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Executive summary

Within the European Union largely similar rules apply regarding VAT. These rules are based on the 
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, 
thereby creating a common system of VAT. However an area not yet fully hamonized is the VAT 
rates of the Member States, which are still differentiated. This gives way for utilization by 
companies establishing an arrangement of cross border trade by relocating the place of supply to a 
Member State with a lower VAT rate and thereby attaining a competitive advantage.

The Danish tax authorities have become aware of this problem and will not recognize these 
arrangements. Recently, the Danish tax authorities initiate upheld in the Supreme Court of 
Denmark, which led to the reclassification of such an arrangement, on the grounds of non 
consistency between the formal designation of the transactions and the objective circumstances. 
Since then the Danish tax authorities have ruled in accordance with this criteria and the recent 
case-law bears witness to an increasingly stringent assessment of these cross border 
arrangements. Furthermore the Danish tax authorities has stated, that such arrangements can be 
redefined based on another criteria being that of abuse practice.

However, in order for Danish case-law to be legitimate it must be in compliance with EU-law. The 
European Court of Justice (ECJ) has made several judgements of preliminary ruling regarding 
these criteria in relation to VAT. A review of ECJ case-law thus illustrates the legitimacy of these 
criteria in relation to VAT.

A more detailed analysis of the conditions under which the first criteria is applied by the ECJ in 
case C-185/01 Auto Lease however shows, that this criteria cannot necessarily be applied on 
cross border arrangements as is the case in Denmark. With regard to abuse the EJC states in 
Case 255/02 Halifax, that in the sphere of VAT an abusive practice can be found to exist only if two 
conditions are met, one of which being that the transactions concerned result in the attainment of a 
tax advantage, the grant of which would be contrary to the purpose of the relevant provisions.1 This 

condition will not be met by companies engaging in place of supply planning, as these 

provisions have the sole purpose of determining the place of supply unambiguously. 

4
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Kapitel 1

1.1 Indledning

Omsætningsafgifterne og regelsættet herfor er inden for EU undergivet en høj grad af 

harmonisering for derved at sikre det indre marked. Dog er der endnu ikke tale om en 

fuldstændig harmonisering, idet de forskellige medlemsstater eksempelvis stadigvæk 

opererer med forskellige momssatser. Således har Danmark en af europas højeste 

momssatser på 25%, mod eksempelvis Tyskland der har en lavere momssats, der indtil 

2007 var på bare 16%, men på nuværende tidspunkt lyder på 19%. 

En måde at udnytte denne forskel i momssatserne er ved forskellige former for 

grænsehandelskoncepter, hvorved en virksomhed leverer sin vare i en medlemsstat med 

en lavere momssats, end den medlemsstat hvorfra virksomheden normalt opererer, for 

derved at opnå en konkurrencemæssig fordel på linie med den, der opnås ved at være 

etableret i en medlemsstat med en lav momssats. Dette medfører, at der nødvendigvis må 

foretages en afgrænsning af den enkelte medlemsstats kompetence til at momsberigtige 

en given transaktion, hvilket bestemmes ved hjælp af reglerne om leveringssted i 

Momssystemdirektivet.2 Reglerne herom er implementeret i de enkelte medlemsstater, 

således også i Danmark hvor området er reguleret i Momsloven.3

Dette har dog vist sig at være mere problematisk end som så, hvilket bevidnes af en noget 

uklar dansk praksis på området. En nyere sag om den momsmæssige bedømmelse af et 

dansk-tysk grænsehandelsarrangement vedrørende salg af jetbåde til danske kunder, 

endte efter behandling i flere instanser i Højesteret. Forinden var sagen forelagt 

Landsskatteretten og Vestre Landsret, der begge anerkendte det omhandlede 

grænsehandelsarregement, omend med dissens. Højesterets dom gik imod 

Landsskatterettens kendelse og Landsrettens dom og gav således SKAT medhold i 

dennes påstand om, at grænsehandelskonceptet skulle tilsidesættes og transaktionerne 

momsberigtiges i Danmark. 
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Momssystemdirektivet.

3 LBK nr. 287 af 28/3/2011 – Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift. Herefter benævnt Momsloven.



At de forskellige retsinstanser kan komme frem til modsatrettede resultater bevidner om, at 

der på dette område hersker en høj grad af retsusikkerhed, under hvilke omstændigheder 

det er vanskeligt for danske virksomheder at forudse konsekvenserne af deres handlinger. 

En måde hvorpå danske virksomheder kan afhjælpe dette, består i muligheden for at 

anmode de danske afgiftsmyndigheder om bindende svar omkring konsekvenserne af en 

given handling. Ikke mindst i forbindelse med grænsehandelskoncepter er dette et 

redskab, der ofte benyttes af danske virksomheder.

1.2 Problemformulering

Det findes på baggrund af denne senere udvikling i praksis interessant og relevant at 

forsøge at gøre status for, hvor vi er i dag med hensyn til at acceptere forskellige former 

for grænsehandelskoncepter i Danmark, for derved at skabe klarhed over retsstillingen på 

området. I den forbindelse er Danmarks medlemsskab i EU af vigtig betydning, idet dansk 

praksis, også på området for grænsehandelskoncepter, nødvendigvis må være 

overensstemmelse hermed. Særligt interessant er det, at undersøge hvorvidt de kriterier 

der i dansk praksis lægges til grund, når grænsehandelskoncepter henholdsvis 

anerkendes eller tilsidesættes, er i overensstemmelse med EU-retten. På den baggrund 

opstilles følgende hovedspørgsmål for afhandlingen:

I hvilket omfang er dansk praksis på området for grænsehandelskoncepter med hensyn til 

at anerkende eller tilsidesætte disse momsmæssigt, og de kriterierier der lægges til grund 

herfor i overensstemmelse med den af EF-Domstolen udviklede praksis på området for 

moms? 

Afhandlingens hovedspørgsmål søges afklaret gennem en analyse, der er funderet i 

resultaterne fra følgende underspørgsmål:

Hvad er status i Danmark med hensyn til momsmæssigt, at anerkende eller tilsidesætte 

forskellige former for grænsehandelskoncepter og hvilke kriterier lægges til grund herfor?

I hvilket omfang anerkender EF-Domstolen de kriterier der lægges til grund i dansk 

praksis?
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1.3 Anvendt metode og disposition

Der er med afhandlingens problemfelt og problemformulering tale om et retligt problem og 

den nærmere afdækning af problemstillingerne er derfor udtryk for, at der foretages en 

juridisk analyse. Til brug for løsningen af ovenstående problemstillinger anvendes således 

den retsdogmatiske metode4, idet det er formålet med denne afhandling at systematisere, 

beskrive og fortolke de for problemstillingen relevante retskilder, for derved at udlede 

gældende ret på området. 

Den juridiske metode indebærer, at analysen af de relevante retskilder gennemføres i en 

bestemt rækkefølge, uden at derved kan siges at der gælder en rangorden eller et hieraki 

mellem retskilderne.5 Således medfører den juridiske metode, at analysen foretages i 

følgende rækkefølge; regulering, retspraksis, retssædvaner og slutteligt forholdets natur.

I relation til grænsehandelskoncepter og den momsretlige vurdering heraf er det først og 

fremmest bestemmelserne om leveringssted, der er de relevante retskilder, hvorfor det er 

fundet hensigtsmæssigt først at belyse disse. Kapitel 2 i denne afhandling indeholder 

derfor en redegørelse for den regulering der er relevant i forhold til 

grænsehandelskoncepter, således leveringsstedsreglerne og disses formål. Derudover er 

det fundet relevant kort at klarificere betydningen af Danmarks medlemsskab i EU, 

herunder betydningen af den af EF-Domstolen udviklede praksis og pligten til EU-konform 

fortolkning. Dette kapitel udgør således den teoretiske referenceramme for vurdering af 

grænsehandelskoncepter.

Dernæst redegøres der i kapitel 3 for den danske praksis på området for grænsehandel. 

Dette kapitel har til formål, ved således at systematisere, beskrive og fortolke den danske 

praksis, at give et klart billede af hvad status er relation til at anerkende eller tilsidesætte 

forskellige former for grænsehandelskoncepter og udlede de kriterier der lægges til grund 

for dette. Til brug herfor medtages således domme og afgørelser fra forskellige instanser, 

der er fundet relevante i forhold til området for grænsehandelkoncepter i Danmark. Der er 

herefter tale om afgørelser fra Landsskatteretten, Landsretten og Højesteret, og 

7

4 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. : Retskilder og Retsteorier, s. 24.

5 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. : Retskilder og Retsteorier, s. 28.



sekundære retskilder i form af bindende svar afgivet af de danske afgiftsmyndigheder og 

styresignaler udstedt af samme. Resultaterne af dette kapitel skal senere danne en del af 

det grundlag, der er genstand for analysen i forhold til hovedspørgsmålet i 

problemformuleringen.

Kapitel 4 er en undersøgelse af den af EF-Domstolen udviklede praksis på området for 

moms, på baggrund af de kriterier der udledes i kapitel 3. Den konkrete udvælgelse af 

afgørelser fra EF-Domstolen der i dette kapitel er genstand for nærmere undersøgelse, er 
således udvalgt udfra, at de direkte eller indirekte tager stilling til de kriterier, der lægges til 
grund i dansk praksis når grænsehandelskoncepter vurderes og tilsidesættes eller 

anerkendes. Dette kapitel har til formål at besvare det andet underspørgsmål og 

resultateterne heraf, skal sammen med resultaterne i kapitel 3 om den danske praksis, 

danne grundlag for den endelige analyse.

I afhandlingens kapitel 5 foretages der en komparativ analyse af i hvilket omfang de 

kriterier, der efter dansk praksis på området for grænsehandelskoncepter med hensyn til at 

anerkende eller tilsidesætte disse momsmæssigt lægges til grund, er i overensstemmelse 

med den af EF-Domstolen udviklede praksis på området for moms. Denne analyse, der er 

funderet i resultaterne fra underspørgsmålene, skal således bidrage til den endelige 

besvarelse af afhandlingens hovedspørgsmål.

1.4 Afgrænsning 

Problemformuleringen i denne afhandling er søgt udformet så konkret, at den mere eller 

mindre afgrænser sig selv. Således er der med den valgte formulering lagt vægt på om de 

kriterier, der i dansk praksis på området for grænsehandelskoncepter lægges til grund når 

disse anerkendes eller tilsidesættes, er i overensstemmelse med den af EF-Domstolen 

udviklede praksis. Heraf følger en naturlig afgrænsning fra, om eksempelvis de praktiske 

konsekvenser af en sådan tilsidesættelse vil være i overensstemmelse med EU-retten.

De domme der er medtaget i den del af afhandlingen, der behandler EF-Domstolens 

praksis er som nævnt udvalgt udfra, at de på området for moms direkte eller indirekte 

tager stilling til de kriterier, der lægges til grund, når et grænsehandelkoncept vurderes og 
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anerkendes eller tilsidesættes i dansk praksis. Det er i den forbindelse værd at bemærke, 

at ikke samtlige de behandlede domme vedrører leveringsstedsbestemmelserne, som er 

de relevante for grænsehandelsproblematikken, hvilket medfører at denne alene kan 

undersøges i lyset dommene.

9



Kapitel 2 - Regulering på området for Moms

I det nærværende kapitel vil de gældende momsregler, der er relevante for 

grænsehandelskoncepter kort opridses efter en kort introduktion til det fællesretlige 

momssystem. I gennemgangen af de relevante regler der følger af lovgivningen, er det 

bestemelserne som disse følger af Momssystemdirektivet der er udgangspunktet, idet der 

samtidigt henvises til den enkelte bestemmelses implementering i Momsloven. Herudover 

er det fundet relevant kort at klarificere betydningen af EF-Domstolens praksis for 

fortolkning af de gældende regler for enhver medlemsstat. Slutteligt opridses kort nogle for 

denne afhandling relevante særegne danske retskilder, herunder navnlig bindende svar og 

styresignaler.

2.1 Det fællesretlige momssystem

Formålet med etableringen af EU var, gennem oprettelsen af et fælles indre marked blandt 

andet, at fremme en høj konkurrenceevne. Den EU-retlige regulering af indirekte skatter, 

herunder moms, i medlemslandene er en naturlig konsekvens heraf og der har længe 

været fokus på at øge harmoniseringen af den indirekte beskatning i medlemslandene, for 

derved at sikre det indre markeds funktion.6 Således er momslovgivningen i Danmark, 

såvel som de øvrige medlemslande, baseret på et EU-retligt grundlag på baggrund af EF-

traktaten og en række direktiver udstedt med hjemmel heri. Direktiverne skal således 

implementeres i medlemsstaternes nationale lovgivning. 

Der er sket meget siden udstedelsen af de første momsdirektiver i 1967 og 

medlemslandenes momslovgivning er gradvist blevet harmoniseret, i særdeleshed med 

udstedelsen af 6. momsdirektiv 7 i 1977 med senere ændringer. Senest er der med 

udstedelsen af Momssystemdirektivet i 2006, der blev implementeret i Danmark i 2010, 

sket en betydelig udvidelse af omfanget og detaljeringen af reguleringen på området for 

10

6Således fremgår det eksempel vis af Betragtning 4 i Rådets Direktiv af 28. november 2006 om det fælles 
merværdiafgiftssystem (2006/112):
“Det er en forudsætning for virkeliggørelsen af målet om indførelse af et indre marked, at der i 
medlemsstaterne findes lovgivning om omsætningsafgifter, der ikke fordrejer konkurrencevilkårene, og som 
ikke hindrer den frie bevægelighed for varer og ydelser. Det er derfor nødvendigt at gennemføre en 
harmonisering af lovgivningen om omsætningsafgift ved hjælp af et system med afgift på merværdien, i det 
følgende benævnt moms, for i videst muligt omfang at fjerne de faktorer, der kan fordreje 
konkurrencevilkårene både på det nationale plan og på fællesskabsplan.”

7 Rådets sjette direktiv 77/38/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om 
omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag. Herefter benævnt 6. 
momsdirektiv.



moms. Harmoniseringen har medført, at reglerne på momsområdet i store træk er ens i 

alle medlemsstater, hvilket dog endnu ikke er ensbetydende med, at der kan siges at 

eksistere ét fælles momssystem, hvorfor der nødvendigvis må foretages en afgrænsning 

af den enkelte medlemsstats kompetence til at momsberigtige en given transaktion. Der 

kan således opstå konfliker om, hvilket land der har momsbeskatningsretten, når flere 

medlemslande er involveret i en handel. Denne kompetence afgrænses ved hjælp af 

reglerne om leveringssted, hvilke regler er fuldstændigt harmoniserede i alle 

medlemsstater. 

Moms er en transaktionsbaseret afgift, hvorfor det i princippet ved hver enkelt transaktion 

skal vurderes om denne er afgiftspligtig. Momssystemet bygger på et neutralitetsprincip, 

hvilket indebærer at afgiften pålægges det endelige forbrug, således at den enkelte 

momspligtige virksomhed, gennem regler om fradrag, alene betaler afgift af den merværdi, 

som tilføres varen i det pågældende omsætningsled. 

2.2 Momslovgivningen efter Momssystemdirektivet

Efter Momssystemdirektivets art. 2 stk. 1 er levering af varer momspligtige, når denne 

levering mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person. 

Den tilsvarende bestemmelse er at finde i Momslovens § 1, hvorefter det alene er levering 

af varer og ydelser med leveringssted i Danmark, der kan momsberigtiges her i landet. 

Bestemmelsen er implementeret i de øvrige medlemsstaters nationale momslovgivninger, 

hvorfor de øvrige medlemsstaters kompetence følgelig på tilsvarende vis er begrænset til 

de transaktioner, der har leveringssted i den pågældende medlemsstat. Det følger heraf, at 

reglerne omkring leveringssted er af helt afgørende betydning ved bedømmelse af 

grænsehandelskoncepter indenfor EU. 

Der gælder efter Momssystemdirektivet forskellige regler for fastlæggelse af leveringssted, 

alt efter om der er tale om levering af varer eller tjenesteydelser, hvoraf sidstnævnte 

defineres negativt, som de leverancer der ikke udgør levering af varer. Da der ved de i 

denne afhandlings omhandlende grænsehandelskoncepter alene er tale om varer, er det 

som følge heraf alene disse regler der behandles i det følgende.
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Af Momssystemdirektivets art. 14 stk. 1. fremgår det indledningsvist, at der ved levering af 

varer skal forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. 

Bestemmelsen er implementeret i Momslovens § 4 stk. 1. Det er i den forbindelse den 

faktiske overdragelse og ikke den retlige overdragelse der er afgørende.8

De nærmere regler omkring fastlæggelsen af leveringsstedet for vareleverancer findes i 

Momssystemdirektivets afsnit V, kapitel 1. Heraf fremgår det, hvornår en vare skal 

beskattes i det land, hvor der foretages levering og hvornår en vare skal beskattes i det 

land, hvorfra varen er afsendt. Der findes forskellige bestemmelser alt efter om varen 

forsendes eller transporteres til aftageren eller om den ikke gør. Dersom varen ikke 

forsendes eller transporteres til aftageren er der tale om et afhentningskøb og 

leveringsstedet vil være i det land, hvor varen befinder sig på leveringstidspunktet jf. 

Momssystemdirektivets art. 31, der er implementeret i Momsloven § 14 nr. 1. Forsendes 

eller transporteres varen derimod til aftageren, er der tale om et såkaldt forsendelseskøb 

og leveringsstedet er som udgangspunkt i det land, hvor varen befinder sig på det 

tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten påbegyndes, jf. Momssystemdirektivets art. 

32, der er implementeret i Momslovens § 14 nr. 2, 1. pkt. Disse bestemmelser der udfra 

objektive kriterier fordeler beskatningsretten mellem medlemsstaterne, har således til 

formål at sikre dels, at samtlige momspligtige transaktioner indenfor EU faktisk beskattes 

og dels, at dobbeltbeskatning ikke forekommer. 

Udgangspunktet for forsendelseskøb til private modificeres imidlertid af fjernsalgsreglen i 

Momssystemdirektivets art. 33, der er implementeret i Momslovens § 14 nr. 2, 2. og 3. pkt. 

Fjernsalgsreglen indebærer, at leveringsstedet under visse omstændigheder fastsættes til 

det land,, hvori transporten af varen afsluttes. De nærmere omstændigheder hvorunder 

fjernsalgsreglen finder anvendelse udgøres blandt andet af hvorvidt den enkelte 

virksomhed i sit fjernsalg til en anden medlemsstat overskrider et lovfæstet grænsebeløb, 

der for Danmarks vedkommende er på 280.000 om året, jf. Momslovens § 48 stk. 3. 
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8 Dette fremgår blandt andet af præmis 7 i C-320/88 Shipping and Forwarding Enterprise Safe, hvor EF-
Domstolen udtaler:
“Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at begrebet "levering af et gode" ikke vedrører overdragelsen af 
ejendomsret i de efter gældende national ret fastsatte former, men at begrebet omfatter enhver form for 
overdragelse af et materielt gode foretaget af en person, som bemyndiger en anden person til som ejer at 
råde over godet.”



Bestemmelsen i Momslovens § 48 stk. 3 er en implementering af Momssystemdirektivets 

art. 34. I henhold til denne er udgangspunktet en beløbsgrænse på €100.000, hvilket 

beløb der dog kan fraviges og et lavere beløb på € 35.000 kan vælges, dersom den 

enkelte medlemsstat frygter, at denne høje beløbsgrænse vil føre til alvorlig 

konkurrenceforvridning. Da Danmark som nævnt har en høj momssats i forhold til andre 

medlemsstater, er den lavere beløbsgrænse valgt. Fjernsalgsreglen er således indsat for 

at modvirke de konkurrenceforvridende følger af medlemsstaternes forskellige 

momssatser og har til formål at beskytte de medlemsstater med høje momssatser. 

Overskrider en virksomhed dette beløb i forbindelse med fjernsalg til Danmark, skal denne 

således lade sig momsregistrere i Danmark og opkræve dansk moms af salget. En anden 

omstændighed der skal være opfyldt, førend fjernsalgsreglen finder anvendelse er, at 

virksomheden enten direkte eller indirekte skal forestå transporten af varen, hvilket 

medfører, at så længe forbrugeren selv forestår transporten af varen, vil virksomheden 

ikke skulle lade sig registrere og afholde moms i den pågældende medlemsstat. 

