 

jeg undersøge om definitionen i Danmark er identisk med EU's definition ved at kigge på 

dansk lovgivning og danske afgørelser, både før og efter indførelse af momssærordningen. 

 

Når definitionen af et rejsebureau er på plads er det tid til at vurdere, om virksomheden er 

omfattet af momssærordningen eller ej. Derfor vil det næste skridt i min opgave være, kort 

at beskrive de forskellige regler virksomheden kan blive omfattet af, såfremt de falder 

indenfor definitionen. Særligt for rejsebureauer er reglerne om fastlæggelse af 

leveringssted og reglerne om fradragsret. Leveringstedet har betydning for, i hvilket land 

der skal afregnes moms af rejsebureauydelserne og dermed også hvilket lands regler, der 

skal afregnes moms efter. Fradragsretten er især interessant, da momssærordningen 

adskiller sig væsentligt fra de almindelige momsregler om fradragsret, da 

momssærordningen er baseret på opgørelsen af en fortjenstmargen.  
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3 Problemformulering 

Jeg ønsker i denne opgave at besvare følgende spørgsmål: 

 

• Hvordan defineres et rejsebureau i momsmæssig forstand i henhold til EU's regler? 

• Er der overensstemmelse af definitionen af et rejsebureau i momsmæssig forstand 

mellem EU’s momssystemdirektiv og den danske definition, herunder om den 

danske definition har ændret sig efter indførelse af momssærordningen for 

rejsebureauer? 

• Hvilke konsekvenser har det for en virksomhed for så vidt angår leveringssted og 

fradragsret, hvis virksomheden er omfattet af definitionen af et rejsebureau i 

momsmæssig forstand? 

 

4 Afgrænsning 

Det er i denne kandidatafhandling forudsat, at læseren har et grundlæggende kendskab til 

moms- og skatteretten. Derfor vil jeg ikke foretage en nærmere beskrivelse eller analyse af 

reglerne om lønsumsafgift, da dette ikke er relevant i forhold til problemformuleringens 

fokus. Inden for momsretten vil jeg ikke komme nærmere ind på vurderingen af, hvornår 

der er tale om afgiftspligtige personer og selvstændig økonomisk virksomhed samt 

behandling af begreberne hoved- og biydelser. 

 

Den danske momsret er stærkt påvirket af og afhængig af EU-momsretten, men jeg vil i 

kandidatafhandlingen ikke foretage yderligere analyse i forhold til andre udenlandske 

regler.  

 

I forbindelse med analysen af de gældende regler for rejsebureauer under 

momssærordningen vil der ikke blive inddraget elementer om tidspunktet for afgiftspligten 

samt ingen behandling af, hvordan man rent praktisk opgør fortjenstmargen med hensyn til 

anvendelse af metode 1 og metode 2. 
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5 Metode 

Denne opgave har til formål at fortolke og analysere relevante retskilder for dermed at 

kunne besvare spørgsmålene i problemformuleringen. Til denne fortolkning og analyse vil 

jeg anvende den juridiske metode, som omfatter ”en Retsdogmatisk analyse af de 

Retskilder der er relevante for problemformuleringen inden for det eller de Retssystemer 

problemstillingen falder inden for”1. En retsdogmatisk analyse er en sprogligt funderet 

analyse til brug ved fortolkning og systematisering af et retligt materiale2. Dette betyder, at 

der ikke er tale om en empirisk metode, som anvender data fra interviews, spørgeskemaer 

eller andet. De relevante retskilder består af regulering, retspraksis, retssædvaner og 

forholdets natur. Ifølge den realistiske retsteori er der ikke nogen rangorden mellem danske 

retskilder med hensyn til disses gyldighed3. Den juridiske metode anviser dog, at de 

udvalgte og relevante retskilder skal analyseres i ovennævnte rækkefølge. Indenfor 

momsretten er de relevante retssystemer både EU-ret og dansk ret. Dette skyldes at 

momsretten er baseret på EU-rettens regler. Denne opgave vil derfor omfatte en analyse og 

fortolkning af både EU-rettens regler, de danske regler samt afgørelser fra både EU-

Domstolen og Danmark. 

 

Såfremt der er regelkrydsning eller modsigelse mellem de anvendte regler, skal man ved 

fortolkningen anvende fortolkningsprincipperne lex superior, lex specialis og lex 

posterior4. Lex superior princippet fastslår, at den højeste norm har forrang for en lavere 

norm, f.eks. lov forud for bekendtgørelse samt EU-ret forud for dansk ret. Lex specialis 

princippet er et argument for, at en speciel regel har forrang for en generel regel, f.eks. kan 

en undtagelsesbestemmelse have forrang for hovedreglen. Lex posterior princippet er et 

argument for, at en yngre regel har forrang for en ældre regel. Lex specialis og lex 

posterior principperne er udelukkende argumenter og kan derfor fraviges ved den endelige 

fortolkning. 

 

EU-retten har i overensstemmelse med ovenstående fortolkningsprincipper forrang for 

national ret, hvilket blev fastslået af EU-Domstolen i 1964. Dette princip har derfor været 

                                                 
1 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side 38-39. 
2 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side 304. 
3 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side 73. 
4 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side 225. 
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gældende allerede inden Danmark i 1973 indtrådte i EU. Princippet betegnes EU-konform 

fortolkning, hvorved forstås, at de nationale myndigheder har pligt til at anvende de 

nationale regler i overensstemmelse med EU-reguleringen. Inden for EU-retten er der en 

række retsakter, hvoraf de oftest forekommende er: 

• Forordninger, der er almengyldige, bindende i alle enkeltheder og gælder 

umiddelbart i hver medlemsstat for de enkelte borgere og virksomheder i deres EU-

retlige form. 

• Direktiver, der er bindende hvad angår målet, men ikke hvordan målet skal nås. Det 

er således op til medlemsstaterne at gennemføre direktiverne, men der er intet krav 

til, om dette skal ske som lov eller bekendtgørelse. Momsretten i EU er baseret på 

direktiver. 

• Afgørelser fra EU-Domstolen, der er bindende i alle enkeltheder for de angivne 

modtagere. Desuden er disse afgørelser vejledende for andre retsinstanser. EU-

Domstolen anser selv sine afgørelser for bindende for de nationale domstole5. 

• Henstillinger og udtalelser, der ikke er bindende. 

 

Det danske retssystem består af følgende instanser i hierarkisk opbygning: 

• Højesteret 

• Landsretter (Østre og Vestre) 

• Byretter 

Endvidere er der inden for skatteretten yderligere disse instanser i hierarkisk opbygning: 

• Landsskatteretten, der er den øverste administrative klageinstans vedrørende 

skatter, moms og afgifter m.v.. 

• SKAT bistået af Skatterådet 

 

Generelt kan afgørelser påklages til den overliggende instans, således at sager afgjort af 

Landsskatteretten kan påklages til Byretten. En afgørelses præjudikatværdi, hvorved 

forstås de regler, der kan udledes af foregående retsafgørelser6, er generelt højere des 

højere retsinstans, som har afsagt den. Dette afhænger dog også af, om afgørelsen vedrører 

et generelt område eller om der er tale om en meget specifik og konkret sag.  

                                                 
5 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side 179. 
6 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side 165. 
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I Danmark findes der følgende typer af administrative forskrifter: 

• Bekendtgørelser, der er generelle administrative forskrifter. De er rettet til borgerne 

og kan skabe såvel rettigheder som pligter for borgerne. 

• Cirkulærer, der er interne tjenesteanbefalinger udstedt fra en overordnet offentlig 

myndighed til en underordnet offentlig myndighed. Forpligter kun mellem 

offentlige myndigheder, men forpligter ikke borgerne og virksomhederne. Den 

juridiske vejledning (tidligere Ligningsvejledningen og Momsvejledningen), 

Styresignaler og SKAT-meddelelser har cirkulærestatus. Borgere og virksomheder 

kan støtte ret på Den juridiske vejledning, Styresignaler og SKAT-meddelelser i det 

omfang, at der ikke er uoverensstemmelse med højere rangerende retskilder7. 

• Vejledninger, der ikke er bindende, men blot giver information om fortolkning og 

administration af regler.  

• Bindende svar, som er meget anvendt inden for skatteretten. Siden 1. november 

2005 har det været muligt at anmode om bindende svar på moms- og 

afgiftsspørgsmål fra SKAT. Har spørgsmålet principiel betydning, forelægges det 

for Skatterådet. Borgeren eller virksomheden kan klage over svaret til 

Landsskatteretten og herefter domstolene8. 

 

Inden for skatte-, moms- og afgiftsspørgsmål afsiges der mange administrative afgørelser 

primært i form af bindende svar. Disse administrative afgørelser har en vis grad af 

præjudikatværdi, såfremt de er afsagt af det særlige anke- og klagenævn 

Landsskatteretten9. 

 

I forbindelse med subjektiv fortolkning af retskilderne er det nødvendigt at fortolke 

forarbejderne til reglerne. I EU-retten kan formålsbestemmelserne ofte findes i en 

præambel eller en indledende artikel. Indenfor dansk ret findes formålet ofte i lovteksten 

og yderligere formålsoplysninger i lovforarbejderne. 

 
  

                                                 
7 SKM2012.280.SKAT, afsnit 1. 
8 Johansen, Flemming L. og Pedersen, Niels Henrik og Pedersen, Søren E.. Moms 1. Fradragsret. Side 13. 
9 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side 186. 
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6 Teori 

 

6.1 EU-regulering, Momssystemdirektivet 

 

6.1.1 Generelt om Momssystemdirektivet 

Momsreglerne indenfor EU-retten er baseret på Momssystemdirektivet10, som er en 

omskrevet version af 6. momsdirektiv fra 1977. Selve omskrivningen fra 6. momsdirektiv 

til Momssystemdirektivet havde ikke til hensigt at ændre de fælles momsregler, men blot at 

omarbejde direktivet, således at det præsenterer reglerne på en klar og rationel måde.  

 

Hensigten med Momssystemdirektivet er at harmonisere medlemsstaternes 

momslovgivning, således at der på både nationalt plan og fællesskabsplan ikke sker 

fordrejning af konkurrencevilkårene samt at der sikres fri bevægelighed for varer og 

ydelser11. Denne harmonisering vil ske i etaper og over en periode, da et fælles 

momssystem vil have konsekvenser for det enkelte medlemslands økonomi12. 

 

6.1.2 Levering af ydelser 

Kapitel 3 i Momssystemdirektivet fastlægger, hvornår der er tale om levering af ydelser, 

hvorved jf. artikel 24 forstås alle transaktioner, der ikke kan betegnes som levering af 

varer. Levering af varer er jf. Momssystemdirektivets artikel 14 overdragelse af 

ejendomsretten til et materielt gode. For rejsebureauer vil der ikke være tale om 

overdragelse af ejendomsretten til et materielt gode, hvorfor der er tale om levering af 

ydelser. Typiske ydelser for et rejsebureau er transport f.eks. med fly, bus eller skib, 

overnatning f.eks. på hotel eller i feriebolig, bespisning samt udflugter, attraktioner og 

aktiviteter. 

 

Såfremt en afgiftspligtig person i forbindelse med formidling af en ydelse handler i eget 

navn, men for en andens regning, skal den afgiftspligtige person anses for selv at have 

modtaget og leveret den pågældende ydelse jf. artikel 28.  

                                                 
10 Rådets direktiv nr. 2006/112/EF af 28. november 2006 
11 Momssystemdirektivet, præampel nr. 4. 
12 Momssystemdirektivet, præampel nr. 6 og 9. 
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Leveringsstedet for ydelser er fastsat i Momssystemdirektivets artikel 44, som hjemstedet 

for leverandørens økonomiske virksomhed eller leverandørens faste forretningssted. 

Såfremt modtageren af ydelsen er en afgiftspligtig person, vil leveringsstedet for ydelserne 

dog være stedet for modtagerens økonomiske virksomhed eller faste forretningssted, 

hvortil ydelserne er leveret jf. artikel 45. Til disse hovedregler om leveringssted er der 

diverse undtagelser jf. nedenfor. Hvis de leverede ydelser faktisk benyttes eller udnyttes 

uden for EU, skal leveringsstedet anses for at være på dette sted uden for EU jf. artikel 59a.  

 

Ydelser leveret til en ikke-afgiftspligtig person af en formidler har ifølge artikel 46 

leveringssted på det sted, hvor den underliggende transaktion foretages. Ved formidler 

forstås en, der handler i andres navn og for andres regning. Såfremt kunden til den af 

formidleren leverede ydelse er momsregistreret, anses levereringsstedet for at være 

kundens momsregistreringssted i overensstemmelse med artikel 44.   

 

Ydelser i forbindelse med fast ejendom, herunder indkvartering i hotelsektoren, i ferielejre, 

på campingpladser eller lignende, har ifølge artikel 47 leveringssted på det sted, hvor den 

faste ejendom er beliggende. 

 

Personbefordringsydelser samt transportydelser, som ikke er transport af varer, har 

leveringssted på det sted, hvor transporten finder sted jf. artikel 48 og 49. Der skal ved 

dette tages hensyn til den tilbagelagte strækning. 

 

Tjenesteydelser i form af adgang til arrangementer og aktiviteter inden for kultur, sport, 

videnskab, undervisning, underholdning og lignende er på stedet, hvor disse aktiviteter og 

arrangementer rent faktisk finder sted. Dette gælder såvel levering til afgiftspligtige som 

ikke-afgiftspligtige personer jf. artikel 53 og 54. 

 

Restaurationsydelser har leveringssted på det sted, hvor de rent faktisk udføres jf. artikel 

55. Dette gælder dog ikke for denne type ydelser udført om bord på fly, skibe eller tog 

inden for EU, som har leveringssted på afgangsstedet jf. artikel 57. 
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Korttidsudlejning af transportmidler har leveringssted, hvor transportmidlet stilles til 

kundens rådighed jf. artikel 56. Korttidsudlejning omfatter udlejning på højst 30 dage, dog 

højst 90 dage for fartøjer. 

 

Afgiftsgrundlaget for ydelser udgør den samlede modværdi, som leverandøren modtager 

fra kunden eller tredjemand for de pågældende transaktioner jf. Momssystemdirektivets 

artikel 73. 

 

Et rejsebureau, som leverer ydelser i form af transport, overnatning, bespisning og 

attraktioner, skal derfor ved anvendelse af Momssystemdirektivets almindelige regler 

momsregistreres på alle de mulige leveringssteder. Dette kan betyde momsregistrering i 

Danmark, i et eller flere lande inden for EU samt i et eller flere lande uden for EU. 

Hvordan der skal afregnes udgående moms af de forskellige ydelser i de forskellige lande, 

afhænger af de lokale momsregler. Endvidere vil fradraget for den indgående moms 

afhænge af de lokale momsregler. Dette vil i praksis give rejsebureauerne et yderst 

komplekst momssystem, som kan involvere momsregistrering i adskillige lande og 

administration af adskillige forskellige momsregler. 

 

6.1.3 Særordning for rejsebureauer 

For at lempe de ovenfor nævnte yderst komplicerede momsregler, som ydelser leveret af 

rejsebureauer som udgangspunkt er omfattet af, er der i Momssystemdirektivet indført en 

særordning for rejsebureauer. I det oprindelige EU direktiv – 6. momsdirektiv – var 

særordningen for rejsebureauer omtalt i artikel 26. Særordningens anvendelse er uændret 

fra 6. momsdirektiv til Momssystemdirektivet, hvor reglerne nu fremgår af artikel 306-310.  

 

Særordningen kan jf. artikel 306 anvendes på rejsebureauer: 

• Der handler i eget navn overfor den rejsende 

• Og til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages 

af andre afgiftspligtige personer. 

• Ligeledes omfattes rejsearrangører, som i 6. momsdirektiv blev beskrevet som 

personer, der organiserer turistrejser. 
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Formidlere kan ikke anvende særordningen. De skal i stedet anvende udlægsreglerne i 

momssystemdirektivets artikel 79 stk. 1, litra c).   

 

Under særordningen anses de forskellige ydelser, der anvendes ved gennemførelse af en 

rejse, som én samlet ydelse leveret af rejsebureauet over for den rejsende jf. artikel 307. 

Afgiften skal pålægges den samlede ydelse i det land, hvor rejsebureauet har hjemsted for 

sin økonomiske virksomhed eller i det land, hvor rejsebureauet har etableret et fast 

forretningssted, som foretager levering af rejsebureauydelsen. 

 

Udgangspunktet i særordningen for rejsebureauer er, at afgiftsgrundlaget udgøres af 

rejsebureauets fortjenstmargen jf. artikel 308. Fortjenstmargenen opgøres som forskellen 

mellem det samlede beløb uden moms betalt af den rejsende og rejsebureauets faktiske 

omkostninger til andre afgiftspligtige personer, hvor omkostningerne dækker levering af 

varer og ydelser, der direkte kommer den rejsende til gode.  

 

Såfremt de købte varer og ydelser gennemføres udenfor EU, er transaktionerne fritaget for 

moms jf. artikel 309, da rejsebureauet da sidestilles med formidlere i henhold til 

momssystemdirektivets artikel 153. Dermed skal der ikke beregnes margenmoms af rejser 

udenfor EU. Rejser der foregår såvel indenfor som udenfor EU skal ved opgørelse af 

fortjenstmargen kun omfatte den del af rejsen, som er foregået indenfor EU. 

 

De samlede købte ydelser til brug for gennemførelse af en rejse berettiger ikke til 

momsfradrag eller tilbagebetaling jf. artikel 310. 

 

Er der ikke tale om et rejsebureau i momssystemdirektivets definition, skal virksomheden 

anvende momssystemdirektivets almindelige regler jf. ovenfor om levering af ydelser.  

 

Momssystemdirektivet giver i artikel 371 (indenfor EU) og artikel 374 (udenfor EU samt 

formidlere) adgang til, at medlemslande kan momsfritage ydelser leveret af rejsebureauer 

jf. betingelserne i artikel 306. Momsfritagelsen betinger, at transaktionerne var fritaget i 

det pågældende medlemsland pr. 1. januar 1978. 
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6.2 Dansk regulering 

 

6.2.1 Levering af ydelser 

Udgangspunktet i den danske momslov er, at der skal betales moms af alle varer og 

ydelser, som mod vederlag leveres i Danmark jf. momslovens § 4. Levering af en vare 

defineres i samme paragraf som overdragelse af retten til at råde over et materielt gode. 

Kendetegnet for produkterne hos et rejsebureau er, at der ikke at tale om overdragelse af et 

materielt gode, men derimod en eller flere af elementerne transport, overnatning, udflugter 

mv.. Rejsebureauernes produkter er derfor at betegne som levering af ydelser, da 

momsloven anfører, at alle andre leveringer end levering af varer, er levering af ydelser. Jf. 

momslovens § 4 stk. 4 skal formidlere, som handler i eget navn, men for en andens 

regning, anses for selv at have modtaget og leveret ydelsen. 

 

Reglerne om leveringssted står i momslovens kapitel 4. Udgangspunktet er jf. § 16, at 

leveringsstedet er i Danmark, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person med 

økonomisk hjemsted i Danmark (§ 16 stk. 1), eller når ydelsen leveres til en 

ikkeafgiftspligtig person og leverandøren har sit økonomiske hjemsted i Danmark (§ 16 

stk. 4). For så vidt angår salg til afgiftspligtige personer præciseres i Momsloven med 

kommentarer13, at bestemmelsen betyder at salg af ydelser til afgiftspligtige personer skal 

pålægges moms i købers land, hvilket oftest vil være identisk med forbrugslandet.  

 

En formidler, som handler i andres navn og for andres regning, har leveringssted i 

Danmark for ydelser, der leveres til ikkeafgiftspligtige personer, såfremt disse ydelser 

vedrører en underliggende transaktion, der foretages i Danmark jf. momslovens § 17. Det 

præciseres i Momsloven med kommentarer14, at dette betyder at leveringsstedet for 

formidlingsydelser til ikkeafgiftspligtige personer følger den underliggende transaktion 

samt at formidlingsydelser til afgiftspligtige personer følger hovedreglen i momslovens § 

16 stk. 1 jf. ovenfor, dvs. leveringssted på stedet for købers økonomiske hjemsted. 

Formidleres levering af ydelser er fritaget for afgift, såfremt transaktionerne udføres uden 

for EU jf. momslovens § 34 stk. 1 pkt. 17. 

                                                 
13 Momsloven med kommentarer og EU-henvisninger, punkt 119) til § 16. 
14 Momsloven med kommentarer og EU-henvisninger, punkt 127) til § 17. 
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Ved levering af personbefordringsydelser er leveringsstedet i Danmark, for den del af 

transporten, som finder sted i Danmark jf. momslovens § 19. Der skal ved opgørelsen tages 

hensyn til den tilbagelagte strækning. I Danmark er der jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 15) 

momsfritagelse for personbefordring, hvorfor fastlæggelse af leveringsstedet for 

personbefordringsydelser i Danmark kun er relevant for anden erhvervsmæssig 

passagerkørsel også betegnet turistbuskørsel. 

 

Afgiftsgrundlaget for ydelser udgøres af det samlede vederlag ekskl. moms jf. momslovens 

§ 27.  

 

6.2.2 Særordning for rejsebureauer - lovgivning 

Siden 1. januar 2011 har der i momsloven været regler om en særordning for rejsebureauer. 

Reglerne fremgår af momslovens §§ 67-68a og er en implementering af 

momssystemdirektivets artikel 306-310. Særordningen gælder jf. § 67 for transaktioner 

udført af rejsebureauer, der handler i eget navn over for den rejsende og til rejsens 

gennemførelse anvender leveringer fra andre afgiftspligtige personer. Dette er en nøjagtig 

gengivelse af reglerne i Momssystemdirektivets artikel 306. Formidlere skal anvende 

udlægsreglerne og rejsearrangører betragtes ligeledes som rejsebureauer. Leveringsstedet 

er i § 67b fastlagt til stedet for rejsebureauets økonomiske virksomhed, hvilket ligeledes er 

i overensstemmelse med Momssystemdirektivets artikel 307. I § 67c beskrives 

særordningens afgiftsgrundlag som fortjenstmargenen, i overensstemmelse med 

Momssystemdirektivets artikel 308. Transaktioner udført uden for EU fritages for afgift i § 

67d jf. Momssystemdirektivets artikel 309. § 68 er en gengivelse af 

Momssystemdirektivets artikel 310, som fastslår at der ikke er fradrag eller godtgørelse for 

den afgift, som andre afgiftspligtige fakturerer rejsebureauet for transaktioner, der direkte 

kommer den rejsende til gode. § 68a henviser til fakturakrav mv. i momslovens § 52, 

hvilket ikke vil blive omtalt nærmere her. 

 

Ovenstående særordning for rejsebureauer er indført på baggrund af lovforslag nr. 203, der 

blev fremsat første gang af skatteminister Kristian Jensen (V) den 22. april 2009. 

Lovforslaget fjerner momslovens § 13 stk. 1 nr. 16, som fritog rejsebureauvirksomhed og 

turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed og lign. for momspligt. Med 
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lovforslaget vil de danske regler komme i overensstemmelse med EU’s momsregler i 

Momssystemdirektivet. Samtidig med bortfaldet af momsfritagelsen, vil rejsebureauerne 

blive fritaget for at betale lønsumsafgift. LF203 er fremsat på baggrund af den pr. 1. marts 

2009 indgåede aftale mellem regeringen (V+K) og Dansk Folkeparti om den såkaldte 

Forårspakke 2.0. Hensigten var ifølge lovforslaget at ophæve momsfritagelser for en række 

områder, idet momsfritagelserne medfører en konkurrencemæssig fordel for de 

momsfritagne erhvervsaktiviteter i forhold til andre beslægtede aktiviteter. Hensigten med 

afskaffelse af momsfritagelse for rejsebureauer mv. var at nedbringe skatteudgifter til EU. 

Dette skyldes ifølge lovforslagets afsnit 3, at der indbetales til EU på baggrund af EU’s 

momsregler og der således skal betales moms til EU af rejsebureauers omsætning uanset at 

Danmark har en særregel om momsfritagelse af denne type ydelser. Ifølge forslaget 

forventes et varigt provenu på ca. 155 mio. kr. om året. Der forventes ingen økonomiske 

konsekvenser for rejsebureauerne, idet omkostningen forventes at blive væltet over på 

priserne og dermed til køberne af rejser m.v.. I lovforslagets afsnit 5.2 omtales der 

forventede besparelser for erhvervslivets indkøb af rejsebureauydelser, idet 

rejsebureauerne overfor erhvervskunder kan anvende momslovens udlægsordning. Denne 

metode vil betyde at leverandørerne fakturerer direkte til erhvervskunderne, som dermed 

har fradrag for den indgående moms. Såfremt erhvervskunder køber pakkerejser, vil de 

have fradragsret efter momslovens almindelige regler for momsen af rejsebureauets 

fortjenstmargen.  

 

Der er under Folketingets behandling af lovforslaget ikke fremkommet yderligere om 

baggrund eller hensigt med ændringen. Der har været spørgsmål fra brancheforeningen 

Rejsearrangører i Danmark angående tidspunktet for momspligtens indtræden samt ”den 

svenske model”. Rejsearrangører i Danmark har forespurgt15 om muligheden for, at 

momspligten først skal indtræde, når rejsen påbegyndes. Dette afvises af skatteministeriet, 

idet der efter de almindelige regler sker indtræden af afgiftspligten på tidspunktet for 

levering. Hvis der udstedes faktura anses faktureringstidspunktet for leveringstidspunkt. 

Såfremt betaling sker inden fakturaudstedelse eller inden levering anses 

betalingstidspunktet for leveringstidspunkt. Endvidere har Rejsearrangører i Danmark 

                                                 
15 Spørgsmål nr. 24 af 11. maj 2009 til LF203 samt skatteministerens svar på spørgsmål nr. 24 af 13. maj 
2009 
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forespurgt16 om muligheden for at indføre den svenske model i Danmark. Skatteministeriet 

vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fastlægge de endelige fakturerings- og 

regnskabskrav, herunder kan der være inspiration fra andre EU medlemslande, som 

anvender momssærordningen.  

 

Lovforslaget er vedtaget den 28. maj 2009 uden ændringer i forhold til det oprindelige 

lovforslag. Loven er stadfæstet ved lov nr. 520 af 12. juni 2009. Til loven er udsendt en 

bekendtgørelse17 om de nærmere faktura- og regnskabskrav. For fakturaens vedkommende 

skal denne udstedes i overensstemmelse med de almindelige regler i momslovens kapitel 

11. Dog er der 2 væsentlige undtagelser hertil, idet der for det første ikke må angives 

momsbeløb på fakturaen eller angives oplysninger på fakturaen, så det er muligt at udregne 

momsbeløbet. For det andet skal der på fakturaen anføres oplysninger om, at særordning 

for rejsebureauer er anvendt. Regnskabsmæssigt giver bekendtgørelsen mulighed for at 

anvende 2 forskellige metoder til opgørelse af virksomhedens afgiftstilsvar. Den valgte 

metode skal anvendes for hele regnskabsåret, men der kan frit vælges en anden metode for 

næste regnskabsår. Metode 1 er en summarisk metode, hvor fortjenstmargenen opgøres 

efter et skøn over samtlige rejser. Metode 2 tager i stedet udgangspunkt i den konkrete 

fortjenstmargen for den enkelte rejse. I de tilfælde hvor rejsebureauet for et samlet 

vederlag leverer såvel ydelser under særordningen for rejsebureauer som andre ydelser, 

skal fordelingen af vederlaget ske på baggrund af markedsværdi af tilsvarende ydelser. 

Findes der ikke en markedsværdi af tilsvarende ydelser, skal værdien fastsættes på 

baggrund af rejsebureauets faktiske omkostninger. Fortjenstmargenen skal fordeles mellem 

ydelser inden for EU samt ydelser uden for EU på baggrund af værdien af ydelserne. 

 

6.2.3 Særordning for rejsebureauer – den juridiske vejledning 

Skatteministeriets fortolkning af reglerne om særordning for rejsebureauer findes i Den 

juridiske vejledning afsnit D.A.17. Heri anføres at der efter momslovens regler er to typer 

af rejsebureauer, som er omfattet af momssærordning. Der er tale om rejsearrangører, der i 

eget navn sælger rejseydelser direkte til den rejsende og formidlere, som i eget navn men 

for andres regning sælger rejseydelser. Sidstnævnte formidlere er omfattet som følge af 
                                                 
16 Spørgsmål nr. 25 af 11. maj 2009 til LF203 samt skatteministerens svar på spørgsmål nr. 25 af 13. maj 
2009  
17 Bekendtgørelse nr. 1640 af 17. december 2010 
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reglerne i momslovens § 4 stk. 4, hvor formidlere i eget navn men for fremmed regning 

skal anses for selv at have modtaget og leveret ydelsen. Virksomheder, der ikke er 

rejsebureauer i traditionel forstand, er også omfattet af særordningen for transaktioner, der 

er sammenlignelige med ydelser udført af et rejsebureau, hvilket i den juridiske vejledning 

begrundes med en henvisning til afgørelserne fra EU-Domstolen vedrørende The Howden 

Court Hotel18 og ISt19. 

 

Det slås fast jf. D.A.17.4.1., at rejsebureauer der ikke indkøber varer og ydelser, som 

direkte kommer den rejsende til gode, og som ikke videresælger ydelser til den rejsende, 

ikke er omfattet af momssærordningen. Dette dækker over formidlere og virksomheder der 

anvender udlægsreglerne i momslovens § 27 stk. 3 nr. 3. Et kendetegn for virksomheder, 

der handler i andres navn, er, at der ikke sker en selvstændig prissætning af ydelserne over 

for den rejsende. Virksomhedens indtægt er i denne forbindelse ofte provision fra 

underleverandøren og gebyr for formidlingsydelsen fra den rejsende.  

 

Den juridiske vejledning D.A.17.4.1. anfører følgende kriterier, som skal vurderes i 

forhold til, om en virksomhed handler i eget navn: 

• Om virksomheden er mandatar, dvs. har fuldmagt til at handle på en andens vegne, 

i forbindelse med de omhandlede transaktioner. Såfremt virksomheden tillægger 

egne ydelser eller sammensætter ydelser fra flere fuldmagtsgivere trækker i retning 

af at der sker salg i eget navn. 

• Hvem er udsteder faktura og til hvem faktura udstedes, såfremt de andre kriterier 

ikke fører til en klar afgørelse. 

• Til hvem betaling sker. 

• Om der er taget agentforbehold og om dette er gyldigt over for den rejsende.  

• Om der anvendes egne standardiserede forretningsbetingelser eller 

underleverandørens forretningsbetingelser. 

 

Endvidere jf. D.A.17.4.2 skal der til rejsens gennemførelse anvendes varer og ydelser, som 

leveres af andre afgiftspligtige. De leverede ydelser til rejsens gennemførelse, skal anses 

                                                 
18 C-308/96 og C-94/97 jf. afsnit 6.3.3 
19 C-200/04 jf. afsnit 6.3.5 
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som en enkelt ydelse. Dette tolker Skatteministeriet som, at der skal leveres mindst to 

selvstændige hovedydelser til den rejsende. I tilfælde hvor der kun tilbydes en selvstændig 

hovedydelse til den rejsende, kan særordningen ikke anvendes. Hvis virksomheden tilbyder 

kunden flere selvstændige hovedydelser, men kunden kun vælger at modtage en enkelt 

ydelse, så er denne ydelse dog omfattet af særordningen. Er den ene ydelse, som kunden 

vælger at modtage, ikke en rejseydelse, så er ydelsen dog ikke omfattet af særordningen.  

 

Leveringsstedet anføres jf. D.A.17.5 til at være stedet, hvor rejsebureauet har etableret 

hjemsted for sin økonomiske virksomhed eller hvor rejsebureauet har et fast 

forretningssted, hvorfra ydelsen leveres af bureauet.  

 

Opgørelse af momsgrundlaget for rejseydelserne er rejsebureauets fortjenstmargen opgjort 

som forskellen mellem det samlede beløb uden moms betalt af den rejsende og de faktiske 

omkostninger til andre afgiftspligtige vedrørende leveringer, der direkte kommer den 

rejsende til gode. Skatteministeriet tydeliggør jf. D.A.17.6.1, at det er alle beløb modtaget 

fra den rejsende, som skal medregnes, uanset om de betegnes skatter, lufthavnsafgifter, 

provisioner, omkostninger, gebyrer m.v.. Modtager rejsebureauet fra den rejsende et samlet 

beløb, som skal dække både ydelser omfattet af særordningen og andre ydelser omfattet af 

de almindelige momsregler, skal det samlede vederlag fra den rejsende reduceres med 

markedsværdien af de ydelser, som ikke er omfattet af særordningen jf. D.A.17.6.1. Dette 

er relevant i forbindelse med egenproducerede ydelser. Hvis ikke der findes en 

markedsværdi for ydelserne, skal værdien i stedet fastsættes på grundlag af de faktiske 

omkostninger. Indirekte omkostninger i form af f.eks. reklame, administration og 

rejsegarantifonden kommer ikke den rejsende direkte til gode og skal derfor ikke medtages 

ved opgørelse af fortjenstmargen. Eventuelt momsfradrag af indirekte omkostninger skal 

opgøres efter momslovens almindelige regler. 

 

Fortjenstmargenen skal opdeles på ydelser køb indenfor EU og udenfor EU. Denne 

opdeling skal ske på baggrund af værdien af ydelserne. Dette skyldes, at rejseydelser uden 

for EU jf. momslovens § 67 d stk. 1 skal sidestilles med formidlingsydelser i andres navn 

og for andres regning. Disse ydelser er fritaget for afgift, det vil sige udgående moms 

beregnes med nul-sats, jf. momslovens § 34 stk. 1 nr. 17. Særlig opmærksomhed skal i 
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denne forbindelse være på internationale flyvninger, krydstogter med skib samt busrejser. 

For så vidt angår flyrejser direkte mellem et land i EU og et land uden for EU, er der tale 

om en rejse uden for EU. Dette gælder også mellemlandinger, såfremt disse 

mellemlandinger ikke medfører ophold ud over hvad der er nødvendigt. I modsat fald skal 

flyrejsen opdeles i en del inden for EU og i en del uden for EU. Opdelingen skal ske på 

baggrund af indkøbsprisen for de separate rejsestrækninger, såfremt disse oplysninger ikke 

er til stede på baggrund af tilbagelagte kilometer eller i sidste ende på baggrund af et skøn. 

For så vidt angår krydstogter med skib skal opdelingen ske på baggrund af antal dage 

tilbragt henholdsvis inden for EU og uden for EU. For så vidt angår busrejser skal 

opdelingen ske på baggrund af den tilbagelagte strækning eller på baggrund af antal dage, 

bussen er til rådighed, såfremt den tilbagelagte strækning ikke giver en retvisende 

fordeling. 

 

6.2.4 Særordning for rejsebureauer - vejledning 

SKAT har i forbindelse med implementering af momssystemdirektivets regler udsendt en 

vejledning om særordningen for rejsebureauer20. Baggrunden for særordningen anføres i 

vejledningen at være en forenkling for rejsebureauerne. Uden den indførte særordning er 

rejsebureauerne ifølge vejledningen pligtige til at lade sig momsregistrere og betale moms i 

alle de medlemsstater, hvor de enkelte ydelser har leveringssted. Med særordningen er 

leveringsstedet det sted, hvor rejsebureauet har etableret stedet for sin økonomiske 

virksomhed eller har et fast driftssted, hvorfra tjenesteydelserne leveres. 

 

Vejledningen anfører, at særordningen finder anvendelse på ”transaktioner inden for EU 

udført af rejsebureauer, der handler i eget navn overfor den rejsende og som til rejsens 

gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre 

afgiftspligtige”21. De af rejsebureauerne udførte transaktioner, der udføres med henblik på 

at gennemføre en rejse, skal anses som én enkelt ydelse. Der anføres i vejledningen, at 

begrebet ”den rejsende” ikke er defineret i momsloven, men at begrebet skal forstås som, 

den der faktisk forbruger varer og ydelserne, uanset om der er tale om en privatperson eller 

en erhvervsdrivende.  

                                                 
20 SKAT, Vejledning om Særordning for rejsebureauer, E nr. 186, 23.12.2010 
21 SKAT, Vejledning om Særordning for rejsebureauer, E nr. 186, 23.12.2010. Afsnit 1.0. 
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Det understreges i vejledningen, at definitionen på rejsebureauer og rejsearrangører er i 

overensstemmelse med et EU-momsdirektiv og den deraf følgende fortolkning af EU-

Domstolen. Særordningen kan derfor ikke anvendes på rejsebureauer, som alene opfylder 

definitionerne fra rejselovgivningen. I vejledningen fremgår det, at der ved rejsebureauer i 

momslovens forstand, forstås ”rejsearrangører, der i eget navn sælger rejsetjenesteydelser, 

og formidlere, der i eget navn, men for en andens regning (rejsearrangørens), sælger 

rejsetjenesteydelser, idet sidstnævnte formidlere anses for selv at have købt og videresolgt 

rejsen”22. Hvornår rejsebureauet handler i eget navn er i vejledningen præciseret til de 

tilfælde, hvor rejsebureauet er den rejsendes direkte aftalepart. Dermed vil rejsebureauet 

være forretningsmæssigt ansvarlig over for den rejsende, uanset om der kan placeres et 

ansvar hos en underleverandør for en del af rejsen. Afgørelsen af, om rejsebureauet handler 

i eget navn, skal træffes på baggrund af en konkret vurdering, hvorfor vejledningen 

anbefaler, at der anmodes om et bindende svar i tvivlstilfælde. 

 

Formidlere, som skal anvende momslovens regler om udlæg, kan ikke anvende 

særordningen, da formidlere handler i andens navn og for andens regning. En sådan 

rejsebureau-formidler indkøber ikke varer og tjenesteydelser, der direkte kommer den 

rejsende til gode, og videresælger ikke varer og tjenesteydelser til den rejsende. Hvornår 

rejsebureauet handler i andens navn er i vejledningen nævnt eksempler med bestilling af 

flybilletter eller hotel, hvor rejsebureauet ikke har en selvstændig prissætning af ydelserne 

overfor den rejsende. Rejsebureauets indtægt består af provision fra hoteller og 

flyselskaber samt gebyr fra den rejsende for formidlingsydelserne. Leveringsstedet for 

formidlingsydelser til ikke-momspligtige personer, er det sted, hvor den underliggende 

transaktion foretages. Leveringsstedet for formidlingsydelser til momspligtige personer, er 

stedet for den momspligtige persons etablering. I tilfælde, hvor formidlingsydelsen leveres 

til både en ikke-momspligtig og en momspligtig person, f.eks. ved provision fra 

leverandøren og gebyr fra den rejsende, skal transaktionen opdeles i to og hver 

deltransaktion betragtes for sig. 

 

Salg til andre rejsebureauer eller såkaldt engrossalg er ligeledes ikke omfattet af 

særordningen jf. vejledningens afsnit 3. Ved denne type salg sammensætter rejsebureauet 

                                                 
22 SKAT, Vejledning om Særordning for rejsebureauer, E nr. 186, 23.12.2010. Afsnit 1.3. 
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en rejse og sælger den til et andet rejsebureau, som derefter videresælger rejsen til den 

rejsende. I disse tilfælde anses rejsebureauet for at have solgt særskilte leveringer af fly, 

indkvartering osv.. 

 

Destination Management anføres i vejledningen ikke at være omfattet af 

momssærordningen for rejsebureauer. Kendetegnet ved denne type pladsarrangementer er 

ifølge vejledningen transfer til og fra lufthavn, hotelreservation, bespisning af 

mødedeltagere, leje af konferencefaciliteter m.v.. Da de leverede ydelser ikke har et 

element af rejse, skal de behandles efter momslovens almindelige regler om levering af 

ydelser. 

 

Rejsebureauernes transaktioner uden for EU betyder, at rejsebureauet skal betragtes som 

formidler, der handler i en andens navn og for en andens regning. Formidlingsydelsen, for 

så vidt angår levering til ikke afgiftspligtige personer, anses for at blive leveret på samme 

sted som leveringsstedet for den underliggende ydelse. Formidlingsydelsen, for så vidt 

angår levering til afgiftspligtige personer, har leveringssted i Danmark, men er 

momsfritaget med nulsats. 

 

Særordningen omfatter udelukkende varer og ydelser, som leveres af andre afgiftspligtige. 

Rejsebureauer, som selv producerer tjenesteydelser, til brug for rejsens gennemførelse, 

skal anvende momslovens almindelige regler for de egenproducerede tjenesteydelser. Det 

er derfor nødvendigt at udskille de egenproducerede ydelser fra rejsens samlede pris. 

Udskillelsen skal ske på baggrund af markedsprisen eller alternativt rejsebureauets faktiske 

omkostninger. 

 

6.2.5 Rejsebureauer – inden særordningens indførsel 

Inden implementeringen af momssystemdirektivets regler benyttede Danmark sig af 

muligheden for at fritage rejsebureauer for momspligt, hvilket betød at 

rejsebureauvirksomhed var omfattet af reglerne om lønsumsafgift. Dette fremgik af den 

dagældende23 momslovs § 13 stk. 1 nr. 16), som fritog ”Rejsebureauvirksomhed og 

turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed og lign.”. I den dagældende 

                                                 
23 LBKG 2005-10-14 nr. 966 Momsloven 
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momsvejledning24 anføres det, at udtrykket rejsebureauvirksomhed skal forstås i 

overensstemmelse med EU's definition i 6. momsdirektivs artikel 26, hvormed menes 

”tjenesteydelser præsteret af rejsebureauer, for så vidt disse bureauer handler i eget navn 

over for den rejsende eller handler i den rejsendes navn og for hans regning.”25. 

 

6.3 EU-afgørelser 

Til brug for fortolkning af reglerne i Momssystemdirektivet kan anvendes afgørelserne fra 

EU-Domstolen. Disse er bindende for de angivne modtagere, men som desuden er 

vejledende for andre retsinstanser herunder de danske domstole m.v.. Som anført jf. afsnit 

5 anser EU-Domstolen sine afgørelser for bindende for de nationale domstole. Nedenfor 

vil jeg derfor indsamle informationer om, hvorledes EU-Domstolen har tolket 

momsreglerne for rejsebureauer. 

 

6.3.1 C-163/91 Van Ginkel 

Sagen vedrører om Van Ginkel kan anvende momssærordningen for rejsebureauer uanset 

at Van Ginkel ikke sørger for transporten for den rejsende. Van Ginkel udlejer ferieboliger, 

der som oftest ejes af tredjemand. Den rejsende anvender sin egen bil til transport. Van 

Ginkel har beregnet salgsmomsen af fortjenstmargenen ved udlejningen af ferieboligerne, 

men den hollandske momsmyndighed mener, at salgsmomsen skal beregnes af hele det 

beløb, der faktureres til kunden, da der efter deres opfattelse ikke er tale om 

rejsebureauvirksomhed men om udleje af ferieboliger. 

 

I afgørelsen er reglerne i 6. momsdirektiv artikel 26 præciseret. Der anføres i præmis 13, at 

de omhandlede virksomheder udfører tjenesteydelser, som er karakteriseret ved at bestå af 

oftest flere ydelser både i som uden for det land, hvor virksomheden har hjemsted. De 

mange ydelser og steder vil betyde praktiske vanskeligheder for virksomhederne, såfremt 

de skulle anvende de almindelige momsregler om beskatningssted, beskatningsgrundlag og 

fradrag af den indgående afgift. Vanskelighederne ville kunne hindre virksomhederne i at 

udføre deres arbejde. På baggrund heraf kan rejsebureauer anvende momssærordningen. 

 

                                                 
24 Momsvejledningen 2010-2 afsnit D.11.16 
25 Momsvejledningen 2010-2 afsnit D.11.16, 5. afsnit. 
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I præmis 21 anføres det, at momssærordningen kun kan anvendes, hvis rejsebureauet 

handler i eget navn over for den rejsende og ikke som formidler. I sagen henvises til den 

nationale ret at undersøge karakteren af rejsebureauets kontraktlige forpligtelse over for 

den rejsende. 

 

I præmis 22 slås det fast, at der ikke er et udtrykkeligt krav om, at transporten af den 

rejsende skal tilbydes af rejsebureauet. Et sådan krav ville komplicere momsreglerne for 

rejsebureauer og dette ville være i modstrid med direktivets formål jf. præmis 23. 

 

I præmis 24 fremhæves det, at det ikke er bestanddelene af de ydelser, der tilbydes den 

rejsende, som skal afgøre hvilke momsregler, der skal anvendes. Det er derfor muligt at 

anvende momssærordning for rejsebureauer uanset om rejsebureauet sørger for transport 

eller ej. Den af rejsebureauet leverede ydelse kan ikke være at sidestille med en 

enkeltstående ydelse, da rejsebureauet ud over selve udlejningen også leverer ydelser i 

form af oplysninger og rådgivning i forbindelse med valgmuligheder for ferien og 

reservation af ferieboligen. Det er en betingelse jf. præmis 24, at ejer eller administrator af 

ferieboligen er afgiftspligtig.  

 

I præmis 25 påpeger afgørelsen, at momssærordningen i 6. momsdirektivs artikel 26 uden 

forskel kan anvendes på rejsebureauer og personer, der organiserer turistrejser.  

 

6.3.2 C-260/95 DFDS A/S 

Sagen vedrører, hvor stedet for rejsebureauet er og dermed i hvilket land og efter hvilke 

regler, der skal afregnes moms. DFDS A/S havde i England et datterselskab, som 

formidlede rejser med DFDS. På tidspunktet for afgørelsen var der indført 

momssærordning i England på baggrund af 6. momsdirektivs artikel 26, hvorimod der i 

Danmark, hvor moderselskabet var etableret, var momsfritagelse for 

rejsebureauvirksomhed. DFDS mente selv, at moderselskabets hjemsted skulle være 

udgangspunkt for, hvor de leverede rejseydelser havde hjemsted.  

 

Jf. afgørelsens præmis 12 skal afgiftspligten placeres i den medlemsstat, hvor 

virksomheden udføres, såfremt der i denne medlemsstat findes en organisation med de 
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nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer. Der henvises i afgørelsen til 6. direktivs 

artikel 26 stk. 2, hvoraf det fremgår af leveringssted og dermed beskatningssted er stedet 

for hovedsædet for den økonomiske virksomhed eller stedet for et fast kontor, hvorfra 

tjenesteydelsen præsteres. Jf. præmis 24 er leveringsstedet, ved en tvist mellem de to 

muligheder, på stedet, hvor ydelsen rent faktisk præsteres. Datterselskabet i England havde 

egne lokaler, et stort antal ansatte og var en selvstændig juridisk person. Den samlede 

aktiekapital i datterselskabet ejes af DFDS A/S og der er endvidere kontraktlige 

forpligtelser mellem de to selskaber, således at det fremgår at det engelske datterselskab er 

et hjælpeorgan for det danske moderselskab.  

 

EU-domstolen afgjorde, at datterselskabet i England skulle afregne moms efter de engelske 

regler om særordning for rejsebureauer, da dette havde etableret et fast kontor i England. 

Afgørelsen begrundes med, at det engelske selskab har handlet som virksomhedens 

hjælpeorgan og desuden har sådanne menneskelige og tekniske ressourcer, som er 

karakteristiske for et fast kontor. 

 

6.3.3 C-308/96 og C-94/97 Madgett og Baldwin samt The Howden Court Hotel 

Sagen vedrører en virksomhed, der i forbindelse med hotelvirksomhed tilbød sine kunder 

pakkerejser i form af samlet pris for bustransport, hotelovernatning og udflugter. 

Hotelejerne var af den opfattelse, at de ikke drev rejsebureauvirksomhed og dermed skulle 

anvende de almindelige momsregler. De engelske momsmyndigheder var ikke enige heri. 