2.3 EF-Domstolens betydning for national ret

Ovenstående opridser kort de rettigheder og forpligtelser der følger af 

Momssystemdirektivet og derved Momsloven omkring leveringssted, men momsretten i de 

enkelte medlemslande er også i væsentlig grad styret af retspraksis og afgørelser fra EF-

Domstolen er dermed af særlig vigtig betydning. 

Medlemsstaterne skal som tidligere nævnt implementere direktiver udstedt af EU i national 

ret, herunder Momssystemdirektivet. Da medlemsstaterne selv står for implementeringen 

af direktiverne, kan der opstå tvivl omkring fortolkningen af en national bestemmelse i 

forhold til den tilsvarende bestemmelse i et direktiv. EU-retten har i sådanne situationer 

forrang for national ret og medlemsstaterne har pligt til direktivkonform fortolkning af 

nationalt implementerede direktivbestemmelser. Dette indebærer, at dersom ordlyden af 

en ellers korrekt implementeret direktivbestemmelse i national ret ligger op til flere 

fortolkningsmuligheder, skal det fortolkningsalternativ, der bedst stemmer overens med 

den bagvedliggende direktivbestemmelse, finde anvendelse. I disse situationer får EF-
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Domstolen betydning, idet denne efter EF-traktaten9 er tillagt den kompetence at afgøre 

præjudicielle spørgsmål om fællesskabsretten. Det følger af EF-Domstolens faste praksis, 

at Domstolen kun kan afslå en anmodning fra en national ret om at træffe 

afgørelsevedrørende et præjudicielt spørgsmål, dersom det klart fremgår, at den ønskede 

fortolkning af fællesskabsretten savner enhver forbindelse til realiteterne i hovedsagen, når 

spørgsmålet er af hypotetisk karakter eller når Domstolen ikke råder over tilstrækkelige 

oplysninger om sagen.10 Dette gælder således også direktiver udstedt på området for 

moms og det er pålagt medlemsstaterne at følge og efterleve de afgørelser, der er afsagt 

af EF-Domstolen. De retsakter der følger af en afgørelse fra EF-Domstolen, udgør således 

et særligt vigtigt fortolkningsbidrag for national ret i de enkelte medlemsstater, da 

afgørelserne er udtryk for gældende ret inden for EU. Heraf følger, at også 

problemstillinger vedrørende grænsehandel skal fortolkes i overensstemmelse med EU-

retten.

Derudover eksisterer der inden for EU-retten nogle fundamentale retsregler, også benævnt 

almindelige retsgrundsætninger eller almindelige principper. Disse retsgrundsætninger og 

principper har stor betydning i den EU-retlige domspraksis og skal derfor også overholdes 

i Danmark. I EU-retten sker der med tiden ofte en kodificering af disse almindelige 

retsgrundsætninger og almindelige principper, hvilket understreger vigtigheden heraf. 

Kodificeringen indebærer, at retsgrundsætningerne over tid går fra at være lavt 

objektiverede retskilder, som eksempelvis domspraksis, til at være traktatregulerede.11 

Dette er eksempelvis tilfældet for proportionalitetsprincippet, der først blev slået fast som 

almindeligt EU-retligt princip af Domstolen og siden er traktatfæstet.12 

Proportionalitetsprincippet indebærer, at de handlinger der er underlagt princippet ikke må 

gå videre end nødvendigt for at nå formålet med handlingerne, således at der ikke må 

14

9 Efter EF-traktatens art. 234 følger det blandt andet, at en medlemsstat såfremt der er i en sag 
fortolkningstvivl kan anmode EF-Domstolen om at afgøre spørgsmålet, hvis dette findes nødvendigt inden 
der afsiges dom.

10 Dette fremgår eksempelvis af sag C-425/06 Part Service præmis 34.

11 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D.: Eu-Ret, s. 49

12 Proportionalitetsprincippet traktatfæstedes ved Maastricht-Traktaten fra 1992 og er en del af art. 5 EF. 
Proportionalitetsprincippet har i traktalen følgende ordlyd:
“Fællesskabet handler kun i det omfang, det er nødvendigt for  at nå denne traktats mål.”



være et misforhold mellem formålet med handlingerne og midlerne til at opnå dette.13 I 

relation til grænsehandelsproblematikken skal eventuelle nationale foranstatninger på 

dette område derfor være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Herefter 

betinges sådanne foranstaltninger af, om de forfølger et lovligt formål, om de er egnede til 

at nå det tilstræbte mål og at de ikke er mere indgribende en nødvendigt.14

2.4 Sekundære danske retskilder

Udover Momsloven, der implementerer Momssystemdirektivet og de retsakter der følger af 

EF-Domstolens afgørelser og derved fungerer som fortolkningsbidrag sammen med 

retsgrundsætningerne, findes der også nogle for Danmark særegne sekundære retskilder, 

der er relevante i forhold til grænsehandelskoncepter. Således eksisterer der, som tidligere 

nævnt, den mulighed for danske virksomheder, at de kan anmode de danske 

afgiftsmyndigheder om bindende svar, ligesom der af samme instans udstedes 

styresignaler på dette område. 

2.4.1 Bindende svar

Reglerne om muligheden for at anmode SKAT om bindende svar, findes i 

Skatteforvaltningslovens §§ 21-25. Reglerne om bindende svar giver borgere og 

virksomheder mulighed for at få besvaret spørgsmål, således at svaret er bindende for 

SKAT i op til 5 år.15 Der kan stilles spørgsmål om den skattemæssige virkning for 

spørgeren eller eventuelt for andre af spørgerens disposition, når SKAT i øvrigt har 

kompetence til at afgøre spørgsmålet.

Baggrunden for reglerne om bindende svar er at give borgere og virksomheder mulighed 

for, gennem en forenklet sagsbehandling, at få et hurtigt og bindende svar om almindeligt 
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13 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D.: Eu-Ret, s. 59

14 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D.: Eu-Ret, s. 60

15 Efter Skatteforvaltningslovens § 25 stk. 1 og 2 kan det i svaret bestemmes, at svaret skal være bindende i 
en kortere periode end de 5 år. Derudover bestemmes det at et svar ikke er bindende i det omfang der er 
sket ændringer de forudsætninger der har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i de 
love og bekendtgørelser der ligger til grund for svaret. Det samme er gældende i det omfang svaret måtte 
være i strid med EU-retten.



forekommende skattespørgsmål. Dermed styrkes retsstillingen ved at forøge 

forudsigeligheden af de skattemæssige konsekvenser af den enkeltes dispositioner. 

Spørgsmålet skal så vidt muligt formuleres, så det kan besvares med ja eller nej og der 

betales samtidigt et gebyr på 300 kr. Det vil normalt være SKAT der behandler og afgiver 

det bindende svar, men i visse tilfælde er det Skatterådet der skal afgive det bindende 

svar. Dette vil være tilfældet, når der er tale om sager der kan få betydning for et større 

antal skatteydere, sager der vedrører større økonomiske værdier, sager der angår 

fortolkning af ny lovgivning, sager hvor der ved besvarelsen skal tages stilling til EU-retlige 

spørgsmål eller sager der har eller kan påkalde sig større offentlig interesse, jf. 

Skatteforvaltningslovens § 21 stk. 4. Som det senere vil fremgå, udnytter danske 

virksomheder ofte denne mulighed for at anmode om bindende svar omkring allerede 

eksisterende eller påtænkte grænsehandelskoncepter.

2.4.2 Styresignaler

Styresignaler er en særlig type bindende tjenestebefaling, der skal sikre ensartethed i 

forvaltningen samt fastlægge praksis på områder, hvor der endnu ikke er fastlagt en 

praksis, eller hvor der er behov for en ændring eller en præcisering af gældende praksis. 

Styresignaler er endvidere et redskab til at afklare eventuelle uklare retsgrundlag og har 

samme retlige status som cirkulærer, idet de ligesom cirkulærer rangerer retskildemæssigt 

under love og bekendtgørelser. SKAT16 har flere gange, i forbindelse med 

retsusikkerheden omkring grænsehandelskoncepter og skærpelser på området, udstedt 

styresignaler.
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Kapitel 3 - Praksis vedrørende grænsehandelskoncepter

I det følgende redegøres der for den danske praksis på området for grænsehandel. Dette 

gøres med det formål, at tegne et klart billede af hvad status er i dag i Danmark med 

hensyn til at anerkende eller tilsidesætte forskellige former for grænsehandelskoncepter.  

De enkelte afgørelser vurderes løbende, for derved at overskueliggøre og systematisere 

udviklingen på området og i kraft heraf kunne udlede, hvilke kriterier der reelt er lagt til 

grund i afgørelserne.

Afgørelserne er behandlet i kronologisk rækkefølge, udfra hvornår sagerne er 

offentliggjort, da dette er fundet mest hensigtsmæssigt i forhold til princippet om, at en 

eventuel skærpelse af praksis efter almindelige forvaltningsretlige regler alene kan ske for 

fremtiden.17 Det gælder således, at en skærpelse tidligst får virkning fra det tidspunkt, hvor 

skærpelsen offentliggøres. 

3.1 SKM2006.376.LSR - Jet Trade

Denne sag angår virksomheden Jet Trade, der driver forretning i Danmark med salg af 

blandt andet jetbåde og forestår reparation af disse. Jet Trade markedsfører og anvender 

et grænsehandelskoncept, hvorefter virksomhedens danske kunder kan vælge at købe en 

båd med tysk moms, dersom kunderne i stedet for at købe båden direkte hos Jet Trade, 

køber båden hos virksomhedens samarbejdspartner i Tyskland og således selv afhenter 

båden hos denne.

Den nærmere indretning af grænsehandelskonceptet indebærer ifølge sagens 

oplysninger, at kunden ved henvendelse til Jet Trade med ønske om at købe en båd får 

udleveret en prisliste, der oplyser en pris med dansk moms og en pris med tysk moms. 

Dersom kunden vælger at købe båden med tysk moms, får kunden en vejledning herom. 

Kunden henvender sig herefter selv til Jet Trade’s samarbejdspartner i Tyskland, der så 

kontakter Jet Trade med henblik på at få leveret den af kunden bestilte båd. Jet Trade 

sørger for egen regning og risiko for, at båden transporteres fra Danmark til 

samarbejdspartneren i Tyskland. Den tyske samarbejdspartner modtager sammen med 

båden en faktura fra Jet Trade, som denne betaler med kontanter, check eller ved senere 

bankoverførsel. Herefter kontakter den Tyske samarbejdspartner kunden og meddeler, at 
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17 Dette er fastslået i dommen UfR 1983.8 H



denne kan afhente båden. Kunden afhenter båden på den tyske samarbejdspartners 

forretningssted i Tyskland og modtager samtidig en faktura med tysk moms, som kunden 

betaler. Kunden sørger herefter selv for hjemtransporten af båden. Den tyske 

samarbejdspartner modtager et engangsbeløb på 500 kr pr. båd uanset pris og har 

efterfølgende fuld returret på evt. ikke solgte både.

SKAT har i forbindelse med ovenstående grænsehandelskoncept efteropkrævet 1.376.762 

kr i moms, hvilket beløb er beregnet som 25% af virksomhedens omsætning af de 

omhandlende både i perioden 1998-2002. SKAT finder således på baggrund af det i sagen 

oplyste, at de foretagne salg er momspligtige i Danmark efter Momslovens § 4 stk. 1, idet 

aftalen om salg reelt indgås i Danmark, hvorfra også leveringen til kunden påbegyndes via 

Tyskland. SKAT lægger i deres argumentation for denne realitetsbetragtning vægt på, at 

kunden allerede ved den mundtlige aftaleindgåelse med Jet Trade reelt erhverver retten til 

at råde over båden. Modsat overtager den tyske samarbejdspartner aldrig retten til at råde 

over båden, men optræder alene som formidler, idet denne ikke reelt har mulighed for frit 

at vælge, hvem båden skal sælges til og derfor heller ikke kan være den, der leverer 

båden. 

Denne afgørelse fra SKAT påklager Jet Trade til Landsskatteretten, der afsiger kendelse i 

sagen til fordel for Jet Trade. I Parternes indlæg til sagen gør SKAT principalt gældende, at 

ud fra realitetsbetragtninger må bådene anses for leveret til de danske kunder her i landet, 

hvilket også var udgangspunktet for den oprindelige efteropkrævning. Subsidiært gør 

SKAT gældende, at grænsehandelskonceptet skal tilsidesættes udfra 

misbrugsbetragtninger, idet der ifølge SKAT er tale om misbrug af fællesskabsretlige 

bestemmelser for at opnå fordele, der strider mod de fællesskabsretlige formål, når en 

vare transporteres til Tyskland uden forretningsmæssig begrundelse.

Heroverfor gøres det af modparten Jet Trade gældende, at der samlet set er tale om to 

separate transaktioner, der nødvendigvis må vurderes hver for sig. Således består den 

første transaktion af levering af båden fra Jet Trade til den tyske samarbejdspartner, 

hvilken transaktion er omfattet af Momslovens § 34 stk. 1 nr. 1, hvorefter leverancen er 

fritaget for afgift. Den anden transaktion består i den tyske samarbejdspartners salg af 
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båden til den danske kunde, hvilken transaktion ikke er omfattet af Momslovens § 4 stk. 1, 

da leveringsstedet er Tyskland. 

Landsskatteretten tager efter indlæg fra parterne indledningsvist stilling til, om der i sagen 

er grundlag for at tilsidesætte grænsehandelskonceptet ud fra realitetsbetragtninger. 

Henset til at de potentielle købere af en båd ved henvendelse til Jet Trade alene får 

oplysning om, at såfremt de ønsker at købe en båd med tysk moms skal de rette 

henvendelse til den tyske samarbejdspartner, finder Landsskatteretten ikke, at kunderne 

allerede i Danmark opnår retten til at råde over båden, hvorfor der ikke er grundlag for at 

tilsidesætte de pågældende transaktioner udfra realitetsbetragtninger. Der lægges i den 

forbindelse vægt på, at Jet Trade ikke synes at kunne gøre nogen 

misligholdelsesbeføjelser gældende mod kunden, dersom denne skulle fortryde købet af 

båden, ligesom kunden ikke synes at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod 

Jet Trade, dersom denne ikke leverer båden til samarbejdspartneren i Tyskland. 

Dernæst tager Landsskatteretten stilling til, om grænsehandelskonceptet kan tilsidesættes 

ud fra misbrugsbetragtninger. Hertil bemærker Landsskatteretten, at det for at der kan 

statueres misbrug kræves, at det, selvom betingelserne herfor objektivt set er overholdt, vil 

stride imod de relevante bestemmelsers formål, at tildele den afgiftsfordel der opnås ved 

den omhandlende transaktion. Landsskatteretten henviser til støtte herfor til EF-

Domstolens afgørelse i sag C-255/02.18 Med et argument om, at de for den konkrete sag 

relevante bestemmelser er de der fastlægger leveringsstedet og da disses formål er at 

undgå kompetencekonflikter mellem medlemsstaterne, finder Landsskatteretten ikke, at 

der er holdepunkt for at de i sagen omhandlede transaktioner strider mod dette formål. 

Landsskatteretten finder det således dokumenteret, at der med det pågældende 

grænsehandelskoncept finder to separate transkationer sted, ligesom den tyske 

samarbejdspartner ved den første transaktion overtager retten til som ejer at råde over 

bådene. I sin kendelse giver Landsskatteretten på denne baggrund Jet Trade medhold.
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3.1.1 Vurdering af kendelsen

Ved Landsskatterettens kendelse lægges det til grund, at potentielle købere ved 
henvendelse til Jet Trade alene opnår oplysning om, at henvende sig til dennes tyske 
samarbejdspartner såfremt man ønsker at købe en båd med tysk moms, hvorfor der ikke 
efter Landsskatterettens opfattelse indgåes en aftale om levering af en båd allerede på 
tidspunktet for kundens henvendelse til Jet Trade i Danmark. Landsskatteretten finder det 
således udfra sagens oplysninger for dokumenteret, at der er fundet to separate 
transaktioner sted ved arrangementet, hvorfor dette efter Landsskatterettens opfattelse 
ikke kan tilsidesættes udfra hverken realitetsbetragtninger eller misbrugsbetragtninger, 
hvilket ellers er gjort gældende af SKAT. Det lægges således til grund, som dette også er 
forudsat af virksomheden Jet Trade, at der er tale om et afhentningskøb med tysk moms til 
følge.

3.2 SKM2006.530.SR - Bindende svar om grænsehandel med campingvogne

I denne sag anmoder en dansk virksomhed, der driver forretning med salg af 

campingvogne, om bindende svar vedrørende den momsmæssige behandling af 

transaktioner i henhold til et påtænkt grænsehandelskoncept. Det i sagen omhandlende 

spørgsmål går på, om virksomheden ved at indrette et nærmere beskrevet 

grænsehandelskoncept kan udnytte forskellen mellem dansk og tysk moms, således at 

salg og levering af campingvogne til virksomhedens danske kunder sker med tysk moms i 

stedet for dansk moms. 

Det påtænkte grænsehandelskoncept indebærer, at virksomheden får leveret 

campingvognen til Danmark fra en udenlandsk producent. Herefter indgås der aftale om 

salg af campingvognen mellem virksomheden og en dansk kunde på vegne af en tysk 

enhed, således at virksomheden er bemyndiget til at handle på vegne af den tyske enhed. 

Denne tyske enhed kan ifølge virksomheden etableres på forskellig vis, således som en 

samarbejdsaftale med en selvstændig tysk virksomhed, et af virksomheden 100% ejet tysk 

datterselskab, en tysk filial eller et tysk momsmæssigt registreringsforhold. 

Campingvognen bliver indregistreret i Danmark i den danske kundes navn, mens den 

stadig er i Danmark. Herefter leverer virksomheden campingvognen til den tyske enhed, 
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som til sidst leverer campingvognen til den danske kunde med fysisk udlevering i 

Tyskland. 

Det bindende svar er i det konkrete tilfælde afgivet af Skatterådet og besvares negativt 

efter indstilling fra SKAT. Den negative indstilling fra SKAT begrundes med, at den 

påtænkte konstruktion alene tjener det formål at sikre kunden en momsbesparelse, hvorfor 

den transaktion der påtænkes foretaget mellem virksomheden og den tyske enhed savner 

forretningsmæssig realitet. SKAT påpeger i den forbindelse, at den reelle aftaleindgåelse 

med kunden og indregistrering af campingvognen i kundens navn varetages af 

virksomheden i Danmark, ligesom alt vedrørende annoncering, klargøring og evt 

reparationer osv. vil blive det. Herefter vil den tyske enheds rolle være begrænset til 

formelt at stå som sælger af campingvognene. Dette bestyrkes af, at det ikke af de 

foreliggende oplysninger fremgår, hvorvidt den tyske enhed vil markedsføre sig eller sælge 

campingvogne til andre end de kunder, der forinden har ingået købsaftale med 

virksomheden i Danmark. SKAT understreger i øvrigt som argument, at den campingvogn 

som kunden får udleveret vil have karakter af en individualiseret vare, idet den 

pågældende campingvogn bliver indregistreret i kundens navn, mens den stadigvæk 

befinder sig i Danmark. Til støtte for indstillingen henviser SKAT til EF-Domstolens 

afgørelse i sag C-185/01.19 

SKAT vurderer udfra det oplyste, at det påtænkte grænsehandelskoncept skal 

tilsidesættes udfra realitetsbetragtninger, hvorfor det lægges til grund, at forholdet i 

nærværende spørgsmål afgiftsmæssigt vil skulle vurderes udfra hvad det i realiteten er og 

ikke hvad det udgiver sig for at være. Således vil campingvognene i et sådant 

grænsehandelskoncept som det her omhandlende, efter SKATs opfattelse, skulle anses 

for leveret til de danske kunder af virksomheden selv efter Momslovens § 14 stk. 1 nr. 2, 

hvorefter der vil være momspligt i Danmark.

Skatterådets afgørelse er også negativ, men i stedet for at afvise det påtænkte 

grænsehandelskoncept direkte, vælger Skatterådet i sin begrundelse at opstille 9 

betingelser, der alle positivt skal opfyldes, førend et grænsehandelskoncept kan indrettes, 
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så der lovligt kan handles med tysk moms. Da disse betingelser ikke er opfyldt i det 

konkrete påtænkte grænsehandelskoncept, kan dette ikke anerkendes. De 9 betingelser 

er gengivet i faktaboksen nedenfor.

FAKTA

Skatterådet har afgjort, at et grænsehandelskoncept kan indrettes, så campingvognene kan handles med tysk 
moms, hvis følgende forhold er opfyldt:

1. At virksomheden etablerer et samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et 
forretningssted i Tyskland. Den tyske samarbejdspart kan være et af den danske forhandler 100 pct. 
ejet tysk datterselskab.