 

I præmis 17 anføres det, at det er typen af de omhandlede tjenesteydelser, der er afgørende 

for, om bestemmelserne i sjette direktivs artikel 26 skal avendes. Det er ikke afgørende om 

den afgiftspligtige er et rejsebureau eller en person, der organiserer turistrejser, i disse 

udtryks sædvanlige betydning. Præmis 21 anfører, at de samme ydelser skal behandles ens 

uanset den erhvervsdrivendes kategori, hvilket jf. præmis 22 skyldes at der ikke skal 

skabes konkurrenceforvridning mellem de erhvervsdrivende i forhold til hvilken kategori 

den erhvervsdrivende henføres til.  

 

Det anføres i præmis 19, at de største problemer med opgørelse af afgiftsgrundlaget opstår 

ved ydelser i mere end en medlemsstat. Dette skal dog ikke have indvirkning på, om 



Side 26  

 

Rejsebureauer i momsmæssig forstand  

særordningen kan anvendes, hvorfor tjenesteydelser i kun en medlemsstat ligeledes er 

omfattet af særordningen. 

 

Sjette direktivs artikel 26 finder derfor anvendelse på erhvervsdrivende, som organiserer 

turistrejser i eget navn og som lader afgiftspligtige tredjemænd levere de tjenesteydelser, 

der sædvanligvis er forbundet med denne form for virksomhed, selv om de 

erhvervsdrivende ikke formelt har status som rejsebureauer eller personer, der organiserer 

turistrejser jf. præmis 23.  På baggrund heraf blev transaktionerne udført af Madgett og 

Baldwin anset for at falde indenfor artikel 26s anvendelsesområde.  

 

For hotelejeres vedkommende, som med Madgett og Baldwin, kan der være indkøb af 

ydelser hos tredjemand, som skal betragtes som rene biydelser og ikke er omfattet af 

artikel 26. Skridtet fra rene biydelser tages, når der er tale om ydelser som påvirker den 

faste pris mærkbart – i sagen er der tale om transport til og fra hotellet. 

 

Anden del af afgørelsen omhandler, hvordan momsgrundlaget fordeles mellem egne 

ydelser og ydelser leveret af tredjemand. Madgett og Baldwin leverer selv hotelydelsen, 

men indkøber transportydelsen fra en anden afgiftspligtig person. Præmis 35 fastslår at 

momssærordningen for rejsebureauer udelukkende finder anvendelse på tjenesteydelser 

leveret af tredjemand, da der i 6. momsdirektivs artikel 26 ikke omtales egne ydelser jf. 

præmis 33. Præmis 39 bemærker, at der ikke af artikel 26 fremgår kriterier for, hvordan 

fortjenstmargenen opdeles på egne ydelser og ydelser købt af tredjemand, hvorfor der i 

præmis 40 henvises til de almindelige momsregler i 6. direktivs artikel 11, punkt A, stk. 1, 

litra a)26. Der skal derfor tages udgangspunkt i den samlede modværdi, som faktisk 

modtages for den udførte ydelse. Kunderne hos Madgett og Baldwin betaler en samlet pris 

for hele pakken bestående af transport, overnatning, udflugter m.v., hvorfor det ikke 

umiddelbart er til at opgøre den samlede modværdi af de egenproducerede ydelser. Jf. 

præmis 42 er der to metoder til opgørelse af en alternativ modværdi; enten fordeling i 

forhold til faktiske omkostninger eller fordeling i forhold til markedsprisen. EU-Domstolen 

afgør, at udgangspunktet for fordelingen må være markedsprisen for tilsvarende ydelser, 

men at den erhvervsdrivende kan vælge at benytte fordeling efter faktiske omkostninger. 

                                                 
26 Reglerne fremgår nu af Momssystemdirektivets artikel 73. 
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For Madgett og Baldwin betyder det, at salgsprisen for egenproducerede ydelser skal 

fastsættes til et beløb, som svarer til det andre gæster betaler for overnatning uden transport 

til og fra hotellet. 

 

6.3.4 C-149/01 First Choice Holidays plc 

Sagen vedrører First Choice Holidays som organiserer turistrejser, der via et rejsebureau 

sælges til den rejsende. First Choice Holidays køber de enkelte elementer til rejserne, 

hvorefter rejsebureauerne via en agenturaftale sælger rejserne videre til de rejsende. Det 

fremgår af præmis 34, at rejsebureauerne optræder som agent for regning af First Choice 

Holidays plc.  Der er ingen aftaler mellem First Choice Holidays og rejsebureauerne om, 

hvilken pris den rejsende skal betale for rejsen. Rejsebureauet skal betale First Choice 

Holidays den fulde katalogpris, uanset hvilken pris den rejsende har betalt. Rejsebureauet 

modtager herefter provision som en procentdel af katalogprisen. First Choice Holidays 

udarbejdede faktura til den rejsende, hvoraf der fremgik katalogprisen. First Choice 

Holidays har betalt moms af den fulde katalogpris, men ønsker med sagen en afgørelse af, 

om de kan få refunderet den del af momsen, som vedrører rabat afgivet af rejsebureauet 

overfor den rejsende.  

 

Formålet med artikel 26 anføres at være at tilpasse de gældende regler til rejsebureauers og 

personer, der organiserer turistrejsers særlige form for virksomhed. Særligt omhandler 

sagen, hvordan man fortolker begrebet i artikel 26 stk. 2 ”det samlede beløb, uden 

merværdiafgift, der skal betales af den rejsende”. Præmis 26 henviser til sjette 

momsdirektivs almindelige definition af beskatningsgrundlaget i artikel 11, punkt A, stk. 1, 

litra a) ”modværdi, som […] tjenesteyderen modtager eller vil modtage af […] aftageren 

eller tredjemand”. De to begreber skal jf. præmis 27 bevare den samme juridiske definition 

i de to ordninger. På baggrund heraf skal begrebet i artikel 26 stk. 2 (nu artikel 308) 

omfatte det ekstra beløb, som rejsebureauet betaler First Choice Holidays, ud over den pris, 

som den rejsende har betalt for rejsen.  

 

6.3.5 C-200/04 ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH 

Sagen vedrører det tyske selskab ISt, som arrangerer high school-ophold eller college-

ophold i primært engelsktalende lande. Det er oplyst, at ISt ikke er et rejsebureau eller en 
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person, der organiserer turistrejser, i disse udtryks sædvanlige betydning. Derfor er 

hensigten med sagen, at undersøge, om selskabet udfører de samme transaktioner som et 

sådant bureau eller en sådan person. I præmis 24 er det anført, at ISt tilbyder 

tjenesteydelser, som har samme karakteristika som ydelser tilbudt af rejsebureauer mv., 

herunder transport med fly og/eller ophold, samt at ISt benytter sig af leverancer fra andre 

afgiftspligtige personer i form af en lokal søsterorganisation samt luftfartsselskaber.  

 

I præmis 34 er det anført, at det er relevant at undersøge, om rejseydelsen har karakter af 

en hoved- eller en biydelse. I præmis 36 præciseres det, at artikel 26 kan anvendes uanset 

længden af rejsen og formålet med rejsen. Der kan således ikke opstilles supplerende 

betingelser for anvendelse af artikel 26, som ikke direkte fremgår af 

Momssystemdirektivet.  

 

EU-Domstolen afgør, at ISt skal anvende momssærordningen for rejsebureauer. 

 

6.3.6 C-31/10 Minerva Kulturreisen GmbH 

Sagen vedrører anvendelsen af særordningen for rejsebureauer i sjette direktivs artikel 26 

på enkeltstående salg af operabilletter, der foretages gennem et rejsebureau, uden at der 

samtidig leveres andre ydelser. Dvs. skelnen mellem om enhver tjenesteydelse, der leveres 

af et rejsebureau, er omfattet af særordningen i sjette direktivs artikel 26, eller om en 

tjenesteydelse, der leveres af et rejsebureau, kun er omfattet af ordningen, hvis det drejer 

sig om en rejseydelse. 

 

En betingelse for anvendelse af særordningen for rejsebureauer er, jf. præmis 15, at den 

tjenesteydelse, som rejsebureauet leverer til den rejsende, skal omhandle gennemførslen af 

en rejse. Endvidere bør særordningen kun anvendes, når det er nødvendigt for at opnå 

formålet med ordningen jf. præmis 16. 

 

Minerva Kulturreisen kan efter EU-Domstolens afgørelse ikke anvende særordningen for 

rejsebureauer på enkeltstående salg af operabilletter. Der henvises til Van Ginkel-

dommens præmis 24, hvoraf det udledes, at ydelser, der ikke leveres i forbindelse med 

rejseydelser (primært bestående af transport og indkvartering), ikke hører under 
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anvendelsesområdet for artikel 26. Såfremt dette havde været muligt, ville salget af opera-

billetter have haft 2 forskellige momsbeskatningsmetoder, afhængigt at hvilken status 

sælger havde. Dette ville have betydet konkurrenceforvridning og dermed være i strid med 

direktivets formål jf. præmis 24. 

 

6.3.7 C-189/11 Kommissionen mod Spanien 

Denne sag verserer fortsat ved EU-Domstolen og der er endnu ingen afgørelse. 

Kommissionen har anlagt sag mod Spanien, idet Spanien også tillader anvendelse af 

særordningen for transaktioner mellem rejsebureauer, dvs. for salg af rejsetjenesteydelser 

til andre end den rejsende. Desuden udelukker Spanien, at særordningen kan anvendes på 

detailforhandleres salg til offentligheden, hvor detailforhandlerne handler i eget navn, men 

rejserne arrangeres af engrosforhandlere, hvilket efter Kommissionens opfattelser er i strid 

med særordningen. 

 

Yderligere vedrører sagen, at Spanien tillader rejsebureauer under bestemte 

omstændigheder at anføre et samlet beløb i fakturaen, som ikke har nogen forbindelse med 

den moms, der faktisk overvæltes på kunden, og tillader sidstnævnte, forudsat der er tale 

om en afgiftspligtig person, at trække dette samlede beløb fra den moms, der skal betales, 

og tillader rejsebureauer, for så vidt som de er omfattet af særordningen, at fastsætte et 

samlet afgiftsgrundlag for hver enkelt afgiftsperiode. 

 

6.3.8 C-193/11 Kommissionen mod Polen 

Denne sag verserer fortsat ved EU-Domstolen og der er endnu ingen afgørelse. 

Kommissionen har anlagt sag mod Polen, idet Polen har anvendt særordningen med 

hensyn til moms for rejsebureauer på salg af turisttjenester til personer, som ikke er 

rejsende. Der har i få sprogversioner af artikel 306 i Momssystemdirektivet fejlagtigt været 

anvendt begrebet ”kunde” og ikke begrebet ”den rejsende”. Selv hvis formålet med 

særordningen bedre kan opnås gennem en fortolkning, hvor ”kunden” anvendes i stedet for 

”den rejsende”, henvises der til, at EU-Domstolens retspraksis er, at en ordning, der 

udelukkende tager udgangspunkt i en formålsfortolkning, ikke kan anvendes. 
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6.3.9 C-220/11 Star Coaches 

Kendelsen vedrører en anmodning om fortolkning af Momssystemdirektivets artikel 306 

for det tjekkiske selskab Star Coaches s.r.o., som driver personbefordringsvirksomhed med 

bus i Den Tjekkiske Republik og inden for EU. Busserne er enten Star Coaches egne 

busser eller busser fra andre momspligtige transportvirksomheder. Virksomheden leverer 

udelukkende transportydelser og ingen øvrige turistydelser. Star Coaches kunder er 

udelukkende rejsebureauer, som Star Coaches handler i eget navn over for. Star Coaches 

har selv anvendt den almindelige momsordning og ikke særordningen for rejsebureauer. 

De tjekkiske myndigheder var ikke enige heri og mente at særordningen for rejsebureauer 

skulle have været anvendt. Den tjekkiske momslov har taget udgangspunkt i begrebet 

”kunde” og ikke begrebet ”den rejsende”. Denne ændrede begrebsanvendelse har medført 

at Kommissionen har anlagt sager mod flere medlemsstater. 

 

EU-Domstolen vil først tage stilling til, om en transportvirksomhed som Star Coaches, der 

kun leverer personbefordring ved at levere bustransport til rejsebureauer (ikke direkte til 

rejsende), og som ikke leverer andre ydelser (indkvartering, oplysninger, rådgivning osv.), 

betragtes som et rejsebureau i henhold til Momssystemdirektivets artikel 306. Jf. præmis 

22 er det ikke udelukket, at tjenesteydelser i form af personbefordring med bus, hvor 

transportydelserne leveres fra momspligtige underleverandører, kan være omfattet af 

momssærordningen. Dog kræves det jf. præmis 23, at der ikke kun er tale om én enkelt 

ydelse. Da Star Coaches ikke i forbindelse med levering af transportydelser yder anden 

form for rådgivning eller oplysning, kan virksomheden ikke anvende momssærordningen. 

 

Da momssærordningen ikke er relevant for Star Coaches, besvarer EU-Domstolen ikke 

spørgsmålet, om særordningen for rejsebureauer kan anvendes uanset om et rejsebureau 

leverer til den rejsende eller til en anden kunde. 

 

6.3.10 C-236/11 Kommissionen mod Italien 

Denne sag verserer fortsat ved EU-Domstolen og der er endnu ingen afgørelse. 

Kommissionen har anlagt sag mod Italien, da Italien har anvendt særordningen for 

rejsebureauer på tilfælde, hvor rejsen sælges til en anden person end den rejsende. 
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Kommissionen er af den opfattelse, at denne udvidede anvendelse på ydelser mellem 

rejsebureauer indbyrdes, er i strid med bestemmelserne i momslovgivningen.   

 

6.3.11 C-269/11 Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik 

Denne sag verserer fortsat ved EU-Domstolen og der er endnu ingen afgørelse. 

Kommissionen har anlagt sag mod Tjekkiet, som har anvendt særordningen for 

rejsebureauer på tilfælde, hvor rejsen sælges til en anden person end den rejsende. 

Kommissionen er af den opfattelse, at denne udvidede anvendelse på ydelser til andre 

kunder end den rejsende f.eks. til andre rejsebureauer, er i strid med bestemmelserne i 

momslovgivningen.   

 

6.3.12 C-293/11 Kommissionen mod den Hellenske Republik 

Denne sag verserer fortsat ved EU-Domstolen og der er endnu ingen afgørelse. 

Kommissionen har anlagt sag mod Grækenland, som har anvendt særordningen for 

rejsebureauer på tilfælde, hvor rejsen sælges til en anden person end den rejsende. 

Kommissionen anfører, at ordningen kun finder anvendelse på tjenesteydelser, der leveres 

direkte til de rejsende. Dette er i henhold til direktivets affattelse på hovedparten af 

sprogene. Et enkelt sted i den engelske version er anvendt udtrykket ”kunde”, men dette 

skal tolkes som ”den rejsende”.  

 

6.3.13 C-296/11 Kommissionen mod Frankrig 

Denne sag verserer fortsat ved EU-Domstolen og der er endnu ingen afgørelse. 

Kommissionen har anlagt sag mod Frankrig, som har anvendt særordningen for 

rejsebureauer på tilfælde, hvor rejsen sælges til andre end den rejsende. Der har primært 

være tale om salg til andre rejsebureauer. Kommissionen anfører, at ordningen kun finder 

anvendelse på tjenesteydelser, der leveres direkte til de rejsende. Endvidere vil 

Kommissionen ikke anerkende de franske myndigheders standpunkt, om at formålet med 

særordningen er vigtigere end formuleringen af kunde eller den rejsende.  

 

6.3.14 C-309/11 Kommissionen mod Finland 

Denne sag verserer fortsat ved EU-Domstolen og der er endnu ingen afgørelse. 

Kommissionen har anlagt sag mod Finland, som har anvendt særordningen for 
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rejsebureauer på salg af rejseydelser til andre personer end rejsende. Finland har anvendt 

særordningen på rejseydelser, som rejsebureauerne udfører for hinanden eller for en 

person, der organiserer turistrejser. Efter Kommissionens opfattelse er der tale om en 

tilsidesættelse af Momssystemdirektivet. 

 

6.3.15 C-450/11 Kommissionen mod Portugal 

Denne sag verserer fortsat ved EU-Domstolen og der er endnu ingen afgørelse. 

Kommissionen har anlagt sag mod Portugal, som har anvendt særordningen for 

rejsebureauer på salg af rejsetjenesteydelser til personer, som ikke er rejsende. Efter 

Kommissionens opfattelse kan Momssystemdirektivets særordning for rejsebureauer 

udelukkende anvendes på tjenesteydelser, der leveres til rejsende. 

 

6.3.16 C-557/11 Kozak 

Sagen omhandler behandlingen af egne ydelser i forhold til momssærordningen for 

rejsebureauer. Kozak er et rejsebureau i Polen, som driver rejsebureauvirksomhed. 

Rejsebureauet benytter egne busser til transport af de rejsende. Der henvises til afgørelsen i 

Madgett og Baldwin-dommen i præmis 23. Afgørelsen bliver derfor, at momssærordningen 

udelukkende kan anvendes på ydelser indkøb af tredjemand. Egen befordringsydelse er 

derfor omfattet af de almindelige momsregler jf. præmis 27. 

 

6.4 Danske afgørelser – fra domstole 

 

6.4.1 Star Tour A/S (SKM2004.204.ØLR/TfS 2004, 353 samt SKM2005.446.HR/TfS 

2005, 911) 

Sagen vedrører rejsebureauet Star Tour A/S, som har købt datatjenesteydelser og ydelser 

vedrørende produktion fra dets svenske moderselskab Fritidsrejsor AB. Star Tour A/S har 

historisk set selv beskæftiget sig med alle områder i forbindelse med selskabets salg af 

charterrejser. Efter et kort dansk ejerskab af selskabet Fritidsrejser i 1992-93, blev 

Fritidsrejser tilbagekøbt til Sverige. I denne forbindelse påbegyndtes en centralisering af en 

række funktioner som f.eks. handling på fly, hotel, rejseledere, aktiviteter i forbindelse 

med charterrejser, uniformer m.v.. Dette skete ud fra en forventning om stordriftsfordele, 

hvorefter Star Tour A/S alene skulle fungere som salgsorganisation.  



Side 33  

 

Rejsebureauer i momsmæssig forstand  

I 1996 blev selskabet kontrolleret af Told- og Skatteregionen, som konstaterede at 

selskabet ikke var momsregistreret. Selskabet lod sig momsregistrere i begyndelsen af 

1997. I forbindelse med kontrollen blev det konstateret, at selskabet havde modtaget 

marketingsupport fra statslige turistbureauer og flyselskaber, hvor modydelsen havde været 

produktannoncering/specifikke annoncer for de enkelte lande. Endvidere blev det 

konstateret at selskabet siden 1990 havde opkrævet salgsmoms uden at være 

momsregistreret og uden at indbetale den opkrævede moms. Selskabets momstilsvar blev 

derfor forhøjet med moms af indtægter ved salg af annoncer og ved salg af logo på 

rejsekataloger, indtægter ved udlejning af arbejdskraft og ved viderefakturering af porto, 

markedsføringstilskud, salg af varer og salg af øvrige ydelser.  

 

Endvidere blev selskabet ved Told- og Skatteregionens kontrol anset for pligtig til at betale 

moms af ydelser fra andre EU-lande og 3. lande samt varer købt i andre EU-lande. Star 

Tour A/S har fra det svenske moderselskab Fritidsrejsor AB fået leveret en række ydelser i 

form af udlandsøkonomi, økonomi/finans, datadrift, produktion, personaleadministration 

indland og koncernledelse. Regionen har betragtet de enkelte ydelser for sig og vurderet, 

hvorvidt de er momsfritagne eller ej, hvilket har ledt til myndighedernes krav om 

momsbetaling af ydelserne. Star Tour A/S derimod har argumenteret for, at ydelserne 

samlet set vedrører selskabets momsfrie rejsebureauvirksomhed. Især ydelserne datadrift 

og produktion, har været diskuteret i sagen. Datadrift vedrører drift, vedligeholdelse og 

udvikling af booking-, produktions- og økonomisystem. Produktion vedrører indkøb og 

kontrahering af fly, hotel, transferbusser mv.. Landsretten var uenig med regionen, og 

fandt at ydelserne kunne karakteriseres som rejsebureauvirksomhed. Endvidere fandt 

Landsretten at ydelserne var omfattet af momsfritagelsen for rejsebureauvirksomhed 

uanset at det svenske moderselskab ikke havde handlet i eget navn over for kunderne i 

Danmark. Højesterets vurdering af ydelserne datadrift og produktion har taget 

udgangspunkt i begrebet ”rejsebureauvirksomhed” og det fastslås i dommen, at begrebet 

skal tolkes i overensstemmelse med 6. momsdirektiv. Ydelserne i denne sag er leveret fra 

bureau til bureau, og kan derfor efter Højesterets afgørelse ikke betragtes som momsfri 

rejsebureauvirksomhed.  
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6.4.2 Hotel Romantik (SKM2009.133.ØLR / TfS 2009, 243 samt SKM2009.803.ØLR / 

TfS 2010, 135 ) 

Denne sag omhandler det bornholmske Hotel Romantik, som ud over almindelig hotel- og 

restaurationsdrift også sammensatte pakkerejser, som blev udbudt i eget navn overfor de 

rejsende. Pakkerejserne var variationer af weekendophold eller miniferier, som omfattede 

bustransport, færgeoverfart mellem Ystad og Rønne, overnatning, bespisning og musik på 

Hotel Romantik.  Hotel Romantik leverede selv overnatning og bespisning og købte 

bustransport, færgeoverfart og musik af tredjemand. Kunden blev faktureret den samlede 

pris af Hotel Romantik, ligesom betaling skete fra kunden og til Hotel Romantik. Det var 

hotellets opfattelse, at der ved pakkerejser kunne ske en generel momsfritagelse for 

rejsebureauvirksomhed uagtet, at en del af pakkerejsens elementer blev leveret af hotellet 

selv. I sagen er der kalkulationer på en type af disse pakkerejser, hvor de egne leverede 

ydelser udgør ca. 2/3 af den samlede kostpris. Såfremt ydelserne ikke var leveret til en 

pakkerejse, var der ingen uenighed om, at ydelserne var momspligtige. Landsrettens 

afgørelse henviser til EU momsretten og pointerer, at begrebet rejsebureauvirksomhed 

omfatter bestemte transaktioner og ikke en generel branche. Dermed bliver de af Hotel 

Romantik udbudte pakkerejser ikke i deres helhed betragtet som momsfri 

rejsebureauydelser, men skal derimod opdeles i en momsfritaget rejsebureaudel og en 

momspligtig del vedrørende bl.a. udlejning af hotelværelser og servering af mad og drikke. 

 

6.5 Danske afgørelser – administrative 

 

6.5.1 LSR1999.661-1665-15 / TfS 1999, 688 

Afgørelsen vedrører et dansk busselskab, som leverede ydelser til et tysk rejsebureau i 

form af buskørsel fra Tyskland til Norge, skibsoverfart i Norge, kørsel med norske busser 

på bestemmelsesstedet, aftale med hotel i Norge, morgenbuffet på færge mellem Danmark 

og Sverige, betaling af afgift i Sverige og Norge samt overnatning i Danmark på vej 

nordpå. Det tyske rejsebureau solgte de af busselskabet leverende ydelser sammen med 

andre ydelser som en pakkerejse til de endelige kunder. Den lokale told- og skatteregion 

havde ikke godkendt busselskabets fradrag for indgående afgift af virksomhedens indkøb 

af hotelydelser med begrundelsen, at disse var leveret som del af et pakkerejsearrangement. 

Landsskatteretten henviser i sin afgørelse til definitionen af rejsebureauydelser i 6. 
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momsdirektivs artikel 26. Det danske busselskab anses ikke for at have handlet i eget navn 

over for den rejsende i forbindelse med de leverede ydelser og busselskabet drev dermed 

ikke rejsebureauvirksomhed efter Landsskatterettens vurdering.  