2. At potentielle købere ved deres henvendelse til virksomheden alene får oplysning om, at såfremt de 
ønsker at købe en campingvogn af en bestemt type med tysk moms, kan de gøre dette ved 
henvendelse til den tyske samarbejdspart i Tyskland.

3. At virksomheden sælger campingvognen til den tyske samarbejdspart og modtager betaling herfor.
4. At virksomheden efterlever momslovens bestemmelser vedrørende EU-varehandel mellem to 

momsregistrerede virksomheder.
5. At virksomheden transporterer campingvognen til den tyske samarbejdspart i Tyskland og at 

virksomheden eller den tyske samarbejdspart bærer risikoen for evt. beskadigelse af campingvognen 
under transporten.

6. At handelsaftalen indgås direkte mellem den danske køber og den tyske samarbejdspart.
7. At campingvognen udleveres til den danske køber i Tyskland.
8. At det er den danske køber, der sørger for transporten af campingvognen fra Tyskland til Danmark.
9. At campingvognen ikke er indregistreret i Danmark inden den tyske samarbejdspart udleverer den til 

den danske køber i Tyskland.
Det skal understreges, at samtlige 9 punkter skal være opfyldt, for at grænsehandelskonceptet er lovligt.

            Kilde: www.skat.dk

3.2.1 Vurdering af det bindende svar

SKAT er af den opfattelse, at campingvognene i det påtænkte grænsehandelskoncept skal 

handles med dansk moms og ikke tysk moms, idet de påtænkte transaktioner udfra 

realitetsbetragtninger vil skulle tilsidesættes, hvorefter det lægges til grund, at der er tale 

om et forsendelseskøb med udgangspunkt i Danmark, hvorefter der skal betales dansk 

moms og ikke et afhentningskøb som forudsat af den danske virksomhed. Dette synes at 

være i overensstemmelse med Landsskatterettens kendelse i Jet Trade sagen ovenfor, 

idet aftalen ikke indgås direkte mellem kunden og den tyske enhed. Desuden lægges der 

vægt på, at kunden i denne påtænkte konstruktion reelt kan siges at overtage retten til 

som ejer at råde over campingvognen efter Momslovens § 4 stk. 1 allerede ved 

indregistreringen af vognen i kundens navn, hvilket finder sted mens campingvognen 

stadig befinder sig i Danmark. 
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Skatterådet vælger derudover at opstille 9 generelle betingelser, der alle skal være opfyldt, 

for at et grænsehandelskoncept kan anerkendes og campingvogne derved kan handles 

med tysk moms. De 9 opstillede betingelser kodificerer i det store hele de kriterier, der er 

lagt til grund for Landsskatterettens kendelse i Jet Trade sagen og er derved udtryk for 

gældende ret på tidspunktet for svarets afgivelse. Det synes dog ikke korrekt, at 

Skatterådet vælger at lade disse 9 betingelser komme til udtryk i et bindende svar, idet 

denne form for rådgivning ikke hører hjemme i et bindende svar, hvor spørgsmålene skal 

kunne besvares med et ja eller nej, jf. den tidligere beskrivelse af bindende svar i kapitel 2. 

De 9 betingelser der er opstillet i dette bindende svar, har således snarere karakter af en 

vejledning eller et styresignal.20

3.3 SKM2007.403.VLR - Jet Trade

Efter Landsskatterettens kendelse, der giver Jet Trade medhold, anker SKAT sagen til 

Vestre Landsret, der således skal tage stilling til sagen. I sagen anlægges der af parterne i 

store træk de samme argumenter for retten som tidligere, idet SKAT igen gør gældende, at 

grænsehandelskonceptet principalt skal tilsidesættes udfra realitetsbetragtninger, 

subsidiært udfra misbrugsbetragtninger.

Efter bevisførelsen finder flertallet af dommerne ikke fornødent grundlag for at fastslå, at 

kunden har forpligtet sig overfor Jet Trade til at købe en bestemt båd med levering hos den 

tyske samarbejdspartner i Tyskland. Endvidere finder flertallet, at Jet Trade har overdraget 

båden til den tyske samarbejdspartner på tidspunktet for leveringen, således at den tyske 

samarbejdspartner på dette tidspunkt overtager retten til som ejer at råde over båden. 

Dette uanset om leverancen fra Jet Trade til den tyske samarbejdspartner er sket på 

initiativ af Jet Trade selv eller af samarbejdspartneren, og uagtet at betalingen for denne 

leverance først sker efter, at kunden afhenter båden i Tyskland. På den baggrund finder 

flertallet, at leveringen til kunderne finder sted i Tyskland, hvorfor omsætningen ikke er 

momspligtig i Danmark efter Momslovens § 4 stk. 1. Det anerkendes dog af flertallet, at 

det i sagen omhandlende grænsehandelskoncept tydeligvis er etableret med det formål at 

drage fordel af leveringsstedsreglerne, men da dette ikke i sig selv strider mod formålet 
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med bestemmelserne, er der ikke grundlag for at tilsidesætte transaktionerne ud fra 

misbrugsbetragtninger.

Mindretallet, der modsat stemmer for at tage SKATs påstand til følge, lægger efter 

bevisførelsen til grund, at kunderne ved henvendelse til Jet Trade får at vide, at der er to 

priser og såfremt kunden ønsker at købe til den billigere pris med tysk moms, skal denne 

hente båden i Tyskland hos den tyske samarbejdspartner. Kunden har efter mindretallets 

opfattelse ikke mulighed for at ombestemme sig og i stedet købe en anden båd af den 

tyske samarbejdspartner, ligesom det lægges til grund, at en kunde der tager til Tyskland 

for at hente en båd ikke vil risikere, at den båd kunden har aftalt med Jet trade at købe, 

kan være solgt til anden side. Endvidere lægges det til grund, at det er Jet Trade som 

kunderne kan gøre eventuelle mangelindsigelser efter Købeloven gældende imod og at 

det er Jet Trade der oppebærer den normale avance af salgene, hvorimod den tyske 

samarbejdspartner alene modtager 500 kr pr. handel, hvilket mere har karakter af vederlag 

for papirarbejde. 

På den baggrund finder mindretallet ikke at der er tale om to separate leveringer, idet der 

ikke er tale om en levering efter Momslovens § 4 stk. 1, 2. pkt., når Jet Trade afleverer 

båden til den tyske samarbejdspartner. Samarbejdspartneren er ifølge mindretallets 

opfattelse ikke forhandler af både og har derfor efter konstruktionen ikke ret til at sælge 

båden til en tilfældig kunde. Samarbejdspartneren anses således alene som et mellemled, 

der skal give det indtryk, at salget finder sted mellem denne og kunden, hvorfor 

bådsalgene momsmæssigt har beskatningssted i Danmark efter Momslovens § 14 nr. 2, 1. 

pkt.   

3.3.1 Vurdering af dommen

Dommen, der dog som det fremgår af ovenstående er afsagt med dissens, giver Jet Trade 

medhold på stort set det samme grundlag som kendelsen ved Landsskatteretten. Flertallet 

finder således ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte transaktionerne udfra hverken 

realitets- eller misbrugsbetragtninger på trods af at det anerkendes, at hele 

handelsforløbet er etableret med det formål at drage fordel af leveringsstedsreglerne. 
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Således lægges det til grund, at der med grænsehandelskonceptet er tale om et 

afhentningskøb med leveringssted i Tyskland som forudsat af Jet Trade.

Mindretallet finder derimod grundlag for, på baggrund af det i sagen oplyste, at tilsidesætte 

den transaktion, der finder sted med udleveringen af båden fra Jet Trade til den tyske 

samarbejdspartner, hvorefter der ikke er sket en levering i Momslovens forstand. 

Mindretallet giver således SKAT medhold i, at grænsehandelskonceptet skal tilsidesættes 

udfra realitetsbetragtninger, idet der reelt er tale om et forsendelseskøb med leveringssted 

i Danmark til følge.

3.4 SKM2008.61.SR/SKM2008.62.SR - Grænsehandel med hårde hvidevarer

I disse sager anmoder en dansk virksomhed om bindende svar i relation til et påtænkt 

grænsehandelskoncept. Virksomheden er konstrueret således, at A indkøber og 

videresælger varer til B, der er et af A 90 % ejet datterselskab, samt til kædebutikker i 

Danmark. Virksomheden ønsker bindende svar på, om der med det påtænkte 

grænsehandelskoncept kan sælges varer med leveringssted i Tyskland og dermed tysk 

moms. Grænsehandelskonceptet indebærer, at A vil levere varer til et 100 % ejet tysk 

datterselskab, som så sælger varerne videre til danske kunder.

Salget fra det tyske selskab til de danske kunder skal formidles gennem B samt de nævnte 

kædebutikker. Formidlingen skal ske i fremmed navn og for fremmed regning, således at 

de danske kunder ikke er i tvivl om, at de reelt handler med det tyske selskab. Kunderne 

skal herefter selv afhente varen i Tyskland, eller alternativt selv indgå en aftale med en 

transportør herom. Af de nærmere oplysninger omkring konceptet fremgår det, at 

leverancerne fra A til det tyske selskab skal ske på baggrund af de bestillinger, som de 

danske kunder afgiver til det tyske selskab via B og kædebutikkerne. Således påtænkes 

det, at lade indgåelsen af aftale om salg af varer mellem de danske kunder og det tyske 

selskab formidle gennem B og kædebutikkerne, der så modtager betaling fra kunderne 

med tysk moms på det tyske selskabs vegne samt orienterer A om, at det tyske selskab 

ønsker at bestille de pågældende varer, som kunderne har bestilt i butikkerne. Kunderne 

kan herefter selv afhente de bestilte varer i Tyskland eller få disse transporteret til 

Danmark.
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Det bindende svar er i det konkrete tilfælde afgivet af Skatterådet og besvares negativt 

efter indstilling fra SKAT. Den negative indstilling fra SKAT begrundes med en henvisning 

til de 9 generelle betingelser, der oplistes i SKM2006.530.SR, hvilke alle skal være opfyldt, 

førend grænsehandelskonceptet kan anerkendes. Det er herefter SKATs opfattelse, at 

virksomheden i lighed med virksomheden i SKM2007.758.SR ikke har etableret et 

samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland. 

Allerede af denne grund, kan salget til de danske kunder gennem B og de øvrige 

kædebutikker derfor ikke lovligt ske med tysk moms.

3.4.1 Vurdering af det bindende svar

Det bindende svar, der tilsidesætter det påtænkte grænsehandelskoncept udfra 

realitetsbetragtninger forekommer rigtigt i forhold til de 9 betingelser opstillet i 

SKM2006.530.SR. Således opfyldes heller ikke betingelserne 2 og 6 i det påtænkte 

grænsehandelskoncept idet aftaleindgåelsen mellem de danske kunder og det tyske 

selskab formidles af B og derfor ikke kan siges at være indgået direkte mellem disse.

3.5 SKM2009.664.LSR - Grænsehandel med hårde hvidevarer

Denne sag angår en virksomhed, der driver forretning i Danmark med salg og udlejning af 

hårde hvidevarer. Virksomheden benytter sig af et grænsehandelskoncept, hvorefter 

virksomheden tilbyder sine danske kunder at vælge mellem at købe hårde hvidevarer 

leveret i Danmark med dansk moms eller leveret i Tyskland med tysk moms. 

Virksomheden er momsregistreret i Tyskland og har indtil udgangen af oktober måned 

2007 haft et lager med hårde hvidevarer i Tyskland. 

Den nærmere indretning af grænsehandelskonceptet indebærer ifølge sagens 

oplysninger, at kunden ved henvendelse til virksomheden med ønske om at købe hårde 

hvidevarer får oplyst, at såfremt denne vælger at købe med tysk moms er det under 

forudsætning af, at det samtidigt accepteres at varen sælges af den tyske 

momsregistrering, samt at kunden selv afhenter varen på lageret i Tyskland. Dersom 

kunden vælger at købe med tysk moms, modtager kunden en ordrebekræftelse fra den 

tyske momsregistrering, hvoraf det aftalte fremgår. Betalingen fra kunden sker i forbindelse 

med ordreafgivelsen hos virksomheden eller senest i forbindelse med udlevering af varen i 
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Tyskland, hvorved betalingen sker til den tyske lagerforvalter. Virksomheden bestiller 

herefter varerne hos deres underleverandør til virksomhedens adresser i Danmark, 

hvorefter de varer der skal sælges af den tyske momsregistrering, bliver transporteret til 

Tyskland for virksomhedens egen regning og risiko. I forbindelse med modtagelse og 

udlevering af varer fra lageret i Tyskland har virksomheden indgået en samarbejdsaftale 

med en tysk lagerforvalter, som modtager betaling for sit arbejde efter en aftalt prismodel 

mellem parterne. Kunden sørger herefter selv for transporten af varen hjem til Danmark. 

Såfremt varen ikke afhentes fra lageret i Tyskland inden 3 uger fra det aftalte tidspunkt, 

transporterer virksomheden varen tilbage til Danmark for egen regning og risiko og den 

allerede udstedte faktura tilbageføres. Alle reklamationer fra kunden tilgår virksomheden, 

uanset om den pågældende vare er solgt af selskabet eller af den tyske registrering.

Forud for denne sag er der af virksomheden anmodet om bindende svar fra SKAT om det 

konkrete grænsehandelskoncept.21 I det bindende svar konstateres det, at virksomheden 

ikke kan sælge hårde hvidevarer med tysk moms, idet virksomheden ikke har etableret et 

samarbejde med en virksomhed i Tyskland, der faktisk har etableret et forretningssted i 

Tyskland. Til støtte for dette henviser SKAT til de 9 betingelser oplistet i SKM2006.530.SR. 

Som følge af Skatterådets bindende svar ophører virksomheden ved udgangen af 2007 

med at tilbyde kunder at købe varer med levering i Tyskland med tysk moms.

SKAT har i forbindelse med ovenstående grænsehandelskoncept efteropkrævet godt 2 

mio kr. i moms, hvilket beløb er beregnet som 25% af virksomhedens omsætning af de 

omhandlende hårde hvidevarer i årene 2006-2007. SKAT finder således på baggrund af 

det i sagen oplyste, at de foretagne salg anses for at have leveringssted i Danmark og 

derfor er momspligtige i Danmark efter Momslovens § 4 stk. 1. Baggrunden for dette er, at 

grænsehandelskonceptet ikke lever op til alle de 9 betingelser, der af Skatterådet oplistes i 

SKM2006.530.SR, jf. ovenfor. SKAT peger i den forbindelse på, at førend virksomheden 

kan forhandle hårde hvidevarer med tysk moms, skal der etableres et samarbejde med en 

virksomhed, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland. Dette forhold opfylder 

virksomheden ikke, idet der alene eksisterer en tysk momsregistrering med et lager i 

Tyskland. Endvidere skal købsaftalen indgås direkte mellem den danske køber og en tysk 
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samarbejdspartner. Dette forhold opfylder virksomheden heller ikke, da virksomheden selv 

forestår alt vedrørende udfærdigelse af ordrebekræftelse og fakturering til den danske 

kunde. Betalingen fra den danske kunde sker endog oftest direkte til selskabet i 

forbindelse med ordreafgivelsen.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse idet det påpeges, at for at det foretagne 

salg kan have leveringssted i Tyskland, må det forudsættes at det er den tyske registrering 

der sælger varen til den danske kunde, hvorfor denne forinden skal have opnået ret til at 

råde over varen. I nærværende sag er dette ikke tilfældet, idet købekontrakten mellem den 

danske kunde og den tyske registrering allerede er indgået af den danske virksomhed før 

overdragelsen til den tyske registrering finder sted, hvorfor den tyske registrering aldrig 

reelt opnår retten til at råde over godet. Heraf følger, at den danske virksomhed er den 

reelle sælger, hvorfor leveringsstedet for varen er i Danmark, da varen forsendes til 

Tyskland alene med henblik på udlevering til køberen og varen således befinder sig her i 

landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen til aftageren påbegyndes, jf. Momslovens § 14, 

nr. 2.

3.5.1 Vurdering af kendelsen

Landsskatteretten foretager tydeligvis i sin kendelse en realitetsbedømmelse af de 

foretagne transaktioner og finder, at den tyske registrering ikke reelt opnår retten til at råde 

over godet, hvilket medfører at det ikke anses for dokumenteret at der er tale om to 

separate transaktioner, som dette var tilfældet i Jet Trade dommen. Denne sag indeholder 

mange af de samme elementer som Jet Trade sagen og kendelsens udfald vidner om den 

hårfine grænse der synes at være i vurderingen af, om der til den tyske enhed har fundet 

levering sted og således om denne har opnået ret til at råde over godet efter Momslovens 

§ 4 stk. 1, der således er den afgørende bestemmelse i begge sager.

3.6 SKM2010.389.LSR - Grænsehandel med Vinduer og døre

Denne sag omhandler en dansk virksomhed, der driver virksomhed med salg af vinduer og 

døre med tysk moms til danske kunder ved hjælp af et grænsehandelskoncept, til brug for 

hvilket virksomheden har etableret et momsregistreret forretningssted i Tyskland. 
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Virksomheden har i forbindelse hermed indgået en aftale med en tysk købmand 

vedrørende leveringen af virksomhedens produkter til både danske og tyske kunder.

De nærmere omstændigheder omkring det pågældende grænsehandelskoncept fremgår 

af sagens oplysninger, hvorefter virksomheden på det tyske forretningssted råder over et 

kontorlokale med telefax, telefon mv., samt et lagerlokale. Aftaleindgåelsen med de 

danske kunder finder sted fra virksomhedens danske forretningssted, idet alene 

udleveringen af varerne foregår fra forretningsstedet i Tyskland. De omhandlede varer 

produceres enten på fabrikker beliggende i Tyskland eller Polen. De varer der produceres i 

Tyskland kommer aldrig til Danmark, medmindre de købes af en dansk kunde, der så selv 

transporterer dem til Danmark for egen regning. De varer der produceres i Polen, hvilket er 

tilfældet for ca. 25% af virksomhedens samlede leverancer, køres gennem Danmark, hvor 

de ompakkes inden de ender i Tyskland. Kunderne afhenter typisk selv varerne ved 

lagerlokalet på det tyske forretningssted. Her modtager de en faktura med tysk moms og 

betaler samtidig kontant for de købte varer. Den tyske købmand sætter herefter pengene 

ind på virksomhedens konto og virksomheden afregner selv den tyske moms, mens 

købmanden modtager 2% af omsætningen for de udleverede varer. 

SKAT har i forbindelse med ovenstående grænsehandelskoncept efteropkrævet 1.169.709 

kr. i moms. Beløbet er beregnet som 25% af virksomhedens omsætning af de 

omhandlende varer i perioden fra d. 1/9/2006, der er datoen for offentliggørelse af den 

skærpelse af praksis, som det bindende svar i SKM2006.530.SR er udtryk for, til d.

22/11/2007, hvor virksomheden indstiller handlen med tysk moms til danske kunder. 

Til støtte for denne afgørelse henviser SKAT til, at det pågældende 

grænsehandelskoncept ikke er i overensstemmelse med det bindende svar offentliggjort i 

SKM2006.530.SR, der oplister de 9 betingelser der skal være opfyldt, førend der kan 

handles med tysk moms. Således opfylder virksomheden ifølge SKAT ikke kravet om, at 

der skal etableres et samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et fast 

forretningssted i Tyskland, idet virksomhedens tyske momsregistrering alene består af et 

lager, hvorfra der udleveres varer. Betingelsen om at handelsaftalen skal indgås direkte 

mellem den tyske samarbejdspart og kunden anses heller ikke for opfyldt, idet dette 
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varetages af virksomheden selv. SKAT henviser envidere til det bindende svar afgivet i 

SKM2007.758.SR22 vedrørende grænsehandel med hårde hvidevarer, hvoraf det fremgår, 

at leveringsstedet for varer solgt af en dansk virksomheds tyske momsregistrering til 

danske kunder er i Danmark når varerne transporteres direkte til Tyskland af en af 

virksomhedens underleverandører, den fysiske udlevering af varerne til kunden sker i 

Tyskland og kunden sørger selv for transporten fra Tyskland til Danmark.

Heroverfor gøres det gældende af virksomheden, at det afgørende og relevante for 

sagens bedømmelse er, i hvilket land der er sket levering af varerne og om en eventuel 

forsendelse til slutbrugeren påbegyndes i Danmark. Ingen af disse kriterier er ifølge 

virksomheden opfyldt i denne sag, idet varerne i intet tilfælde er i Danmark på tidspunktet 

for transportens påbegyndelse.