 

6.5.2 LSR1999.661-1665-10 / TfS 2000, 155 

Sagen vedrører en virksomhed, der arrangerede gør-det-selv-ferie, hvor de rejsende selv 

sørgede for transport i form af kør-selv eller flyv-selv. Virksomheden præsenterede 

rejsemuligheder i et katalog, hvor der var indkvartering i Europa i feriehuse, 

ferielejligheder, hoteller, luksustelte, teltbungalows, flodbåde, mobilhomes m.v.. I alle 

tilfælde var ferieboligerne ejet af tredjemand og for størstedelens vedkommende var 

udlejningen af ferieboligerne momspligtige i deres hjemland. I kataloget var der endvidere 

mulighed for køb af flybilletter til flere forskellige destinationer i Europa og ud af alle 

danske lufthavne, mulighed for leje af bil på feriestedet, detaljerede rejsebeskrivelser, 

tilbud om færgebilletter med rabatter, reservation af overnatninger på udvalgte hoteller 

undervejs m.v.. Kunderne betalte for de tilbudte ydelser direkte til selskabet. Selskabets 

fortjeneste bestod i provisionsbeløb fra underleverandørerne. Selskabets kontraktlige 

forpligtelser og rettigheder over for kunderne var defineret i selskabets egne 

standardiserede lejebestemmelser, og disse bestemmelser var som udgangspunkt 

uafhængige af de kontraktlige rettigheder og forpligtelser, som var aftalt mellem selskabet 

og underleverandørerne. Landsskatteretten henviste til definitionen af et rejsebureau i 6. 

momsdirektivs artikel 26. Det havde ingen betydning for afgørelsen, at de fleste kunder 

kun lejede feriebolig gennem selskabet, idet der i kataloget blev samlet, beskrevet og 

anbefalet en række muligheder for kunderne. At selskabets indtægt bestod i provision 

medførte ikke, at selskabet blev anset for formidler. Det afgørende for at selskabet blev 

anset for at være et rejsebureau, var ydelsernes karakter samt den måde og form, hvorpå 

ydelserne blev tilbudt.  

 

6.5.3 SKM2001.387.TS / TfS 2001, 822 

Der er tale om en meddelelse fra Told- og Skattestyrelsen på baggrund af et busselskabs 

henvendelse om opgørelse af momstilsvaret, når der til brug for pakkerejser benyttedes 

selskabets egne busser. Det fastslås i meddelelsen, at definitionen af et rejsebureau i 

forbindelse med den danske momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed er i 
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overensstemmelse med 6. momsdirektivs artikel 26. Der henvises til afgørelsen fra EF-

domstolen om Howden Court Hotel. Meddelelsens konklusion er, at 

rejsebureauvirksomhed ikke kan omfatte egen-leverede transportydelser. Dermed er der 

ikke momsfritagelse for disse transportydelser og der skal for disse ydelser beregnes moms 

efter momslovens almindelige regler i § 27 stk. 1. 

  

6.5.4 SKM2005.363.LSR / TfS 2005, 742 

Kendelsen vedrører et erhvervsrejsebureau, hvis primære aktivitet er formidling af salg af 

flybilletter til virksomheder i Danmark. Derudover leverer selskabet momsbelagte 

incoming-ydelser. Problemstillingen vedrører formidlingen af flybilletter. Selskabet er 

godkendt som IATA-agent og kan udstede og opkræve betaling for flybilletter på vegne af 

alle flyselskaber tilsluttet IATA. Det er flyselskabet, som bærer risikoen for flytransportens 

gennemførelse. Det er fra Landsskatterettens side ikke tillagt betydning, at selskabet sørger 

for håndtering af reklamationer overfor flyselskaberne samt at fakturering ikke i alle 

tilfælde er sket i flyselskabets navn. Selskabets aktivitet falder ikke under momslovens 

regler om rejsebureauvirksomhed, i det dette forudsætter at salget sker i eget navn. På 

baggrund heraf er der tale om formidling for fremmed regning og i en andens navn og 

selve formidlingen af flybilletter er derfor betragtet som momspligtig. I afgørelsen er der 

ikke taget stilling til de situationer, hvor selskabet sælger en rejsebureauydelse, hvori der 

kan indgå en flytransport.  

 

6.5.5 SKM2006.248.LSR / TfS 2006, 480 

Denne kendelse vedrører en virksomhed, som driver turistbureauer inkl. aktiviteter i 

forbindelse hermed bl.a. salg af souvenirs samt formidler sommerhusudlejning. 

Turistbureauerne drives efter en kontrakt med diverse kommuner. For så vidt angår 

sommerhusudlejningen, er der tale om sommerhuse ejet af private, som udlejes i 

virksomhedens navn men for fremmed regning. Dermed er virksomhedens 

sommerhusudlejning omfattet af momslovens § 4 stk. 4, hvilket betyder at virksomheden 

anses for at have leveret ydelsen til lejerne og afregningen overfor sommerhusejerne er at 

betragte som en omkostning for virksomheden. Landsskatteretten fastslår, at bestemmelsen 

i momslovens § 13 stk. 1 nr. 16 om momsfritagelsen for rejsebureauvirksomhed og 

turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed og lign. ikke er i overensstemmelse 
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med 6. momsdirektiv, som udelukkende giver mulighed for at fritage 

rejsebureauvirksomhed. Virksomheden var derfor berettiget til at opkræve moms af 

vederlaget for drift turistbureauer. 

 

6.5.6 SKM2006.395.SKAT / TfS 2006, 615 

Der er tale om en meddelelse fra SKAT som opfølgning på afgørelsen SKM2005.363.LSR 

jf. afsnit 6.5.4 vedrørende et erhvervsrejsebureau, som formidlede flybilletter i andres navn 

og for fremmed regning. Afgørelsen i SKM2005.363.LSR ændrede den hidtidige praksis 

på området, som var baseret på Momsnævnets afgørelse i Mn. 635/79. Denne afgørelse fra 

1979 anførte, at rejsebureauvirksomhed blandt andet omfattede salg af billetter til 

transportydelser og agent- og mellemhandlervirksomhed i forbindelse med salg af billetter 

til transportydelser. 

 

Meddelelsen fra SKAT fastslår, at ny praksis for rejsebureauers formidling af salg af 

personbefordring, der efter en konkret vurdering af de faktiske omstændigheder er sket for 

fremmed regning og i en andens navn, ikke er omfattet af momslovens § 4 stk. 427 og ikke 

er omfattet af momslovens fritagelse af rejsebureauvirksomhed i eget navn. Rejsebureauer, 

som efter tidligere gældende praksis ikke har betalt moms af formidling af 

personbefordring, skal anvende den nye praksis fra 31. august 2005 og vil samtidig kunne 

få fradrag for købsmoms efter momslovens almindelige regler. Rejsebureauer, der i 

forbindelse med formidling af personbefordring, handler i den rejsendes navn og den 

rejsendes regning vedrørende rejser inden for EU, er ikke omfattet af den ændrede praksis 

og disse formidlingsydelser er derfor fortsat momsfri og der er tilsvarende ikke fradrag for 

købsmoms. Det præciseres i meddelelsen at ydelser leveret af rejsebureauer udelukkende 

er omfattet af momslovens fritagelsesbestemmelse, når rejsebureauet handler i egenskab af 

rejsebureau i overensstemmelse med EF-domstolens praksis.  Hvorvidt formidling af salg 

af billetter er sket til transportøren eller til den rejsende skal afgøres i forhold til de faktiske 

forhold og aftalen mellem parterne. I denne forbindelse er det afgørende om vederlaget for 

formidlingen betales af den rejsende eller af transportøren. Formidling af persontransport 

uden for EU er altid at betragte som momsfri eksport, uanset om formidlingen sker i den 

                                                 
27 Momslovens § 4 stk. 4 omhandler salg af ydelser i eget navn men for andres regning, hvor formidleren skal 
anses for selv at have modtaget og leveret ydelsen. 
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rejsende eller transportørens navn. I de tilfælde, hvor formidlingsydelsen anses for leveret 

til transportøren, kan transportøren få købsmomsen på formidlingsydelsen refunderet for så 

vidt angår personbefordring til og fra udlandet. Der er ingen godtgørelse af købsmoms på 

formidlingsydelser vedrørende indenrigspersonbefordring. 

 

Er det på baggrund af ovenstående fastslået, at formidlingsydelsen er momspligtig, er 

næste skridt at opgøre det momspligtige vederlag. Ved formidling af billetter til 

persontransport mellem Danmark og lande i EU skal den andel af formidlingsprovisionen 

fra transportøren, som er momspligtig i Danmark, opgøres i forhold til den tilbagelagte 

strækning. Hvis transportøren er momsregistreret i et andet EU-land, er 

formidlingsprovisionen momspligtig i det pågældende andet EU-land. Hvis transportøren 

er momsregistreret i Danmark, er formidlingsprovisionen momspligtig i Danmark. Hvis 

transportøren er momsregistreret både i Danmark og i et andet EU-land, er det afgørende, 

om transportørens danske eller udenlandske momsregistrering kan anses for køber af 

formidlingsydelsen. I forbindelse med formidlingen af billetter til persontransport mellem 

Danmark og lande uden for EU, skal den andel af formidlingsprovisionen fra 

transportøren, som skal pålægges dansk moms, opgøres i forhold til den tilbagelagte 

strækning her i landet contra den samlede tilbagelagte strækning. Den andel af 

formidlingsprovisionen, som er momsfri eksport med nul-sats, opgøres i forhold til den 

tilbagelagte strækning uden for EU contra den samlede tilbagelagte strækning. 

 

Meddelelsen fra SKAT fastslår desuden, at andre formidlere end rejsebureauer ligeledes er 

momspligtige ved formidling af personbefordring for fremmed regning og i fremmed navn. 

Denne vurdering skal ligeledes foretages i forhold til den konkrete situation. For andre 

formidlere af persontransport finder den nye praksis anvendelse fra 31. august 2005 

vedrørende formidling af salg af flybilletter og fra 1. januar 2007 for formidling af anden 

persontransport. 

 

6.5.7 SKM2007.914.SR / TfS 2008, 416 + LSR2009.08-00959 

Skatterådet har afgivet bindende svar på to spørgsmål fra et Travel Management bureau, 

som leverer konsulentydelser til virksomheder. Bureauet har efterfølgende påklaget svaret 

til Landsskatteretten, som har ændret svaret. Bureauet er med i IATA-samarbejdet 
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angående aftaler med flyselskaber. Afregningen fra flyselskaberne har over tid ændret sig 

fra en formidlingsprovision til en kampagnebonus. Konsulentydelserne til virksomheder 

består af administration af rejsepolitiker, statistikker over rejseforbrug, budgetopfølgning, 

rådgivning til leverandørforhandlinger, ledelsesrapporter til virksomhedernes 

økonomistyring af rejser, skræddersyede månedsrapporter m.v.. Virksomhederne betaler 

for konsulentydelserne i forhold til serviceniveau og i et vist omfang pr. håndteret rejse. 

Spørgsmålene relaterer sig til Landskatterettens kendelse SKM2005.363.LSR jf. afsnit 

6.5.4 om samme erhvervsrejsebureaus formidling af flybilletter samt til SKATs meddelelse 

SKM2006.395.SKAT jf. afsnit 6.5.6 om rejsebureauers momsmæssige behandling af 

formidling af personbefordring. Travel Management bureauets spørgsmål skal præcisere, 

om formidlingsydelser i flyselskabets navn og for flyselskabets regning skal behandles 

anderledes, såfremt betaling af vederlag bliver modtaget fra andre end flyselskabet eller 

bliver modtaget fra både flyselskabet og andre.  

 

Skatterådet fastslår, at der i situationer, hvor rejsebureauet virker som mellemmand mellem 

flyselskabet og den rejsende, skal foretages en konkret vurdering af de faktiske forhold, 

inden det kan afgøres, om rejsebureauet leverer formidlingsydelser til flyselskabet, til den 

rejsende eller til begge parter. I tilfælde hvor vederlaget for formidlingen påhviler den 

rejsende, er der momsmæssigt tale om levering af en formidlingsydelse til den rejsende. 

Formidlingsydelser leveret til den rejsende er omfattet af momslovens § 13 stk. 1 nr. 16 og 

dermed at betragte som momsfri rejsebureauydelser. Formidlingsydelser i andres navn og 

for andres regning af rejser og persontransport uden for EU er i alle tilfælde momsfri som 

eksport, dvs. med fradragsret, og uanset om formidlingen sker i transportørens eller den 

rejsende navn.  

 

Såvel spørger som Skatterådet er enige om, at leverandøren af flytransporten er 

flyselskabet, idet udstedelsen af flybilletter sker i flyselskabets navn og for flyselskabets 

regning. Uenigheden drejer sig derfor om, hvem der er aftager af den formidlingsydelse, 

som de rejsende betaler vederlag for. Det taler for, at formidlingsydelsen skal anses for 

leveret til flyselskabet, at flybilletten udstedes i flyselskabets navn og for dets regning samt 

at IATA-agenter gennem aftaler med flyselskaberne har tilladelse til at opkræve gebyr fra 

kunderne som kompensation for, at flyselskaberne stort set ikke betaler provision. 
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Skatterådets opfattelse er dog, at disse forhold ikke alene kan være afgørende. Der 

henvises til SKATs meddelelse i SKM2006.395.SKAT, hvor Skatterådet har valgt at lægge 

vægt på, at honoraret modtages fra den rejsende. Rejsebureauernes formidlingsvirksomhed 

består af en række elementer og handlinger, der tilsammen udgør en samlet 

formidlingsydelse, der for eksempel kan indeholde rådgivning af den rejsende, oplysninger 

om rejsemuligheder, modtagelse af rejsebestillinger, videregivelse af bestillingerne til 

flyselskabet, udstedelse af flybilletter i flyselskabets navn og fremsendelse af de bestilte 

billetter til den rejsende. Der er efter Skatterådets opfattelse tale om en samlet ydelse, der 

ikke kan opdeles. Ydelsens delelementer udføres efter aftale med den rejsende, til gavn for 

den rejsende, og vederlaget betales af den rejsende. Dette betyder, at Skatterådet efter en 

samlet vurdering anser formidlingsydelsen for leveret til den rejsende, hvilket endvidere 

må betragtes som en tjenesteydelse præsteret af et rejsebureau, der handler i den rejsende 

navn og for hans regning. Det har ingen betydning for dette, at rejsebureauets kunde er de 

rejsendes arbejdsgivere, og ikke de rejsende direkte.  

 

Landsskatteretten er ikke enig i denne vurdering, da aftalerne mellem bureauet og 

flyselskabet ved den oplyste ændring af vederlagsbetalingen ud fra en konkret vurdering 

ikke er ændret i så væsentlig grad, at bureauet går fra at handle i flyselskabets navn og for 

flyselskabets regning til at handle i den rejsendes navn og for den rejsendes regning. 

Landsskatteretten fastholder ligeledes dette for transaktioner, hvor hele vederlaget betales 

af den rejsende, hvilket dog ikke er aktuelt i den pågældende sag. Formidlingsydelsen vil 

derfor ikke være omfattet af rejsebureaubegrebet, men derimod almindelig momspligtig 

formidling i fremmed navn og for fremmed regning i lighed med afgørelsen. 

 

Der tages i svaret ikke stilling til den momsmæssige behandling af de travel management 

ydelser, der består i levering af ledelsesinformation, udarbejdelse og kontrol af 

rejsepolitikker, udførsel af lufthavnsservice og bemanding af et kontor hos kunden, som 

skal være behjælpelig med rejserelaterede spørgsmål. Der er tale om ydelser, som leveres 

til kunderne og ikke til flyselskaberne. Skatterådet bekræfter dog, at i det mindste nogle af 

ydelserne må anses for momspligtige, såfremt der er tale om selvstændige hovedydelser og 

ikke blot biydelser. 
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6.5.8 SKM2008.415.SR / TfS 2008, 815 

Skatterådet har afgivet et bindende svar til en virksomhed, som sælger pakkerejser 

indeholdende operationer. Virksomheden sælger via sin hjemmeside eller telefonisk 

forskellige typer af laseroperationer, fedmeoperationer eller kirurgiske operationer i 

udlandet inklusive rejse, ophold, lokaltransport og dansk guide. Skatterådet opstiller 4 

kriterier, som virksomheden skal opfylde, for at de solgte ydelser kan betragtes som 

rejsebureauydelser i overensstemmelse med momslovens regler. De 2 første betingelser er 

baseret på Momssystemdirektivets artikel 306, hvor rejsebureauet skal handle i eget navn 

direkte over for kunderne samt at rejsebureauet skal anvende varer og tjenesteydelser, 

præsteret af andre afgiftspligtige personer til sine transaktioner. De næste 2 betingelser er 

baseret på afgørelsen C-200/04 fra EU-domstolen vedrørende Ist GmbH, hvor den 

erhvervsdrivende skal være omfattet af særordningen for rejsebureauer, jf. 

Momssystemdirektivets artikel 306 og hvor rejseydelsens egenskab ikke kan anses for at 

være en ren biydelse. 

 

Faktura udstedes fra virksomheden til kunden og der fremtræder her udelukkende én 

samlet pris for hele bestillingen inklusiv eventuelle tilvalg. Der oplyses på fakturaen, 

hvilken behandling der er købt, men fakturaen indeholder ingen oplysninger om på hvilken 

klinik eller lignende behandlingen finder sted. Der er derfor ingen tvivl om, at 

virksomheden handler i eget navn direkte over for kunderne. Alle ydelser i form af 

transport, hotelophold og sundhedsydelser leveres af andre afgiftspligtige til 

virksomheden. Dermed er den anden betingelse ligeledes opfyldt. 

 

De af virksomheden solgte ydelser består af en pakke sammensat af forskellige elementer 

som flytransport tur/retur, lokaltransport, behandling og evt. indlæggelse, hotelophold, 24 

timers rejsetelefon samt eventuel guideservice. Der er ikke tale om udbud af turistrejser. 

Bortset fra behandling og indlæggelse må de solgte ydelser dog anses for at være 

sammenlignelige med dem, et rejsebureau eller en person, der organiserer turistrejser, 

udfører. Dermed er virksomheden omfattet af særordningen for rejsebureauer, jf. 

Momssystemdirektivets artikel 306. Hvorvidt selve rejseydelsen blot er en ren biydelse er 

vurderet i forhold prisen for en ledsager. Alt efter hvilken operation eller behandling der er 

tale om, udgør ledsagerprisen ca. 9%-30% af prisen for den rejsende, der skal behandles. 
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Denne andel vurderes af Skatterådet at være en tilstrækkelig mærkbar del af pakkeprisen, 

således at rejseydelsen ikke kan anses for at være en ren biydelse. Skatterådet bekræfter 

derfor, at virksomheden er omfattet af momslovens regler om rejsebureauvirksomhed. 

 

6.5.9 Styresignal SKM 2010, 228 / TfS 2010, 434 

SKAT har med virkning fra 1. januar 2011 udsendt et styresignal vedrørende 

rejsebureauers formidlingsydelser. Baggrunden for styresignalet er en kendelse fra 

Landsskatteretten jf. afsnit 6.5.7, som Skatteministeriet har taget til efterretning og det 

deraf følgende behov for ændring af praksis. Tidligere blev rejsebureauers 

formidlingsydelser, som blev betalt af den rejsende, anset for leveret til den rejsende og 

dermed betragtet som momsfrie28. Med ændringen kan rejsebureauers formidlingsydelser 

derfor være momspligtige. 

 

6.5.10 Nyhavn Rejser (LSR2010.09-01661) 

Nyhavn Rejser har anmodet om bindende svar om, hvorvidt virksomhedens arrangement af 

individuelle rejser uden for EU, grupperejser uden for EU samt færdigpakkede rundrejser 

uden for EU er udelukket fra fritagelsen i momslovens § 13 stk. 1 nr. 16. Skattecentret har 

svaret, at virksomheden ikke er udelukket fra fritagelsen, hvilket har foranlediget 

virksomheden til at klage over afgørelsen. Nyhavn Rejser anser arrangement af 

individuelle rejser uden for EU samt grupperejser uden for EU for at være formidling i 

kundens navn og for kundens regning, idet der ikke bestilles fly, overnatning osv. før end 

kunden har sammensat sin individuelle rejse og har accepteret et tilbud. Færdigpakkede 

rundrejser uden for EU er arrangeret inden de sælges til kunden og dermed har Nyhavn 

Rejser en risiko for, at ikke alle disse rejser bliver solgt. Landsskatteretten henviser til 

definitionen af et rejsebureau i Momssystemdirektivets artikel 306. På baggrund af de i 

sagen fremlagte oplysninger lægger Landsskatteretten til grund, at selskabet er kontraktligt 

forpligtede over for sine kunder. Denne kontraktlige forpligtelse medfører, at selskabet 

betragtes som at handle i eget navn med hensyn til rejsens gennemførelse over for den 

rejsende. Det har ingen indflydelse på dette, om selskabets først efter kundens accept af 

tilbud bestiller hos sine underleverandører. Nyhavn Rejser er således omfattet af 

momsfritagelsen i den dagældende momslov. Landsskatteretten anfører endvidere, at det 

                                                 
28Jf. pkt. 17 og 18 i SKM 2006,395 / TfS 2006, 615.  
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ikke har nogen betydning for denne momsfritagelse, om rejserne gennemføres inden for 

eller uden for EU. 

 

6.5.11 SKM2010.838.SR / TfS 2011, 195 

En personligt drevet rejsebureauvirksomhed har anmodet om bindende svar fra Skatterådet 

vedrørende virksomhedens egenproducerede guideydelse. Rejsebureauet sælger 

kulturrejser og er altid selv med på rejserne som guide. Indehaveren har en uddannelse 

indenfor historisk arkæologi og har erfaring med foredrag om kulturhistoriske emner 

ligesom indehaveren også har skrevet flere bøger om dette. Guideydelsen består af 

fortællinger og foredrag om kulturelle, historiske og øvrige seværdigheder. I nogle tilfælde 

vil guideydelsen blive leveret af en tredjemand, som eventuelt kan være en lokal guide. 

Skatterådet bekræfter, at den egenproducerede guideydelse ikke skal medtages i 

forbindelse med opgørelse af fortjenstmargen efter reglerne om momssærordning for 

rejsebureauer. Guideydelserne er efter det oplyste, ikke en uvæsentlig biydelse, men har 

karakter af en selvstændig hovedydelse. Skatterådet bekræfter derfor, at guideydelsen er 

omfattet af momsfritagelsen for kunstnerisk virksomhed jf. Momslovens § 13 stk. 1 nr. 7. 

Leveringsstedet for guideydelsen afhænger af, om der leveres til en afgiftspligtig person 

(så er leveringsstedet i Danmark) eller til en ikke-afgiftspligtig person (så skal der ses på 

reglerne i det enkelte land). I forbindelse med fakturering, skal der ske adskillelse af 

rejseydelse og guideydelse, i det ydelserne behandles momsmæssigt forskelligt. Endeligt 

slår Skatterådet fast, at Momslovens grænse for registrering på kr. 50.000 skal forstås 

således, at det er det samlede fakturerede beløb til den rejsende, der ikke må overstige kr. 

50.000 og ikke den samlede fortjenstmargen. 

 

6.5.12 SKM2011.55.SR / TfS 2011, 262 

To skatteydere har anmodet om bindende svar fra Skatterådet angående en påtænkt 

etablering af et selskab i et land uden for EU. Det påtænkte selskab skal drive 

rejsebureauvirksomhed. De to skatteydere driver i forvejen et rejsebureau i Danmark, som 

sælger kør-selv-ferier og denne virksomhed påtænkes overdraget til det udenlandske 

selskab. Det udenlandske selskab skal ligeledes sælge kør-selv-ferier fra sit forretningssted 

i landet uden for EU til kunder i flere europæiske lande bl.a. Danmark, Tyskland og 

Sverige. Transport til feriestedet sørger den rejsende selv for, men der kan via 
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rejsebureauet tilkøbes flytransport ved henvisning til andre selskaber. Endvidere vil der 

være mulighed for at tilkøbe udflugter, sejlture m.v. samt mulighed for betaling for færger 

og broer. Salg af rejserne skal ske ved annoncering i aviser i de enkelte europæiske lande 

og via selskabets website (dansksproget i Danmark, svensksproget i Sverige o.s.v.) eller 

via telefonisk henvendelse fra kunderne til et dansk (tysk i Tyskland og svensk i Sverige) 

telefonnummer, som automatisk viderestilles til selskabets telefoner i landet uden for EU. 

Når kunden har bestilt rejsen, vil rejsebeviser udsendes via mail eller i tilfælde, hvor 

kunden ikke er i besiddelse af en mail, udsendt med almindelig post fra landet uden for 

EU. Betaling sker til bankkonti oprettet i de enkelte lande, hvori kunden bor. Den daglige 

drift af selskabet skal forestås af en direktør, som er den ene indehaver, der er bosat i 

landet uden for EU med sin familie. Selskabet vil købe eller leje kontorlokaler i det 

pågældende land uden for EU. Størstedelen af selskabets påtænkte medarbejderstab vil 

have bopæl i landet uden for EU og kun ganske få medarbejdere vil have bopæl i Danmark 

eller et andet EU-land. Til håndtering af selskabets bogholderi vil der blive ansat en 

fuldtidsbogholder, som bor og arbejder i landet uden for EU. Endvidere vil der blive købt 

regnskabsassistance fra et dansk rejsebureau i form af 20% af økonomichefens tid og 20% 

af bogholderens tid. Den danske regnskabsassistance vil blive udført fra Danmark via 

online adgang til selskabet.  

 

Skatterådet tager i sin besvarelse udgangspunkt i DFDS-sagen fra EU-Domstolen29 og 

Momslovens § 67 b, som fastslår at leveringsstedet for enkeltydelsen leveret af 

rejsebureauet, er på stedet, hvor rejsebureauet har etableret stedet for sin økonomiske 

virksomhed eller har fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres af bureauet. 

Udgangspunktet i DFDS-sagen er præmis 17 og 18, er fastlæggelse af hovedsæde for 

økonomisk virksomhed og fast kontor, således at der sker en hensigtsmæssig afgrænsning 

af de nationale momslovgivningers anvendelsesområde. I DFDS-sagen præmis 22 og 23 

skal der endvidere tages hensyn til, hvor rejserne reelt sælges, da dette kan betragtes som 

det mest hensigtsmæssige tilknytningsmoment. Dette skyldes, at der ved anvendelse af 

hovedsædet for den økonomiske virksomhed som leveringssted for rejsebureauydelserne, 

ville kunne ske konkurrenceforvridning, såfremt virksomheder etablerer deres hovedsæde i 

en anden medlemsstat, for at undgå beskatning. 

                                                 
29 EU-Domstolen sag C-260/95 jf. afsnit 6.3.2 
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Skatterådet og spørger er enige om, at der med de påtænkte dispositioner vil ske etablering 

af stedet for det nye selskabs økonomiske virksomhed i landet uden for EU. De 

væsentligste beslutninger vedrørende den overordnede ledelse vil blive vedtaget i landet 

uden for EU ligesom selskabets centrale administrative funktioner foretaget i landet uden 

for EU. Der kan dog ifølge Skatterådet være en rationel begrundelse ud fra et skatte- og 

afgiftsmæssigt synspunkt for at selskabets leveringssted skal være i Danmark, idet der skal 

sælges rejser til danske kunder. Da der i Danmark ikke er tilstrækkelige menneskelige og 

tekniske ressourcer til rådighed til, at et eventuelt fast driftssted i Danmark har et minimum 

af stabilitet og da der ikke faktisk præsteres tjenesteydelser fra Danmark, konkluderer 

Skatterådet, at det påtænkte selskab ikke vil have momsmæssigt leveringssted i Danmark. 

 

6.5.13 SKM2011.96.SR / TfS 2011, 273 

Et dansk etableret selskab har forespurgt Skatterådet, om selskabet i relation til 

virksomhedens fradragsret for moms skal vurderes efter den danske momslov og dansk 

praksis. Selskabet formidler udlejning af forskellige ferieboliger beliggende i et bestemt 

andet EU-land. Selskabet har ansatte i både Danmark og i en filial i det andet EU-land, 

hvorfra der dog ikke sker salg. Kunderne er primært danskere, men selskabet sælger til 

hele verden. Selskabet har tidligere formidlet såvel feriebolig som andre ydelser i form af 

f.eks. billeje og udflugter, men vil fremadrettet udelukkende formidle udlejning af 

ferieboliger. Rejsen til det andet EU-land vil kunden selv skulle arrangere. Den rejsende 

har ingen kontakt til ferieboligens ejer og har heller ikke kendskab til, hvem der ejer 

ferieboligen. Den rejsende bestiller ferieboligen hos selskabet og betaler lejen til selskabet. 

Selskabet tilbageholder sin andel af lejen og afregner nettoleje til ferieboligens ejer. 

Eventuelle reklamationer skal den rejsende rette til selskabet. Fremadrettet påtænker at 

indgå aftaler med leverandører af andre ydelser i det andet EU-land. Leverandørerne vil få 

reklameplads i form af links på relevante steder f.eks. i emails og på selskabets 

hjemmeside. Den rejsende kan ved at følge links gå direkte til den anden leverandørs 

hjemmeside og indgå aftale direkte med den anden leverandør. Selskabet vil modtage 

henvisningsprovision i forhold til det salg, som reklamerne genererer.  

 

Skatteministeriet betragter selskabets formidling af udlejning af ferieboliger i et bestemt 

andet EU-land som en selvstændig hovedydelse. De påtænkte links til andre leverandører 
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medfører ikke efter Skatteministeriets opfattelse, at selskabet foretager levering af 

rejseydelser til den rejsende. Dermed leverer selskabet kun én selvstændig hovedydelse til 

den rejsende og vil ikke blive omfattet af særordningen for rejsebureauet i momslovens § 

67, da dette ifølge momsvejledningen30 kræver, at der leveres mindst to selvstændige 

hovedydelser til den rejsende. 

 

Selskabet betragtes af Skatteministeriet som formidler af en ydelse i eget navn, men for en 

andens regning. Dermed skal formidleren anses for selv at have modtaget og leveret den 

pågældende ydelse jf. momslovens § 4, stk. 4. Dette betyder, at selskabet i momsmæssig 

henseende lejer ferieovernatningen i det andet EU-land af udlejeren og derefter udlejer 

ferieovernatningen til en kunde. Der er ikke i svaret fra Skatterådet taget stilling til, 

hvorvidt selskabets formidling af udlejning af ferieboliger er omfattet af momslovens 

fritagelse for moms ved udlejning af fast ejendom. 

 

6.5.14 SKM2011.144.SR / TfS 2011, 308 

Et selskab hjemmehørende i et andet EU-land, men samtidig med kontor, CVR-nummer og 

fast forretningssted i Danmark, har forespurgt Skatterådet, om selskabet er underlagt 

særordningen for rejsebureauer i Danmark. Selskabet sælger diverse kombinationer af 

pakkerejser med fly, hotel, udlejningsbiler og oplevelser enten gennem sin hjemmeside 

eller fra et callcenter i et tredje EU-land. Rejserne sælges i eget navn og til rejsernes 

gennemførelse anvendes leverancer af varer og ydelser fra andre afgiftspligtige personer i 

såvel Danmark som i udlandet. Repræsentationskontoret i Danmark har ruteflyvning som 

hovedbranche og er momsregistreret i Danmark. Repræsentationskontoret beskæftiger sig 

udelukkende med salg og markedsføring af flybilletter, og har intet at gøre med salg af 

pakkerejser. I Danmark beregnes priser på flybilletter fra Norden til destinationer i 

udlandet, der foretages teknisk distribution af priser f.eks. ved upload af priser på 

internationale informationssystemer, hvorfor rejsebureauer indkøber flybilletter, der 

besvares spørgsmål fra kunder samt udarbejdes annoncer og andet 

markedsføringsmateriale i Norden. Kun i særlige tilfælde sker der direkte salg af 

flybilletter fra repræsentationskontoret i Danmark, da flybilletterne som hovedregel sælges 

via hjemmeside eller callcenter, som det er tilfældet med salg af pakkerejserne. 

                                                 
30 Momsvejledningen 2010-2, afsnit Q.3.2. Dette står nu i Den juridiske vejledning jf. afsnit 6.2.3. 
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Ved besvarelsen skal det først afgøres, hvorvidt selskabets salg af pakkerejser er omfattet 

af momslovens § 67. At selskabets repræsentationskontor udelukkende sælger flyrejser, er 

efter Skatteministeriets opfattelse ikke tilstrækkeligt til, at salget falder udenfor 

særordningen jf. Landsskatteretskendelsen TfS2000,15531. Skatteministeriet konkluderer, 

at selskabets rejseydelser er omfattet af særordningen for rejsebureauer, da rejserne sælges 

i eget navn og der til rejsens gennemførelse indkøbes varer og ydelser fra andre 

afgiftspligtige personer. Da selskabet er et flyselskab og selv producerer 

flytransportydelsen, skal flytransportydelsen ikke medtages ved opgørelsen af 

afgiftsgrundlaget efter særordningen, men er i stedet omfattet af momslovens almindelige 

regler. Flytransportydelsen udgør et mål i sig selv for kunden, hvilket gør den til en 

selvstændig hovedydelse og ikke en biydelse. 

 

Da selskabets ydelser blev afgjort til at falde indenfor særordningens anvendelsesområde, 

er næste skridt i besvarelsen, at afgøre om salget af pakkerejser via website er 

momspligtigt i Danmark. Leveringsstedet er efter reglerne i momslovens § 67 b på det 

sted, hvor rejsebureauet har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed eller har fast 

forretningssted, hvorfra ydelsen leveres af rejsebureauet. Skatteministeriet konkluderer på 

baggrund af de faktiske forhold, at repræsentationskontoret i Danmark ikke har en 

tilstrækkelig grad af permanens og struktur med hensyn til menneskelige og tekniske 

ressourcer, til at det er i stand til at levere rejsebureauydelser. Dermed kan selskabet ikke 

anses for at være etableret i Danmark for så vidt angår rejsebureauvirksomhed. 

Leveringsstedet for rejsebureauydelserne er derfor ikke i Danmark og selskabet er ikke 

underlagt momssærordningen i Danmark. 

 

6.5.15 SKM2011.297.SR / TfS 2011, 519 

En dansk rejseformidler har anmodet om et bindende svar angående nogle af 

virksomhedens formidlingsaktiviteter. Der er spurgt om følgende typer af formidling af 

ydelser; formidling af udlejning af både til bådferie og sejlerferie i hele verden, formidling 

af salg af færgebilletter til private samt formidling af salg af færgebilletter til 

busrejsearrangører. Det oplyses endvidere, at der i begrænset omfang sker formidling af 

                                                 
31 Se omtale af afgørelsen under LSR1999.661-1665-10 / TfS 2000, 155 om en virksomhed der solgte kør-
selv-ferier 
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salg af flybilletter til kunder, som har købt en af de forespurgte ydelser. Ved formidling af 

salg af flybilletter bestiller den danske rejseformidler flybilletten i den rejsendes navn og 

opkræver flybillettens pris, som spørger afregner til flyselskabet. På fakturaen opkræves 

den rejsende særskilt et formidlingsgebyr ud over flybillettens pris. Der er ikke forespurgt 

om den momsmæssige håndtering af formidlingsydelsen vedrørende flybilletter, da den 

danske rejseformidler ikke vurderer at dette giver anledning til tvivl om momspligten. Den 

danske rejseformidler anser sig selv som en slags rejsebureau.  

 

For så vidt angår formidling af udlejning af både, er der tale om formidling rettet mod 

private rejsende med bopæl i Danmark. Der er tale om båd- og sejlerferier til kundens egen 

sejlads på floder eller have i forskellige områder af hele verden. Udlejningen sker i 

bådudlejerens navn og på bådudlejerens vilkår. Rejseformidleren har sine egne vilkår over 

for kunderne vedrørende formidlingsydelsen. Der benyttes de enkelte bådudlejeres 

reklamekataloger, som indeholder oplysninger om udlejningspriser. Udlejningskontrakten 

indgås mellem bådudlejer og den rejsende, men denne indgåelse kan være sket via spørgers 

assistance. Den rejsende får via ordrebekræftelse og faktura oplysninger om bådudlejer, 

der er et udenlandsk momsregistreret selskab, og bådudlejers betingelser samt oplysning 

om, at rejseformidler handler som agent på vegne af bådudlejer. På fakturaen fra 

rejseformidleren til kunden fremgår prisen for bådudlejningen, eventuelle ekstraydelser 

skal afregnes direkte mellem den rejsende og bådudlejeren. Rejseformidleren modtager fra 

bådudlejeren en faktura på bådlejen, hvorpå der modregnes provision for 

formidlingsydelsen. I tilfælde af fejl og mangler ved det udlejede er rejseformidler den 

rejsende behjælpelig, men det forretningsmæssige ansvar og risikoen ved udlejningen 

påhviler bådudlejeren. Skatteministeriet konstaterer, at den rene formidling af ovennævnte 

udlejning af både og sejlskibe ikke kan karakteriseres som en rejseydelse, hvorfor 

ydelserne ikke er omfattet af momssærordningen for rejsebureauer. Der er ikke i det 

bindende svar taget stilling til den momsmæssige behandling, såfremt rejseformidleren 

havde formidlet på vegne af to eller flere tjenesteydere samtidig over for den enkelte kunde 

og i forbindelse med den enkelte rejse. Rejseformidleren handler ifølge Skatteministeriet i 

bådudlejerens navn og for bådudlejerens regning, og dermed er formidlingen ikke omfattet 

af momslovens § 4, stk. 4 om formidling i eget navn og for andres regning. De omhandlede 

formidlingsydelser skal derfor anses for selvstændige momspligtige ydelser.  
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For så vidt angår formidling af salg af færgebilletter til private, er der tale om formidling 

rettet mod private rejsende med bopæl i Danmark. Rejseformidleren har en aftale med et 

rederi om, at rejseformidleren i Danmark har eneret til at henvise kunder til rederiets 

færger. Rederiet er momsregistreret i et andet EU-land. Der er reklamer for rederiet på 

rejseformidlerens hjemmeside og der udleveres rederiets egne kataloger til kunderne. Den 

rejsende kan bestille færgebilletter pr. telefon, hvorefter rejseformidleren bestiller på 

rederiets online bookingsystem, fremsender print af billetter fra rederiets bookingsystem 

og opkræver billetprisen hos den rejsende. På den printede billet fremgår ikke oplysninger 

om rejseformidleren. Rederiet opkræver rejseformidleren billetprisen og modregner i 

denne opkrævning en provision for salget til rejseformidleren. Alternativt kan den rejsende 

selv bestille færgebilletterne via rederiets online bookingsystem, hvortil der er adgang via 

et link fra rejseformidlerens hjemmeside. På rederiets hjemmeside fremgår endvidere, at 

rejseformidleren er dansk agent for rederiet. Rejseformidleren modtager ikke provision fra 

rederiet, når den rejsende selv bestiller færgebilletterne. I stedet modtager rejseformidleren 

et årligt fee fra rederiet, som er uafhængigt af omsætningens størrelse. Efter 

Skatteministeriets opfattelse handler rejseformidleren i rederiets navn ved formidling af 

færgebilletterne, hvorfor formidlingen ikke er omfattet af momslovens § 4 stk. 4 og heller 

ikke er omfattet af momssærordningen for rejsebureauer. De omhandlede 

formidlingsydelser skal derfor anses for selvstændige momspligtige ydelser. Som det var 

tilfældet ved formidling af båd- og sejlerferier, har Skatteministeriet ikke taget stilling til 

den momsmæssige behandling i de tilfælde, hvor rejseformidleren havde formidlet på 

vegne af to eller flere tjenesteydere samtidig i forbindelse med den samme kunde og rejse. 

Det årlige fee, som rejseformidleren modtager fra rederiet, skal ifølge Skatteministeriet 

betragtes som vederlag for reklameplads på rejseformidlerens hjemmeside. 

 

For så vidt angår formidling af salg af færgebilletter til busrejsearrangører, er der tale om 

formidling rettet mod danske busrejsearrangører. Færgebilletterne vedrører samme rederi, 

som nævnt ovenfor under formidling af færgebilletter til private. Busrejsearrangørerne 

oplyser rejseformidleren om antal busser, antal kahytter samt antal passagerer, der skal 

spise buffet på færgen. Rejseformidleren booker via rederiets online bookingsystem, 

hvorefter billetten og betingelserne sendes til busrejsearrangøren. På fakturaen fra 

rejseformidleren til busrejsearrangøren opkræves billetprisen samt pris for eventuelle 
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tillægsydelser. Rederiet udsteder en faktura til rejseformidleren, hvor der fra billetpris og 

pris for eventuelle tillægsydelser fratrækkes agentprovision. Da formidlingen sker overfor 

en busrejsearrangør og momslovens særordning for rejsebureauer udelukkende finder 

anvendelse på rejsebureauers transaktioner overfor den rejsende, finder særordningen ikke 

anvendelse på formidling af salg af færgebilletter til busrejsearrangører. Skatteministeriet 

oplyser, at det kan udledes af praksis, at der ved skelnen mellem formidling i eget navn og 

formidling i andres navn særligt skal tages i betragtning, hvem der er den direkte aftalepart, 

hvem der bliver forpligtet af aftalen og hvem vederlaget tilfalder. Som ovenfor ved 

formidling af salg af færgebilletter til private, er det Skatteministeriets opfattelse, at 

rejseformidleren handler i rederiets navn. Formidlingsydelsen skal derfor behandles efter 

momslovens almindelige regler om formidling i en andens navn og for en andens regning. 

 

6.5.16 LSR2012.11-03487 

Der er tale om en klage over et bindende svar til en virksomhed, som anser sig selv som et 

rejsebureau, der optræder for egen regning og risiko og dermed bør være omfattet af 

særordningen for rejsebureauer. Virksomheden har i anmodningen om bindende svar 

anført 5 typer af rejser, som virksomheden leverer. Virksomhedens kunder er rejsebureauer 

inden for eller uden for EU, som køber en samlet pakke af den danske virksomhed til 

videresalg til en specifik rejsende. Den danske virksomhed sørger for at sammensætte en 

pakke bestående af f.eks. hotel, transport og udflugter, som er specifikt rettet mod en enkelt 

eller ganske få kunders behov. De planlagte rejser finder sted i såvel Danmark som inden 

for EU og uden for EU. Fakturaen for den samlede rejse sendes fra den danske virksomhed 

til det købende rejsebureau, hvorefter det købende rejsebureau fakturerer den rejsende for 

flytransport til destinationen samt hotel, transport og udflugter sammensat af den danske 

virksomhed. Den danske virksomhed modtager faktura fra underleverandørerne 

vedrørende hotel, transport og udflugter. Den danske virksomhed kan også blive kontaktet 

af et dansk rejsebureau, som har en dansk kunde der gerne vil på ferie i et andet land i EU. 

Da den danske virksomhed har samarbejdspartnere i andre lande, sammensætter 

samarbejdspartneren en pakke bestående af f.eks. hotel, transport og udflugter i det 

pågældende land. Den danske virksomhed modtager faktura fra samarbejdspartneren og 

sender faktura til det danske rejsebureau. Det danske rejsebureau sender faktura til den 

rejsende inkl. flytransport til det pågældende land. Den danske virksomhed anfører, at der 
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vil være store praktiske vanskeligheder forbundet med at anvende de almindelige 

momsregler, idet de sammensatte rejser er forskellige med hensyn til indhold, destination 

og leverandører. På denne baggrund ønsker den danske virksomhed at blive betragtet som 

rejsearrangør med adgang til at anvende særordningen, som ellers kun vil være tilgængelig 

for den virksomhed, der køber den sammensatte rejse og sælger til den rejsende. 

Sidstnævnte vil ikke have komplekse problemstillinger med at opgøre momsgrundlaget.  

 

SKAT har i det bindende svar afgjort, at den danske virksomhed ikke handler i eget navn 

over for den rejsende og at de leverede ydelser er ydelser leveret fra bureau til bureau 

uanset at de leverede ydelser er leveret med henblik på videresalg til en rejsende. Den 

danske virksomhed kan derfor ikke anvende momssærordningen for rejsebureauer og skal i 

stedet betragte hver levering særskilt. Der henvises i svaret til Højesterets afgørelse 

SKM.2005.446HR, hvor det blev fastslået at udtrykket rejsebureau skal forstås i 

overensstemmelse med bestemmelsen i Momssystemdirektivet, der anfører at bureauet skal 

handle i eget navn over for den rejsende eller handler i den rejsendes navn og for den 

rejsendes regning. Ydelser fra bureau til bureau blev i SKM.2005.446HR ikke anset for 

omfattet af begrebet rejsebureauvirksomhed i momslovens forstand. Endvidere henvises til 

TfS 1999, 688, hvor et busselskab, der leverede ydelser i form at buskørsel og aftaler om 

hotelovernatninger til et andet selskab, som videresolgte disse ydelser i 

pakkerejsearrangementer, ikke blev anset for at udøve rejsebureauvirksomhed. SKAT 

præciserer, at det er afgørende for begrebet rejsebureau, at der handles for egen regning 

direkte over for den rejsende. Hvordan pakken til den rejsende sammensættes med eller 

uden ydelser fra andre leverandører end de leverede ydelser fra bureau til bureau er ikke 

afgørende.  

 

Landsskatteretten har stadfæstet det bindende svar og henviser til EU-Domstolens 

afgørelse vedrørende Van Ginkel, hvor det fremgår, at der skal tages højde for 

rejsebureauets kontraktlige forpligtelser over for den rejsende. Endvidere anfører 

Landsskatteretten, at begrebet rejsearrangør, skal forstås på samme måde som begrebet 

rejsebureau, således at transaktioner udført af rejsearrangører ligeledes skal udføres over 

for den rejsende. 
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6.5.17 SKM2012.55.SR / TfS 2012, 180 

 Der er anmodet om et bindende svar vedrørende en påtænkt spaltning af et danskejet 

selskab og den påtænkte fordeling af aktiviteter mellem de to fremtidige selskaber. Spørger 

skal have som aktivitet i eget navn at formidle ferieboliger i en række forskellige lande 

såvel i Danmark som inden for og uden for EU. Kunderne er primært privatkunder i 

Danmark, sekundært privatkunder i andre skandinaviske lande og i mindre omfang andre 

rejsebureauer. Booking af ferieboligerne sker via spørgers hjemmeside, på telefon eller ved 

fremmøde på selskabets adresse. Der er ikke mulighed for at tilkøbe ydelser hos selskabet, 

men via hjemmesiden vil der være reklamelinks til andre udbydere af relevante ydelser. 

Reklamelinks betales fra den anden udbyder i forhold til antal klik. Derudover har 

selskabet ikke indflydelse på kontakten mellem leverandøren og den rejsende, herunder 

heller ikke betaling for ydelsen. Den anden del af det spaltede selskab (søsterselskabet) vil 

formidle flybilletter og sælge pakkerejser. Der vil på spørgers hjemmeside være links til 

søsterselskabet. De to selskaber er beliggende på samme adresse, men har hver sine 

medarbejdere. Der er dog sammenfald mellem ledelse og andre nøglepersoner. Fælles 

ressourceforbrug mellem selskaberne vil blive afregnet med dansk moms mellem de to 

juridiske enheder. Selskabets formidling af ferieboliger sker i eget navn, men for 

ferieboligejerens regning. Den rejsende indgår udelukkende aftale med selskabet, der 

betales udelukkende til selskabet og eventuelle reklamationer skal rettes til selskabet.  