Landsskatteretten tillægger det i sin kendelse afgørende vægt, at kunderne allerede ved 

henvendelse til virksomheden i Danmark får overdraget retten til som ejer at råde over 

godet. Der er her henset til, at kunderne ved deres henvendelse til selskabet indgår en 

aftale om køb af varer i Danmark efter specifikke mål, ligesom det er virksomheden selv, 

der forestår ordrebekræftelse og fakturering til de danske kunder. Der sker således ikke 

noget salg fra virksomheden til en selvstændig virksomhed beliggende i Tyskland, der 

herefter videresælger varen til den danske køber, hvorfor reglen i Momslovens § 34, stk. 1, 

nr. 1, ikke finder anvendelse i dette tilfælde. I sin kendelse giver Landsskatteretten på 

denne baggrund SKAT medhold, hvorefter der med de omtvistede transaktioner reelt er 

tale om et forsendelseskøb med leveringssted i Danmark og ikke Tyskland. 

3.6.1 Vurdering af kendelsen

Landsskatterettens kendelse synes igen at tillægge det afgørende vægt for beskatning i 

Danmark, at der ikke forelægger to separate transaktioner idet kunderne allerede ved 

aftaleindgåelse med virksomheden i Danmark får overdraget retten til som ejer at råde 

over godet, hvilket er udtryk for at levering har fundet sted efter Momslovens § 4 stk. 1. 

Dette synes dog ikke korrekt i nærværende tilfælde, da dette kriterium alene kan være 
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relevant for så vidt angår de grænsehandelskoncepter, hvor varen oprindeligt befinder sig i 

Danmark og derfra, som led i grænsehandelskonceptet, sælges videre til en tysk enhed, 

inden det endelige salg til kunden finder sted.23 Da godet i det pågældende tilfælde først 

kommer til Danmark, når en dansk kunde selv transporterer det hertil landet fra Tyskland, 

vil leveringsstedsreglerne aldrig kunne føre til andet resultat end beskatning i Tyskland. Af 

denne årsag kan kendelsen ikke kan tiltrædes og anses herefter ikke som udtryk for 

gældende ret.

3.7 SKM2010.396.HR - Jet Trade

Sagen om det dansk-tyske grænsehandelsarregement med salg af både ender i sidste 

instans i Højesteret, der således skal tage stilling til sagen. SKAT gentager i den 

forbindelse sin påstand, mens Jet Trade påstår stadfæstelse. Som supplement til 

sagsfremstillingen afgives der, til brug for Højesteret, forklaring af to ansatte hos den tyske 

samarbejdspartner, ligesom der fremlægges fakturaer vedrørende handlerne. 

En ansat beskriver et normalt handlingsforløb ved, at Jet Trade ringer og meddeler, at der 

kommer en kunde, hvorefter Jet Trade leverer båden inden kunden ankommer. Den tyske 

samarbejdspartner køber således båden af Jet Trade, der udsteder faktura på båden. 

Denne faktura betales typisk efter, at den tyske samarbejdspartner modtager betaling fra 

kunden. Det er den ansattes opfattelse, at den tyske samarbejdspartner ved leveringen 

ejer båden og at denne i princippet kan vælge at sælge båden til tredjemand, selvom den 

ansatte ikke er bekendt med at dette nogensinde er sket.

Efter denne forklaring tager Højesteret stilling til, om det omhandlende 

grænsehandelskoncept, hvorefter der betales tysk moms, kan anerkendes, eller om der 

skal betales dansk moms af omsætningen fra handlerne. Spørgsmålet som Højesteret 

skal tage stilling til i denne forbindelse er således, om der foreligger to selvstændige 
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leveringer, som dette hævdes af Jet Trade, eller om der reelt kun foreligger én levering, 

nemlig den fra Jet Trade til kunden, som dette fastholdes af SKAT.

Højesteret lægger til grund for deres resultat, at bådende forevises kunderne i Jet Trades 

forretningslokaler. Kunden vælger en båd, hvorefter Jet Trade kontakter den tyske 

samarbejdspartner og meddeler denne, at der kommer en kunde. Det er således 

forklaringen fra den ansatte, der lægges til grund og ikke Jet Trades egen forklaring om, at 

det er kunden selv, der kontakter den tyske samarbejdspartner. Dette moment fører 

sammen med de øvrige omstændigheder til, at Højesteret finder det godtgjort, at de 

danske kunders købsaftale reelt må anses for indgået med Jet Trade efter Momslovens § 

4 stk 1, 2. pkt. og ikke med dennes tyske samarbejdspartner, der alene anses for at have 

fungeret som et mellemled. Da der således med salget af båden fra Jet Trade til kunden 

alene gennemføres én transaktion, og da båden befinder sig i Danmark på tidspunktet 

hvor transporten påbegyndes, er leveringsstedet i Danmark efter Momslovens § 14 nr. 2, 

1. pkt, hvorfor der skal betales moms i Danmark. Højesteret tager på denne baggrund 

påstanden fra SKAT til følge.

3.7.1 Vurdering af dommen

Højesteret anlægger i dommen en realitetsbetragtning, hvorefter det pågældende 

grænsehandelskoncept tilsidesættes og vurderes som alene at bestå af en enkelt 

transaktion og ikke to separate transaktioner som forudsat af både Jet Trade og de 

tidligere instanser der har afgjort sagen. Det afgørende for sagens udfald synes igen at 

være, at den tyske samarbejdspartner ikke som mellemled har opnået ret til som ejer at 

råde over varen, hvorfor levering ikke har fundet sted efter Momslovens § 4 stk. 1 og 

denne transaktion tilsidesættes derfor. Således lægges det med de nye oplysninger i 

sagen til grund, at der i det konkrete tilfælde er tale om et forsendelseskøb, hvilket følgelig 

skal beskattes i Danmark. Højesteret tager altså ikke i sin afgørelse stilling til de af SKAT 

påståede misbrugsbetragtninger, som dette var tilfældet i de tidligere instanser.

3.8 SKM2010.646.SR - Grænsehandel via webside

Denne sag omhandler en virksomhed, der som del af en koncern beskæftiger sig med salg 

af hårde hvidevarer, elektronik og almindelige forbrugsvarer via virksomhedens webside. 
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Virksomheden er hjemmehørende i Danmark, ligesom den er momsregistreret her. 

Virksomheden er også momsregistreret i Tyskland, hvor virksomhedens udleveringslager 

er beliggende.

Ifølge det i sagen oplyste, leverer virksomhedens leverandører varer direkte til lageret i 

Tyskland og udsteder som hovedregel faktura til virksomhedens tyske momsnummer i 

forbindelse hermed. Dersom en leverandør af forretningsmæssige årsager ikke må 

udstede fakturaen til det tyske momsnummer, udstedes fakturaen i stedet til virksomheden 

selv, som i umiddelbar forlængelse heraf overfører varerne til det tyske momsnummer. 

Dette medfører, at alle de varer der sælges via websiden til danske kunder, principielt 

befinder sig på det tyske udleveringslager, inden de danske kunder har afgivet ordre på 

websiden, hvorfor kunderne faktureres med tillæg af tysk moms. I Danmark råder 

virksomheden over et udstillingslokale, hvortil der leveres udstillingsvarer og for de tilfælde 

hvor der sker salg af udstillingsvarer, tillægges salgsprisen dansk moms efter de 

almindelige regler. Virksomhedens kunder søger via virksomhedens webside selv efter 

varer, afgiver bestilling på disse og foretager betaling for disse. Websiden administreres 

fra den danske adresse, hvor også udstillingslokalet er beliggende. Kunden kan efter 

afgivelse af bestilling og betaling udskrive ordrebekræftelse som medbringes, når den 

købte vare afhentes på lageret i Tyskland. 

Virksomheden påtænker at oprette et nyt tiltag, efter hvilket kunderne via virksomhedens 

webside kan bestille hjemtransport af varerne for de tilfælde, hvor kunden ikke selv har 

mulighed herfor. Derudover vil transportøren om nødvendigt kunne bistå kunden med 

installation af de indkøbte varer. I forbindelse hermed overvejer virksomheden at oprette et 

transportselskab som en del af koncernen, med henblik på at kunne tilbyde hjemtransport 

af varerne ved at annoncere for dette via websiden. Transportselskabet vil ifølge 

virksomheden være juridisk uafhængigt af virksomheden. Vælger kunden således den 

transportør, som virksomheden oplyser på sin webside, vil denne udstede særskilt faktura 

til kunden. Virksomheden overvejer i denne forbindelse at opkræve det samlede vederlag 

for varesalg og transportydelser via sin webside. Vederlaget for transportydelsen 

opkræves så på vegne af transportøren og det samlede beløb overføres til transportørens 

konto. Det overvejes samtidig at opkræve betaling fra transportøren for at forestå 
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betalingstransaktionen. Virksomheden ønsker i forhold til de påtænkte tiltag bindende svar 

på, om virksomheden kan fortsætte med at opkræve tysk moms, eller om de med de 

påtænkte tiltag i stedet vil omfattes af reglerne om fjernsalg og dermed skal opkræve og 

afregne dansk moms.

Det bindende svar er i dette tilfælde besvaret positivt af skatterådet efter indstilling fra 

SKAT, der således ikke finder, at de af virksomheden påtænkte tiltag vil medføre, at 

reglerne om fjernsalg finder anvendelse. Der lægges i den forbindelse vægt på, at der ved 

fjernsalg forstås salg af varer fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller 

indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, 

jf. Momslovens § 14, stk. 1, nr. 2. Om sælgeren er indirekte involveret i transporten 

afhænger herefter af en konkret vurdering af de givne omstændigheder, herunder måden 

hvorpå salget bliver tilbudt køberen og der er ifølge SKAT ikke udfra det i sagen oplyste 

noget, der peger i retning heraf. Der henses i den forbindelse særligt til, at virksomheden 

ikke har nogen indflydelse på kundens valg af fragtmand, samt at der er tale om to 

forskellige juridiske personer, henholdsvis vareleverandør og transportør. Der ændres 

ifølge SKAT ikke ved dette forhold, dersom der på websiden alene henvises til en enkelt 

transportør og heller ikke dersom transportselskabet er koncernforbundet med 

virksomheden. 

SKAT indstiller videre til at det påtænkte tiltag, hvorved kundens betaling for transport/

installationsydelsen håndteres af virksomheden i forbindelse med det samlede varekøb i 

stedet for direkte mellem kunden og transportøren, ikke ændrer ved bedømmelsen af om 

virksomheden kan anses for at være indirekte involveret i transporten og dermed omfattet 

af fjernsalgsreglen, idet virksomheden og transportøren udsteder to særskilte fakturaer 

således at kunden ikke på noget tidspunkt er i tvivl om, at der er indgået to forskellige 

aftaler med to forskellige juridiske personer. 

3.8.1 Vurdering af det bindende svar

Spørgsmålet i denne sag angår fjernsalgsreglen og hvornår en virksomhed omfattes af 

denne. Der er altså efter dette bindende svar ikke tale om fjernsalg, i det omfang en 

virksomhed tilbyder sine kunder transport fra en koncernforbundet transportvirksomhed. 

34



Virksomheden kan tilmed opkræve samlet betaling for varekøb og transport, uden derved 

at være indirekte involveret i transporten og som konsekvens heraf blive omfattet af 

fjernsalgsreglen, når blot der udstedes separate fakturaer herfor, så kunden ikke på noget 

tidspunkt er i tvivl om, at der er indgået to forskellige aftaler med to forskellige juridiske 

personer. Således kan virksomheder komme udenom fjernsalgsreglen, idet det med dette 

bindende svar er slået fast, at der ikke er tale om virksomhedens direkte eller indirekte 

involvering i transport af goder, når blot transportvirksomheden der henvises til er en 

selvstændig juridisk enhed i forhold til virksomheden. 

3.9 SKM2010.666.SR - Grænsehandel med biobrændsel

Denne sag angår en tysk momsregistreret virksomhed, der anmoder om bindende svar i 

forbindelse med et grænsehandelskoncept, efter hvilket virksomheden sælger 

biobrændsel til danske kunder via en webside, hvor der henvises til danske 

transportvirksomheder.

De nærmere omstændigheder omkring grænsehandelskonceptet indebærer efter det i 

sagen oplyste, at virksomheden køber biobrændsel både indenfor EU og udenfor EU, 

hvilket så leveres frit til virksomhedens lager i Tyskland. Biobrændslen sælges af 

virksomheden med tysk moms til både tyske og danske kunder. Det fremgår af 

virksomhedens webside, at såfremt kunden ikke selv har mulighed for at hente 

biobrændslen, kan denne kontakte den lokale vognmand for en pris. Virksomheden 

oplyser på sin webside navn, adresse og telefonnummer på fem forskellige vognmænd. 

Der er tillige oplyst priseksempler for én vognmands vedkommende på hjemmesiden.

Leveringen af biobrændsel til det tyske lager sker for det meste gennem de samme 

vognmænd, som virksomheden henviser til og benytter selv. De danske kunder aftaler selv 

og betaler direkte til vognmanden for fragtomkostningen til Danmark.

Virksomheden ønsker under disse omstændigheder bindene svar på, om virksomheden 

kan sælge biobrændsel fra sit tyske lager med tysk moms til danske kunder, når der på 

virksomhedens webside oplyses om, at kunden kan kontakte navngivne vognmænd for at 

få en pris på transport til Danmark, eller om salgene er omfattet af reglerne om fjernsalg. 

Endvidere ønsker virksomheden svar på, om det biobrændsel der leveres til 
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virksomhedens tyske lager skal læsses af lastbilen, inden leverancerne helt eller delvist 

køres videre til de danske kunder og om det i den forbindelse gør en forskel, om 

leverancen kommer fra EU eller udenfor EU.

Skat indstiller sig positivt til spørgsmålene på baggrund af det oplyste og finder ikke, at 

virksomheden skal fakturere med dansk moms for salg af biobrændsel til danske kunder, 

idet virksomheden ikke kan anses for at være indirekte involveret i transporten af varerne 

fra Tyskland til Danmark, når varerne sælges via lageret i Tyskland gennem 

virksomhedens egen webside og der på websiden er oplistet en række fragtmænd, som 

kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne. SKAT understreger i den forbindelse, at 

hvorvidt virksomheden kan siges at være indirekte involveret i transporten og dermed 

omfattet af fjernsalgsreglen i Momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, afhænger af en konkret 

vurdering af de faktiske omstændigheder, herunder måden hvorpå salget bliver tilbudt 

kunden. Der lægges i den forbindelse vægt på, at de danske kunder har indgået 

selvstændige juridiske aftaler med både virksomheden og en fragtmand, at kunden har frit 

valg i forbindelse med valg af fragtmand, at aftalen er indgået over internettet og ikke i en 

dansk butik samt at varerne udleveres til fragtmanden i Tyskland. Herefter er henvisning til 

en række fragtmænd på virksomhedens webside, således ikke at anse som indirekte 

involvering i transporten. 

Med hensyn til det  andet spørgsmål bemærker SKAT, at aflæsning af den til 

virksomheden leverede biobrændsel når den ankommer til lageret, ikke i sig selv er 

afgørende for, om salget til de danske kunder er omfattet af fjernsalgsreglerne. 

Biobrændslet kan således sælges med tysk moms, også dersom virksomheden vælger at 

anvende samme vognmand, som kunden selv har truffet aftale med. Dog bemærker 

SKAT i den forbindelse, at dersom virksomheden udover at oplyse om fragtmænd på sin 

webside, direkte forestår en koordinering med købere om, hvilken fragtmand kunden skal 

vælge, for at biobrændslet kan sendes, uden at dette læsses af på det tyske lager, inden 

transporten fortsætter til den danske kunde, er SKAT af den opfattelse, at virksomheden 

herved indirekte er involveret i transporten, hvorfor salget i så fald vil være omfattet af 

reglerne om fjernsalg, når virksomheden foretager leverancer for over 280.000 kr. årligt. 

Afslutningsvist bemærker SKAT, at det ingen betydning har for spørgsmålet om, hvorvidt 
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virksomhedens salg til danske privatkunder er omfattet af reglerne om fjernsalg, om 

virksomheden får leveret sine varer fra et EU land eller et land udenfor EU. Den positive 

indstilling og begrundelse fra SKAT tiltrædes af Skatterådet.

3.9.1 Vurdering af det bindende svar 

Spørgsmålet vedrører igen fjernsalgsreglen i Momslovens § 14 nr. 2. Svaret forekommer 

at være rigtigt i forhold til tidligere praksis, da sagens omstændigheder ikke adskiller sig 

nævneværdigt fra SKM2010.646.SR. Situationen er således ikke andeledes for dette 

grænsehandelskoncept og anmodningen mødes derfor også med et positivt svar fra SKAT. 

Det bindende svar bidrager dog alligevel med en klarificering af, hvornår der kan være tale 

om en virksomheds indirekte involvering i transporten af et gode, idet SKAT bemærker, at 

såfremt en virksomhed står for en koordinering med kunden om, hvilken fragtmand kunden 

skal vælge, vil dette være tilfældet og virksomheden vil være omfattet af fjensalgsreglen.

 

3.10 SKM2010.690.SR - Bindende svar om grænsehandel med træpiller

Denne sag omhandler en tysk virksomhed, der ved hjælp af et grænsehandelskoncept 

sælger træpiller til danske kunder pålagt tysk moms via en dansk hjemmeside. 

Virksomheden, der vil blive momsregistreret i Tyskland, har en postadresse i Tyskland og 

et fysisk lager på en anden adresse i Tyskland. 

De nærmere omstændigheder omkring grænsehandelskonceptet viser, at virksomhedens 

kunder kan handle ved enten at afgive bestilling telefonisk, over internettet, pr. e-mail eller 

ved at møde op ved virksomhedens lager og købe direkte. I forbindelse med købet betales 

der forud via bankoverførsel til en dansk eller tysk konto efter kundens eget valg.

Kunden vælger herefter selv, hvordan denne transporterer træpillerne hjem, således at 

kunden kan vælge selv at transportere træpillerne hjem, anvende en transportør efter eget 

valg, eller benytte en af de transportører som virksomheden henviser til. Virksomheden 

henviser i den forbindelse til to danske transportfirmaer, hvoraf det ene ejes af 

indehaveren af virksomhedens bror. Der er på virksomhedens hjemmeside oplyst priser for 

transport til forskellige områder af Danmark og priserne er ens for de to oplistede 

transportfirmaer. Aftale om transporten og betaling herfor foretages direkte mellem kunden 
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og den valgte transportør. Virksomhedens indehaver påtænker endvidere at lade sin bror 

blive medindehaver af virksomheden. 

Virksomheden ønsker i forbindelse med grænsehandelskonceptet bindende svar på, om 

den som tysk virksomhed kan sælge træpiller til danske kunder med tysk moms, forudsat 

at kunderne selv skal sørge for afhentning i Tyskland og om virksomheden i den 

forbindelse på sin webside kan henvise til eller anbefale en dansk transportør, uden at 

situationen derved ændres. Endvidere ønsker virksomheden svar på, om det gør nogen 

forskel, at det er dennes brors danske transportfirma der henvises til, dersom denne er 

henholdsvis medejer af virksomheden eller ikke.

Det bindende svar er i det konkrete tilfælde afgivet af Skatterådet og besvares positivt 

efter indstilling og begrundelse fra SKAT. Den positive indstilling fra SKAT begrundes med, 

at den konkrete konstruktion indebærer, at dersom kunden selv afhenter træpillerne i 

Tyskland, vil leveringsstedet være i Tyskland, hvorfor der skal svares tysk moms af salget. 

Vedørende spørgsmålet omkring virksomhedens henvisning til en dansk transportør på 

websiden, finder SKAT ikke at situationen herved ændres, idet fjernsalgsreglen i 

Momslovens § 14 stk. 1 nr. 3 således ikke finder anvendelse på det konkrete tilfælde. 

Dette følger af, at virksomhedens varer hverken direkte eller indirekte forsendes af 

virksomheden selv eller på dennes vegne til de private kunder. SKAT lægger i den 

forbindelse til grund, at det ikke kan anses for indirekte involvering i transporten, når en 

virksomhed, som sælger varer fra butikker i Tyskland, på sin webside henviser til en række 

danske transportører, som kan forestå de aktuelle transporter af varerne fra Tyskland til 

Danmark. Ifølge SKAT ændres dette ikke ved, at en af de transportører der henvises til er 

indehaverens bror, heller ikke når denne er medejer af virksomheden, idet der her lægges 

vægt på, at der er tale om to selvstændige virksomheder. 