 

Skatteministeriet er enigt med selskabet i, at den foretagne formidling er sket i eget navn 

og for en andens regning. Efter momsvejledningen og afgørelsen i SKM2011.96.SR er det 

udelukkende muligt at anvende særordningen for rejsebureauer, når der levereres mere end 

en ydelse til den rejsende. Derfor skal det afgøres, om selskabet tilbyder flere selvstændige 

hovedydelser til den rejsende, eller om der alene er tale om en hovedydelse med eventuelle 

biydelser. Formidling af udlejning af ferieboliger er en selvstændig hovedydelser ifølge det 

bindende svar. Reklamelinks på hjemmesiden medfører ikke, at der leveres rejseydelser til 

den rejsende under henvisning til SKM2011.96.SR. Dermed leveres der kun en 

selvstændig hovedydelse til den rejsende og selskabet er derfor ikke omfattet af 

momssærordningen for rejsebureauer. Da der formidles i eget navn og for en andens 

regning, er formidlingen omfattet af momslovens § 4 stk. 4 og formidleren skal anses for 
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selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse. Udleje af fast ejendom som de 

udlejede ferieboliger har leveringssted i landet, hvor den faste ejendom er beliggende.  

 

I nogle områder og i nogle perioder af året lægger ferieboligejerne ekstra ydelser ind i 

ferieboligens pris for at tiltrække rejsende. Der er tale om for eksempel adgang til 

sommerbjergbane og aktivitetskort. Prisen for de ekstra ydelser er af ganske uvæsentlig 

betydning for den samlede pris på ferieboligen. Selskabet og ferieboligejer har ingen 

indflydelse på gebyret, da byerne opkræver det hos ferieboligejerne uanset om gæsterne 

benytter tilbuddet eller ej. Den rejsende kan ikke fravælge ydelserne. Ved afgivelsen af det 

bindende svar er det forudsat, at der ikke leveres andre ydelser end formidling af feriebolig 

inkl. de obligatoriske ekstra ydelser. Skatteministeriet opfatter ikke disse ydelser som 

særskilte selvstændige hovedydelser. Dermed leveres der udelukkende en samlet 

hovedydelse til den rejsende. 

 

Nogle ferieboliger er beliggende i et resort, hvor der er swimmingpool, badeland samt 

restauranter med hel-, halv- eller kvartpension. Den rejsende kan betale på resortet for brug 

af faciliteterne, men selskabet blive i sjældne tilfælde spurgt af den rejsende, om de kan 

booke og betale hjemmefra for disse ydelser inden afrejsen. Skatteministeriet opfatter dette 

som, at den rejsende aktivt tager stilling til eventuelle tilkøb. Dermed er ydelserne at 

betragte som særskilte selvstændige hovedydelser, der leveres med henblik på 

gennemførelse af en rejse. Når selskabet leverer formidling af udlejning af ferieboliger 

samtidig med formidling af adgang til swimmingpool og pension til den rejsende, er de 

leverende ydelser derfor omfattet af særordningen for rejsebureauer. Dette gælder dog kun, 

hvor ydelserne leveres til den rejsende, da tilsvarende ydelser leveret til et andet 

rejsebureau ikke er omfattet af momssærordningen. Sidstnævnte skal betragtes som 

levering af enkeltydelser. 

 

Selskabet har endeligt forespurgt om momsfradragsretten for dansk moms. Jf. 

SKM2011.96.SR skal en dansk etableret, afgiftspligtig persons formidling i eget navn og 

for en andens regning vurderes efter den danske momslov og praksis. Selskabet er dermed 

berettiget til at være momsregistreret i Danmark og fradrage momsen af udgifter til varer 

og ydelser, som udelukkende anvendes til brug for selskabets momspligtige leverancer. 
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Såfremt udgifterne anvendes til brug for både momspligtige og momsfri leverancer, skal 

fradraget opgøres efter momslovens § 38 stk. 1. Dette gælder uanset beskatningsstedet for 

de leverede ydelser, der altså i denne henseende skal betragtes som om ferieboligerne var 

beliggende i Danmark. 

 

6.5.18 SKM2012.191.SR / TfS 2012, 302 

Der er anmodet om et bindende svar fra en virksomhed, der udlejer sommerhuse. 

Sommerhusbureauet anser sig selv som formidler, men ønsker afklaret, om de leverede 

ydelser er omfattet af momssærordningen for rejsebureauer. De udlejede sommerhuse er 

ikke ejet af sommerhusbureauet, men har individuelle ejere. Sommerhusbureauet tilbyder 

sommerhusejerne at sørge for alle praktiske anliggender i forbindelse med udlejning af 

sommerhuset, herunder markedsføring, booking, opkrævning af depositum, personlig 

servicering af gæsterne, håndtering af nøgler, aflæsning og afregning af forbrug, kontrol af 

sommerhuset før og efter hver udlejning, spa- og poolservice samt vinterklargøring. 

Lejeren indgår lejeaftale med sommerhusbureauet, hvoraf det fremgår at bureauet ikke ejer 

boligen, men kun optræder som formidler mellem lejer og ejer. Det er ikke på baggrund af 

kontrakt eller faktura muligt at identificere ejeren af det enkelte sommerhus. Eventuelle 

reklamationer samt betaling for leje af sommerhuset skal ske direkte til 

sommerhusbureauet. Sommerhusbureauet har for at tiltrække flere gæster til 

sommerhusene, indgået aftaler med aktivitetssteder i lokalområdet om, at gæsterne i de af 

bureauet formidlede sommerhuse kan benytte aktiviteterne gratis. Nogle aktiviteter er 

gratis. For andre aktiviteter, bl.a. brug af den lokale svømmehal og adgang til lokalt 

museum, opkræves der et årligt engangsbeløb på henholdsvis kr. 1.225 og kr. 595 hos 

sommerhusejeren, hvilket dog er frivilligt for sommerhusejerne. Endelig er der for alle de 

formidlede sommerhuse aktiviteter i form af gratis adgang til bowlingcenter, hvor 

sommerhusbureauet afholder alle udgifter på årligt ca. kr. 500.000. I kontrakten mellem 

sommerhusbureauet og ejeren af sommerhuset fremgår pris, som ejer skal modtage fra 

sommerhusbureauet pr. udlejet uge i de forskellige sæsoner. Sommerhusbureauet er ikke i 

kontrakten forpligtet til at udleje sommerhuset i en minimumsperiode. Såfremt en lejer 

afbestiller lejemålet senere end 55 dage før lejeperiodens start, modtager ejeren sædvanlig 

pris, mens sommerhusbureauet har mulighed for at genudleje.  
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Sommerhusbureauet anser sig selv som formidler og omfattet af momslovens § 67 stk. 232. 

Denne opfattelse deles ikke af Skatteministeriet, da lejeren betaler et beløb til 

sommerhusbureauet, som ikke er identisk med den betaling, der sker fra bureauet til 

sommerhusejeren. Derimod betragter Skatteministeriet aktiviteten som formidling af 

udlejning i eget navn men for en andens regning.  

 

Når et sommerhus er omfattet af de forskellige aktivitetstilbud, er det relevant at vurdere, 

om aktivitetstilbuddene er at betragte som hoved- eller biydelser. Skatteministeriet 

forventer, at den gennemsnitlige forbruger vil anse aktivitetstilbuddene, som et mål i sig 

selv. Aktivitetstilbuddene kan endvidere ikke betragtes som et middel til at udnytte 

hovedydelsen bedst muligt, idet lejen af sommerhuset kan udnyttes fuldt ud, uanset om 

aktivitetstilbuddene indgår i den tilbudte pakke. I vurderingen lægges der særligt vægt på, 

at sommerhusejeren frit kan vælge tilkøb af aktivitetstilbuddene svømmehal og museum, at 

sommerhusbureauet selv har valgt at tilbyde adgang til bowling mv., at lejeren vil se på 

markedsprisen samt at aktivitetstilbuddene ikke knytter sig til selve sommerhuset. Det har 

ingen betydning, om aktivitetstilbuddene udgør en ikke-væsentlig del af den samlede 

pakkepris. Aktivitetstilbuddene anses endvidere ikke for at høre under traditionelle 

opgaver for en sommerhusudlejer. Dermed har hvert enkelt aktivitetstilbud karakter af 

selvstændige hovedydelser. Da sommerhusbureauet dermed tilbyder den rejsende mere en 

enkelt hovedydelse samt til rejsens gennemførelse anvender leveringer fra andre 

afgiftspligtige personer, er udlejningsaktiviteten mv. omfattet af momssærordningen for 

rejsebureauer. 

 

6.5.19 SKM2012.545.SR / TfS 2012, 695 

Der er tale om en række spørgsmål til Skatterådet om anvendelse af udlægsbestemmelsen i 

momslovens § 27 stk. 3 nr. 3 i forhold til anvendelse af momssærordningen for 

rejsebureauer. Spørger er en nyetableret virksomhed, der arrangerer kurser for registrerede 

og statsautoriserede revisorer med 40 kursustimer fordelt over en uges rejse til Sydeuropa. 

Kursusvirksomheden samarbejder med en rejseudbyder/rejsearrangør, som leverer en 

pakke bestående af flyrejse, hotelophold, morgenmad på hotel, mad på flyet og transit til 

                                                 
32 Momslovens § 67 stk. 2 anfører, at ”Momssærordningen finder ikke anvendelse på rejsebureauer, der 
udelukkende fungerer som formidlere, og for hvem § 27 stk. 3 nr. 3 om udlæg finder anvendelse.” 



Side 56  

 

Rejsebureauer i momsmæssig forstand  

og fra lufthavn. For den leverede pakke opkræves en samlet pris fra 

rejseudbyderen/rejsearrangøren.  

 

Kursusarrangøren mener selv, at den samlede kursuspakke med undervisning i et andet 

EU-land, flyrejse og hotelophold, som leveres i kursusarrangørens eget navn, skal 

behandles som et momspligtigt kursus. Skatteministeriet deler ikke denne opfattelse, da 

kursusarrangøren i eget navn overfor den rejsende sælger en samlet pakke bestående af 

hotel, fly og kursus. Undervisningen bliver indkøbt hos underleverandører og hotel og fly 

købes ligeledes hos en underleverandør i form af en rejsearrangør. Uanset at 

kursusarrangøren ikke er et rejsebureau, er de leverede ydelser af samme karakter. Prisen 

for rejse og ophold udgør endvidere en ikke uvæsentlig del af den samlede kursuspakkes 

pris, hvorfor der ikke er tale om en biydelse til hovedydelsen kursus. Skatteministeriet 

fastslår derfor, at den samlede kursuspakke er omfattet af momssærordningen for 

rejsebureauer. 

 

Kursusarrangøren overvejer at ændre faktureringsmetoden, således at kursusarrangøren 

alene udsteder faktura for selve kurset, men rejsearrangøren udsteder en faktura for rejse 

og ophold direkte til den rejsende eller den rejsendes arbejdsgiver via kursusarrangørens 

udlægskonto. I denne forbindelse ønskes der svar på, om reglerne om udlæg kan anvendes 

på køb af rejse og ophold, således at udgiften til pakkerejsen holdes ude af 

kursusarrangørens momsgrundlag. Skatteministeriet accepterer at kursusarrangøren kan 

anvende udlægsreglerne i momslovens § 27 stk. 3 nr. 3, såfremt faktura fra rejsearrangøren 

er udsted til den enkelte rejsende, såfremt kursusarrangøren ikke fremstår som 

rejsearrangør men alene som formidler i rejsearrangørens navn og såfremt 

kursusarrangøren udelukkende leverer kursusydelsen i eget navn overfor den rejsende. I 

denne forbindelse henleder Skatteministeriet opmærksomheden på, at leveringsstedet samt 

momspligt for undervisningsydelser i denne konstruktion skal fastlægges efter 

momslovgivningen i det pågældende sydeuropæiske land, hvor undervisningsydelsen 

finder sted. 

 

Ægtefæller til kursister kan ligeledes købe rejser til bestemmelseslandet hos 

kursusarrangøren. Skatteministeriet bekræfter, at disse rejser ligeledes kan formidles af 
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kursusarrangøren og faktureres fra rejsearrangøren direkte til den rejsende ved anvendelse 

af momslovens udlægsregler. Der gælder samme betingelser som for rejser til kursister 

med hensyn til faktura udstedt til den enkelte rejsende, kursusarrangøren skal fremstå som 

formidler og ikke rejsearrangør samt at kursusarrangøren ikke må levere andre ydelser i 

eget navn overfor den rejsende.  

 

Derudover har kursusarrangøren stillet spørgsmål til sin egen fradragsret for indgående 

moms på udgifter til flyrejse, bespisning, transit og hotelophold i de situationer, hvor 

kursusarrangøren i eget navn leverer en samlet pakke til den rejsende indeholdende både 

undervisning og rejseydelser. Der er efter Skatteministeriets opfattelse ikke sædvanligt 

momsfradrag på disse ydelser, da levering af den samlede pakke i eget navn til den 

rejsende vil betyde at leveringen er omfattet af momssærordningen. Dermed udgøres 

afgiftsgrundlaget af fortjenstmargen på salget, det vil sige forskel mellem det samlede 

beløb uden afgift, der skal betales af den rejsende og rejsebureauets faktiske omkostninger 

til varer og ydelser leveret af andre afgiftspligtige, hvor de leverende varer og ydelser 

kommer den rejsende direkte til gode. Dette køb af varer og ydelser fra andre leverandører 

berettiger jf. momslovens §67a ikke til fradrag eller godtgørelse. 

 

Kursuskunderne har ikke fradragsret for momsen på den samlede pakkepris for kursus, 

hotel og fly, der leveres i kursusarrangørens navn. Dette skyldes at salget er omfattet af 

momssærordningen for rejsebureauer og dermed skal momsen beregnes på baggrund af 

fortjenstmargen. Der må ikke på salgsfakturaen anføres momsbeløb eller andre 

oplysninger, således at momsbeløbet kan udregnes. Kursuskunderne har ligeledes ikke 

fradragsret for momsen på udgifter til fly, bespisning og hotel, der leveres af 

rejsearrangøren via kursusarrangørens udlægskonto. Dette skyldes at rejsearrangørens salg 

af fly, bespisning og hotel er omfattet af momssærordningen for rejsebureauer. Momsen 

opgøres på baggrund af fortjenstmargen og må ikke oplyses på fakturaen. 

 

6.5.20 SKM2013.205.SR 

En virksomhed, der arrangerer praktikpladser og frivilligt arbejde i lande uden for EU, har 

anmodet om et bindende svar på, om virksomheden er omfattet af særordningen for 

rejsebureauer. Virksomheden planlægger opholdet på baggrund af den enkelte kundes 
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ønsker. Alle ydelser i destinationslandene bliver købt af lokale samarbejdspartnere, hvorfra 

der modtages en faktura. Kunden betaler for hele opholdet til den danske virksomhed. Den 

samlede ydelse, som kunden køber, består blandt andet af kundens deltagelse (praktik eller 

frivilligt arbejde) i et projekt i udlandet, informationsmateriale om land og projekt, 

indkvartering, måltider, informationsmøde og støttefunktion hos lokale 

samarbejdspartnere. Kunden sørger selv for flytransport til destinationslandet. De 

forskellige projekter varierer i længde fra 3-21 uger. 

 

SKAT anser virksomheden for at handle direkte over for de rejsende og at aktiviteten ikke 

er sammenlignelig med formidling. Endvidere betragter SKAT de leverede ydelser som 

flere hovedydelser. Der er endvidere indkøbt varer og tjenesteydelser fra andre 

afgiftspligtige. På baggrund heraf anses virksomhedens aktiviteter for at være identiske 

eller i det mindste sammenlignelige med aktiviteter udført af et rejsebureau og 

virksomhedens aktiviteter er dermed omfattet af momssærordningen for rejsebureauer. 

 

Virksomheden ønskede desuden svar på, om levering af de beskrevne ydelser ville 

medføre betaling af moms i Danmark. SKAT bekræfter, at virksomheden udelukkende 

leverer rejseydelser, som gennemføres uden for EU, hvorfor virksomheden er omfattet af 

momslovens § 67 d. Dette betyder, at udgående moms på rejseydelserne er med nul-sats og 

dermed skal der ikke betales udgående moms i Danmark.   
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7 Analyse 

 

7.1 EU’s definition af et rejsebureau i momsmæssig forstand 

I henhold til særordningen for rejsebureauer i Momssystemdirektivets artikel 306-310 kan 

rejsebureauer og personer der organiserer turistrejser anvende ordningen, såfremt de 

handler i eget navn overfor den rejsende og til rejsens gennemførelse anvender leveringer 

af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer. Formidlere kan ikke 

anvende særordningen. 

 

I afgørelsen C-163/91 Van Ginkel fra EU-Domstolen jf. afsnit 6.3.1 bliver der lagt vægt 

på, at momssærordningen skal fjerne de praktiske vanskeligheder med hensyn til 

leveringssted, beskatningsgrundlag og fradrag af den indgående afgift. Udgangspunktet er 

at rejsebureauet skal handle i eget navn over for den rejsende og ikke må fremtræde som 

formidler. Denne vurdering skal ske på baggrund af rejsebureauets kontraktlige 

forpligtelser over for den rejsende. Derimod er bestanddelene af de leverede ydelser ikke 

afgørende for, om momssærordningen kan anvendes. De af Van Ginkel leverede ydelser 

bestod af udleje af ferieboliger samt rådgivning omkring de valgmuligheder kunden har for 

ferien samt reservation af ferieboligen. Der er intet krav om, at rejsebureauet skal sørge for 

transporten i forbindelse med rejsen. Man kan altså godt drive rejsebureauvirksomhed i 

momsmæssig forstand uden at sørge for selve transporten, selv om det oftest er dette der 

tænkes på for rejsebureauers ydelser i form af flytransport, bustransport osv.. 

 

I afgørelsen C-31/10 Minerva Kulturreisen GmbH jf. afsnit 6.3.6 tager EU-Domstolen 

stilling til det antal ydelser, som et rejsebureau skal levere for at kunne anvende 

momssærordningen. Minerva Kulturreisen var et rejsebureau, hvor de sædvanlige 

transaktioner var omfattet af momssærordningen. I de situationer, hvor Minerva 

Kulturreisen solgte operabilletter uden samtidig levering af andre ydelser til gennemførsel 

af en rejse, kunne momssærordningen ikke anvendes. Denne type enkeltstående salg uden 

sammenhæng med en rejseydelse skal derfor behandles efter momslovgivningens 

almindelige regler. Som rejseydelser anføres at dette primært vil dreje sig om transport og 

indkvartering. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at være et rejsebureau for at anvende 

særordningen, de leverede ydelser skal være eller være i sammenhæng med en eller flere 
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rejseydelser. Ligeledes er der i sagen C-220/11 Star Coaches jf. afsnit 6.3.9 foretaget en 

vurdering af, hvor mange ydelser et rejsebureau skal levere, for at kunne anvende 

momssærordningen. Star Coaches leverede kun én enkelt ydelse bestående af bustransport 

og ingen andre i ydelser i form af f.eks. oplysning og rådgivning. Dette var ikke 

tilstrækkeligt til at anvende særordningen, da der som minimum skal leveres mere end én 

enkelt ydelse.  

 

I afgørelserne C-308/96 og C-94/97 Madgett og Baldwin samt The Howden Court Hotel 

fra EU-Domstolen jf. afsnit 6.3.3 mente hotelejerne ikke selv, at de drev virksomhed som 

rejsebureau og ville derfor anvende de almindelige momsregler. EU-Domstolen lagde dog 

vægt på, at det ikke var et krav at være et rejsebureau i udtrykkets sædvanlige betydning. 

The Howden Court Hotel tilbød sine kunder ydelser i form af bustransport, 

hotelovernatning og udflugter for en samlet pris, hvilket er samme typer af tjenesteydelser, 

som leveres i forbindelse med en pakkerejse. Det havde ingen betydning, at alle ydelser 

blev leveret i samme medlemsstat, selv om der i den situation ikke ville være samme 

vanskeligheder forbundet med at opgøre momsgrundlag og fradragsret. Det var dog en 

betingelse at der blev anvendt levering af varer og tjenesteydelser fra andre afgiftspligtige. 

Man kan altså godt være et rejsebureau i momsmæssig forstand, selv om den rejsende ikke 

bevæger sig over landegrænser. 

 

Egne ydelser kan ikke omfattes af særordningen, hvilket er fastslået i ovenstående 

vedrørende Madgett og Baldwin samt i EU-Domstolens afgørelse C-557/11 Kozak jf. 

afsnit 6.3.16. Kozak driver rejsebureauvirksomhed, men kan ikke anvende særordningen 

på de egenproducerede ydelser i form af bustransport af de rejsende. Særordningen 

omfatter altså udelukkende leverancer fra tredjemand. 

 

I afgørelsen C-200/04 ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH jf. afsnit 6.3.5 er 

der som i sagen med The Howden Court Hotel ovenfor tale om et selskab, der ikke er et 

rejsebureau eller en person, der organiserer turistrejser, i udtrykkenes sædvanlige 

betydning. De tilbudte tjenesteydelser er dog sammenlignelige med ydelser leveret af et 

rejsebureau, da der er tale om transport med fly og ophold. Der skal endvidere benyttes 

leverancer fra andre afgiftspligtige, hvilket i dette tilfælde er fra en lokal søsterorganisation 
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samt luftfartsselskaber. Det har ikke betydning for anvendelse af momssærordningen, 

hvilken længde rejsen har og hvad formålet med rejsen er. Det er derfor også en rejse i 

momsmæssig forstand, når den varer i adskillige måneder i forbindelse med et highschool- 

eller collegeophold.  

 

I afgørelsen C-149/01 First Choice Holidays plc jf. afsnit 6.3.4 er der tale om en 

virksomhed, der organiserer turistrejser. First Choice Holidays plc sammensætter rejser 

ved at indkøbe elementer fra tredjemand. Rejserne sælges til de rejsende via en 

agenturaftale med et rejsebureau. Afgørelsen handler ikke om, hvorvidt First Choice 

Holidays plc kan anvende momssærordningen, og det må derfor forudsættes at denne 

betingelse af opfyldt. Det fremgår af afgørelsens præmis 34, at rejsebureauet optræder som 

agent for regning af den, der organiserer turistrejser (dvs. First Choice Holidays plc). Jeg 

kan ikke ud fra dommen læse, om salget fra rejsebureauerne til de rejsende sker i 

rejsebureauets navn eller i First Choice Holidays plc’s navn. Enten må den indgåede 

agenturaftale med rejsebureauerne betyde, at rejsebureauet sælger rejserne til den rejsende 

i First Choice Holidays plc’s navn eller også er betingelsen om salg i eget navn direkte til 

den rejsende ikke gældende for rejsearrangører og virksomheder, der organiserer 

turistrejser. 

 

En række lande har tilladt variationer af momssærordningen, hvor salg til andre 

rejsebureauer og ikke udelukkende til den rejsende også har været omfattet af 

margenmomsreglerne. EU-Kommissionen har derfor anlagt sag mod Spanien33, Polen34, 

Italien35, Den Tjekkiske Republik36, Grækenland37, Frankrig38, Finland39 og Portugal40. 

Sagerne verserer fortsat ved EU-Domstolen, men det tyder på, at der er stor fokus på netop 

denne afvigelse fra formuleringen i Momssystemdirektivet. I sagen mod Spanien er der 

desuden et stridspunkt vedrørende detailforhandleres salg i eget navn til den rejsende, hvor 

rejserne arrangeres af engrosforhandlere. Spanien tillader ikke at disse detailforhandlere 

                                                 
33 C-189/11 Kommissionen mod Spanien jf. afsnit 6.3.7 
34 C-193/11 Kommissionen mod Polen jf. afsnit 6.3.8 
35 C-236/11 Kommissionen mod Italien jf. afsnit 6.3.10 
36 C-269/11 Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik jf. afsnit 6.3.11 
37 C-293/11 Kommissionen mod den Hellenske Republik jf. afsnit 6.3.12 
38 C-296/11 Kommissionen mod Frankrig jf. afsnit 6.3.13 
39 C-309/11 Kommissionen mod Finland jf. afsnit 6.3.14 
40 C-450/11 Kommissionen mod Portugal jf. afsnit 6.3.15 



Side 62  

 

Rejsebureauer i momsmæssig forstand  

anvender momssærordningen, hvilket dog ikke er i overensstemmelse med særordningens 

formuleringer. I sagerne mod Polen, Grækenland og Frankrig er der tale om 

uoverensstemmelser mellem forskellige sprogversioner af Momssystemdirektivet, hvor 

udtrykket ”den rejsende” har været udskiftet med udtrykket ”kunde”. Jeg mener, at de 

anlagte sager tyder på, at der ikke lægges vægt på, at særordningens formål var en 

forenkling af momsopgørelsen for rejsebureauer. Rejsebureauer, som sælger rejser til andre 

rejsebureauer, kan have samme behov for en særordning, men formuleringen i 

Momssystemdirektivet retter sig kun mod salg direkte til den rejsende.  

 

7.1.1 Delkonklusion 

Udgangspunktet for at kunne anvende momssærordningen for rejsebureauer er, at 

rejsebureauet skal leve op til definitionen i Momssystemdirektivets artikel 306-310.  

 

Definitionen af et rejsebureau i momsmæssig forstand består af følgende elementer: 

• Skal handle i eget navn 

• Skal handle overfor den rejsende 

• Skal levere ydelser til rejsens gennemførelse 

• Skal anvende leveringer af varer og ydelser fra andre afgiftspligtige personer 

 

Afgørelsen af, om rejsebureauet handler i eget navn, skal træffes på baggrund af den 

kontraktlige forpligtelse over for den rejsende.  

 

Rejsebureauet skal handle direkte overfor den rejsende. Dette betyder at salg fra et 

rejsebureau til et andet rejsebureau ikke er omfattet af særordningen.  

 

For at være et rejsebureau skal der leveres ydelser til rejsens gennemførelse. Dette 

inkluderer ikke nødvendigvis selve transporten, men skal dog indeholde et element af en 

rejse. Derfor er enkeltstående salg af ydelser uden element af rejseydelse, f.eks. 

enkeltstående salg af operabilletter eller enkeltstående salg af bustransport uden samtidigt 

tilbud om andre ydelser i form af f.eks. rådgivning eller oplysning ikke omfattet af 

særordningen. Modsat kan virksomheden der leverer ydelser indeholdende et element af en 
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rejse blive omfattet af særordningen, selv om der ikke er tale om et rejsebureau i traditionel 

forstand. 

 

Det er ikke tilstrækkeligt udelukkende selv at levere de til rejsens gennemførelse 

nødvendige ydelser, idet der er et særskilt krav om, at der skal anvendes leveringer af enten 

varer eller ydelser eller en kombination af disse fra andre afgiftspligtige. Dermed kan 

hotelejere, som tilbyder en samlet pakke til kunderne bestående af såvel transport leveret af 

tredjemand og egen hotelydelse, være omfattet af momssærordningen. Egenproducerede 

ydelser er ikke omfattet af særordningen, men er underlagt de almindelige momsregler. 

 

7.2 Dansk definition af et rejsebureau og sammenhæng med EU 

Særordningen for rejsebureauer blev indført i Danmark pr. 1. januar 2011. Den danske 

lovgivning på området i momslovens §§ 67-68a er en ren implementering af 

Momssystemdirektivets regler. Inden særordningens indførsel var rejsebureauvirksomhed i 

Danmark omfattet af momsfritagelse og dermed lønsumsafgiftspligtigt. Momsfritagelsen 

var baseret på en undtagelse i 6. momsdirektiv, hvor ydelser leveret af rejsebureauer, der 

var momsfritaget i det enkelte medlemsland pr. 1. januar 1978, fortsat kunne momsfritages. 

Den momsfritagne rejsebureauvirksomhed skulle defineres på samme måde som 

rejsebureauvirksomhed efter momssærordningen, hvilket også fremgik af den danske 

momsvejledning. Selve momsfritagelsen i den dagældende momslovs § 13 stk. 1 nr. 16) 

var formuleret som fritagelse af rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysnings- og 

informationsvirksomhed og lignende, hvilket jeg mener, har udvidet momsfritagelsen i 

forhold til 6. momsdirektivs fritagelse, som ikke omhandler turistkontorer. I 2006 blev 

dette også konstateret af Landsskatteretten jf. afsnit 6.5.5, hvor en virksomhed, der drev 

turistbureauer var berettiget til at opkræve moms af vederlaget for drift af disse 

turistbureauer. Dette baserede Landsskatteretten på, at der ikke i 6. momsdirektiv var 

bemyndigelse til at momsfritage turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed. 

Uanset Landsskatterettens afgørelse i 2006 fremgik der intet af 

Lønsumsafgiftsvejledningen41 efterfølgende. 

 

                                                 
41 Lønsumsafgiftsvejledningen 2010-2, afsnit B.1.1.10. 
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Den danske højesteretsdom vedrørende Star Tour jf. afsnit 6.4.1 er en af de første danske 

domstolsafgørelser vedrørende tolkning af begrebet rejsebureauvirksomhed. Dommen er 

fra 2005 og dermed fra perioden, hvor rejsebureauvirksomhed i Danmark var momsfritaget 

og i stedet omfattet af reglerne om lønsumsafgift. Star Tour har betragtet sig selv som et 

rejsebureau, og dermed ikke ladet sig registrere for moms. I sagen har Told- og 

Skatteregionen betragtet hver enkelt type ydelse for sig, for at vurdere om de var omfattet 

af begrebet rejsebureauvirksomhed og dermed momsfritagne eller om der var tale om 

momspligtige ydelser. Star Tour ønskede ydelserne samlet betragtet som omfattet af den 

momsfri rejsebureauvirksomhed. Afgørelsen fra Højesteret tager udgangspunkt i 

fortolkning af begrebet rejsebureauvirksomhed. Det fastslås at denne fortolkning skal ske 

på baggrund af 6. momsdirektiv. I denne sag var der tale om salg fra bureau til bureau, 

hvilket ikke lever op til 6. momsdirektivs krav om salg til den rejsende. 

 

Østre Landsret har i sagen vedrørende Hotel Romantik jf. afsnit 6.4.2 ligeledes behandlet 

reglerne om rejsebureauvirksomhed. Denne dom er ligeledes afsagt på tidspunktet for 

momsfritagelse af rejsebureauvirksomhed. Hotel Romantik mente selv at alle ydelser i 

forbindelse med en pakkerejse var omfattet af begrebet rejsebureauvirksomhed. 

Landsretten fastslog dog, at rejsebureaubegrebet knytter sig til bestemte transaktioner og 

ikke til en generel branche. Dette er i overensstemmelse med EU-reglerne, hvor de af 

rejsebureauerne leverede ydelser skal have nogle bestemte kendetegn. Det er ikke 

tilstrækkeligt at kalde sig for et rejsebureau, hvis ikke de leverede ydelser lever op til 

reglerne om definition af et rejsebureau. 

 

Alle øvrige danske afgørelser er administrative afgørelser. En af betingelserne for at være 

omfattet af rejsebureaubegrebet er betingelsen om at handle i eget navn overfor den 

rejsende. Denne betingelse har været behandlet i sagen om et dansk busselskab, der 

leverede ydelser til et tysk rejsebureau jf. afsnit 6.5.1. I denne afgørelse ændrede 

Landsskatteretten afgørelsen fra den lokale told- og skatteregion. Den lokale told- og 

skatteregion nægtede fradrag for indgående afgift af virksomhedens indkøb af hotelydelser, 

da de betragtede disse som en del af et pakkerejsearrangement. Landsskatteretten ændrede 

afgørelsen med henvisning til 6. momsdirektivs artikel 26, da busselskabet handlede i eget 

navn, men over for et andet rejsebureau og ikke over for den rejsende. Afgørelsen viser 
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overensstemmelse definitionen i 6. momsdirektiv, men det er bemærkelsesværdigt, at den 

lokale told- og skatteregion ikke har været klar over denne definition.  

 

Betingelsen om, at rejsebureauet skal ”handle over for den rejsende” er behandlet i en 

afgørelse fra Landsskatteretten jf. afsnit 6.5.16, hvor en virksomhed har klaget over et 

bindende svar. Virksomheden anser sig selv som et rejsebureau og har aktiviteter, som er 

direkte sammenlignelige med de aktiviteter, som udføres af rejsebureauer omfattet af 

momssærordningen. Virksomheden sammensætter individuelle rejser bestående af hotel, 

transport og udflugter i kombinationer af i Danmark, inden for EU samt uden for EU. Der 

er oftest ikke anvendt samme indhold, destination og underleverandører til de forskellige 

rejser, hvilket vil medføre store praktiske vanskeligheder for virksomheden, såfremt den 

ikke kan anvende momssærordningen for rejsebureauer. Virksomheden opfylder efter min 

opfattelse betingelserne om, at der skal være tale om en ydelse indeholdende et element af 

en rejse, at der anvendes leverancer af varer og tjenesteydelser fra andre afgiftspligtige 

samt at virksomheden handler i eget navn, da der ikke anvendes regler om udlæg eller 

lignende. Eneste betingelse, som virksomheden ikke opfylder, er kravet om at der skal 

handles direkte overfor den rejsende. Virksomhedens kunder er andre rejsebureauer, som i 

eget navn videresælger den sammensatte pakke samt transport til destinationen til den 

rejsende. Landsskatteretten henviser til Momssystemdirektivets definition samt EU-

Domstolens afgørelse vedrørende Van Ginkel, hvor der lægges vægt på rejsebureauets 

kontraktlige forpligtelser over for den rejsende. Endelig anfører Landsskatteretten, at 

begrebet rejsearrangør, skal forstås på samme måde som begrebet rejsebureau, således at 

transaktioner udført af rejsearrangører ligeledes skal udføres i eget navn over for den 

rejsende ved anvendelse af leverancer fra andre afgiftspligtige. Det er efter min opfattelse 

bemærkelsesværdigt, at der i Momssystemdirektivet specifikt er anført at rejsearrangører 

betragtes som rejsebureauer, hvis alle betingelser, herunder den om, at der skal handles 

direkte over for den rejsende, gælder for begge begreber. I så fald kunne sætningen om 

rejsearrangører måske være undladt, med mindre der muligvis ligger mere bag, således at 

en virksomhed som ovennævnte er at betragte som rejsearrangør. Problematikken er efter 

min opfattelse ligeledes gældende i EU-Domstolens afgørelse vedrørende First Choice 

Holidays plc jf. mine bemærkninger i afsnit 7.1. 
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Begrebet ”at handle i eget navn” over for den rejsende” er også behandlet i afgørelsen 

vedrørende en arrangør af gør-det-selv-ferier jf. afsnit 6.5.2. Virksomheden udlejede 

ferieboliger ejet af momsregistrerede tredjemænd, men selve transporten sørgede den 

rejsende selv for. Via virksomheden kunne der dog bestilles flybilletter, billeje på 

feriestedet og andre ydelser i relation til rejsen. Virksomheden blev anset for at handle i 

eget navn over for den rejsende, da der blev anvendt egne standardiserede kontrakter over 

for kunderne, som ikke havde sammenhæng med de aftaler, der var indgået mellem 

virksomheden og underleverandørerne. I vurderingen blev det ikke tillagt betydning, at 

virksomheden indtægt vedrørende feriehusudlejningen bestod af provision fra 

underleverandørerne. Det blev ikke tillagt betydning, at de fleste kunder udelukkende 

bestilte feriehuset, dvs. en enkelt ydelse, hos virksomheden, da virksomheden tilbød 

kunderne en række muligheder. Den trufne afgørelse er i overensstemmelse med EU-

reglerne. 

 

Afgrænsningen mellem at handle i eget navn og formidling er vurdereret i afgørelsen jf. 

afsnit 6.5.4, hvor flybilletter blev betragtet som formidlet i fremmed navn og for fremmed 

regning. Afgørelsen er fulgt op af en meddelelse fra SKAT jf. afsnit 6.5.6, da der er ændret 

praksis ved afgørelsen. Meddelelsen henviser til en afgørelse fra Momsnævnet i 1979, hvor 

rejsebureauvirksomhed også omfattede salg af billetter til transportydelser og agent- og 

mellemhandlervirksomhed i forbindelse med salg af billetter til transportydelser. Den 

ændrede praksis gælder fra 31. august 2005, hvilket jeg tolker som, at der har været 

anvendt en praksis i strid med EU-direktivet i perioden mellem 1979 og 2005. Meddelelsen 

fra SKAT sondrer desuden mellem formidlingsydelser betalt af flyselskabet og 

formidlingsydelser betalt af den rejsende eller en kombination heraf. Hvor betaling for 

formidlingsydelsen modtages fra den rejsende, betragter SKAT den pågældende ydelse 

som omfattet af rejsebureaubegrebet. Denne opfattelse af ændret jf. afsnit 6.5.7, hvor der er 

stillet spørgsmål fra samme virksomhed efter en ændring af betalingen fra ren provision fra 

flyselskabet til en kombination af kampagnebonus fra flyselskabet og gebyr fra den 

rejsende. Skatterådet mener at betalingen fra den rejsende betyder, at virksomheden leverer 

en samlet formidlingsydelse til den rejsende og betalt af den rejsende og dermed omfattet 

af begrebet rejsebureauvirksomhed. Landsskatteretten ændrer svaret efter en klage fra 

virksomheden, således at der alligevel er tale om momspligtig formidling i fremmed navn 
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og for fremmed regning, selv om den rejsende betaler for formidlingsydelsen. 

Landsskatterettens ændring af praksis er fulgt op af et styresignal jf. afsnit 6.5.9, som har 

virkning fra 1. januar 2011. Efter min opfattelse viser disse bindende svar, meddelelsen fra 

SKAT samt styresignalet, at det i perioden 1979-2005-2011-nu har været en skiftende 

opfattelse af, hvornår formidling har været momsfri rejsebureauvirksomhed eller 

momspligtig formidling. Hvordan virksomhederne skal kunne vurdere den momsmæssige 

behandling, når SKAT, Skatterådet og Landsskatteretten i den grad ikke kan blive enige 

om en fælles retning, er efter min opfattelse ubegribelig. I et efterfølgende bindende svar 

fra Skatterådet til en dansk rejseformidler jf. afsnit 6.5.15 vedrørende udleje af både til 

bådferie samt formidling af salg af færgebilletter er der dog ikke længere nogen tvivl om, 

at formidling i fremmed navn og for fremmed regning er en almindelig momspligtig 

formidlingsydelse. 

 

Virksomheden Nyhavn Rejser anså sig selv som formidler i kundens navn og for kundens 

regning vedrørende individuelle rejser og specialarrangerede grupperejser jf. afsnit 6.5.10. 

Landsskatteretten var ikke enig i denne betragtning med henvisning til 

Momssystemdirektivets artikel 306. Nyhavn Rejser var kontraktligt forpligtet over for sine 

kunder, hvilket førte til, at virksomheden blev anset for at handle i eget navn over for den 

rejsende. Det har ingen betydning for vurderingen af, om salget sker i kundens navn eller i 

eget navn, om leverancerne fra andre afgiftspligtige var bestilt før eller efter kundens 

accept af rejsetilbuddet. Det er altså ikke muligt at omgå rejsebureaubegrebet ved at ændre 

på den tidsmæssige placering af kundeaccept og ordre til underleverandører. 

 

Andre typer af rejser end rene turistrejser kan også anvende momssærordningen jf. afsnit 

6.5.8, hvor salg af pakkerejser indeholdende operationer blev vurderet i forhold til begrebet 

rejsebureauvirksomhed. Skatterådet vurderede begrebet i forhold til 

Momssystemdirektivets artikel 306, for så vidt angår salg i eget navn direkte over for 

kunderne samt anvendelse af varer og tjenesteydelser fra andre afgiftspligtige. Disse to 

betingelser blev anset for opfyldt uden yderligere tvivl. Endvidere blev der fra Skatterådet 

vurderet i forhold til EU-domstolens afgørelse Ist GmbH jf. afsnit 6.3.5, vedrørende 

rejseydelsens egenskab, der ikke må være en ren biydelse. Ledsagerpriserne udgjorde 

mellem 9% og 30% af priserne for rejser inkl. operation, hvilket Skatterådet anså for at 
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være tilstrækkeligt til ikke at være en biydelse. En kursusarrangør, der arrangerer kurser i 

Sydeuropa med obligatorisk efteruddannelse for registrerede og statsautoriserede revisorer, 

betragtes ligeledes som omfattet af reglerne om momssærordning for rejsebureauer jf. 

afsnit 6.5.19. Kursusarrangøren sælger i eget navn over for den rejsende en samlet pakke 

bestående af hotel, fly og kursus. Fly, hotel og bespisning mv. bliver leveret af en 

afgiftspligtig rejseudbyder/rejsearrangør og undervisningen bliver ligeledes indkøbt hos en 

underleverandør. For at undgå reglerne i momssærordningen stiller kursusarrangøren et 

alternativt scenarie op. En mulighed for at anvende momslovens almindelige udlægsregler 

er, at lade rejseudbyderen/rejsearrangøren udstede faktura for rejse og ophold direkte til 

den rejsende, således at kursusarrangøren alene leverer kursusydelsen i eget navn over for 

den rejsende. Dette vil dog ifølge Skatterådet medføre, at kursusydelsen har leveringssted i 

Sydeuropa og momspligten skal opgøres efter reglerne i det pågældende land. Seneste 

afgørelse fra Skatterådet jf. afsnit 6.5.20 vedrører en virksomhed, der arrangerer 

praktikpladser og frivilligt arbejde i lande uden for EU og dermed ikke er et rejsebureau i 

traditionel forstand. De leverede ydelser bestod blandt andet af deltagelse i et projekt, 

indkvartering og måltider og blev indkøbt fra andre afgiftspligtige. Virksomheden 

handlede i eget navn over for den rejsende. Da alle betingelser for at levere 

rejsebureauydelser er opfyldt, er virksomhedens leverede ydelser omfattet af 

momssærordningen. Dog er der tale om levering af rejseydelser uden for EU, hvorfor 

udgående moms er med nul-sats jf. momslovens § 67 d. 

 

Et dansk selskab, som i eget navn formidler udlejning af ferieboliger i et andet EU-land, 

blev ikke af Skatterådet anset for omfattet af begrebet rejsebureau jf. afsnit 6.5.13. Den 

rejsende skulle selv sørge for at arrangere transporten til det andet EU-land. Det danske 

selskab leverede ikke andre ydelser end udleje af feriebolig. Reklameplads til leverandører 

på hjemmesiden og i mails medførte ikke, at selskabet ligeledes leverede rejseydelser. 

Skatterådet afviser, at udleje af ferieboliger kan være omfattet af rejsebureaubegrebet, da 

der ikke leveres mindst to selvstændige hovedydelser til den rejsende. Dette er baseret på 

kravet i Den juridiske vejledning jf. afsnit 6.2.3 samt EU-Domstolens afgørelse vedrørende 

Star Coaches jf. afsnit 6.3.9. Samme vurdering er taget af Skatterådet i det bindende svar 

til en virksomhed, der ønskede at spalte sine aktiviteter jf. afsnit 6.5.17. I det ene 

fremtidige selskab forventes udelukkende aktivitet med formidling af ferieboliger i eget 
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navn og for ferieboligejernes regning samt salg af reklamelinks på hjemmesiden til andre 

udbydere af relevante ydelser. Skatterådet afviser, at momssærordningen for rejsebureauer 

kan avendes, da der kun leveres en selvstændig hovedydelse til den rejsende. I stedet er der 

tale om formidling i eget navn og for en andens regning. I de tilfælde, hvor der inkluderet i 

prisen for leje af ferieboligen er adgang til sommerbjergbane og aktivitetskort, hvor prisen 

for ydelserne er uvæsentlig og hvor det ikke er muligt at fravælge ydelserne, er der fortsat 

kun tale om levering af en hovedydelse til den rejsende, hvorfor det heller ikke i disse 

situationer er muligt at anvende momssærordningen. I de tilfælde, hvor der for ferieboliger 

beliggende i et resort er mulighed for at tilkøbe adgang til swimmingpool, badeland samt 

hel-, halv- eller kvartpension, er der efter Skatterådets opfattelse tale om levering af flere 

selvstændige hovedydelser, hvorfor dette betyder at de leverede ydelser er omfattet af 

momssærordningen. Om dette har betydning kun for udleje af ferieboliger i det 

pågældende resort eller for alle udlejede ferieboliger fremgår ikke af det bindende svar. 

Efter min opfattelse, bør det dog kun vedrøre udleje af ferieboliger i det pågældende resort 

uanset om den rejsende vælger at tilkøbe de pågældende ydelser eller ej. I EU-Domstolens 

afgørelse vedrørende Van Ginkel jf. afsnit 6.3.1. er der ikke særskilte oplysninger om 

andre leverancer til den rejsende, men blot en antagelse om, at der i sammenhæng med 

udleje af feriebolig sker oplysning og rådgivning om valg af feriebolig samt præsentation 

af en række valgmuligheder. Jeg mener derfor, at det er tvivlsomt, om de ovenfor trufne 

afgørelser er i overensstemmelse med EU-domstolens fortolkning. Der må i nogen grad 

altid være tale om oplysning og rådgivning om valg af feriebolig samt præsentation af en 

række valgmuligheder for den rejsende, som vil kunne begrunde, at der leveres mere end 

en hovedydelse til den rejsende og dermed medføre anvendelse af momssærordningen for 

rejsebureauer. 

 

Formidling af udleje af sommerhuse er ligeledes behandlet i det bindende svar fra 

Skatterådet jf. afsnit 6.5.18. Sommerhusbureauet formidlede udleje af sommerhuse, men 

med en sådan kontraktlig forpligtelse over for kunden, at der efter Skatterådets opfattelse 

var tale om formidling i eget navn og for en andens regning. For at tiltrække flere kunder 

sørgede sommerhusbureauet for, at der for de udlejede sommerhuse var 

aktivitetsmuligheder i nærområdet. Nogle aktiviteter var gratis, andre var frivilligt betalt af 

sommerhusejerne og endeligt betalte sommerhusbureauet for, at alle lejere havde gratis 
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adgang til et bowlingcenter mv.. De enkelte aktiviteter var ikke særskilt prissat, men en del 

af den lejepris, som kunderne skulle betale for leje af sommerhusene. Skatterådet 

betragtede aktivitetsmulighederne som ydelser med karakter af selvstændige hovedydelser. 

Dette betød at sommerhusbureauets formidling i eget navn af flere selvstændige 

hovedydelser blev omfattet af momssærordningen for rejsebureauer. 

 

Egenproducerede ydelser er behandlet i meddelelse fra Told- og Skattestyrelsen 

vedrørende et busselskabs anvendelse af egne busser til brug for pakkerejsearrangementer 

jf. afsnit 6.5.3. Meddelelsen henviser tydeligt til rejsebureaubegrebet i 6. momsdirektivs 

artikel 26 og til afgørelsen fra EU-Domstolen vedrørende The Howden Court Hotel jf. 

afsnit 6.3.3. Særordningen kan på denne baggrund ikke anvendes på egenproducerede 

ydelser, som dermed er underlagt momslovgivningens almindelige regler. Endvidere er der 

i bindende svar fra Skatterådet til et rejsebureau, der sælger kulturrejser, jf. afsnit 6.5.11 

taget stilling til egenproducerede guideydelser. Ved opgørelse af fortjenstmargen skal 

omkostninger til egenproduceret guideydelse holdes udenfor, hvorimod guideydelser købt 

af en lokal guide skal medtages ved opgørelse af fortjenstmargen. Den egenproducerede 

guideydelse er ud fra det oplyste at betragte som en selvstændig hovedydelse og skal 

behandles efter momslovens regler, som i dette tilfælde er momsfritagelse for kunstnerisk 

virksomhed. Samme afgørelse træffes også af Skatterådet i forbindelse med en 

virksomheds salg af egenproduceret flytransportydelser jf. afsnit 6.5.14. 