3.10.1 Vurdering af det bindende svar

Det bindende svar, der igen omhandler spørgsmålet om hvornår en virksomhed er 

omfattet af reglerne om fjernsalg, er fint i tråd med de to tidligere svar på området, 

gennemgået umiddelbart ovenfor. Der er således efter dette bindende svar ikke tale om 

fjernsalg, i det omfang en virksomhed formidler en generel kontaktinformation på en række 
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fragtmænd til sine kunder, heller ikke for de tilfælde at fragtmanden er i familie med 

indehaveren eller enddog medejer heraf, når blot transportvirksomheden der henvises til 

er en selvstændig enhed i forhold til virksomheden. 

3.11 SKM2010.734.SKAT - Styresignal om grænsehandel

Højesterets afgørelse i Jet trade sagen er udtryk for en skærpelse af de omstændigheder, 

hvorunder danske virksomheder kan indrette et grænsehandelskoncept, hvilket konkret 

har udmøntet sig i et af Skatteministeriet udstedt styresignal om grænsehandel og 

beskatningssted. Indholdet af dette styresignal skal, fra offentliggørelsen d. 18/11/2010, 

lægges til grund ved SKATs vurdering af beskatningsstedet for grænsehandelskoncepter. 

Styresignalet, der samtidigt ophæver de tidligere 9 betingelser oplistet ovenfor i 

SKM2006.530.SR24, indeholder 10 forhold, der efter Højesterets dom skal indgå i 

vurderingen af, om et givent grænsehandelskoncept har leveringssted i Danmark og derfor 

skal beskattes her. Ikke samtlige de forhold der fremgår af styresignalet skal nødvendigvis 

være opfyldt, således skal der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. De 10 

forhold er gengivet i faktaboksen nedenfor:
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          Kilde: www.skat.dk

3.11.1 Vurdering af styresignalet

Modsat de nu ophævede 9 betingelser der alle skulle være opfyldt, før der i et 

grænsehandelskoncept kunne handles med tysk moms, er det nye styresignal udtryk for 

en række forhold der skal indgå i vurderingen af, om grænsehandelskoncepter skal 

beskattes i Danmark. Således vil det for fremtiden bero på en konkret vurdering af det 

FAKTA

1. det er et ufravigeligt krav, at varerne befinder sig her i landet inden de transporteres til Tyskland med 
henblik på senere at blive afhentet af den danske kunde

2. at varerne fremvises for kunden hos den danske forhandler i forhandlerens forretningslokale og lagerføres 
af den danske forhandler,

3. at kunden hos den danske forhandler får oplyst, hvor og hvornår varen kan afhentes i Tyskland, hvorefter 
den danske forhandler kontakter sin tyske samarbejdspartner og oplyser, at der er en kunde på vej for at 
afhente varen,

4. at købets omfang (model, evt. stelnummer for både mv., farve, andet udstyr mm.) og prisen for varen er 
aftalt mellem den danske detailforretning og kunden. Det bør i den forbindelse søges afdækket, om prisen 
f.eks. er forhandlet mellem den danske detailforretning og kunden, således at prisen afviger fra 
forretningens normale listepris; særligt klart, hvis der er underskrevet en "slutseddel" eller "købsaftale" 
vedrørende handlen mellem den danske forhandler og kunden (men f.eks. i et af forhandleren etableret 
tysk datterselskabs eller filials/tysk momsnummers navn), men mens varen er ejet af den danske 
forhandler og befinder sig på den danske forhandlers lager, vil realiteten være, at aftalen om køb er 
indgået mellem den danske forhandler og kunden; er der tale om en campingvogn, som indregistreres i 
Danmark inden transporten til Tyskland vil dette i sig selv underbygge, at købsaftalen er indgået mellem 
den danske forhandler og kunden,

5. at det tyske selskab/filial/momsnummer ikke i øvrigt driver virksomhed med salg af den pågældende vare, 
ikke har noget varelager og forretningslokale, herunder demonstrationslokale,

6. at den danske forhandler må anses for forpligtet over for den danske kunde til at sørge for, at kunden hos 
den tyske samarbejdspartner kan få varen udleveret mod at betale den aftalte pris,

7. at kunden får varen udleveret mod kontant betaling til det tyske mellemled, og at det tyske mellemled 
herefter betaler den danske forhandler; der skal således foretages en konkret gennemgang af de faktiske 
pengestrømme i forbindelse med transaktionerne med henblik på at konstatere, hvornår betalingen sker 
fra kunden, og hvornår det tyske led overfører købesummen til den danske forhandler; den 
omstændighed, at det tyske led først betaler den danske forhandler, når kunden har afhentet og betalt 
varen, er ensbetydende med, at det tyske mellemled ikke har nogen økonomisk risiko i forbindelse med 
transaktionerne. Hvis det tyske mellemleds "betaling" for varen sker ved en ren modregning mellem den 
danske forhandler og det tyske mellemled mellem henholdsvis en foretagen indbetaling fra den danske 
kunde til den danske forhandler i Danmark og den danske forhandlers krav på betaling fra det tyske 
mellemled (som f.eks. i konstruktionen i grænsehandelsarrangementerne i SKM2008.61.SR og 
SKM2008.62.SR), er der reelt ikke sket en udveksling af en vare mod vederlag mellem den danske 
forhandler og det tyske mellemled, men reelt et salg fra den danske forhandler direkte til den danske 
kunde, som har betalt forhandleren for varen i Danmark,

8. at det tyske mellemled alene modtager et fast (symbolsk eller meget lavt) beløb pr. kunde, uanset prisen 
på varen, mens den danske forhandler reelt oppebærer hele avancen ved salget af varen, dvs. at den 
danske forhandler reelt har fortjenesten ved salgene,

9. at den danske forhandler har risikoen for, at varen ikke afhentes og købesummen betales af kunden, f.eks. 
fordi det tyske mellemled har ret til at returnere uafhentede varer til den danske forhandler, og

10. at det tyske mellemled som følge af ovennævnte forhold reelt ikke foretager sig andet end at udlevere 
varen til den danske kunde mod modtagelse af købesummen med henblik på videresendelse heraf til den 
danske detailforretning.

40

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1733287
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1733287
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1733283
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1733283
http://www.skat.dk
http://www.skat.dk


enkelte grænsehandelskoncept i henhold til de oplistede 10 forhold, om dette har 

leveringssted og dermed skal beskattes i Danmark eller i Tyskland. Alene det første 

forhold i styresignalet er ufravigeligt. Allerede med dette første forhold underkendes 

kendelsen i SKM2010.389.LSR om grænsehandel med vinduer og døre, idet det med 

styresignalet slås fast, at det er et ufravigeligt krav for dansk momsbeskatning, at varerne 

befinder sig i Danmark inden de transporteres til Tyskland med henblik på senere 

afhentning af den danske kunde. 

Herefter synes det med dette styresignal endeligt afklaret, at danske virksomheder kan 

indrette et grænsehandelskoncept med leveringssted i Tyskland, når varerne af eventuelle 

underleverandører levereres direkte til en adresse i Tyskland. Derimod er det tvivlsomt, om 

der med offentliggørelsen af dette styresignal stadigvæk eksisterer en mulighed for, at 

indrette et grænsehandelskoncept med leveringssted i Tyskland, ved at henvise kunden til 

en tysk samarbejdspartner, som tilfældet var inden de nye oplysninger i Jet Trade sagen 

førte til tilsidesættelse af grænsehandelskonceptet. Dette vil bero på, i hvilket omfang de 

danske afgiftsmyndigheder fremover tillægger de enkelte forhold betydning i vurderingen 

af grænsehandelskoncepter af denne art.

3.12 SKM2011.206.SR - Grænsehandel med træpiller

Denne sag angår en dansk virksomhed der handler med træbrændsel i Danmark og i den 

forbindelse ønsker bindende svar på, om der kan sælges træbrændsel med tysk moms fra 

Tyskland til virksomhedens danske kunder via virksomhedens danske hjemmeside, 

dersom der oprettes en virksomhed syd for grænsen. 

Den nærmere indretning af det påtænkte grænsehandelskoncept indebærer, at kunderne 

bestiller brændslet på internettet, hvorefter kunderne enten selv afhenter det bestilte på 

virksomhedens adresse i Tyskland, eller finder en transportør til at levere det.  

Virksomheden henviser i den forbindelse til en dansk transportør på hjemmesiden, men 

det står kunden frit for at finde en anden.

Den trailer som brændslet transporteres i fra virksomhedens leverandør til adressen i 

Tyskland henstilles på firmaets adresse, uden at denne læsses af. Når indholdet i traileren 

er solgt, hvilket kan involvere flere danske husstande, bliver traileren hentet af den danske 

transportør, som de involverede kunder har valgt og betalt for at hente brændslet. 
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Kunderne foretager i den forbindelse bestillingen hos virksomheden og hos transportøren 

enkeltvis og uden kendskab til hinanden.

Skatteministeriet indstiller til at det konkrete spørgsmål besvares negativt. Det er 

Skatteministeriets opfattelse, at der er tale om fjernsalg, når en virksomhed som led i en 

helhedsløsning på sin hjemmeside oplister en eller flere transportører, dersom det på 

baggrund af en konkret helhedsbedømmelse kan konstateres, at virksomheden reelt kan 

siges at organisere transporten i samarbejde med transportøren.

Skatteministeriet oplister i den forbindelse en række forhold der i en sådan 

helhedsbedømmelse kan tale for at der er tale om en virksomheds indirekte involvering i 

transporten og derved fjernsalg, således 

• at de nærmere vilkår for transporten aftales mellem virksomheden og transportøren

• at virksomheden har aftalt rabat med transportøren, som kommer kunderne til gode

• at risikoen for varens beskadigelse eller bortkomst under transporten påhviler 

virksomheden således, at kundens eventuelle krav skal rettes mod denne

• at virksomheden og transportøren er koncernforbundne eller har et lignende 

interessefællesskab

• at virksomheden modtager provision af transportøren for at anvise kunderne

• at sælgeren betaler vederlag til transportøren for, at denne påtager sig transporten

Det er herefter Skatteministeriets opfattelse, at virksomheden i det konkrete påtænkte 

grænsehandelskoncept reelt aftaler de nærmere omstændigheder i forbindelse med 

transporten i samarbejde med transportøren. Der er i den forbindelse navnlig lagt vægt på, 

at transportøren samler transportopgaven for virksomhedens kunder, hvorfor der i 

spørgsmålet om hvorvidt der kan sælges brændsel med tysk moms i det konkrete tilfælde, 

indstilles til et negativt svar. Skatteministeriets indstilling tiltrædes af Skatterådet.

3.12.1 Vurdering af det bindende svar

Der er således med dette bindende svar tale om en skærpelse i forhold til tidligere praksis 

på området for fjernsalg, hvilket også fremgår af selve offentliggørelsen af svaret. 

Skærpelsen medfører i praksis, at et salg som det her omhandlende fremover vil blive 
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anset som fjernsalg, og leveringsstedet således bliver Danmark i stedet for Tyskland. 

Skærpelsen kommer til udtryk, når den af Skatteministeriet opstillede række forhold 

sammenholdes med eksempelvis det positive bindende svar afgivet i SKM2010.690.SR, 

efter hvilket virksomheden kan henvise til virksomhedsejerens bror som transportør, også 

dersom denne gøres til medindehaver af virksomheden, uden at fjernsalgsreglen derved 

finder anvendelse. Således vil virksomheden med en sådan konstruktion, være indirekte 

involveret i transporten til kunden, hvorfor fjernsalgsreglen vil finde anvendelse ifølge dette 

bindende svar, da der tydeligvis foreligger et interessefællesskab, når transportøren er 

medindehaver af virksomheden. Det samme gør sig gældende for det bindende svar 

afgivet i SKM2010.646.SR, hvor der var tale om en koncernforbundet 

transportvirksomhed. 

3.13 SKM2011.207.SR - Grænsehandel med træpiller

Spørgsmålet der ligger til grund for dette bindende svar omhandler et påtænkt 

grænsehandelskoncept, hvorefter en dansk virksomhed, hvis aktiviteter indebærer blandt 

andet salg af træpiller til danske kunder, overvejer at udvide virksomheden med en filial i 

Tyskland. Filialen i Tyskland skal primært sælge træpiller til private danske kunder, og i 

denne forbindelse ønsker virksomheden at indgå en samarbejdsaftale med et lagerhotel 

eller lignende i Tyskland, som herefter skal stå for selve lagerhandlingen. Salget af 

træpiller skal foregå via virksomhedens hjemmeside, hvor kunderne selv kan vælge, om 

levering skal ske fra virksomhedens hovedkontor i Danmark med dansk moms eller fra 

filialen i Tyskland med tysk moms. Dersom kunden vælger at købe træpillerne fra 

virksomhedens filial i Tyskland, sker betalingen for de bestilte varer enten via betalingskort 

eller bankoverførsel til virksomheden, hvorefter kunden skal tage stilling til, om varerne 

ønskes leveret eller afhentet i Tyskland. Ønsker kunden levering, henvises der til en 

fragtmand på hjemmesiden, hvorefter virksomheden overfører data for den pågældende 

levering til den valgte fragtmand og kunden betaler herefter direkte til denne. Træpillerne 

bliver herefter fragtet direkte fra producenten til den tyske filial eller fra selskabets adresse 

i Danmark til den tyske filial.

I modsætning til ovenstående bindende svar i SKM2011.206.SR har Skatteministeriet i 

denne sag afgivet bekræftende svar på, om virksomheden kan sælge træpiller fra sin 
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tyske filial med tysk moms, uden at der efter det i sagen oplyste derved bliver tale om 

fjernsalg. Begrundelsen for dette er, at kunden i dette grænsehandelskoncept afgiver 

ordren over internettet og samtidig betaler via betalingskort eller bankoverførsel direkte til 

transportøren. Herefter henter transportøren træpillerne på det tyske lager og leverer dem 

til den danske kunde, hvorved virksomheden vurderes intet at have med hverken 

bestillingen eller planlægningen af transporten at gøre. Skatteministeriet henviser dog til 

den samme række forhold, som indikerer hvornår en virksomhed kan siges at være 

indirekte involveret i transporten, oplistet i ovenfornævnte sag SKM2011.206.SR og 

understreger i den forbindelse, at det vil kunne tillægges afgørende vægt, dersom 

virksomheden på sine kunders vegne sikrer, at transporten gennemføres på særligt 

gunstige vilkår. Skatteministeriet bemærker endvidere at den positive besvarelse ikke 

udelukker en senere konstatering fra SKAT om, at der er tale om fjernsalg, dersom SKAT 

på baggrund af yderligere fremkomne oplysninger kan konstatere, at der efter en samlet 

helhedsbedømmelse af transaktionerne, eller eventuelt ud fra misbrugsbetragtninger, er 

tale om fjernsalg. Det bemærkes endvidere, at i det omfang træpillerne transporteres til 

den tyske filial fra virksomheden i Danmark med henblik på efterfølgende levering til en 

kunde i Danmark, skal det i øvrigt vurderes om leveringsstedet i stedet er i Danmark, 

allerede fordi træpillerne under de omstændigheder må anses for at befinde sig i Danmark 

på det tidspunkt, hvor transporten til den danske kunde påbegyndes. Skatteministeriet 

henviser her til Højesterets afgørelse SKM2010396.HR i Jet Trade sagen, som er 

behandlet ovenfor.

3.13.1 Vurdering af det bindende svar

Trods det positive udfald af dette bindende svar er der, i tråd med det bindende svar i 

SKM2011.206.SR som er behandlet umiddelbart ovenfor, tale om en skærpelse af tidligere 

praksis på området. Således tages der af Skatteministeriet forbehold for det positive svar 

og der henvises igen til de opstillede forhold, efter hvilke indirekte involvering i transporten 

kan statueres. Herudover understreger Skatteministeriet, at der eventuelt udfra 

misbrugsbetragtninger vil kunne konstateres fjernsalg. Det er første gang, at 

misbrugsbetragtninger nævnes i forbindelse med de bindende svar afgivet i relation til 

fjernsalgsreglen. 
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3.14 SKM2011.217.SKAT - Styresignal om fjernsalg af varer fra andre EU-lande

På baggrund af den skærpelse der i praksis finder sted med afgivelsen af de seneste 

bindende svar, udsteder Skatteministeriet et styresignal herom. Skatteministeriet 

tilkendegiver i styresignalet sin opfattelse af, hvornår salg af varer fra andre EU-lande, der 

bliver transporteret til kunder i Danmark, vil være omfattet af fjernsalgsreglen. 

Baggrunden for skærpelsen angives i styresignalet som værende den praksis, der har 

udviklet sig på området, efter positive bindende svar er afgivet og derved tilkendegivelser 

af, at forbindelse med at virksomheder oplister en række transportører på deres webside, 

så vil dette ikke medføre, at salget af varerne derved kvalificeres som fjernsalg efter 

Momslovens § 14, stk. 1, nr. 2. Efterfølgende har det vist sig, at den herefter udviklede 

praksis har fået den utilsigtede konsekvens, at flere virksomheder faktisk organiserer 

transporten af varerne sammen med én eller flere transportører, hvorved reglen i 

Momslovens § 14, stk. 1, nr. 2, reelt bliver udvandet.

I styresignalet tilkendegiver Skatteministeriet sin opfattelse af, hvornår der er tale om 

fjernsalg og hvornår der ikke er. Således er der ikke tale om fjernsalg, når virksomheden 

på sin webside oplister en række mulige transportører i forbindelse med salget, dersom 

dette blot er udtryk for, at virksomheden selv har undersøgt, hvilke transportører der kan 

tænkes at ville forestå transporten og derefter alene ønsker at informere sine kunder 

herom som en service. I denne situation skal salget ikke anses som fjernsalg.

Med hensyn til hvornår der er tale om fjernsalg oplister Skatteministeriet i styresignalet den 

samme række forhold som i SKM2011.206.SR, hvilke som led i en hedsbedømmelse kan 

tale for at en virksomhed er indirekte involveret i transporten.

3.14.1 Vurdering af styresignalet

Styresignalet bidrager ikke med nye forhold til oplistningen i SKM2011.206.SR. 

Konsekvenserne af skærpelsen er herefter, at virksomheder ikke længere kan indrette 

grænsehandelskoncepter i henhold til de positive bindende svar tidligere afgivet i 

SKM2010.646.SR, SKM2010.666.SR og SKM2010.690.SR. Skatteministeriet fastslår med 

styresignalet, at virksomheder, for ikke at blive omfattet af fjernsalgsreglen, reelt alene må 
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henvise til en række transportører som en service, som tilfældet vurderedes at være det i 

det bindende svar afgivet i SKM2011.207.SR.

3.15 Delkonklusion

Som udviklingen i praksis på området for grænsehandelskoncepter med al tydelighed 

viser, er der på nuværende tidspunkt langt fra helt klare linier, som danske virksomheder 

kan forholde sig til. De forhold hvorunder virksomhederne skal indrette sig momsmæssigt 

ændrer sig løbende, og afgiftsmyndighederne forsøger i takt hermed via styresignaler at 

synliggøre og kodificere, hvornår grænsehandelskoncepter kan anerkendes og hvornår de 

ikke kan. Samlet set er udviklingen på området for grænsehandelskoncepter udtryk for en 

stadig skærpelse.

Dansk praksis på området for grænsehandel er ovenfor søgt overskueliggjort for derved at 

anskueliggøre, hvilke kriterier der reelt er lagt til grund i afgørelserne. Samlet set kan der 

siges at være to grupperinger af grænsehandelskoncepter; koncepter hvor virksomheden 

selv helt eller delvist er etableret i Tyskland og koncepter hvor virksomheden ikke selv er 

etableret i Tyskland. De kriterier der af de forskellige instanser konkret lægges til grund for 

henholdsvis anerkendelse eller tilsidesættelse af et givent grænsehandelskoncept, kan 

herefter reduceres til følgende:

 

• Realitetsbedømmelse af transaktionerne, således at det udfra realitetsbetragtninger 

vurderes, om der med grænsehandelskonceptets konstruktion er tale om to transaktioner 

som forudsat af parterne og dermed et afhentningskøb med leveringssted i Tyskland, 

eller om der reelt er tale om en enkelt transaktion og dermed et forsendelseskøb fra 

Danmark via Tyskland hvorved der skal betales dansk moms. 

• Vurdering af om virksomheden kan siges at være indirekte involveret i transporten af en 

vare og dermed omfattet af fjernsalgsreglen.

I henhold til dansk praksis er således det første kriterium relevant for de virksomheder, der 

ikke selv er etableret i Tyskland, hvorefter et af virksomheden udøvet 

grænsehandelskoncept vil blive vurderet udfra realitetsbetragtninger med hensyn til 
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leveringssted. Således kan et sådant grænsehandelskoncept mødes med den indsigelse, 

at parternes oprindelige kvalifikation af de foretagne transaktioner ikke er i 

overensstemmelse med de faktiske forhold. Det kan udfra de foretagne vurderinger af 

afgørelserne udledes, at det i den forbindelse er tungtvejende, hvorvidt den part til hvem 

godet overdrages i Tyskland, vurderes at have opnået ret til som ejer at råde over godet.

På lignende vis er det andet kriterie relevant for virksomheder, der selv er etableret i 

Tyskland og derfor kan blive omfattet af fjernssalgsreglen, dersom virksomheden kan 

siges at være indirekte involveret i transporten af varen. Den seneste udvikling i praksis på 

dette område vidner om en væsentlig skærpelse, hvor der senest med styresignalet 

SKM2011.217.SKAT er oplistet en række forhold, der kan tale for at en virksomhed er 

indirekte involveret i transporten.

Derudover gøres misbrugsbetragtninger flere steder gældende af SKAT, således i samtlige 

Jet Trade afgørelserne, hvor SKAT er part. Dog får SKAT i ingen af tilfældene medhold i, at 

misbrugsbetragtninger finder anvendelse på de konkrete forhold. Senest nævner 

Skatterådet misbrugsbetragtninger som en mulighed i forhold til at konstatere fjernsalg, 

uden at dette dog uddybes nærmere. Misbrugsbetragtninger synes således ifølge de 

danske afgiftsmyndigheder at være anvendelige på området for grænsehandelskoncepter.
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Kapitel 4 EF-Domstolens praksis

Som det fremgår af ovenstående kapitel, udspringer de kriterier, der efter dansk praksis 

bliver lagt til grund når et grænsehandelskoncept tilsidesættes, af realitetsbetragtninger. 

Derudover bliver grænsehandelskoncepterne forsøgt tilsidesat udfra 

misbrugsbetragtninger, hvilket er tilfældet med Jet Trade sagen og senest er det frembragt 

i forbindelse med, om et grænsehandelskoncept kan siges at være omfattet af 

fjernsalgsreglen. Dette kapitel skal se nærmere på, hvad der indenfor EU er gældende 

omkring tilsidesættelse af transaktioner udfra disse betragtninger.

Der findes ikke i lovgivningen på området for moms et konkret regelsæt for misbrugs- og 

realitetsbetragtninger. Der kan dog, som det fremgår ovenfor af kapitel 2, inden for EU-

retten siges at eksistere nogle fundamentale retsregler, også benævnt almindelige 

retsgrundsætninger eller almindelige principper. En sådan retsgrundsætning findes om 

misbrug af rettigheder, også benævnt misbrugsdoktrinen. Misbrugsdoktrinen er udviklet 

inden for EF-Domstolens retspraksis og indebærer, at fællesskabsretten ikke kan gøres 

gældende med henblik på at muliggøre svig eller misbrug. Derudover følger det af EF-

Domstolens praksis, at det er et grundlæggende kriterium ved anvendelsen af det fælles 

momssystem, at der tages hensyn til den økonomiske virkelighed,25 hvilket må antages at 

være udtryk for, at også realitetsbetragtninger finder anvendelse indenfor EU.

Den konkrete udvælgelse af domme fra EF-Domstolen er i dette kapitel sket udfra en 

vurdering af, hvilke domme der bedst belyser indholdet af begreberne misbrug og 

økonomisk virkelighed og omstændighederne hvorunder disse kriterier kan anvendes. 

I relation til begrebet økonomisk virkelighed eller realitetsbetragtninger, er dommene 

C-260/95 DFDS og C-185/01 Auto Lease Holland BV behandlet. I DFDS-Dommen 

anvender Domstolen det grundlæggende kriterium om hensynet til den økonomiske 

virkelighed til, at tilsidesætte det af parterne forudsatte på området for moms. Auto Lease-

dommen nævner ikke dette grundlæggende kriterium direkte, men synes at anlægge en 

realitetsbetragtning.
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På området for misbrug er dommene C-255/02 Halifax og C-425/06 Part Service 

behandlet. Halifax-dommen er den første dom, hvori Domstolen tager stilling til om 

transaktioner, i overensstemmelse med et generelt gældende princip om misbrug af 

rettigheder, kan tilsidesættes og således om misbrugsdoktrinen også finder anvendelse 

indenfor momsretten. Dommen opstiller de betingelser, der skal være opfyldt, førend der 

kan konstateres misbrug. Part Service-dommen er behandlet, fordi den bidrager til at 

klarificere indholdet af betingelserne.

Den sidste afgørelse fra EF-Domstolen der er behandlet i dette kapitel er C-73/06 Planzer 

Luxembourg. I denne dom tager Domstolen både stilling til misbrug og det grundlæggende 

kriterium om hensynet til den økonomiske virkelighed i forhold til de i den omhandlede sag 

konkrete omstændigheder.

4.1 C-260/95 DFDS

Denne sag angår det danske selskab DFDS, hvis engelske datterselskab agerer som 

selskabets salgsagent for passagerydelser i Det Forenede Kongerige og Irland. England 

har gennemført særordningen i dagældende 6. momsdirektivs art. 2626, hvorefter 

rejsebureauers fortjenstmargin er afgiftspligtig. De engelske afgiftsmyndigheder mener, at 

selskabet med datterselskabet har etableret fast forretningssted i England, hvorfor 

momsbeskatningsstedet for de af datterselskabet solgte rejser er England og selskabet 

derfor er afgiftspligtig hertil. DFDS gør heroverfor gældende, at momsbeskatningsstedet er 

det land, hvor selskabet har etableret hovedsædet for sin økonomiske virksomhed, hvilket 

i dette tilfælde er Danmark, som modsat England har udnyttet muligheden i dagældende 6. 

momsdirektiv art 28 stk. 3 litra b for at opretholde momsfritagelsen for sådanne ydelser. 

DFDS får i første omgang medhold i sagen, mens domstolen hvortil sagen er appelleret 

vælger at forelægge sagen for EF-Domstolen, idet der er tale om fortolkning af 

dagældende 6. momsdirektiv.

DFDS har således etableret en konstruktion, med hvilken selskabet forsøger at anvende 

og drage fordel af bestemmelserne om leveringssted og dermed beskatningssted. 

Selskabet henholder sig i sagen til, at hovedreglen for tjenesteydelsers leveringssted efter 
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dagældende 6. momsdirektiv art. 9, stk. 127 er det sted, hvor den der yder tjenesten har 

etableret hjemstedet for sine økonomiske interesser eller et fast forretningssted, hvorfra 

tjenesteydelsen leveres. Selskabet påpeger i den forbindelse, at det sted hvor 

virksomheden har etableret hovedsædet for sin økonomiske virksomhed, efter Domstolens 

faste praksis28, har forrang som momsbeskatningssted og at et andet udfald vil medføre 

forvirring og konflikter medlemsstaterne imellem. 

Heroverfor gør de engelske myndigheder gældende, at DFDS har et fast forretningssted i 

en anden medlemsstat, hvorfra tjenesteydelserne præsteres i selskabets navn, hvorfor 

tjenesteydelserne bør afgiftsbelægges i denne medlemsstat. De engelske myndigheder 

anfører i den forbindelse, at dette er den mest rationelle løsning udfra et skatte- og 

afgiftsmæssigt synspunkt, da det er her tjenesteydelserne udføres.

Domstolen bemærker hertil, at det med Berkholz-dommen i præmis 17 blev slået fast, at et 

andet etableringssted end hjemstedet for virksomhedens økonomiske virksomhed alene 

kan komme i betragtning, dersom tilknytningen til hjemstedet ikke er nogen rationel 

løsning udfra et skatte- og afgiftsmæssigt synspunkt, eller dersom den skaber en konflikt 

med en anden medlemsstat. Herefter kan et fast forretningssted alene komme i 

betragtning, dersom det faste forretningssted indeholder tilstrækkelige og varige 

menneskelige og tekniske ressourcer til at kunne præstere ydelser af en vis stabilitet.29

Domstolen kommer frem til, at tilknytningen til hovedsædet for den økonomiske 

virksomhed, ikke i den konkrete sag fører til en rationel løsning udfra et skatte- og 

afgiftsmæssigt synspunkt, da det ikke er her rejserne reelt sælges. Domstolen udtaler i 

forbindelse hermed, at:

“ ... det [er] et grundlæggende kriterium ved anvendelsen af det fælles momssystem, at 

der tages hensyn til den økonomiske virkelighed.”30
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27 Den tilsvarende bestemmelse er at finde i Momssystemdirektivets art. 43.

28 Således anføres dette af EF-Domstolen som værende fast praksis i C-231/94 Fåborg-Gelting, hvorved der  
henvistes til den tidligere sag C-168/84 Berkholz.

29 Dommens præmisser 19 og 20.
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I forlængelse heraf anfører Domstolen, at en systematisk anvendelse af hovedsædet for 

den økonomiske virksomhed som leveringssted og dermed beskatningssted, således vil 

kunne føre til konkurrenceforvridning som følge af, at virksomheder tilskyndes til at 

etablere deres hovedsæde i de medlemsstater, der har opretholdt momsfritagelsen. 

Anvendelse af det faste forretningssted, hvorfra ydelserne reelt præsteres som 

leveringssted, vil derimod tage hensyn til en mulig spredning af rejsebureauets aktiviteter 

til flere medlemsstater.31

4.1.1 Vurdering af dommen

Domstolen anerkender således ikke som forudsat af DFDS, at denne kan benytte sig af 

momsfritagelsesbestemmelsen gældende i Danmark for rejser solgt i en anden 

medlemsstat, trods selskabets hovedsæde i Danmark. Det interessante ved dommen er 

Domstolens udtalelse om, at det er et grundlæggende kriterium ved anvendelsen af det 

fælles momssystem, at der tages hensyn til den økonomiske virkelighed. Kriteriet er 

således et generelt gældende kriterium på området for moms og medfører, at i 

momsmæssige sammenhænge skal den økonomiske virkelighed tages i betragtning i 

vurderingen af bestemmelsernes anvendelse på konkrete problemstillinger. Henset til 

sagens faktiske omstændigheder anvender Domstolen dog alene kriteriet til, at legitimere 

afvigelse fra hovedreglen om hovedsædet for den økonomiske virksomhed som 

leveringssted, hvorfor kriteriet ikke nødvendigvis er udtryk for en realitetsbetragtning. Dette 

uagtet den relation der umiddelbart synes at være mellem formuleringen af kriteriet og 

realitetsbetragtninger.

4.2 C-185/01 Auto Lease Holland BV

Denne sag vedrører det hollandske leasingselskab Auto Lease, som stiller motorkøretøjer 

til rådighed for sine kunder, der så til gengæld betaler en månedlig leasingafgift fastsat i en 

kontrakt. Derudover tilbyder Auto Lease tillige sine leasingkunder muligheden for at indgå 

aftale om brændstofadministration. Leasingkunderne modtager til formålet et 

benzinkreditkort, med hvilket de kan tanke brændstof og købe olieprodukter i Auto Lease’s 

navn og for dennes regning. Auto Lease momsberigtiger de samlede leasingydelser 

inklusive brændstofudgifterne i Holland og idet den del af omkostningerne der vedrører 
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levering af brændstof stammer fra tyske virksomheder, ansøger Auto Lease om 

tilbagebetaling af den moms, de tyske afgiftsmyndigheder har opkrævet i forbindelse 

hermed. De tyske afgiftsmyndigheder efterkommer i første omgang ansøgningen, men 

ændrer senere dette og afviser ansøgningen om tilbagebetaling med den begrundelse, at 

de pågældende udgifter vedrørende den indgående moms ikke skal anses for afholdt af 

Auto Lease men af den enkelte leasingtager. Således anser de tyske afgiftsmyndigheder 

leveringen af brændstof for leveret af benzinselskaberne direkte til leasingtageren i den 

medlemsstat, hvor der er opkrævet moms, altså Tyskland. Den tyske domstol hvortil sagen 

er indgivet mener, at sagens afgørelse beror på en fortolkning af dagældende 6. 

momsdirektivs bestemmelser og udsætter sagen, idet sagen forelægges EF-Domstolen.

Domstolen skal herefter tage stilling til, om der foreligger to transaktioner som dette er 

forudsat af Auto Lease, hvorefter benzinselskabet leverer et gode i form af brændstof til 

Auto Lease, der herefter leverer brændstoffet til leasingtagerne, eller om der reelt kun 

foreligger én transaktion, hvorefter brændstoffet leveres direkte til leasingtagerne, som 

dette er forudsat af de tyske myndigheder.

Domstolen bemærker indledningsvist, at det følger af dagældende 6. momsdirektivs art. 5 

stk. 132, at der ved levering af et gode forstås overdragelse af retten til som ejer at råde 

over et materielt gode. Efter Domstolens faste praksis omfatter dette enhver form for 

overdragelse af et materielt gode, hvorved den til hvem godet overdrages, bemyndiges til 

faktisk at råde over godet, som var denne ejer af godet.33
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32 Bestemmelsen er at finde i Momssystemdirektivets art. 14.

33 Dommens præmis 32. Der henvises her til præmisserne 7 og 8 i sag C-320/88 Shipping and Forwarding 
Enterprise Safe, hvor det fremgår:

“Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at begrebet "levering af et gode" ikke vedrører overdragelsen af 
ejendomsret i de efter gældende national ret fastsatte former, men at begrebet omfatter enhver form for 
overdragelse af et materielt gode foretaget af en person, som bemyndiger en anden person til som ejer at 
råde over godet.”
 
“Denne opfattelse er i overensstemmelse med formålet med direktivet, der blandt andet skal sikre, at det 
fælles merværdiafgiftssystem hviler på en ensartet definition af afgiftspligtige transaktioner. Dette formål vil 
imidlertid ikke kunne opfyldes, hvis levering af goder, som er en af de tre afgiftspligte transaktioner, 
undergives betingelser, som er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, hvilket er tilfældet ved de 
civilretlige bestemmelser om overdragelse af ejendomsretten.”



Domstolen tager på baggrund heraf stilling til, hvem de i sagen omhandlende 

benzinselskaber har overdraget denne ret til som ejer faktisk at råde over brændstoffet, 

Auto Lease eller leasingtagerne. Domstolen finder det herefter ubestridt, at leasingtagerne 

modtager brændstoffet direkte fra tankstationerne og at det derfor er leasingtagerne, der 

er berettigede til som ejere at råde over brændstoffet.34

Domstolen kan således ikke tiltræde, at brændstoffet kan anses som leveret fra 

benzinselskaberne til Auto Lease. Det bemærkes i relation hertil, at leasingtagerne selv 

indestår for betalingen af det faktiske forbrug og derved selv bærer udgifterne forbundet 

med brændstofleveringerne i deres helhed, i hvilken forbindelse Domstolen udtaler at:

“... leveringerne kun tilsyneladende er gennemført for Auto Leases regning.” 35 

Herefter er aftalen om brændstofadministration efter Domstolens opfattelse ikke at anse 

som en kontrakt om levering, men nærmere en kontrakt om finansiering af køb af 

brændstof, hvorfor Auto Lease efter Domstolens opfattelse i virkeligheden fungerer som 

leasingtagernes kreditgiver.36

4.2.1 Vurdering af dommen

Domstolen kan ikke tiltræde, at der som forudsat af Auto Lease har fundet to transaktioner 

sted, men anser brændstoffet som leveret direkte til leasingtagerne med leveringssted i 

Tyskland til følge. Domstolen synes udfra argumentationen med ordvalgene 

tilsyneladende, nærmere og i virkeligheden om den af Auto Lease valgte konstruktion, at 

anlægge en realitetsbetragtning, dog uden dette dog direkte nævnes. Af dommen kan 

således udledes, at transaktioner på området for moms skal kvalificeres ud fra deres 

økonomiske realitet, frem for den af parterne valgte formelle benævnelse. 

53

34 Dommens præmis 34.

35 Dommens præmis 35.

36 Dommens præmis 36. Min kursivering da det er de ord EF-Domstolen anvender i formuleringen af 
præmissen.



4.3 C-255/02 Halifax

Denne sag vedrører virksomheden Halifax der driver bankvirksomhed i England. 

Størsteparten af bankens ydelser er fritaget for moms, hvorfor der alene er delvis 

fradragsret for indgående moms. I forbindelse med oprettelsen af fire call centre indgår 

Halifax en aftale om udførsel af byggearbejder på forskellige grunde med datterselskabet 

Leeds Development. Leeds Development indgår herefter aftale med et andet af Halifax’ 

datterselskaber Country om udførsel af samme byggearbejder, hvorefter Country i sidste 

ende indgår en aftale med uafhængige entreprenører om udførsel af byggearbejderne. 

Herudover indgår banken Halifax en aftale med datterselskabet Leeds Development om 

udlejning af grundende. Leeds Development indgår herefter en tilsvarende aftale med et 

andet af bankens datterselskaber Property om samme lejemål, og property fremlejer 

herefter grundende tilbage til Halifax. Transaktionerne vedrørende udlejning af grundende 

betragtes som momsfritaget levering. Hensigten med dispositionerne er at opnå fuld 

fradragsret indenfor koncernen for den moms, som Halifax grundet den delvise fradragsret 

alene i meget begrænset omfang ville få godtgjort. Således indgiver Leeds Development 

momsangivelse med krav om godtgørelse af moms for transaktionerne vedrørende 

byggearbejder med Country, mens Country fratrækker den indgående moms på 

fakturaerne udstedt af de uafhængige entreprenører i den udgående moms vedrørende 

transaktionerne med Leeds Development. 

De engelske myndigheder afviser såvel Leeds Developments som Countrys anmodning 

om momsfradrag med den begrundelse, at Leeds Development ikke kan anses for at have 

leveret byggearbejderne til Halifax og ej heller kan anses for at have modtaget ydelser i 

form af byggearbejder fra Country. De engelske myndigheder er således af den opfattelse, 

at det er Halifax der har modtaget leveringer i form af byggearbejder fra de uafhængige 

entreprenører, hvorfor Halifax vil kunne fradrage momsen på de omhandlende arbejder 

med den for banken normale godtgørelsessats. På den baggrund mener myndighederne, 

at de foretagne transaktioner er udtryk for momsunddragelse, hvorfor de ikke kan anses 

som leveringer i momsmæssig forstand i relation til dagældende 6. momsdirektiv. De 

engelske myndigheder vælger herefter at forlægge fortolkningen heraf til Domstolen, 

samtidigt med at der også stilles spørgsmål hertil om fortolkningen af misbrugsprincippet i 

relation til sagen.
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Denne sag omhandler således en virksomhed, der ved at iværksætte en konstruktion 

indenfor koncernen forsøger at ændre de momsmæssige konsekvenser ved at udnytte 

reglerne om momsfradrag i dagældende 6. Momsdirektiv, så virksomheden ikke længere 

alene er delvis fradragsberettiget. 

EF-Domstolen tager i sagen indledningsvist stilling til, om de centrale begreber i 

dagældende 6. momsdirektiv levering af goder og tjenesteydelser, afgiftspligtig person 

samt økonomisk virksomhed kan gøres gældende, såfremt det eneste formål med en 

transaktion er at opnå en afgiftsfordel. Efter en gennemgang af begreberne understreges 

det af Domstolen, at de alle har en objektiv karakter og derved finder anvendelse 

uafhængigt af de pågældende transaktioners formål og resultat. Domstolen anfører videre, 

idet der henvises til tidligere praksis, at det vil stride mod det fælles momssystems 

formål37, dersom det gøres til en forpligtelse for afgiftsmyndighederne, at undersøge 

hensigten med en transaktion foretaget af en afgiftspligtig.38 På den baggrund fastslår 

Domstolen, at transaktionerne foretaget i nærværende sag udgør levering og goder og 

tjenesteydelser og er udtryk for økonomisk virksomhed efter 6. momsdirektivs 

bestemmelser, når de som i sagen opfylder de objektive kriterier, disse begreber er 

baseret på. Alene hvis der er tale om svigstilfælde, herunder eksempelvis urigtige 

angivelser, kan disse objektive kriterier ikke anses for opfyldt.