 

7.2.1 Delkonklusion 

Den danske definition af et rejsebureau er baseret på Momssystemdirektivet fra EU, 

hvorfor der teoretisk set bør være overensstemmelse her i mellem. Efter særordningens 

indførelse i Danmark er der truffet administrative afgørelser i overensstemmelse med 

Momssystemdirektivet og afgørelser fra EU-Domstolen vedrørende salg fra bureau til 

bureau, som ikke blev betragtet som omfattet af særordningen, vedrørende andre typer af 

rejser i form af kursusrejser for revisorer, som blev omfattet af særordningen, vedrørende 

formidling af sommerhuse i eget navn inklusive aktivitetsmuligheder, som blev omfattet af 

særordningen samt vedrørende egenproducerede ydelser i form af anvendelse af egne 

busser eller egenproduceret guideydelser, som ikke blev omfattet af særordningen. Der er 

blevet håndhævet krav om, at der i forbindelse med formidling af ferieboliger skal tilbydes 
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andre rejseydelser til den rejsende end den rene formidling af ferieboligen, hvilket efter 

min opfattelse mangler stillingtagen til, om der i denne type virksomhed altid er et tilbud 

om rådgivning og oplysning i overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse i en 

lignende sag. Ud fra en gennemgang af de danske regler og de trufne afgørelser må det 

konkluderes, at der er stor overensstemmelse mellem den danske definition af et 

rejsebureau og den definition, der gælder i EU. 

 

Inden indførelse af momssærordningen for rejsebureauer i Danmark, var området omfattet 

af lønsumsafgiftspligt. Selve formuleringen af den dagældende momsfritagelse var udvidet 

i forhold til definitionen af et rejsebureau efter EU’s regler for så vidt angår turistkontorers 

oplysnings- og informationsvirksomhed, hvilket må betegnes som en udvidelse af 

anvendelsesområdet uden hjemmel i direktivet fra EU. En afgørelse fra Told- og 

Skatteregionen om salg af ydelser fra bureau til bureau blev betegnet som 

rejsebureauvirksomhed, hvilket dog efterfølgende blev korrigeret af Landsskatteretten. I 

perioden 1979 – 2005 har der været anvendt en praksis, hvor salg af billetter til 

transportydelser samt agent- og mellemhandlervirksomhed i forbindelse med salg af 

billetter til transportydelser blev betragtet som rejsebureauydelser, hvilket også er en 

udvidelse af anvendelsesområdet uden hjemmel i direktivet fra EU. Denne praksis er 

ændret i 2005, således at kun denne type ydelser betalt af den rejsende blev omfattet af 

rejsebureaubegrebet, hvilket dog fortsat ikke var i overensstemmelse med EU. Først pr. 1. 

januar 2011 i forbindelse med indførsel af momssærordningen i Danmark blev området i 

overensstemmelse med EU-reglerne ændret til at være almindelig momspligtig formidling. 

I perioden med lønsumsafgiftspligt er der to afgørelser fra danske domstole, som begge 

afgøres i overensstemmelse med den europæiske definition i forhold til salg direkte overfor 

den rejsende og de leverede ydelsers kendetegn.  Endvidere er der før momssærordningens 

indførsel truffet administrative afgørelser i overensstemmelse med definitionen af et 

rejsebureau fra EU vedrørende udleje af ferieboliger uden tilhørende transport omfattet af 

rejsebureaubegrebet, vedrørende handel i eget navn på baggrund af kontraktlig forpligtelse 

omfattet af rejsebureaubegrebet samt vedrørende andre typer af rejser i form af 

operationsrejser end rene turistrejser omfattet af rejsebureaubegrebet. Ud fra en 

gennemgang af de danske regler og de trufne afgørelser må det konkluderes, at der har 

været nogle uoverensstemmelser for så vidt angår turistkontorer og formidling af 
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transportydelser mellem den danske definition af et rejsebureau og den definition, der 

gælder i EU. I takt med fokus på de europæiske momsregler, er der dog kommet større 

overensstemmelse imellem fortolkningen af begrebet. 

 

7.3 Konsekvenser for rejsebureauer vedrørende leveringssted og fradragsret 

Når en virksomhed i momsmæssig forstand driver rejsebureau har det betydning for 

fastlæggelse af momsmæssigt leveringssted, opgørelse af udgående afgift samt opgørelse 

af fradrag for indgående afgift.  

 

7.3.1 Leveringssted under momssærordningen for rejsebureauer 

Ydelser leveret under særordningen for rejsebureauer skal betragtes som levering af en 

samlet ydelse. Det vil sige, at selv om det leverede består af flere typer af ydelser i form af 

for eksempel transport, overnatning, aktiviteter, udflugter, bespisning m.v., skal det 

momsmæssigt betragtes som en samlet rejseydelse. Reglerne fremgår af 

Momssystemdirektivets artikel 307 og Momslovens § 67a. 

 

Den samlede rejseydelse har leveringssted i det land, hvor rejsebureauet har hjemsted eller 

har etableret et fast forretningssted, som foretager levering af rejsebureauydelsen. Reglerne 

fremgår af Momssystemdirektivets artikel 307 og Momslovens § 67b. EU-Domstolen har 

vurderet fastlæggelse af leveringssted i afgørelsen C-260/95 DFDS jf. afsnit 6.3.2, hvor der 

var en strid mellem Danmark og England om, hvor leveringsstedet for en rejseydelse var. 

Der blev i sagen taget hensyn til, hvor ydelsen rent faktisk blev præsteret og om der på 

dette sted var tilstrækkelige menneskelige og tekniske ressourcer. På basis af denne 

vurdering, blev datterselskabet i England betragtet som leveringssted for rejseydelsen, der 

blev solgt som agent for det danske moderselskab. I Danmark er der i et bindende svar fra 

Skatterådet jf. afsnit 6.5.12 vedrørende et dansk selskab, der solgte kør-selv-ferier. 

Selskabet ville overdrage aktiviteten til et udenlandsk selskab uden for EU, hvor den ene 

indehaver skulle bo med sin familie. Det udenlandske selskab ville få kontorlokaler og 

ansatte i udlandet. Skatterådet bekræftede, at der ved den påtænkte etablering af det 

udenlandske selskab ville være etableret hjemsted for økonomisk virksomhed i landet uden 

for EU. Dernæst tog Skatterådet stilling til, om kør-selv-rejserne til danske kunder blev 

solgt fra det udenlandske selskab eller et tilknyttet selskab i Danmark. I Danmark var der 
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ikke tilstrækkelige menneskelige og tekniske ressourcer til rådighed og der blev ikke 

faktisk solgt tjenesteydelser fra selskabet i Danmark, hvilket betød, at der ikke var 

momsmæssigt leveringssted i Danmark. Det danske bindende svar er i overensstemmelse 

med afgørelsen DFDS A/S fra EU-Domstolen. I et andet bindende svar fra Skatterådet til 

en virksomhed, der fra et andet EU-land solgte pakkerejser, men samtidig havde et fast 

kontor i Danmark, hvorfra der primært blev udarbejdet markedsføring for flybilletter jf. 

afsnit 6.5.14, blev der ligeledes ud fra en konkret vurdering truffet afgørelse om, at der 

ikke var leveringssted i Danmark, da det faste kontor i Danmark ikke havde tilstrækkelige 

menneskelige og tekniske ressourcer til at levere rejsebureauydelser. Leveringsstedet for 

rejsebureauydelserne var derfor i det andet EU-land, hvor selskabet var hjemmehørende. 

 

7.3.2 Fradragsret under momssærordningen for rejsebureauer 

Udgangspunktet for opgørelse af udgående afgift for rejseydelser under 

momssærordningen for rejsebureauer er den såkaldte fortjenstmargen, hvorved forstås den 

samlede salgspris til kunden uden moms fratrukket omkostninger til underleverandører 

inklusive moms. Omkostninger til underleverandører består udelukkende af omkostninger, 

som kommer den rejsende direkte til gode. Reglerne fremgår af Momssystemdirektivets 

artikel 308 og momslovens § 67c. Ved på denne måde at opgøre en fortjenstmargen inden 

beregning af den udgående afgift, bliver fradraget for indgående afgift på de omkostninger, 

der direkte kommer den rejsende til gode, et indirekte fradrag. Dette medfører, at der ikke 

særskilt kan foretages fradrag for indgående afgift af omkostninger købt til brug for 

gennemførelse af en rejse jf. Momssystemdirektivets artikel 310 og momslovens § 68. 

 

En rejseydelse kan være sammensat af en del forskellige ydelser med forskellig leverandør. 

Endvidere kan en rejseydelse bestå af egenproducerede ydelser. Dette var tilfældet i EU-

Domstolens dom vedrørende Madgett og Baldwin samt The Howden Court Hotel jf. afsnit 

6.3.3, hvor Madgett og Baldwin selv leverede hotelydelserne, men indkøbte 

transportydelserne fra tredjemand. EU-Domstolen afgjorde, at fordelingen af 

fortjenstmargenen skulle ske på baggrund af den samlede modværdi modtaget for 

ydelserne. Såfremt dette ikke kunne opgøres direkte, skulle der tages udgangspunkt i 

markedsværdien af tilsvarende ydelser, eller hvis markedsværdien ikke kunne opgøres, 

skulle der tages udgangspunkt i de faktiske omkostninger. Dette princip er i Danmark 
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anført i Den juridiske vejledning D.A.17.6.1 jf. afsnit 6.2.3 og SKATs vejledning om 

særordningen for rejsebureauer jf. afsnit 6.2.4. Egenproducerede ydelser er endvidere i 

overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse behandlet i den danske dom vedrørende 

Hotel Romantik jf. afsnit 6.4.2, i meddelelse fra Told- og Skattestyrelsen om et 

busselskabs anvendelse af egne busser jf. afsnit 6.5.3 samt i bindende svar fra Skatterådet 

om et rejsebureaus egenproducerede guideydelse jf. afsnit 6.5.11. 

 

Såfremt den leverede rejsebureauydelse foregår uden for EU er der nul-sats på 

fortjenstmargenen jf. momslovens § 67 d stk. 1 sammenholdt med momslovens § 34 stk. 1 

nr. 17. Dermed er det nødvendigt at opdele den samlede fortjenstmargen for rejser, som 

foregår såvel inden for EU som uden for EU. Fordelingen skal ske på baggrund af værdien 

af ydelserne. Især rejser med internationale flyvninger, krydstogter med skib til og fra 

havne inden for og uden for EU samt busrejser fra lande i EU til lande uden for EU er 

relevante i denne forbindelse.  

 

Ud over momslovens almindelige fakturakrav er der for rejsebureauydelser omfattet af 

særordningen to yderligere krav. Der må ikke på fakturaen anføres momsbeløb eller andre 

oplysninger, således at det er muligt at udregne momsbeløbet. Desuden skal der på 

fakturaen være oplysninger om, at særordningen for rejsebureauer er anvendt. 

Betingelserne fremgår af momsbekendtgørelsen. Disse to betingelser for fakturaer fra 

rejsebureauer står efter min mening i modstrid med bemærkninger i lovforslagets afsnit 5.2 

jf. afsnit 6.2.2. I disse bemærkninger fremgår en forventning om, at erhvervslivets køb af 

rejseydelser vil blive billigere, idet rejsebureauerne forventes enten at anvende 

udlægsreglerne, således at erhvervsmæssige virksomheder selv kan fratrække den 

indgående moms af disse ydelser, eller ved at erhvervsmæssige virksomheder kan fradrage 

den indgående moms af bureauets fortjenstmargen efter momslovens almindelige regler. 

Efter min opfattelse er der intet nyt i muligheden for at anvende udlægsreglerne, da disse 

ligeledes var gældende inden særordningens indførelse. Hvorvidt det vil være realistisk at 

rejsebureauerne anvender denne metode over for erhvervskunder er dog tvivlsom, idet de 

på denne måde er tvunget til at specificere omkostninger via udlægsreglerne og en betaling 

for den af rejsebureauet leverede ydelse. Hermed vil det fremgå tydeligt for 

erhvervskunderne, hvor stor en fortjeneste rejsebureauet har på salget af den samlede 
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ydelse. Dette kan jeg ikke forestille mig, vil være et attraktivt alternativ for 

rejsebureauerne. Det kan efter min opfattelse endvidere ikke lade sig gøre for 

erhvervskunderne at fradrage det momsbeløb, som er blevet lagt på rejsebureauernes 

fortjenstmargen. Dette skyldes kravet i momsbekendtgørelsen om, at der ikke må fremgå 

momsbeløb på fakturaen eller andre oplysninger, således at momsbeløbet kan beregnes. 

Problematikken er behandlet i Skatterådets bindende svar til en arrangør af kursusrejser for 

revisorer jf. afsnit 6.5.19, hvor der svares helt tydeligt på, at der ikke er fradrag for moms 

på den samlede pakkepris, da denne er omfattet af momssærordningen. Desuden vil 

udlægsreglerne ikke føre til et andet resultat, da den ydelse, som føres via 

kursusarrangørens udlægskonto, består af en samlet rejsebureauydelse og dermed er 

omfattet af momssærordningen hos underleverandøren. 

 

7.3.3 Delkonklusion 

Når en virksomhed lever op til definitionen af et rejsebureau, kan virksomheden anvende 

momssærordningen. Dette betyder, at de leverede ydelser skal betragtes som en samlet 

rejseydelse samt at denne rejseydelse har momsmæssigt leveringssted i det land, hvorfra 

rejseydelserne leveres og rejsebureauet har hjemsted eller har etableret fast forretningssted. 

Dette medfører en betydelig lempelse i forhold til at skulle anvende de almindelige regler i 

momslovgivningen, hvor leveringsstedet for ydelser kan være i mange forskellige lande, 

således at rejsebureauet ville have behov for momsregistrering i disse lande, hvor 

momsreglerne kan afvige ganske betydeligt fra de danske og europæiske. Det må derfor 

konkluderes, at fastlæggelse af leveringsstedet for de leverede ydelser bliver nemmere for 

et rejsebureau omfattet af særordningen. 

 

Under særordningen er der indirekte fradrag for købsmomsen på de varer og 

tjenesteydelser, som leveres af andre afgiftspligtige og som vedrører varer og ydelser, der 

direkte kommer den rejsende til gode. Dette sker via opgørelse af den såkaldte 

fortjenstmargen, som er forskellen mellem den samlede salgspris til kunden uden moms og 

de samlede omkostninger til underleverandører inklusive moms. På baggrund af den 

opgjorte fortjenstmargen beregnes rejsebureauets salgsmoms. Fortjenstmargenen skal 

opdeles på rejser inden for EU og uden for EU, da der på sidstnævnte er moms med nul-

sats i lighed med eksport. Egenproducerede ydelser samt indirekte omkostninger indgår 
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ikke i fortjenstmargenen, men er underlagt momslovgivningens almindelige regler. Det må 

konkluderes, at opgørelse af fortjenstmargen under momssærordningen for rejsebureauer 

medfører en lempelse for rejsebureauerne, da de ellers efter de almindelige momsregler 

skulle tilbagesøge købsmoms på omkostninger fra underleverandører, hvilket kunne dreje 

sig om tilbagesøgning i adskillige lande såvel inden for som uden for EU. 
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8 Konklusion 

Momssærordningen er beskrevet i Momssystemdirektivets artikel 306-310 og ud fra disse 

regler samt afgørelser fra EU-Domstolen kan følgende elementer udskilles, som en 

virksomhed skal opfylde for at være omfattet af ordningen.  

 

• Virksomheden skal handle i eget navn, hvilket afgøres på baggrund af virksomhedens 

kontraktlige forpligtelse overfor den rejsende. 

• Virksomheden skal handle direkte overfor den rejsende. Dermed er salg fra bureau til 

bureau ikke omfattet af ordningen. 

• Virksomheden skal levere ydelser til rejsens gennemførelse, hvilket betinger levering 

af et element af en rejse. Enkeltstående salg af ydelser uden element af rejseydelse er 

ikke omfattet. Levering af ydelser indeholdende et element af en rejse er omfattet af 

ordningen uanset at sælger ikke er et rejsebureau i traditionel forstand. 

• Virksomheden skal anvende leveringer af varer og ydelser fra andre afgiftspligtige 

personer. Denne betingelse udelukker egenproducerede ydelser fra ordningen, men de 

egenproducerede ydelser indgår dog i vurderingen af om der leveres et element af en 

rejse.  

 

Den danske definition af et rejsebureau fremgår af momslovens § 67 og er baseret på 

Momssystemdirektivet fra EU, hvorfor der teoretisk set bør være overensstemmelse her i 

mellem såvel før som efter særordningens indførsel i Danmark pr. 1. januar 2011. 

Størstedelen af de trufne administrative afgørelser efter særordningens indførsel er i 

overensstemmelse med betingelserne i Momssystemdirektivet samt trufne afgørelser fra 

EU-Domstolen. Der er dog blevet håndhævet krav om, at der i forbindelse med formidling 

af ferieboliger skal tilbydes andre rejseydelser til den rejsende end den rene formidling af 

ferieboligen. I afgørelsen Van Ginkel fra EU-Domstolen var der dog formodning om, at 

denne type virksomhed altid inkluderer et tilbud om rådgivning og oplysning, hvilket dog 

ikke gør sig gældende i de danske afgørelser. Før særordningens indførsel var 

formuleringen af den dagældende momsfritagelse udvidet i forhold til definitionen af et 

rejsebureau efter EU’s regler for så vidt angår turistkontorers oplysnings- og 

informationsvirksomhed. Endvidere har der siden 1979 været anvendt en praksis, hvor salg 

af billetter til transportydelser samt agent- og mellemhandlervirksomhed i forbindelse med 
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salg af billetter til transportydelser blev betragtet som rejsebureauydelser, hvilket er uden 

hjemmel i direktivet fra EU. Praksis blev ændret i 2005, således at kun denne type ydelser 

betalt af den rejsende blev omfattet af rejsebureaubegrebet, hvilket dog fortsat ikke var i 

overensstemmelse med EU. Først pr. 1. januar 2011 i forbindelse med indførsel af 

momssærordningen i Danmark blev området i overensstemmelse med EU-reglerne ændret 

til at være almindelig momspligtig formidling. Øvrige afgørelser fra perioden med 

lønsumsafgift er dog truffet i overensstemmelse med Momssystemdirektivets definition.  

 

Når en virksomhed lever op til definitionen af et rejsebureau, kan virksomheden anvende 

momssærordningen, hvilket gør det nemmere at fastlægge leveringsstedet for de leverede 

ydelser. De leverede ydelser skal betragtes som en samlet rejseydelse med momsmæssigt 

leveringssted i det land, hvorfra rejseydelserne leveres og rejsebureauet har hjemsted. Efter 

de almindelige regler i momslovgivningen kan leveringsstedet for ydelser være i mange 

forskellige lande, hvilket ville medføre behov for momsregistrering i adskillige lande, hvor 

momsreglerne kan afvige ganske betydeligt fra de danske og europæiske. Under 

særordningen er der indirekte fradrag for købsmomsen på de varer og tjenesteydelser, som 

leveres af andre afgiftspligtige og som vedrører varer og ydelser, der direkte kommer den 

rejsende til gode. Fradraget sker via opgørelse af en fortjenstmargen, som er forskellen 

mellem den samlede salgspris til kunden uden moms og de samlede omkostninger til 

underleverandører inklusive moms, hvoraf rejsebureauets salgsmoms beregnes. 

Fortjenstmargenen skal opdeles på rejser inden for EU og uden for EU, da der på 

sidstnævnte er moms med nul-sats i lighed med eksport. Egenproducerede ydelser samt 

indirekte omkostninger indgår ikke i fortjenstmargenen, men er underlagt 

momslovgivningens almindelige regler. Opgørelse af fortjenstmargen under 

momssærordningen for rejsebureauer medfører en lempelse for rejsebureauerne, da de 

ellers efter de almindelige momsregler skulle tilbagesøge købsmoms på omkostninger fra 

underleverandører, hvilket kunne dreje sig om tilbagesøgning i adskillige lande såvel inden 

for som uden for EU. 

 

Definitionen af et rejsebureau efter EU’s regler og de danske regler er den samme. Min 

analyse af lovgivning og afgørelser har dog vist, at der især i tiden før særordningens 

indførsel i Danmark, hvor definitionen i teorien skulle være ens, har været adskillige 
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uoverensstemmelser. Der synes dog at være kommet mere fokus på sammenhængen med 

de europæiske regler og definitioner efter indførsel af særordningen pr. 1. januar 2011. Det 

kan være af afgørende betydning for en virksomhed at blive omfattet af 

momssærordningen for rejsebureauer, da denne medfører betydelige lempelser på især 

fastlæggelse af leveringssted samt fradragsret for købsmoms på direkte omkostninger. 

Dermed vil det fortsat være interessant at følge udviklingen på området og den danske og 

europæiske fortolkning af reglerne. 
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9 Perspektivering 

Som konstateret ovenfor, medfører momssærordningen for rejsebureauer en væsentlig 

forenkling for så vidt angår momsmæssigt leveringssted og fradrag for indgående moms på 

omkostninger, der direkte kommer den rejsende til gode. Blandt de gennemgåede 

afgørelser er der en virksomhed, som har de fleste af rejsebureauernes kendetegn og 

dermed også momsmæssige problemstillinger, men som ikke lever fuldt op til definitionen 

af et rejsebureau. Det afgørende punkt er for denne virksomhed, at der ikke sker salg 

”direkte til den rejsende”, hvilket ligeledes er problemstillingen i de af EU-Kommissionen 

anlagte sager, hvor nogle lande anvender begrebet kunde i stedet for begrebet den rejsende. 

Rejsebureauer, som har det praktiske arbejde med at sammensætte en rejse, men som ikke 

sælger direkte til den rejsende, vil have store momsmæssige udfordringer med at fastlægge 

leveringssted, opgøre salgsmoms og få fradrag for købsmoms. Hver ydelse skal betragtes 

særskilt og dermed kan en sammensat rejseydelse have leveringssted i flere lande, hvor 

virksomheden vil skulle momsregistreres og følge lokale momsregler med hensyn til 

afregning af moms. Er der indkøb af varer og ydelser til brug for rejseydelsen i andre lande 

end leveringslandet, vil virksomheden desuden have behov for at tilbagesøge købsmoms i 

forskellige lande. Dette virker ikke som et tillokkende alternativ for denne type 

virksomheder, der har alle rejsebureauets kendetegn og aktiviteter, men blot ikke sælger til 

den rejsende. Jeg er derfor i tvivl om denne type rejsebureauer, der sælger fra bureau til 

bureau, overhovedet kan drive deres virksomhed. Eller måske vælger de bevidst at drive 

deres virksomhed uden at overholde momsreglerne.  

 

I tråd med ovenstående problemstilling om salg fra bureau til bureau, kommer 

fortolkningen af begrebet rejsearrangører. Jeg har ikke i min kandidatafhandling fundet en 

klar fortolkning af, om begrebet rejsebureau og rejsearrangør er det samme eller om 

rejsearrangører er nævnt særskilt, fordi de ikke har helt samme kendetegn. 

Landsskatteretten har udtalt at de to begreber skal forstås på samme måde og at 

rejsearrangører skal leve op til samme krav om salg direkte til den rejsende. Hvorvidt dette 

er korrekt i forhold til EU-Domstolens vurdering, kunne dog være interessant at finde svar 

på.  
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• SKM2008.415.SR / TfS 2008, 815 

• LSR2009.08-00959 

• Nyhavn Rejser (LSR2010.09-01661) 

• SKM2010.838.SR / TfS 2011, 195 

• SKM2011.55.SR / TfS 2011, 262 

• SKM2011.96.SR / TfS 2011, 273 

• SKM2011.144.SR / TfS 2011, 308 

• SKM2011.297.SR / TfS 2011, 519 

• LSR2012.11-03487 

• SKM2012.55.SR / TfS 2012, 180 

• SKM2012.191.SR / TfS 2012, 302 

• SKM2012.545.SR / TfS 2012, 695 

• SKM2013.205.SR 