Herefter tager Domstolen stilling til, om den i praksis af Domstolen udviklede doktrin om 

misbrug af rettigheder også finder anvendelse på virksomhederne i denne sag. Hertil 

anfører Domstolen, at ifølge fast praksis kan fællesskabsretten ikke gøres gældende af 

borgerne med henblik på at muliggøre svig og misbrug, idet der henvises til en række 

ældre domme. I tilknytning hertil anføres det, at anvendelsesområdet for fællesskabsretten 

ikke kan udvides til at omfatte virksomheders retsstridige transaktioner, som er udført 

alene med det formål at opnå fordele i henhold til fællesskabsrettes bestemmelser. I 

umiddelbar forlængelse heraf udtaler Domstolen at: 
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“Dette princip om forbud mod misbrug finder også anvendelse på momsområdet.”39 

Domstolen understreger dog heroverfor, at de fællesskabsretlige bestemmelser på 

området ikke fører til, at en virksomhed i sin tilrettelæggelse af transaktioner skal vælge 

dem, der fører til den højeste momssats, men at:

“... afgiftspligtige personer tværtimod [har] ret til at vælge en sådan struktur for 

virksomhedsdriften, at deres afgiftstilsvar reduceres.” 40

 

Med udgangspunkt i disse generelle betragtninger fremfører Domstolen, at førend misbrug 

på momsområdet kan konstateres, skal to betingelser41 være opfyldt:

1. De omhandlede transaktioner indebærer, at der opnås en afgiftsfordel, som det ville 

stride mod formålet med de relevante bestemmelser at tildele - også selvom disse 

bestemmelser formelt set er overholdt.

2. Det skal fremgå af en samlet række objektive omstændigheder, at hovedformålet med 

de foretagne transaktioner er at opnå en afgiftsfordel.

Hvad angår den første betingelse bemærker Domstolen, at momsfradragsretten tilsigter at 

afgiftsbyrden for virksomhederne er neutral, således at disse aflastes for den moms, der i 

forbindelse med økonomisk virksomhed er afholdt. Således skal dette neutralitetsprincip 

iagttages, når de foretagne transaktioner vurderes i henhold til denne betingelse, for at 

misbrug kan statueres. Med hensyn til den anden betingelse anfører Domstolen,at:

“ ... forbuddet mod misbrug [mister] sin relevans, når der kan være en anden begrundelse 

for de omhandlede transaktioner end blot at opnå afgiftsfordele.”42

I forbindelse hermed anføres det af Domstolen, at den nationale domstol i vurderingen af 

om hovedformålet med de foretagne transaktioner er at opnå en afgiftsfordel, kan 
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medtage faktorer som at transaktionerne er af rent kunstig karakter samt at der foreligger 

juridiske, økonomiske eller personlige forbindelser de involverede parter imellem.43

I relation til den konkrete sag påpeger Domstolen, at formålet med momsfradragsretten er 

at momspligtige virksomheder ikke belastes af den moms, der afholdes i forbindelse med 

udøvelsen af økonomisk virksomhed. Neutralitetsprincippet indebærer således, at der 

nødvendigvis må være en direkte og umiddelbar tilknytning mellem en indgående og en 

eller flere udgående transaktioner, for at virksomheden kan opnå fradragsret4445. Således 

vil det stride mod neutralitetsprincippet, dersom en virksomhed som den i hovedsagen 

omhandlede tildeles fuld fradragsret for indgående moms, når denne som led i de for 

virksomheden normale forretningsmæssige transaktioner, alene har delvis fradragsret46. 

Slutteligt anføres konsekvenserne af et konstateret misbrug af Domstolen hvilke 

indebærer, at de foretagne transaktioner skal omdefineres, for derved at retablere den 

situation der ville foreligge, dersom de misbrugsvurderede transaktioner ikke var foretaget.

4.3.1 Vurdering af dommen

Den af de engelske myndigheder anlagte opfattelse, hvorefter de af virksomheden 

foretagne transkationer, der har karakter af momsunddragelse, ikke er at anse som 

leveringer efter dagældende 6. momsdirektiv, afvises af Domstolen. Det kan udfra dette 

udledes, at en virksomheds transaktioner som udgangspunkt altid skal vurderes udfra de 

objektive kriterier, som angives i direktivets bestemmelser. Således vil en transaktion der 

savner forretningsmæssig begrundelse og som udelukkende er iværksat med det formål at 

opnå en afgiftsfordel, stadig skulle anerkendes i momsmæssig forstand.

Domstolen anerkender at misbrugsdoktrinen, efter hvilken fællesskabsretten ikke kan 

gøres gældende af borgerne med henblik på at muliggøre svig og misbrug, også finder 
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anvendelse i momsmæssig henseende og fremsætter i den forbindelse to betingelser 

herfor. Den første betingelse bevirker, at de nationale domstole i vurderingen af om en 

transaktion kan karakteriseres som misbrug, først skal fastlægge om der med 

transaktionen opnås en afgiftsfordel og dernæst sammenholde denne med formålet med 

de relevante bestemmelser, for at vurdere om afgiftsfordelen strider herimod. Herefter skal 

de nationale domstole i henhold til den af Domstolen fremsatte anden betingelse 

fastlægge de omhandlede transaktioners egentlige indhold, formål og betydning. Ordlyden 

af den anden betingelse fordrer, at dersom opnåelse af en afgiftsfordel ikke er 

hovedformålet med en foretaget transaktion, kan afgiftsmyndighederne ikke konstatere 

misbrug med henvisning til disse betingelser. 

I den konkrete sag vurderes transaktionernes formål udelukkende at være opnåelse af en 

afgiftsfordel, hvormed grænsedragningen må antages at være mere kompliceret, dersom 

transaktionerne kan anses for at have andre formål. Denne antagelse bestyrkes af 

Domstolens udtalelse om, at forbuddet mod misbrug mister sin relevans, når der kan være 

en anden begrundelse for de omhandlede transaktioner end blot opnåelse af en 

afgiftsfordel. Trods ordvalget kan være en anden begrundelse, må det antages at denne 

anden begrundelse skal udgøre hovedformålet med transaktionen, idet Domstolen, uagtet 

at opnåelse af en afgiftsfordel vurderes at være transaktionernes eneste formål i den 

konkrete sag, fremsætter faktorer som kan indgå i en vurdering af, om opnåelse af en 

afgiftsfordel kan anses som værende hovedformålet med transaktionerne, herunder om 

transaktionerne er af rent kunstig karakter og om der foreligger juridiske, økonomiske eller 

personlige forbindelser de involverede parter imellem. Det vil således i den forbindelse 

være de nationale myndigheder der bærer bevisbyrden herfor.

4.4 C-425/06 Part Service

Denne sag omhandler to italienske virksomheder Italservice og IFIM, der sammen indgår i 

et samarbejde om leasing af biler. Virksomhederne, der tilhører samme financielle 

koncern, opdeler leasingopgaven mellem sig, således at det er IFIM der indgår selve den 

kontraktuelle leasingaftale med leasingtageren og modtager fra denne en leasingafgift, en 

sikkerhedsstillelse svarende til godets værdi samt en ubegrænset kautionsstillelse herfor. 

For selve denne leasingafgift pålægges der af IFIM moms. Italservice indgår aftale med 
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leasingtageren om forsikring af den leasede bil samt sikring af de forpligtelser, der påhviler 

leasingtageren i forhold til IFIM, således finansiering af sikkerhedsstillelsen og den 

ubegrænsede kaution. For disse ydelser modtager Italservice betaling af leasingtageren, 

idet leasingafgiften der skal betales til IFIM samtidigt reduceres med dette beløb, således 

at de samledes leasingindtægter for IFIM i de fleste tilfælde alene udgør et beløb, der i 

ringe grad overstiger godets værdi. IFIM modtager derudover som mægler et tillæg fra 

Italservice, samt et beløb i tilfælde af leasingtagerens misligholdelse af kontrakten. 

Samtlige disse ydelser faktureres uden moms i henhold til de nationale bestemmelser, der 

følger af dagældende 6. momsdirektivs art. 13, punkt B, der fastsætter momsfritagelser for 

blandt andet forsikringstransaktioner, ydelse og formidling af lån, samt forpligtelser om 

sikkerhedsstillelse.47

De italienske afgiftsmyndigheder finder efter kontrolundersøgelser af Italservice, at trods 

forekomsten af flere selvstændige kontrakter parterne imellem, udgør disse som helhed én 

enkelt kontrakt. Afgiftsmyndighederne fastholder således, at leasingtagernes betaling er 

kunstigt delt op for derved at begrænse afgiftsgrundlaget. Italservice anfører heroverfor, at 

opdelingen af kontrakterne ikke er foretaget med henblik på afgiftsunddragelse, men 

derimod af økonomiske hensyn i relation til blandt andet marketing og tilrettelæggelse. 

Den nationale ret mener at afgørelsen beror på, om der med de foretagne transaktioner 

kan statueres misbrug, når finansieringstransaktionen, hvilken i national praksis er en 

væsentlig del af leasingkontrakten, reguleres af en selvstændig kontrakt og anmoder 

derfor EF-Domstolen om en præjudiciel afgørelse. Herudover anmoder den nationale ret 

om, at rækkevidden af betingelserne for misbrug fremsat i sagen C-255/02 Halifax 

præciseres.

Domstolen indleder med at understrege, at dagældende 6. momsdirektiv skal fortolkes 

således, at der foreligger misbrug, når hovedformålet med en transaktion er opnåelse af 

en afgiftsfordel. Dette uanset at transaktionerne i Halifax-dommen udelukkende havde til 

formål at opnå en afgiftsfordel, således at betingelsen om at hovedformålet med en 
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transaktion skal være opnåelse af en afgiftsfordel udgør en minimumsgrænse for, at der 

kan konstateres misbrug.48

Inden Domstolen tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt de i den konkrete sag foretagne 

transaktioner med hensyn til momsen kan anses som misbrug, understreger Domstolen 

indledningsvist ligesom i Halifax-dommen, at virksomheder har ret til at vælge en sådan 

struktur for virksomhedsdriften at afgifttilsvaret reduceres, når der er mulighed herfor.49 

Ydermere anfører Domstolen, at dersom en transaktion indebærer levering af flere 

tjenesteydelser skal det vurderes, om disse er at anse som bestående af en samlet ydelse 

eller af en række særskilte og uafhængige ydelser. Der er efter Domstolens praksis tale 

om en samlet ydelse, når en række ydelser kan siges at udgøres af en eller flere 

hovedydelser og en eller flere sekundære ydelser, således at de sekundære ydelser ikke 

for kunderne udgør et mål i sig selv, men et middel til at nå målet.50

I relation til den konkrete sag fremhæver Domstolen de foretagne transaktioners relevante 

karakteristika og bemærker i tilknytning hertil, at for at afgøre om transaktionerne kan 

anses for at udgøre misbrug, skal det af nationale ret først undersøges, om formålet med 

disse er opnåelse af en afgiftsfordel, som det vil stride mod formålene med dagældende 6. 

momsdirektiv at tildele. Dernæst skal det undersøges, om opnåelse af en afgiftsfordel er 

hovedformålet med transaktionerne.51

I tilknytning hertil anfører Domstolen, at der med hensyn til den første betingelse kan 

lægges vægt på, at det ønskede resultat med den i denne sag foretagne opdeling er 

opnåelse af en afgiftsfordel i form af momsfritagelse for den del af ydelserne, der er udskilt 

til virksomheden Italservice. Dette vil være i strid med formålet i dagældende 6. direktivs 

art. 11 punkt A52 , efter hvilket der normalt skal ske beskatning af den samlede modværdi 

for en leveret ydelse. Det understreges i denne forbindelse, at det følger af Domstolens 
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faste praksis, at udlejning af biler ved leasing er en momspligtig tjenesteydelse, hvis 

beskatningsgrundlag skal fastlægges efter denne bestemmelse.53

Med hensyn til vurderingen der skal foretages i relation til den anden betingelse for 

misbrug, nævner Domstolen transaktionernes rent kunstige karakter og forbindelsen 

mellem aktørerne i sagen, som betragtninger der kan lægges til grund for at bevise, at 

opnåelse af en afgiftsfordel er hovedformålet med transaktionerne, uanset om der også 

måtte ligge andre hensyn til grund.54

4.4.1 Vurdering af dommen

Domstolen fremsætter således i denne afgørelse de samme to betingelser for misbrug 

som i Halifax-dommen, idet det her med hensyn til den anden betingelse præciseres, at 

det for at der kan statueres misbrug alene er nødvendigt, at opnåelse af en afgiftsfordel er 

hovedformålet med transaktionen, hvilket således er at anse som minimumsgrænsen for 

at statuere misbrug. Dette vurderes af Domstolen at være tilfældet i den konkrete sag, 

uagtet at virksomheden i modsætning til Halifax-dommen gør gældende, at der ligger 

andre og gyldige økonomiske hensyn til grund for opdelingen af kontrakterne end 

opnåelse af en afgiftsfordel. Som dette også var tilfældet i Halifax-dommen, oplister 

Domstolen således nogle omstændigheder, der kan tages i betragtning i vurderingen af, 

om opnåelse af en afgiftsfordel er hovedformålet med transaktionen, herunder de 

implicerede parters forbindelse til hinanden og transaktionernes rent kunstige karakter. 

4.5 C-73/06 Planzer Luxembourg

Denne sag omhandler selskabet Planzer Luxembourg, der driver transportvirksomhed 

med hjemsted i Luxembourg og hvis eneste deltager Planzer Transport har hjemsted i 

Schweiz. Direktørerne for selskabet er to ansatte i Planzer Transport, hvoraf den ene er 

bosat i Schweiz og den anden i Italien. 
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I forbindelse med driften af transportvirksomheden indgiver selskabet ansøgninger til de 

tyske afgiftsmyndigheder i henhold til 8. direktiv 55 om tilbagebetaling af den moms, som 

selskabet har betalt ved køb af brændstof i Tyskland. Disse ansøgninger er som påkrævet 

vedlagt en attestation fra afgiftsmyndighederne i Luxembourg, hvoraf det fremgår, at 

selskabet er momspligtigt under et momsnummer i Luxembourg. 

De tyske afgiftmyndigheder afslår ansøgningerne med henvisning til, at det ikke kan anses 

for godtgjort, at selskabet er etableret i Luxembourg, idet afgiftsmyndighederne har 

konstateret, at selskabet ikke på den i attestationen nævnte adresse har installeret en 

telefonforbindelse. Selskabet er således ikke efter de tyske afgiftsmyndigheders opfattelse 

omfattet af 8. direktiv, men er i stedet omfattet af 13. direktiv56, da selskabet anses for at 

have sit hjemsted i Schweiz. Da selskabet således efter de tyske afgiftsmyndigheders 

opfattelse har etableret sit hjemsted uden for Fællesskabets område, finder den nationale 

tyske lovgivning på området anvendelse, efter hvilken der gælder, at virksomheder der 

ikke er etableret på Fællesskabets område ikke har ret til tilbagebetaling af indgående 

moms hidhørende fra køb af brændstof.

 

Selskabet anfægter dette med henvisning til yderligere dokumentation for, at selskabet har 

hjemsted i Luxembourg, således blandt andet at selskabet beskattes direkte i 

Luxembourg, at selskabets to direktører udfører deres arbejde i Luxembourg, at fem 

ansatte arbejder på selskabets hjemsted, hvor også selskabets brevhoved henviser til og 

fakturaer udstedes fra. En senere instans afsiger dom og tager selskabets påstand til 

følge, hvilken dom der dog senere ophæves og hjemvises til fornyet behandling i samme 

instans idet det præciseres, at begreberne etablering og hjemsted skal fortolkes i 

overensstemmelse med fællesskabsretten og anvises hvilke kriterier der herefter kan 

tænkes at være af afgørende betydning. Den nationale ret der skal afgøre sagen, 

fastlægger efter en grundig undersøgelse de faktiske omstændigheder omkring selskabet, 
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hvilke i store træk peger på, at selskabets afgørende ledelsesbeslutninger vedrørende 

driften træffes i Luxembourg, mens de operative forretninger foretages i Schweiz. Den 

nationale ret er herefter i forhold til afgørelsen i tvivl om rækkevidden af den attestation, 

der efter 8. direktiv stilles krav om samt om fortolkningen af begrebet i hjemstedet for sin 

økonomiske virksomhed, som dette fremgår af 13. direktiv. Den nationale ret anmoder i 

den forbindelse EF-Domstolen om præjudiciel afgørelse.

Domstolen indleder med at bemærke, at 8. direktiv har et dobbelt hovedformål, hvoraf den 

ene del vedrører at undgå dobbeltbeskatning af virksomheder etableret i en medlemsstat, 

hvilket sikres ved, at virksomheder der er etableret i en medlemsstat har ret til at få 

tilbagebetalt den moms, der er erlagt i andre medlemsstater. Den anden del af 

hovedformålet med direktivet er at undgå visse former for afgiftssvig og unddragelse. 

Dette sikres ved, at tilbagebetalingen betinges af samtidig indlevering af en attestation 

udstedt af afgiftsmyndighederne i den medlemsstat, hvor virksomheden har sit hjemsted, 

hvilken ordning bygger på samarbejde og gensidig tillid mellem medlemsstaternes 

afgiftsmyndigheder.57 

Udfra disse bemærkninger understreger Domstolen, at afgiftsmyndighederne i den 

tilbagebetalende medlemsstat er faktisk og retligt bundet af oplysningerne i attestationen, 

der således danner grundlag for at antage, at den pågældende virksomhed er både 

momspligtig og etableret i den udstedende medlemsstat.58 Det anføres dog i tilknytning 

hertil, at henset til at medlemsstaterne kan have forskellige nationale regler, alt efter om 

virksomheden har sit hjemsted henholdsvis indenfor eller udenfor Fællesskabets område, 

er der intet til hinder for, at afgiftsmyndighederne i den tilbagebetalende medlemsstat 

sikrer sig omkring den attesterede virksomheds økonomiske virkelighed, da det er et 

grundlæggende kriterium ved det fælles momssystem, at der tages hensyn hertil.59 
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Videre anføres det, at det følger af Domstolens faste praksis, at Fællesskabsretten ikke 

kan gøres gældende med henblik på at muliggøre svig eller misbrug.60 

I relation til den konkrete sag udtaler Domstolen, at der vil foreligge misbrug, dersom en 

virksomhed søger at drage fordel af tilbagebetalingsordningen efter 8. direktiv, når denne 

attestation ikke svarer til den økonomiske virkelighed i den medlemsstat der har udstedt 

attestationen, og virksomheden således ikke er etableret på fællesskabets område.61 

Domstolen understreger dog i denne forbindelse, at:

“Selv om afgiftsmyndigheden i den tilbagebetalende medlemsstat er i tvivl — f.eks. på 

grund af mistanke om misbrug — om den økonomiske virkelighed for så vidt angår den i 

attestationen omhandlede virksomhed, kan den imidlertid ikke, henset til den formodning, 

som skabes ved attestationen, give den afgiftspligtige afslag på tilbagebetaling uden at 

have foretaget nogen anden form for forudgående kontrol.”62

Herefter tager Domstolen i relation til den konkrete sag stilling til fortolkningen af udtrykket 

hjemsted for økonomisk virksomhed, som dette fremgår af 13. direktiv. I den forbindelse 

bemærker Domstolen, at selvom det sted hvorfra selskabet faktisk driver sine forretninger 

ikke kan anses som værende i den medlemsstat der har udstedt attestation herfor, kan det 

ikke udelukkes, at det er her virksomheden har etableret hjemstedet for sin økonomiske 

virksomhed.63 Således skal der tages hensyn til en bred vifte af faktorer ved fastlæggelsen 

af hjemstedet for et selskabs økonomiske virksomhed, idet udtrykket vedrører det sted, 

hvor beslutninger vedrørende den daglige ledelse af virksomheden træffes og stedet hvor 

virksomhedens centrale administration udøves.64
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61 Dommens præmis 45.

62 Dommens præmis 46.

63 Dommens præmis 59.

64 Dommens præmis 63.



4.5.1 Vurdering af dommen

Som det fremgår af dommen, stilles der ikke af den forelæggende nationale ret spørgsmål 

om hverken virksomhedens økonomiske virkelighed eller misbrug. Domstolen frembringer 

således på eget initiativ disse betragtninger i forbindelse med fastlæggelsen af 

rækkevidden af den attestation, der efter 8. direktiv kræves ved tilbagebetaling af moms 

erlagt af en virksomhed i en anden medlemsstat end den, hvori virksomheden er etableret. 

Domstolen fremhæver ligesom i DFDS-dommen, at hensynet til den økonomiske 

virkelighed er et grundlæggende kriterium ved anvendelsen af det fælles momssystem. 

Dette gøres i forbindelse med at Domstolen, efter at have slået fast at 

afgiftsmyndighederne i den medlemsstat der skal tilbagebetale moms til en virksomhed, 

faktisk og retligt er bundet af oplysningerne i attestationen, tilkendegiver, at dette ikke er til 

hinder for, at afgiftsmyndighederne søger at forsikre sig omkring virksomhedens 

økonomiske virkelighed. I samme forbindelse anføres det af Domstolen, at dersom 

afgiftsmyndighederne er i tvivl omkring den økonomiske virkelighed, eksempelvis grundet 

mistanke om misbrug, kan dette tale for en nærmere undersøgelse af berettigelsen af 

tilbagebetalingen. 

Domstolen inddrager i modsætning til tidligere med denne dom både hensynet til den 

økonomiske virkelighed og misbrug på samme forhold. Det fremgår ikke tydeligt af 

dommen, efter hvilket af disse kriterier forholdet skal vurderes. Således anfører 

Domstolen, at der vil være tale om misbrug, dersom en virksomhed søger at drage fordel 

af tilbagebetalingsordningen i henhold til 8. direktiv, uagtet at virksomhedens etablering i 

den medlemsstat der har udstedt attestation herpå ikke svarer til den økonomiske 

virkelighed. Det grundlæggende kriterium om den økonomiske virkelighed, synes herefter 

at indgå som en del af betingelserne for, at der kan statueres misbrug. 

4.6 Delkonklusion

Af EF-Domstolens praksis kan udledes, at der også på området for moms kan anvendes 

realitets- og misbrugsbetragtninger i vurderingen af om de af parterne foretagne 

transaktioner skal tilsidesættes.
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DFDS-dommen slår fast, at det er et grundlæggende kriterium ved anvendelsen af det 

fælles momssystem, at der tages hensyn til den økonomiske virkelighed. Om der med 

kriteriet er tale om en egentlig realitetsbetragtning synes dog uklart i forhold til sagens 

omstændigheder.

Med Auto Lease-dommen illustreres det derimod, at transaktioner skal kvalificeres udfra 

disses økonomiske realitet fremfor den af de implicerede parter forudsatte formelle 

betegnelse. Der er her tydeligvis tale om en realitetsbetragtning, idet de omhandlede 

transaktioner af EF-Domstolen kvalificeres anderledes end af parterne, under henvisning 

til at parternes kvalifikation ikke er i overensstemmelse med de objektive omstændigheder.

I Halifax-dommen understreges det, at princippet om forbud mod misbrug finder også 

anvendelse på momsområdet. Derudover opstilles der med dommen to betingelser for at 

der kan statueres misbrug, således at de omhandlede transaktioner indebærer at der 

opnås en afgiftsfordel, som det ville stride mod formålet med de relevante bestemmelser 

at tildele - også selvom disse bestemmelser formelt set er overholdt, samt at det skal 

fremgå af en samlet række objektive omstændigheder, at hovedformålet med de foretagne 

transaktioner er at opnå en afgiftsfordel.

Med Part Service-dommen præciseres det, at for at der kan konstateres misbrug er det 

alene nødvendigt, at opnåelse af en afgiftsfordel er hovedformålet med transaktionen, 

således at det ikke nødvendigvis er transaktionens eneste formål.

EF-Domstolens afgørelser om misbrug illustrerer således, at mens parternes kvalifikation 

af transaktionerne må lægges til grund udfra en objektiv vurdering af disse, kan parterne 

alligevel nægtes de retsvirkninger der følger af de relevante bestemmelser, når 

misbrugsbetingelserne er opfyldt.

I Planzer Luxembourg-dommen anføres både det grundlæggende kriterium om hensynet 

til den økonomiske virkelighed og misbrugsprincippet på samme forhold af EF-Domstolen.

Det bemærkes med hensyn denne dom, at grænserne mellem det grundlæggende 

kriterium om hensynet til den økonomiske virkelighed og misbrugsbetragtninger ikke synes 

skarpe.
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Kapitel 5 - Analyse 

I det følgende foretages en undersøgelse og analyse af i hvilket omfang de kriterier, der 

efter kapitel 3 om dansk praksis på området for grænsehandelskoncepter lægges til grund, 

med hensyn til at anerkende disse momsmæssigt er i overensstemmelse med den af EF-

Domstolen udviklede praksis på området for moms behandlet i kapitel 4. Af praktiske 

årsager og navnlig for overskuelighedens skyld er den del af den danske praksis, der 

vedrører realitetsbetragtninger valgt repræsenteret af Højesterets afgørelse i Jet Trade 

sagen, idet Højesteret er den øverste instans og idet dommen synes dækkende. 

5.1 Realitetsbetragtninger

Som det fremgår af EF-Domstolens praksis er det et grundlæggende kriterium ved 

anvendelsen af det fælles momssystem, at der tages hensyn til den økonomiske 

virkelighed. EF-Domstolen anvender i DFDS-dommen dette grundlæggende kriterium om 

hensynet til den økonomiske virkelighed til at legitimere en afvigelse fra hovedreglen om 

hovedsædet for den økonomiske virksomhed som leveringssted. EF-Domstolen 

underkender således konstruktionen med henvisning til at, det ikke er en rationel løsning, 

at betragte selskabets økonomiske hjemsted som leveringssted, og udtaler i den 

forbindelse:

“En systematisk anvendelse af løsningen med hovedsædet for den økonomiske 

virksomhed ville i øvrigt kunne føre til konkurrenceforvridning, da den indebærer en risiko 

for, at virksomheder, der udøver deres aktiviteter i én medlemsstat, tilskyndes til at 

etablere deres hovedsæde i en anden medlemsstat, der har valgt at opretholde 

momsfritagelsen for de pågældende tjenesteydelser, for dermed at undgå beskatning.”65

Med DFDS-dommen signalerer EF-Domstolen således, at den i sagen omhandlede 

konstruktion ikke kan anerkendes, da formålet er at undgå beskatning. Spørgsmålet er 

herefter, om dommens henvisning til at det er et grundlæggende kriterium ved 

anvendelsen af det fælles momssystem, at der tages hensyn til den økonomiske 

virkelighed, kan tages til indtægt for en egentlig realitetsbetragtning, der således kan stå 

alene. Henset til at formålet med konstruktionen er at undgå beskatning, vil der kunne 

argumenteres for, at konstruktionen også vil kunne opfylde betingelserne for misbrug.
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Dette synes endvidere understreget med Planzer Luxembourg-dommen. Med dommen 

henføres således det grundlæggende kriterium om hensynet til den økonomiske 

virkelighed fra DFDS-dommen til misbrugsbetragtningerne fra Halifax-dommen, idet det 

anføres, at fællesskabsretten ikke kan gøres gældende med henblik på at muliggøre 

misbrug og at dette vil være tilfældet, dersom der er etableret en situation, efter hvilken der 

kan drages fordel af en momsretlig ordning, når situationen ikke svarer til den økonomiske 

virkelighed.66 Dette kunne pege i retning af, at det grundlæggende kriterium om hensynet 

til den økonomiske virkelighed snarere kan siges at være en del af 

misbrugsbetragtningerne. Dette synes implicit at være i overensstemmelse med Halifax-

dommen og Part Service-dommen, hvor det anføres at transaktionernes egentlige indhold 

og egentlige betydning skal fastslås, når hovedformålet med transaktionerne vurderes.67  

Efter disse domme forekommer det således tvivlsomt om realitetsbetragtninger, i form af 

det grundlæggende kriterium om hensynet til den økonomiske virkelighed, kan stå alene 

som begrundelse for at tilsidesætte grænsehandelskoncepter.

 

Heroverfor står imidlertid Auto Lease-dommen, der uden at henvise til det grundlæggende 

kriterium om hensynet til den økonomiske virkelighed eller misbrug, foretager en 

realitetsbedømmelse af de i sagen omhandlede transaktioner. De i denne sag foretagne 

transaktioner, vil således som den eneste af de i kapitel 4 behandlede domme fra EF-

Domstolen, ikke også opfylde betingelserne for misbrug, hvorfor der er tale om en 

tilsidesættelse alene udfra en realitetsbetragtning. Således er der med de i sagen 

foretagne transaktioner end ikke tale om opnåelse af en afgiftsfordel.

Med Auto Lease-dommen illustreres det således, at transaktioner skal kvalificeres udfra 

disses økonomiske realitet fremfor den af de implicerede parter forudsatte formelle 

betegnelse.

Det er på baggrund af Auto Lease-dommen nærliggende at inddrage realitetsbetragtninger 

i relation til grænsehandelsproblematikken. For at et grænsehandelskoncept kan 

tilsidesættes med henvisning til realitetsbetragtninger, skal grænsehandelskonceptet ikke 
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67 Halifax-dommens præmis 81 og Part Service-dommens præmis 54 og præmis 62, hvor der henvises til 
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kunne anerkendes, når der udfra en objektiv vurdering af omstændighederne ikke er 

overensstemmelse mellem de faktiske forhold og parternes kvalifikation heraf. Det er 

således de økonomiske realiteter og ikke den ydre fremtrædelsesform der er afgørende. 

I Højesterets afgørelse af Jet Trade-sagen tilsidesættes den i grænsehandelskonceptet 

foretagne transaktion, der udgøres af leveringen fra Jet Trade til den tyske 

samarbejdspartner udfra realitetsbetragtninger. Grænsehandelskonceptet underkendes 

altså og det vurderes, at der reelt alene foreligger en enkelt transaktion og ikke to separate 

transaktioner som forudsat af både Jet Trade og de tidligere instanser der har afgjort 

sagen. Dette gøres udfra en vurdering af, at den tyske samarbejdspartner som indsat 

mellemled ikke har opnået ret til som ejer at råde over båden, hvorefter der ikke har fundet 

en levering sted. Denne vurdering er funderet i en forklaring afgivet af en ansat hos den 

tyske samarbejdspartner, hvorefter det lægges til grund, at kunden vælger en båd hos Jet 

Trade i Danmark, hvorefter Jet Trade kontakter den tyske samarbejdspartner og meddeler 

denne, at der kommer en kunde. 

Højesteret tilsidesætter i Jet Trade- dommen den omhandlede transaktion udfra det 

samme rationale som EF-Domstolen i Auto Lease-dommen. Således lægges vægten i 

begge domme på, om der med transaktionen er opnået ret til som ejer at råde over godet, 

som dette fremgår af henholdsvis Momslovens § 4 stk. 1 og Momssystemdirektivets art. 

14 stk. 1. Efter EF-Domstolens faste praksis omfatter levering af et gode enhver form for 

overdragelse af et materielt gode, hvorved den til hvem godet overdrages, bemyndiges til 

faktisk at råde over godet, som var denne ejer af godet, hvilken praksis der henvises til i 

Auto Lease-dommen. Heraf følger umiddelbart, at Højesterets tilsidesættelse af 

grænsehandelskonceptet udfra realitetsbetragtninger i Jet Trade sagen og dermed også 

den del af dansk praksis der vedrører lignende grænsehandelkoncepter, er i 

overensstemmelse med EU-retten i henhold til Auto Lease-dommen. Dette forekommer at 

være en udbredt opfattelse.68

Heroverfor kan imidlertid anføres, at de konkrete omstændigheder i Auto Lease-dommen 

synes mere oplagte i forhold til tilsidesættelse udfra realitetsbetragtninger, idet EF-
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Domstolen netop vægter den faktiske overdragelse af brændstoffet til leasingtagerne, 

udfra den betragtning, at der ved levering skal forstås enhver form for overdragelse af et 

materielt gode, hvorved den til hvem godet overdrages, bemyndiges til faktisk at råde over 

godet, som var denne ejer af godet. 

Den danske praksis på området for grænsehandelskoncepter kan derimod siges at 

vedrøre den omvendte situation, forstået på den måde, at den transaktion der udfra 

realitetsbetragtninger tilsidesættes vedrører en faktisk overdragelse af et materielt gode. 

Sammenholdt med EF-Domstolens gentagne understregning af, at de fællesskabsretlige 

bestemmelser på området ikke fører til, at en virksomhed i sin tilrettelæggelse af 

transaktioner skal vælge dem, der fører til den højeste momssats69, og henset til at 

formålet med leveringsstedsbestemmelserne blandt andet er at sikre, at dobbeltbeskatning 

ikke finder sted, synes EF-Domstolens afgørelse i Auto Lease sagen ikke nødvendigvis at 

kunne lægges til grund for, at grænsehandelskoncepter som de i dansk praksis 

omhandlende kan tilsidesættes udfra realitetsbetragtninger.

5.2 Misbrug

Dersom det derimod må anerkendes, at der i et grænsehandelskoncept er 

overensstemmelse mellem transaktionernes økonomiske realitet og de implicerede parters 

kvalifikation heraf, vil grænsehandelskonceptet derimod ikke kunne tilsidesættes udfra 

realitetsbetragtninger. Her kan det alene overvejes om grænsehandelskonceptet kan 

tilsidesættes udfra misbrugsbetragtninger. 

Betingelserne for konstatering af misbrug på området for moms fastsættes i Halifax-

dommen ovenfor i kapitel 4. Herefter skal der for det første være opnået en afgiftsfordel, 

som det vil stride imod formålet med momssystemet at tildele. For det andet skal 

hovedformålet med transaktionen være at opnå denne afgiftsfordel. Konsekvensen af et 

konstateret misbrug er, at de foretagne transaktioner skal omdefineres, for at retablere den 

situation der ville foreligge, dersom de misbrugsvurderede transaktioner ikke var foretaget.
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I relation til de grænsehandelskoncepter, der ligesom i Jet Trade sagen omhandler 

virksomheder, der ikke selv er etableret i Tyskland, synes tilsidesættelse udfra 

misbrugsbetragtninger ikke muligt. Dette uagtet at der let vil kunne argumenteres for, at 

det eneste formål med sådanne grænsehandelskoncepter er opnåelse af en afgiftsfordel, 

hvorved den anden betingelse for at statuere misbrug vil være opfyldt. Således synes det i 

henhold til den første misbrugsbetingelse ikke muligt at tilsidesætte 

grænsehandelskoncepter af denne type, idet det afgørende for opfyldelse af denne 

betingelse er, at det vil stride mod bestemmelsens formål, at tildele den afgiftsfordel, der 

med grænsehandelskonceptet søges opnået. Da bestemmelserne om leveringssted alene 

har til formål at fastlægge beskatningsstedet så entydigt som muligt, vil det ikke være 

muligt at konstatere misbrug i henhold til disse, idet det skal tages i betragning, at 

virksomhederne ikke med grænsehandelskoncepter søger at unddrage sig beskatning. 

Dette synes at være en udbredt opfattelse.70 

Heroverfor findes imidlertid de grænsehandelskoncepter, der med en etablering af 

virksomheden eller en del heraf i Tyskland, efter den seneste udvikling og skærpelse af 

praksis i Danmark, bliver anset for at være omfattet af fjernsalgsreglen i Momslovens § 14 

nr. 2, henholdsvis Momssystemdirektivet art. 33. Den skærpelse der har fundet sted med 

den seneste udvikling af dansk praksis på dette område, beror på en ændring af de 

danske afgiftsmyndigheders opfattelse af, hvornår en virksomhed kan siges at være 

indirekte involveret i transporten. Der er således tale om en traditionel fortolkning af 

regelgrundlaget, når afgiftsmyndighederne i bindende svar og styresignaler giver udtryk for 

deres opfattelse af hvornår, der kan være tale om en virksomheds indirekte involvering i 

transporten, og dermed hvornår et grænsehandelskoncept omfattes af fjernsalgsreglen. 

Derudover anføres det af Skatteministeriet i det bindende svar afgivet i SKM2011.207.SR, 

at der eventuelt udfra misbrugsbetragtninger vil kunne konstateres fjernsalg. 

Umiddelbart forekommer det rimeligt at anlægge misbrugsbetragtninger i forhold til 

fjernsalgsreglen, da formålet med denne netop er at beskytte de medlemsstater med høje 

momssatser mod konkurrenceforvridende følger af medlemsstaternes forskellige 
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momssatser, i en anerkendelse af at der er et beskyttelsesbehov. I denne forbindelse vil 

der således kunne argumenteres for opfyldelse af den første misbrugsbetingelse. Det må 

imidlertid holdes for øje, at de i praksis omhandlede virksomheder er helt eller delvist 

etableret i Tyskland og at de foretagne salg med transport til danske kunder derfor som 

udgangspunkt må karakteriseres som et forsendelseskøb, med leveringssted i Tyskland 

efter Momssystemdirektivets art. 32, der er implementeret i Momslovens § 14 nr. 2, 1. pkt. 

De danske afgiftsmyndigheder vil derfor ikke kunne anvende misbrugsbetragtninger til at 

konstatere fjernsalg i relation til disse grænsehandelskoncepter, da formålet med 

leveringsstedsbestemmelserne alene er at fastlægge beskatningsstedet så entydigt som 

muligt, jf. ovenfor. 

Herefter står alene muligheden tilbage for at konstatere fjernsalg, når det af de danske 

afgiftsmyndigheder udfra en traditionel fortolkning af regelgrundlaget og eventuelt udfra 

realitetsbetragtinger vurderes, at virksomheden er indirekte involveret i transporten. 

5.3 Afsluttende bemærkning

Anskues den danske praksis på området for grænsehandelskoncepter i et mere 

overordnet perspektiv end det der følger af EF-Domstolens praksis på området for moms, 

som fremgår af ovenstående analyse, vil også andre aspekter end de her behandlede 

have indflydelse. Som nævnt i kapitel 2 er proportionalitetsprincippet en traktatfæstet 

retsgrundsætning, der blandt andet indebærer, at nationale foranstaltninger ikke må gå 

videre, end hvad der er nødvendigt for at nå formålet med foranstaltningerne. Udstedelsen 

af styresignaler på området for grænsehandel er udtryk for en sådan foranstaltning. De 

danske afgiftsmyndigheder bør således holde sig proportionalitetsprincippet for øje, når 

der udstedes styresignaler. Særligt når styresignaler udspringer af en konkret vejledning 

afgivet i et bindende svar, som tilfældet var det i SKM2009.404.SKAT, vil der være en 

overvejende stor risiko for at styresignalet går for vidt i forhold til det formål der forfølges.71
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Kapitel 6 - Konklusion

Som det fremgår af kapitel 3 findes der i henhold til dansk praksis muligheden for, udfra 

realitetsbetragtninger, at tilsidesætte grænsehandelskoncepter udøvet af danske 

virksomheder uden egen etablering i Tyskland, med leveringssted og dermed 

momsbeskatningssted i Danmark til følge. Udfra realitetsbetragtninger kan et sådant 

grænsehandelskoncept herefter mødes med den indsigelse, at parternes oprindelige 

kvalifikation af de foretagne transaktioner ikke er i overensstemmelse med de faktiske 

forhold. 

Af EF-Domstolens praksis fremgår det, at det er et grundlæggende kriterium ved 

anvendelsen af det fælles momssystem, at der tages hensyn til den økonomiske 

virkelighed. Det forekommer dog efter analysen tvivlsomt, om dette kriterium er udtryk for 

en egentlig realitetsbetragtning der kan stå alene.

Ef-Domstolen foretager imidlertid i sag C-185/01 Auto Lease en realitetsbedømmelse, 

hvorefter omhandlede transaktioner kvalificeres anderledes end af sagens parter, under 

henvisning til at parternes kvalifikation ikke er i overensstemmelse med de objektive 

omstændigheder. Dommen er således udtryk for at realitetsbetragtninger har deres 

berettigelse på området for moms.

Den komparative analyse af Auto Lease-dommen og Højesterets afgørelse i Jet Trade 

viser dog, at Auto-lease-dommen ikke nødvendigvis kan lægges til grund for, at 

grænsehandelskonceptet tilsidesættes udfra realitetsbetragtninger. Det synes således 

efter min overbevisning ikke entydigt slået fast med EF-Domstolens afgørelse i Auto 

Lease-dommen, at grænsehandelskoncepter som de i dansk praksis omhandlede kan 

tilsidesættes udfra realitetsbetragtninger i overensstemmelse med EU-retten.

De danske afgiftsmyndigheder peger herudover i flere sammenhænge på 

misbrugsbetragtninger som begrundelse for tilsidesættelse af grænsehandelskoncepter. 

Henset til formålet med leveringsstedsbestemmelserne og til de betingelser for misbrug 

der følger af EF-Domstolens praksis, kan grænsehandelkoncepter som de i dansk praksis 

omhandlede dog ikke tilsidesættes udfra misbrugsbetragtninger. 
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